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RESUMO 

 

Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo elencar os principais fatores indicados como 
possíveis causas da inadimplência tributária no Brasil, bem como analisar a adequação das 
políticas públicas instituídas pela União para o combate a esse fenômeno. 
 
Metodologia: O estudo tem natureza qualitativa e foi desenvolvido por meio de pesquisa 
bibliográfica, documental, e por coleta de dados primários através de entrevistas individuais em 
profundidade com profissionais com experiência reconhecida na consultoria e gerenciamento 
tributário dos contribuintes brasileiros, bem como com dirigentes dos departamentos relevantes 
da Administração Tributária brasileira. Os dados foram analisados por meio da Análise de 
Conteúdo. 
   
Resultados: Como resultados foi possível elaborar uma lista dos fatores indicados como mais 
relevantes para a inadimplência tributária no Brasil, bem como enumerar exemplos de políticas 
públicas em desenvolvimento pela União para combate ao fenômeno. Constatou-se que os 
fatores elencados como mais relevantes divergem daqueles mais apontados nos estudos 
internacionais clássicos sobre o tema. Concluiu-se ainda que as políticas públicas analisadas 
estão em consonância com os fatores elencados, mas são insuficientes para seu tratamento com 
eficiência. 
 
Limitações: Como limitações ao presente estudo podemos citar a utilização da abordagem 
indireta, por impossibilidade de obter dados confiáveis diretamente dos contribuintes.  
 
Contribuições práticas: Os resultados da pesquisa podem auxiliar a Administração Tributária 
brasileira na elaboração de políticas públicas que visem atacar os fatores que realmente 
impactam no inadimplemento tributário do cidadão brasileiro. 
 
Contribuições sociais: A discussão do tema da inadimplência tributária contribui com o 
desenvolvimento da cidadania fiscal no Brasil, o que é fundamental para o reequilíbrio dos 
cofres públicos e o fortalecimento do Estado.  
 
Originalidade: Não foram identificados outros estudos qualitativos e abrangentes que abordem 
as causas da inadimplência tributária no Brasil. 
 
Palavras-chave: Inadimplência Tributária. Conformidade Tributária. Políticas Públicas. 
Cidadania Fiscal. 
 
Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado 
  



 

ABSTRACT 

 

Purpose: This paper aims to identify the main factors pointed as possible causes of tax 
noncompliance in Brazil, as well as to analyze the suitability of public policies instituted by the 
Federal State to tackle this issue. 
 
Design/Methodology: The study has a qualitative nature and applied a bibliographic and 
documentary research and the collection of primary data through unstructured individual 
interviews with professionals experienced in tax consulting and tax management of Brazilian 
taxpayers, as well as with senior officials of the relevant departments of Brazilian Tax 
Administration. The data were analyzed using Content Analysis. 
 
Findings: As findings, a list of the most relevant factors for tax noncompliance in Brazil was 
created, as well as a list of some public policies under development by the Federal Tax 
Administration to tackle the issue. It was found that the factors listed as most relevant differ 
from those most pointed out in classic international studies on the subject. The results also 
indicate that the public policies analyzed are in line with the factors listed, but are insufficient 
to their efficient treatment. 
 
Research limitations: As limitations to the present study, we can mention the use of an indirect 
approach to data, due to the impossibility of obtaining reliable data directly from the taxpayers.  
 
Practical implications: The results of this research can assist the Brazilian Tax Administration 
in the creation of public policies that aim to attack the factors that has real influence on tax 
noncompliance of Brazilian citizen. 
 
Social implications: Discussing the subject of tax noncompliance helps the development of 
fiscal citizenship in Brazil, which is fundamental for the recovering of public funds and the 
reinforcement of Brazilian State. 
 
Originality: We have not found any other qualitative and comprehensive studies that address 
the causes of tax noncompliance in Brazil. 
 
Keywords: Tax Noncompliance; Tax Compliance; Public Policies; Fiscal Citizenship. 
 
Paper category: Master’s thesis. 
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1- INTRODUÇÃO 
           

1.1- Contextualização  

O tema da conformidade tributária (tax compliance) tem sido objeto de discussão, 

pesquisas e estratégias estatais há bastante tempo e em diversas nações. Isso porque os recursos 

arrecadados através do pagamento dos tributos pelos cidadãos são essenciais para a manutenção 

do Estado, possibilitando a formulação de políticas públicas e a prestação de serviços à sua 

população. Por outro lado, a importância do adimplemento voluntário dos tributos pelos 

cidadãos se explica pelo fato de que a grande maioria dos Estados na atualidade baseia seu 

sistema tributário na autodeclaração de responsabilidade tributária (Birskyte & Mikesell, 2007). 

A arrecadação, na maioria dos casos, parte, portanto, do próprio cidadão.  

Nesse contexto, surge a dúvida: porque nós pagamos tributos? Como já dito, o tema já 

foi muito discutido, e várias teorias foram desenvolvidas com o intuito de responder esta 

pergunta, desde abordagens simplesmente econômicas até complexas análises psicológicas do 

indivíduo e da comunidade em que está inserido. Muitas pesquisas de campo foram levadas a 

cabo em diversos países, sejam desenvolvidos, emergentes ou em fase de subdesenvolvimento, 

sendo que, na maioria delas, alguns fatores se sobressaem sobre os outros. 

No caso do Brasil, as estatísticas mostram que o país tem uma das mais elevadas 

estimativas de evasão fiscal dentre os países em desenvolvimento. Em 2019, o valor total dos 

débitos já inscritos na Dívida Ativa da União atingiu o montante impressionante de R$ 2,4 

trilhões (PGFN, 2020).  

Além disso, aqui o tratamento da questão ganha contornos ainda mais interessantes, 

uma vez que nossa sociedade tem sido apontada, juntamente com algumas outras na América 

Latina, como peculiar na formação do capital social (FUKUYAMA, 2001). As relações sociais 

e o chamado “jeitinho brasileiro” parecem dominar o comportamento do cidadão em diversos 

aspectos, inclusive no adimplemento de seus deveres cívicos, levando a uma cultura baseada 

na busca por vantagens pessoais sobre o coletivo. 

No entanto, no que se refere ao Brasil, os estudos que tratem das causas da 

inadimplência tributária são poucos, sendo que a maioria aborda fatores isolados, como a 

pesada carga tributária em nosso pais, bem como a ausência de retorno de investimentos por 

parte do Estado e a corrupção. Neste contexto, e ante a insuficiência de estudos mais 

aprofundados que apontem os fatores que levam ao inadimplemento fiscal no Brasil, na forma 
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dos já realizados em outras partes do mundo, surge a dúvida inicial sobre se tal pesquisa 

encontraria resultados diversos em nosso país. Além de mera curiosidade acadêmica, a resposta 

a esta pergunta tem imensa utilidade prática aos administradores públicos. Isso porque ajudará 

na formulação de políticas públicas adequadas para cada fator apontado como crucial para a 

inadimplência tributária, nas suas devidas proporções.  

De fato, uma premissa muito utilizada nos estudos das Políticas Públicas, é a de que, 

antes de se elaborar uma medida para melhorar, ou “solucionar” um determinado campo, é 

primordial que se conheça previamente qual o verdadeiro problema que se deseja atacar, sob 

pena de ser criada uma política pública inócua e dissociada da realidade (VESELÝ, 2008). 

Com relação ao presente tema, verificamos em extensa pesquisa bibliográfica que são 

escassos os estudos que visam entender a dinâmica do adimplemento voluntário, e dos fatores 

que levam o cidadão a não adimplir os tributos de sua responsabilidade, no Brasil. Não obstante, 

o governo desde sempre tem lançado políticas públicas visando o aumento na arrecadação 

tributária, seja através de parcelamentos, transação, ferramentas on line, métodos diferenciados 

de cobrança, dentre outras. No entanto, não se demonstra o embasamento teórico de que tais 

medidas são realmente adequadas para combater o fenômeno da inadimplência tributária no 

Brasil. 

Neste contexto, a presente dissertação visa colaborar com as discussões relacionadas 

ao tema, apresentando resultados práticos de uma pesquisa de campo que buscou identificar os 

principais fatores que levam o contribuinte brasileiro ao inadimplemento tributário (seja ele 

consciente ou não), relacionando-os com alguns exemplos de políticas públicas em 

desenvolvimento pela Administração Tributária no âmbito da União. Os resultados da pesquisa 

foram ainda analisados em conjunto com os estudos já realizados sobre o tema em diversos 

países, bem como as teorias clássicas sobre a conformidade tributária. Com base nestes 

resultados, uma melhor adequação das políticas públicas fiscais pôde ser proposta para nosso 

Estado. 

 

1.2– Problema de Pesquisa 

Um dos maiores desafios dos Estados em todo o mundo é garantir o adimplemento das 

obrigações tributárias de seus cidadãos. No Brasil, quais são os principais fatores causadores 

da inadimplência tributária de seus contribuintes? As políticas públicas instituídas pela União 

para o combate a essa inadimplência são adequadas para o ataque a tais fatores?  
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1.3- Objetivos                 

1.3.1- Objetivo Geral:  

Identificar os principais fatores indicados como possíveis causas da inadimplência 

tributária no Brasil, analisando a adequação das políticas públicas instituídas pela União para o 

combate a esse fenômeno. 

 

1.3.2- Objetivos Específicos:  

- Analisar os estudos já existentes envolvendo a inadimplência tributária, no Brasil e 

no mundo, identificando quais os fatores são mais frequentemente apontados como relevantes 

à decisão de pagar ou não tributos; 

- Verificar, por meio de pesquisa de campo qualitativa, quais fatores são indicados 

como principais causas da inadimplência tributária no Brasil; 

- Levantar as principais políticas públicas desenvolvidas pela União para combate à 

inadimplência tributária; 

- Averiguar, por meio de pesquisa de campo qualitativa e documental, se a visão 

institucional da Administração Tributária da União, quanto ao tema da inadimplência tributária, 

vai ao encontro dos dados coletados na primeira fase da pesquisa;  

- Propor estudos futuros que aprofundem a análise de dos fatores considerados, bem 

como políticas públicas a eles relacionadas. 

 

1.4- Delimitação do estudo  

O estudo foi proposto de forma compreensiva, visando elencar o maior número de 

fatores possível na pesquisa qualitativa. Assim, não foi realizado, deliberadamente, nenhum 

corte com relação a tipos de tributos, local da tributação ou tipo de contribuinte (pessoa física 

ou jurídica). No entanto, a análise das políticas públicas e visão institucional do Estado foi 

delimitada à União, ante à sua competência generalizada, além da maior abrangência e impacto 

nacional.  

Ressalte-se que a presente pesquisa não se propõe a fazer uma análise exaustiva 

nem sugerir alterações nas políticas públicas implementadas pela União na área da 
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conformidade tributária, não obstante a possibilidade de que seus resultados sirvam de 

embasamento para a tomada de decisões visando a alteração ou construção de novos programas.  

 

1.5- Justificativa 

  O presente estudo tem relevância extrema no atual contexto em que se encontra 

nosso país, ante a crise financeira nos cofres públicos, bem como a crise de confiança da 

sociedade no Estado no que se refere à responsabilidade fiscal. Todo este movimento ocorre 

em um momento em que as discussões sobre compliance tem se intensificado no mundo todo, 

o que demonstra a necessidade de trazer tais conceitos à nossa realidade. 

Com os resultados da pesquisa, a Administração Tributária terá parâmetros mais 

seguros para propor políticas públicas que visem atacar os fatores que realmente impactam no 

inadimplemento tributário pelo cidadão brasileiro.  

O tratamento da questão de forma acadêmica pode também provocar o interesse por 

novos estudos visando incrementar as formas de relacionamento entre a Administração 

Tributária e o cidadão brasileiro no sentido de estimular o adimplemento voluntário dos tributos 

em geral.  

 

1.6- Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2, estão 

dispostas as principais teorias e estudos sobre as causas da inadimplência tributária, levantados 

na pesquisa bibliográfica, bem como um apanhado sobre o processo de elaboração de políticas 

públicas.  No Capítulo 3, descreve-se a escolha da metodologia utilizada na pesquisa de campo, 

as razões e vantagens dos processos e métodos selecionados. No Capítulo 4, apresenta-se os 

resultados das duas fases da pesquisa de campo (com representantes dos contribuintes e 

dirigentes do Fisco, respectivamente), realizada por meio de entrevistas não estruturadas e 

pesquisa documental. Ainda nesse capítulo, os dados são analisados com base nos estudos 

dispostos no Referencial Teórico. No Capítulo 5, os resultados da primeira e segunda fase de 

coleta de dados são comparados entre si, e as perguntas de pesquisa são respondidas. Por fim, 

no Capítulo 6 são dispostas as considerações finais, limitações e sugestões de estudos futuros. 
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2- REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A revisão literária que suporta este trabalho baseia-se, sobretudo, nas teorias 

concernentes à conformidade tributária (tax compliance), e seus fatores determinantes. De outro 

turno, estuda-se também o processo de elaboração de políticas públicas e a importância da 

definição correta do problema a ser atacado. 

 

2.1- Tax Compliance e Inadimplência Tributária – Conceitos 

Ao tratar do tema em questão, inicialmente, deve-se distinguir os diversos conceitos 

utilizados pelos trabalhos e pesquisas realizados em todo o mundo sobre o tema, distinguindo 

algumas nomenclaturas e esclarecendo o objeto de estudo da presente pesquisa. Em estudos 

internacionais, os termos “tax compliance” e “noncompliance” são os mais difundidos. Porém, 

sua tradução ao português pode trazer certa confusão, diante da existência dos termos “evasão 

fiscal” e “sonegação fiscal”, muito utilizados em nosso país. Ambos se referem à atividade 

consciente de evitar o pagamento de um tributo, seja utilizando as possibilidades que a 

legislação do país o permite (também se utiliza o termo “elisão fiscal”, ou agindo 

contrariamente à Lei.  

De fato, a grande maioria dos estudos internacionais que tratam da tax compliance 

se refere a estes tipos de conduta, uma vez que analisam a decisão do contribuinte em pagar ou 

não o tributo devido. No entanto, tais conceitos não trazem à tona uma parcela grande de dívidas 

geradas contra indivíduos que, agindo de boa-fé, não tinham conhecimento suficiente para 

reconhecer sua responsabilidade tributária. A questão é levantada por  Birskyte & Mikesell 

(2007), para quem há uma distinção entre a noncompliance intencional e a não intencional, 

sendo que esta última também integra o chamado “tax gap”, que é o valor dos tributos devidos 

e não pagos por toda a população de um país. 

De acordo com a OCDE (2010), o contribuinte considerado “compliant”, ou seja, 

em conformidade com a legislação tributária, é aquele que (i) é registrado para fins tributários, 

(ii) preenche as declarações exigidas no prazo; (iii) reporta a titularidade tributária a que está 

sujeito e (iv) paga os tributos no prazo. Desta forma, qualquer contribuinte que não preencha 

todos estes requisitos, seja intencionalmente ou não, pode ser considerado inadimplente para 

fins tributários. 
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Portanto, entendemos que os conceitos mais utilizados no vernáculo português não 

descrevem completamente o sentido mais amplo da expressão “tax noncompliance”. Por este 

motivo, optou-se, neste trabalho, pela utilização do termo “inadimplência tributária”, ainda não 

muito difundido nacionalmente, mas que se mostra adequado para abarcar todos os aspectos 

que se deseja avaliar.  

As definições ora apresentadas encontram resguardo no trabalho de Borrego, Lopes 

& Ferreira (2013), os quais demonstram a inexistência de um consenso na definição do termo 

“tax noncompliance”, devido à diversidade de perspectivas, metodologias e uso de diferentes 

conceitos pelas pesquisas existentes. No entanto, para os autores, o termo inclui todos os 

esquemas intencionais com vistas a não declarar ou pagar tributos, bem como erros e outras 

formas não intencionais de inadimplência tributária. 

 

2.2- Dificuldades na definição do montante de inadimplência tributária – o “tax gap” 

Inicialmente, um ponto que deve ser enfatizado é a dificuldade intrínseca das 

pesquisas que tratam do presente tema sobre a incerteza quanto ao montante exato de imposto 

não pago em um Estado, diante da adoção do sistema de autodeclaração em quase todos os 

países do mundo.  

Analisando o caso dos Estados Unidos da América, Mikesell & Birskyte (2007) 

ressaltam o problema, explicando que os pesquisadores não podem contar com a boa vontade 

dos sonegadores para informar seu comportamento criminoso, enquanto aqueles que 

inadimpliram de forma inconsciente não saberão reportar o fato. Por outro lado, uma pesquisa 

por parte da Administração Tributária despenderia recursos públicos valiosos que poderiam ser 

utilizados na fiscalização seletiva e aplicação de sanções. 

Uma forma eficaz de levantar o montante da evasão fiscal, apontada por Tusubira 

e Nkote (2013), é a medida da economia informal. Para os autores, um menor nível de economia 

informal é encontrado em países onde o Estado de Direito é respeitado. Em países com sistemas 

regulatórios discricionários, há um nível mais alto de economia informal. 

No caso do Brasil, como apontam Ferreira e Pinto (2017), existem poucos dados 

estatísticos sobre o montante da sonegação fiscal, não havendo índice oficial ou estudo 

específico da Receita Federal do Brasil. Além disso, acrescentam, o sigilo fiscal dificulta a 

análise do problema pela comunidade acadêmica. 
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Uma iniciativa que merece destaque é a desenvolvida pelo Sindicato dos 

Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz), que criou a ferramenta chamada 

“Sonegômetro”1, com o objetivo de mostrar, em tempo real, o montante sonegado no Brasil. 

No entanto, ainda há insegurança sobre a metodologia utilizada no estudo. 

Algumas estimativas indicam que a evasão no Brasil atingiria até 50% da 

arrecadação potencial de impostos no país (ROSA, 2018), o que no entendimento de Laks 

(2013) seria um exagero, pois implicaria que o país tem uma carga tributária potencial da ordem 

de 60% a 70% do PIB. Para a autora, tais estimativas são meros exercícios especulativos, cujo 

mérito maior é “o de chamar a atenção da sociedade para o tema da sonegação fiscal e que 

inexistem estudos estatísticos e economicamente confiáveis do grau de evasão fiscal no Brasil” 

(LAKS, 2013, p. 703). 

Em análise aos estudos até então realizados nos Estados Unidos, algumas sugestões 

são apontadas por Mikesell & Birskyte (2007) como forma de amenizar o problema de 

mensuração do tax gap, como: o poder da retenção na fonte; a importância da declaração da 

responsabilidade tributária por terceiros (como o caso de dividendos e capital pagos); e a análise 

da diferença nos níveis de inadimplência entre os vários tipos de negócio (empreendedores 

individuais são o grupo mais problemático no país). 

 

2.3- As causas da inadimplência tributária (tax noncompliance): estudos já realizados  

Nos últimos anos, a literatura internacional tem verificado um grande crescimento no 

número de estudos científicos, bem como projetos investigativos institucionais que buscam as 

razões para a os altos índices de inadimplência tributária e sugerem “curas” para o problema. 

Autores dos mais diversos países apontam fatores econômicos e psicológicos que gerariam a 

decisão de pagar ou não tributos. Larsen (2018) explica que muitas disciplinas (como economia, 

direito, contabilidade e psicologia) tentam responder às seguintes perguntas: “porque as pessoas 

pagam impostos?” “Porque elas evitam esse pagamento?”, trazendo uma serie de diferentes 

causas e soluções para o problema. A seguir resumimos o que dizem as teorias clássicas 

desenvolvidas sobre o tema, assim como as abordagens mais recentes, inclusive indicando os 

estudos já realizados no Brasil. 

 

                                                 
1 http://www.quantocustaobrasil.com.br/ 



21 
 

2.3.1- Teoria Econômica (deterrence models) 

A mais tradicional teoria que tentam explicar o comportamento de evasão fiscal 

(inadimplência voluntária) dos contribuintes é a que se baseia em uma decisão de custo-

benefício entre as vantagens e os riscos deste comportamento. Também referida como “teoria 

da loteria fiscal” (MIKESELL; BIRSKYTE, 2007), segundo tal entendimento, o risco de ser 

auditado e punido pode ou não compensar a decisão do contribuinte em evadir o tributo, 

dependendo de fatores como a probabilidade de ser auditado e o valor da punição. Desta forma, 

trata-se de uma simples decisão racional e individual do devedor (ALM et al., 2012).  

Tal pensamento foi primeiramente difundido pelo trabalho de Allingham e Sandmo 

(1972) que aplicou ao estudo da adimplência fiscal a teoria geral do comportamento criminoso 

desenvolvida por Becker (1968). Foi criado um modelo matemático que analisa as variáveis 

envolvidas (valor do tributo; probabilidade de fiscalização e valor da multa) em uma análise 

econométrica. Borrego, Lopes & Ferreira (2013) explicam que muitos estudos posteriores 

realizados entre as décadas de 70 e 90, feitos sobre a vertente positivista, foram baseados em 

tal modelo, conforme Quadro 1, que indica as variáveis abordadas por cada estudo.  

Quadro 1 -Estudos empíricos baseados nas teoria econômica 

 

 FONTE: Borrego, Lopes & Ferreira (2013) 
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Não se pode negar que várias pesquisas conduzidas mundialmente nesta ótica 

trouxeram resultados que indicam a validade do modelo econômico para explicar de certa forma 

o fenômeno da evasão fiscal. No entanto, um dos pontos mais criticados nesses estudos é que o 

efeito das auditorias e punições, por mais que sempre estejam presentes, nem sempre é forte 

como os modelos matemáticos previam. Em uma extensa pesquisa bibliográfica, Alm e outros 

(2012) coletaram os estudos práticos realizados até então e concluíram que apesar de o modelo 

tradicional apresentar fatores importantes para discussão da política tributária em um Estado, a 

teoria padece de validade empírica. Isso porque os parâmetros utilizados mostraram efeitos 

incertos nos vários estudos analisados, sendo que algumas variáveis (como a renda do 

contribuinte) são responsáveis por hipóteses alternativas em alguns estudos, comprometendo a 

sua validade interna.  

Por sua vez, em outro estudo de análise compreensiva dos trabalhos empíricos sobre 

a teoria econômica, Hallsworth (2014) concluiu que a maioria das intervenções que 

aumentaram a probabilidade de auditoria ou a severidade das punições resultou no aumento 

subsequente da adimplência tributária. No entanto, a magnitude deste efeito teve uma 

frequência modesta. Dos 22 estudos analisados, somente metade demonstrou um efeito 

significativo no aumento da adimplência tributária. 

No entanto, importante ressaltar, tais resultados não retiram a importância destes 

fatores para a determinação do comportamento da adimplência tributária. Neste sentido conclui 

relatório da OCDE, referindo-se aos dados de uma survey, segundo os quais a probabilidade de 

auditoria e a gravidade da punição são os primeiros fatores determinantes do comportamento 

de adimplência tributária apontados pela maioria dos contribuintes, quando questionados 

(OCDE, 2010b).   

No Brasil, também foi realizado um estudo abordando os fatores apontados pela 

teoria econômica. Propondo uma extensão do modelo de Allingham e Sandmo (1972) aplicada 

à realidade brasileira, com a adição de variáveis visando incluir na equação os casos de evasão 

parcial da renda do contribuinte (quando uma parte apenas dos rendimentos é declarada), 

Siqueira e Ramos (2005) chegaram às seguintes conclusões: o aumento na probabilidade de 

detecção da evasão e o aumento da penalidade reduzem a evasão (teoria econômica); o aumento 

da alíquota do imposto também causa essa diminuição (carga tributária); e a melhoria na 

eficiência da fiscalização, sozinha, já causa o resultado desejado. No entanto, como será visto 

nos próximos tópicos, esse estudo trouxe outras importantes contribuições para o caso do Brasil, 

que vão além do que prediz a teoria econômica. 
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2.3.2- Teorias Psicossociais (non-deterrence models) 

Partindo do pressuposto de que a teoria econômica é insuficiente para explicar o 

fenômeno da inadimplência tributária, outra vertente de estudos surgiu, trazendo um foco maior 

em fatores sociológicos e psicológicos (OCDE, 2010b). Esses estudos fazem parte das 

chamadas teorias psicossociais ou “non-deterrence models”, que seguem o entendimento de 

que cada pessoa decide pagar ou não o tributo devido de acordo com dois determinantes 

principais: seus valores pessoais e as influências sociais a que está sujeito (BORREGO, LOPES, 

& FERREIRA, 2013). 

O primeiro estudo seguindo esta linha concluiu que o “sentimento de desigualdade” 

em uma sociedade é capaz de aumentar os índices de evasão fiscal (SPICER; BECKER, 1980). 

Por sua vez,  Jackson e Milliron (1986) identificaram outras 14 variáveis que influenciam a 

inadimplência tributária: idade, gênero, educação, renda, ocupação, influência social, ética, 

sentimento de equidade, complexidade, relacionamento com a Administração Tributária, 

probabilidade de ser auditado, penalidades aplicadas e percentual do tributo.  

Os trabalhos de Fischer e outros (1992) e Chau e Leung (2009) foram responsáveis 

pelo agrupamento dessas variáveis, incorporando ainda o fator “cultura” e as relações entre 

“oportunidade de evasão” e a “estrutura do sistema tributário”. A visão da OCDE restou exposta 

em relatório oficial, identificando cinco fatores determinantes para a adimplência tributária: 

custo-benefício, normas morais (pessoais e sociais), oportunidade, senso de igualdade social, e 

as interações entre variáveis (OECD, 2010b). 

Quadro 2 - Resumo das teorias psicossociais clássicas 

 
FONTE: Borrego, Lopes & Ferreira (2013) 
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Como se pode ver do Quadro 2, os estudos realizados até então visavam analisar 

uma ou algumas poucas variáveis isoladas, resultando em um conjunto de resultados esparsos 

e não conclusivos. Posteriormente, algumas novas teorias foram apresentadas abordando outros 

fatores não econômicos importantes, como demonstraremos a seguir. 

 

2.3.3- Moralidade Fiscal 

Um aspecto muito citado entre os pesquisadores da inadimplência tributária é a 

chamada moralidade fiscal. O conceito de moralidade fiscal (tax morale) já foi bastante 

trabalhado na doutrina internacional, sendo objeto inclusive da criação de um índice oficial, por 

meio de uma extensa pesquisa de campo internacional coordenada pela OCDE (2019). Wenzel 

(2002) entende a moralidade fiscal como uma crença pessoal, uma exigência moral de 

honestidade relativamente ao cumprimento das obrigações fiscais, enquanto que para Alm e 

Torgler (2011), trata-se de um conjunto de princípios morais ou valores que os indivíduos têm 

quanto ao pagamento de impostos. Kornhauser (2007), por sua vez, entende se tratar das 

atitudes e crenças dos indivíduos, enquanto Feld e Fray (2002) afirmam tratar-se de um contrato 

psicológico entre o contribuinte e o Estado, com direitos e deveres para ambas as partes.  

Em alguns estudos, vários fatores foram relacionados com a moralidade fiscal, 

agrupando-se eles em cinco categorias: fatores demográficos ou pessoais, fatores económicos, 

fatores comportamentais e sociológicos, fatores psicológicos e fatores políticos (MOREIRA, 

2014). Fatores como escolaridade, sexo e nível educacional, assim como profissão e renda 

(demográficos), são relevantes para a determinação do índice de moralidade fiscal do indivíduo. 

No entanto, as normas sociais, a religião e a observação do comportamento dos iguais tem maior 

peso nesta análise: 

Os indivíduos não praticam atos isolados. Eles têm a perceção do comportamento 
dos outros. Se um indivíduo se apercebe que os outros adotam práticas evasivas, 
menor será o seu nível de moralidade fiscal (Molero e Pujol, 2005). Também Frey e 
Torgler (2007) corroboram a ideia de que o comportamento dos contribuintes 
depende do comportamento social dos outros cidadãos, ou seja, os contribuintes 
estão dispostos a pagar os seus impostos sob condição. Se existe a perceção de que 
os outros contribuintes cumprem as suas obrigações, então, maior será a propensão 
para o cumprimento. Assim podemos concluir que o contexto social e a estrutura 
institucional influenciam o nível de moralidade fiscal de cada contribuinte. 
(MOREIRA, 2014, p. 21). 

Para Pope e Mohdali (2010), a cultura de um país e o comportamento 

individualizado de seus cidadãos são os fatores sociológicos que contrabalanceiam os modelos 
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econômicos, influenciando o estudo da moral tributária e das causas que levam à inadimplência 

tributária.  

Contrariando essa primeira vertente, D'Attoma e Steinmo (2017), comprovou em 

estudo experimental que a moralidade fiscal reflete muito mais a qualidade das instituições em 

que os indivíduos estão associados, do que os níveis de civilidade e capital social da sociedade. 

O estudo realizou uma comparação entre contribuintes residentes nas regiões Norte e Sul da 

Itália, cujos índices de civilidade e capital social são conhecidamente diversos. Os experimentos 

demonstraram, no entanto, que quando controlado o ambiente institucional, o nível de 

adimplência fiscal se manteve o mesmo em ambas as regiões. O tema da importância das 

normas culturais de um país para a adimplência fiscal de seus contribuintes será estudado com 

mais ênfase no próximo item. 

Por sua vez, os fatores psicológicos mais apontados pelos estudiosos englobam o 

nível de satisfação dos contribuintes com o governo, a percepção de que a tributação é justa, a 

religiosidade e até mesmo a felicidade (TORGLER, 2006). Por fim, os fatores políticos 

englobam o nível de democracia em um Estado e a relação entre os contribuintes e as 

autoridades tributárias do país, todos apontados em estudos que analisam os níveis de 

moralidade fiscal das sociedades estudadas (MOREIRA, 2014). 

Muitos trabalhos já testaram a influência do índice de moralidade fiscal do 

indivíduo e/ou seu meio social para a adimplência tributária. Tais autores apontam a moralidade 

fiscal como causa mais relevante para explicar o pagamento dos tributos em níveis que 

contrariam o modelo matemático da teoria econômica.  

Um experimento que buscou verificar o peso da moralidade fiscal na adimplência 

tributária foi o realizado por Kettle & outros (2016). Os pesquisadores utilizaram cartas 

encaminhadas aos contribuintes da Guatemala, aleatoriamente por todo o país. Foram utilizados 

modelos diversos de cartas abordando cada um dos fatores apresentados inicialmente como 

possivelmente relevantes à decisão de adimplência, sendo que um dos grupos observados não 

recebeu carta alguma. Ao fim do experimento, foi observado que todas as cartas aumentaram o 

número de declarações prestadas, mas apenas duas das cartas resultaram em um aumento do 

valor efetivamente pago: uma que alerta para a intencionalidade da evasão, e a outra suportando 

normas sociais, ao indicar que 64,5% dos contribuintes já teriam pagado o tributo em questão. 

No Brasil, ainda são poucos os trabalhos que abordam a moralidade fiscal e sua 

relação com a adimplência tributária. Coelho e Martinez (2019) realizaram um estudo 
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quantitativo inédito buscando medir a moralidade tributária dos brasileiros. A pesquisa foi feita 

com base em uma survey, que coletou diversas variáveis demográficas e o índice de moralidade 

fiscal dos participantes. Os resultados apontam que: as mulheres, os contribuintes com mais de 

64 anos e os declarados espíritas são as classes com maior índice de moralidade fiscal. Com 

relação à faixa de renda e escolaridade, quanto maiores, maior a moralidade fiscal. A categoria 

profissional com melhor índice foram os trabalhadores do setor público. 

Podemos verificar, dos estudos acima, que o conceito de Moralidade Fiscal engloba 

vários atores e âmbitos de atuação da relação tributária. Inclui o cidadão, em sua 

individualidade, crenças e características pessoais; a sociedade, representada pela cultura e 

normas sociais específicas; e o Estado, refletido na cultura política do povo em questão, no 

nível de confiança que proporciona, e na atuação da Administração Tributária.  

A partir de tais reflexões, começam a surgir novos estudos que visam desenvolver 

melhor essas relações e seu impacto na adimplência tributária.  

 

2.3.4- O papel da cultura nacional 

Um dos aspectos que teoricamente poderá impactar nos níveis de adimplência 

tributária em um país é o conjunto de normas sociais que formam a chamada “cultura” do seu 

povo. Apesar de estar presente em alguns dos estudos já mencionados, o fator cultura é 

geralmente mensurado em conjunto com outras variáveis psicológicas de difícil dissociação, 

como crenças pessoais, religião e até como componente do conceito de moralidade fiscal. 

No entanto, os estudos do aspecto cultural de um povo como único determinante 

para seus níveis de adimplência são ainda raros, apesar de termos intuitivamente uma forte 

noção de que em alguns países, as normas culturais se mostram muito mais reforçadoras de 

obrigações cívicas do que outros (imagine, por exemplo, a cultura japonesa em contraste com 

as normas sociais brasileiras). O que acontece é que tais estudos enfrentam uma grande 

dificuldade, que é justamente isolar o fator cultura dentre tantos outros determinantes 

psicológicos que parecem estar completamente entrelaçados.  

Tusubira e Nkote (2013), por exemplo, realizaram pesquisa que visou mensurar a 

influência da cultura fiscal de um povo, juntamente com a moralidade fiscal do indivíduo, nos 

níveis de adimplência tributária. Realizando uma survey entre pequenas empresas de Uganda, 

os pesquisadores encontraram fortes indícios de uma relação positiva entre os níveis de cultura 

e moralidade com os índices de adimplência. Porém foram apontadas limitações e a escassez 
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de estudos mais profundos (de natureza qualitativa) analisando tais variáveis, o que enfraquece 

os resultados. 

As chamadas normas sociais são entendidas como regras desenvolvidas por um 

grupo, que especificam como o povo deve ou não deve agir em várias situações (LESLIE; 

LARSON; GORMAN, 1973). Se referem às percepções do indivíduo sobre o que outras 

pessoas acreditam ser mais apropriado, o que influenciaria a moral dos contribuintes 

(WENZEL, 2002). Para Wentworth & Rickel (1985), o comprometimento social com a norma 

tributária é um fator crucial na decisão individual de adimplir a obrigação ou evadi-la. Em 

estudos experimentais e através de surveys, Alm, Jackson e McKee (1992) e Cummings e outros 

(2006) chegaram à mesma conclusão.   

A aceitação social da inadimplência tributária, a prática recorrente ou o endosso 

social da evasão impactam fortemente nos índices de conformidade fiscal (WENZEL; 

TAYLOR, 2004). Por outro lado, boas normas sociais internalizadas tem o poder de reduzir a 

estruturação da oportunidade de evasão e do desejo de não pagar os tributos (ALM; 

MCCLELLAND; SCHULZE, 1999). Esse fenômeno se dá através de um processo individual 

de identificação com grupos sociais relevantes, onde o contribuinte internaliza a norma social 

como se fosse parte de sua própria concepção (WENZEL; TAYLOR, 2004).  

Em estudo visando analisar o efeito da cultura fiscal em países subdesenvolvidos, 

com base no caso de Maldova, Criclivaia (2013) concluiu que fatores como o alto montante da 

economia informal, a corrupção, fraco senso de cidadania e falhas na evolução socioeconômica 

desses países são os principais determinantes para os baixos níveis de adimplência fiscal.  

Richardson (2008), em extensa pesquisa envolvendo 46 países (controlando a 

variável desenvolvimento econômico), analisou os efeitos de diversos fatores culturais, como 

o nível de individualismo na sociedade, força da Lei, excesso regulatório, confiança no governo 

e religiosidade nos índices de inadimplência tributária em cada um dos países. Como conclusão, 

observou-se que quanto maior o excesso regulatório de um país, maior também seu índice de 

inadimplência tributária. Por outro lado, níveis elevados de individualismo, da força da Lei, de 

confiança no governo e de religiosidade, levam a baixos índices dessa inadimplência. 

Pesquisas indicam ainda que normas sociais que refletem um nível mais alto de 

confiança no Estado geram um maior nível de moralidade fiscal e adimplência voluntária 

(CUMMINGS et al., 2006). Nesse sentido, Larsen (2018) propõe uma perspectiva 

antropológica focada no conceito de reciprocidade, analisando o funcionamento do sistema 
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tributário da Suécia e as motivações de um grupo de sonegadores daquele país. Por fim, 

analisando etnograficamente as relações entre a sociedade sueca e os impostos, a autora chega 

à conclusão de que a decisão de pagar impostos surge de um sentimento de reciprocidade entre 

o cidadão e o Estado, e quando tal sentimento diminui, maiores são as chances de 

inadimplemento voluntário. 

No caso do Brasil, o fator cultura ganha destaque diante da existência, em nosso 

país, de uma particularidade cultural não observada pela maioria dos países desenvolvidos. Esta 

perspectiva sociológica é bem apresentada pelo livro “Carnavais, malandros e heróis: para uma 

sociologia do dilema brasileiro”, de Roberto da Matta (1979), que tenta explicar a origem de 

certos estigmas da sociedade e do indivíduo brasileiros, como o chamado “jeitinho brasileiro”, 

as micro práticas de corrupção, o comportamento expresso pela frase “sabe com quem está 

falando”, dentre outros. O autor explica que o uso desses termos demonstra a total desconfiança 

do brasileiro “em relação a regras e decretos universalizados. Essa desconfiança, entretanto, 

gera sua própria antítese que é a esperança permanente de vermos as leis finalmente 

implementadas e cumpridas” (MATTA, 1979, pos. 3378). 

Muitas dessas reflexões certamente nos ajudam a entender as razões para o alto 

nível de evasão fiscal em nosso país. No entanto, é flagrante a insuficiência de estudos 

específicos relacionando o tema à inadimplência tributária, no caso do Brasil. 

 

2.3.5- A percepção do retorno estatal 

Também decorrente do tema abordado acima, um fator por muitos apontado como 

influente para a formação da opinião do contribuinte quanto ao pagamento de tributos é o nível 

de satisfação política com o Estado.  

De fato, em pesquisas de campo, Torgler, Schaffner e Macintyre (2007) concluíram 

que os países nos quais a corrupção é sistêmica e os gastos do governo não possuem 

transparência e responsabilidade, os cidadãos não se sentem incentivados a pagar tributos.  

Rocha (2018), por sua vez, cita o ensinamento de Ives Gandra da Silva Martins ao 

afirmar que as normas tributárias se incluem no conjunto das ditas “normas de rejeição social”, 

o que se aplicaria à situação brasileira. Para ele, o ato de pagar tributo não é visto como um 

exercício de cidadania fiscal, mas como simples forma de evitar a ação repressiva do Estado, a 

qual é vista como absurda, desproporcional e injusta.  
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Para Grzybovski e Hahn (2006), a sociedade brasileira não acredita que o produto 

arrecadado está sendo revertido em melhoria das condições de vida da população, visão esta 

que, aliada à possibilidade de obter maiores lucros pessoais, fortalece a decisão de evasão de 

tributos. Os autores entendem que essa cultura de não pagamento de tributos advém do 

desconhecimento da importância do Estado como regulador da vida em sociedade e dos tributos 

como mantenedores da “máquina pública”, o que exige por parte do governo o fortalecimento 

das políticas públicas de educação fiscal em nosso país. 

Por sua vez, Linhares (2011) aponta para o alto nível de desconfiança política nos 

países democráticos da América Latina, especialmente no Brasil, ante os escândalos de 

corrupção e mal-uso das instituições públicas. Isso seria responsável pela geração de um 

“contrato social assimétrico”, onde o contribuinte entende que somente ele cumpre suas 

obrigações de pagar os tributos (mediante coerção), enquanto o Estado não faz a sua parte. 

Segundo a autora, essa situação é a geradora da percepção negativa da tributação por parte do 

povo.  

São razões para tal situação, além da inabilidade do sistema tributário para se 

adaptar às mudanças na estrutura econômica, a existência de “uma norma social de 

noncompliance” (MATTOS; ROCHA; TOPORCOV, 2013). Os autores explicam que, nos 

países da América Latina, a moralidade fiscal pode diferir em muito daquela observada nos 

países desenvolvidos, criando-se uma norma social que tolera a evasão fiscal. Ao final, são 

apontadas algumas sugestões de ataque ao problema, que incluem medidas de coerção, além de 

educação dos contribuintes, propaganda e simplificação do sistema tributário.  

As medidas de educação fiscal são muito citadas como ferramenta eficaz para 

implementar a cidadania fiscal dos contribuintes, o que ataca este fator diretamente. Rivillas e 

Baltazar (2014) entendem que a Educação Fiscal é baseada em três eixos: valores, cidadania e 

cultura fiscal. Seu objetivo seria fomentar aos contribuintes uma cidadania participativa e 

consciente de seus direitos e obrigações. Em estudo quantitativo utilizado a aplicação de survey, 

chegou-se à conclusão de que o fortalecimento da educação fiscal é capaz de moldar o 

conhecimento sobre os tributos, o que por sua vez aumenta os índices de adimplência tributária 

(MUKHLIS et al., 2015).  

Os estudos de Luttmer e Singhal (2014) apontam o crescimento de políticas que 

reforçam a importância dos fatores não pecuniários no adimplemento fiscal, como por exemplo 

a iniciativa da Índia e de diversos estados dos Estados Unidos da América, de divulgar o nome 

dos principais devedores do governo em sites públicos. Tal iniciativa promove um senso de 
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vergonha do contribuinte inadimplente, pressupondo-se que o reconhecimento social ou o 

julgamento dos pares pode influenciar no cumprimento fiscal.  

Também a Administração Tributária brasileira utilizou de políticas similares à 

acima descrita, também conhecidas como “naming and chaming”, como é o caso da criação da 

Lista de Devedores da Dívida Ativa da União, que relaciona todos os contribuintes que estão 

inscritos em dívida ativa da União e do FGTS, na condição de devedor principal, corresponsável 

ou solidário2. 

 

2.3.6- A relação entre contribuinte e Administração Tributária o “Slippery Slope 

Framework” 

Sabe-se que, desde os primórdios da tributação, a adimplência irrestrita sempre foi 

algo inatingível, tendo em vista a existência dos interesses particulares em sentido contrário à 

ganância estatal por recursos. Isso forçou o Estado a criar mecanismos de coerção para a 

manutenção de sua segurança fiscal, considerados um mal menor em comparação com a 

anarquia e caos que a cultura de inadimplência poderia gerar nas relações fiscais da sociedade 

(CRICLIVAIA, 2013). 

 Nesse contexto, a relação entre fisco e contribuinte já se coloca em um ambiente 

tenso, demonstrando a necessidade de uma nova abordagem, onde não haja o fortalecimento de 

uma parte apenas na relação, que seja baseada em instrumentos de soft law e não afetada por 

mudanças legislativas, judiciais ou acadêmicas (CRICLIVAIA, 2013). A OCDE apresenta o 

conceito de uma “relação melhorada”, que seria a confiança mútua entre os órgãos fazendários 

e os grandes contribuintes de um Estado, os quais respeitam a Lei e ultrapassam obrigações 

estatutárias para trabalhar em conjunto (OCDE, 2010a).  

Referindo-se aos países em desenvolvimento e tratando como exemplo a República 

de Maldova, Criclivaia (2013) cita algumas ações complexas que devem ser promovidas pelo 

Estado para alcançar este objetivo, como o reforço dos serviços aos grandes contribuintes; o 

aumento das capacidades de auditoria; o acompanhamento de um grupo seleto de sonegadores 

a cada ano, levando-os às cortes para cobrança e punição; a melhoria nas estruturas 

organizacionais e na tecnologia da informação na área fiscal e a promoção da educação dos 

futuros contribuintes. 

                                                 
2 https://www.listadevedores.pgfn.gov.br/ 
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Nesse contexto, uma nova abordagem, apresentada por Kirchler (2007), 

denominada “slippery slope framework”, ressalta a importância das relações entre todos os 

atores envolvidos no processo de adimplemento fiscal (contribuintes, autoridades fiscais e 

governo) como fatores determinantes do comportamento de conformidade fiscal. Este enfoque 

traz um peso maior às estratégias de colaboração entre cidadão e Estado, sobre as antigas táticas 

de simples coerção. Segundo ele, a Administração Tributária deveria focar menos em práticas 

de fiscalização e punição, e mais na promoção de uma relação de confiança mútua e cooperação. 

Nesse sentido, o governo e a Administração tributária não podem mais serem vistos 

como simples entes supremos que usam da coerção para assegurar o cumprimento das 

obrigações tributárias. Essa nova sistemática propõe um papel do Estado como agindo a serviço 

dos cidadãos, visando o bem-estar da sociedade, e dá maior importância à melhoria das 

interações em busca da confiança mútua e colaboração. Nesse contexto são inseridos os 

conceitos do “paradigma do serviço”, bem como do “paradigma da confiança”, em confronto 

ao antigo “paradigma do crime” e ao “paradigma da coerção”, através dos quais os contribuintes 

são tratados como criminosos (ALM; KIRCHLER; MUEHLBACHER, 2012).  

Assim, um foco especial precisa ser prestado à autoridade tributária, que mantém 

contato direto com os contribuintes, oferecendo serviços, implementando controles e impondo 

punições. Dependendo de sua visão particular para com os contribuintes, a abordagem da 

autoridade tributária pode trata-lo, seja como egoísta e não cooperativo, seja como cidadão 

soberano que entende as vantagens do cumprimento de suas obrigações fiscais para o benefício 

da sociedade. A teoria propõe que os pagamentos espontâneos são influenciados pela confiança 

na legitimidade e no poder de punição da autoridade tributária. Quando esses dois fatores estão 

em níveis baixos, a adimplência fiscal tende a cair, incentivando-se as condutas egoístas dos 

contribuintes. Quando a confiança nas autoridades aumenta, os pagamentos tendem a aumentar 

como consequência. Portanto, pode-se conseguir um aumento no nível da adimplência, seja 

pela via da coerção, seja pela cooperação voluntária (ALM; KIRCHLER; MUEHLBACHER, 

2012).  

Algumas medidas são citadas por Alm e Torgler (2011) para atingir esse objetivo, 

como: a simplificação da legislação tributária; a criação de princípios amplos que promovam a 

cooperação e negociação entre autoridade e contribuintes; controle eficiente das fraudes e 

sonegadores; aplicação de sanções de forma adequada (incluindo multas, prisão ou a publicação 

de lista de devedores); o treinamento eficiente das autoridades tributárias; a segmentação dos 

contribuintes conforme suas necessidades de serviços; a transparência na aplicação dos recursos 
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coletados pelos tributos, com campanhas publicitárias que aproximem o cidadão do Estado; a 

promoção de normas sociais de adimplência fiscal e acesso à justiça fiscal e distributiva.  

Como já discutido anteriormente, a problemática acima descrita ainda é uma 

realidade no Brasil. Para Rocha (2018), em nosso país, a arrecadação tributária se realiza em 

um ambiente de constante litigiosidade e animosidade. A solução para esse impasse deveria 

incluir, além da promoção do enforcement (detenção e punição), a realização de mudanças no 

papel da administração tributária, assumindo assim o governo a posição de fornecedor de 

serviços para os contribuintes (ALM; MARTINEZ-VAZQUEZ, 2007).  

Para os autores, isso conduziria a um conjunto diferente de políticas, como a 

prestação de certos serviços aos contribuintes, nos quais se incluem: educação e orientação; 

divulgação e propaganda da aplicação dos recursos arrecadados; simplificação dos tributos e 

criação de um código de ética aos contribuintes. 

Também no Brasil, alguns estudos abordando a teoria do slippery slope foram 

realizados, observando-se resultados bem próximos aos dos estudos internacionais. A teoria foi 

posta em prática em estudo experimental aplicado através da internet, por Silva e colab. (2019). 

Os resultados da pesquisa comprovam as hipóteses de que a maior confiança no governo leva 

a um maior índice de adimplência voluntária, enquanto que uma maior percepção de poder da 

autoridade fiscal gera maior adimplência forçada, mesmo no caso do Brasil, onde não há altos 

índices de confiança no governo. 

Com o objetivo de avaliar a influência do poder legítimo da autoridade lançadora 

na conformidade tributária, Stolle e Rodrigues (2017) analisaram algumas empresas em 

situação de inadimplência tributária em que foram realizadas visitas das autoridades fiscais. 

Assim, foram feitas comparações da situação fiscal no momento anterior e posterior à visita, de 

forma a analisar o impacto do poder legítimo da autoridade fiscal. Os resultados comprovam as 

premissas da teoria. 

Pesquisa semelhante foi realizada por Dalfior Junior (2017), com empresas optantes 

pelo Simples Nacional no estado do Espírito Santo. Utilizando o modelo de diferenças-em-

diferenças, foram comparados os contribuintes autuados e os não autuados, antes e após a 

autuação. Os achados estatísticos indicaram que “a autuação fiscal impacta positivamente no 

cumprimento das obrigações fiscais do contribuinte em, pelo menos, três semestres seguintes, 

evidenciando ser uma boa alternativa para influenciar a equidade e eficiência do sistema 

tributário” (DALFIOR JUNIOR, 2017, p. 6). 
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Por outro lado, um estudo realizado por Marques (2008) mensurou a eficiência dos 

tributos administrados pela Receita Federal do Brasil entre 1996 a 2006, concluindo que o 

aumento da fiscalização e cobrança foram positivos ao combate da inadimplência tributária. No 

entanto, o autor entende que a cobrança das dívidas tributárias é ineficiente, diante das inúmeras 

oportunidades de parcelamentos, que, aliados a baixa probabilidade de auditoria, incentivam a 

inadimplência tributária. Desta forma, apesar dos estudos mostrarem resultados positivos a 

conformidade quando há uma interação entre os contribuintes e o fisco, nem sempre isso de 

fato ocorre, se no caso em análise há a aplicação de incentivos equivocados. 

De fato, a pesquisa realizada por Silva (2015), confirmando os estudos anteriores, 

demonstrou que tanto punições como recompensas são instrumentos eficazes no combate à 

evasão fiscal. O autor utiliza os princípios da Análise do Comportamento no estudo da 

integração dos paradigmas “do crime” e “do serviço”, concluindo que as recompensas 

funcionam melhor que as punições quando comparados os efeitos de ambas à inadimplência 

tributária, produzindo resultados mais duradouros. Porém, quando o contribuinte recebe sinais 

controversos da Administração (como é o caso das anistias e parcelamentos periódicos), seu 

aprendizado é prejudicado, o que pode erodir sua ética (SILVA, 2015). 

 

2.3.7- O inadimplemento involuntário – a complexidade do sistema e a alta carga 

tributária 

Conforme já discutido, uma importante parcela do tax gap geralmente não é 

incluída nos estudos tradicionais sobre a conformidade fiscal, uma vez que tais pesquisas usam 

a decisão do contribuinte em pagar ou não o tributo devido como objeto de estudo. No entanto, 

consideramos essencial incluir esta parcela de eventos em nosso estudo, o que traz à tona 

discussões importantes como o peso da complexidade do sistema tributário na inadimplência 

tributária. Além disso, o nível da carga tributária, a presença de impostos cumulativos e a falta 

de equidade são os fatores primordiais para este fenômeno (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011). 

As questões relacionadas à complexidade das leis tributárias e ao tipo de política 

fiscal podem gerar dificuldade dos contribuintes em se adequar às regras fiscais, ao passo que 

quanto maior a complexidade das leis fiscais, menor o nível de conformidade (KIRCHLER, 

2007). Para Borrego, Lopes & Ferreira (2016), a criação de grandes esquemas de evasão e 

sonegação fiscal pelo mundo levou com que as Administrações Tributárias refinassem cada vez 

mais suas legislações como forma de combater tais comportamentos. Isso gerou uma infinidade 
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de sistemas tributários complexos, que por sua vez acabam ocasionando o descumprimento 

involuntário das complexas regras por contribuintes sem muita instrução, o que aumenta em 

muito a inadimplência tributária. 

Em pesquisa realizada em Portugal, Borrego e outros (2016) analisaram a influência 

de diferentes áreas de complexidade na adimplência tributária no país. Tanto a chamada 

complexidade legislativa como a complexidade operacional demonstraram serem fatores 

significativos para o índice de adimplência tributária no país. 

No Brasil, os estudos de Vello e Martinez (2014) e Gomes (2016) tocam no tema ao 

abordarem a forma de planejamento tributário existente no Brasil, sugerindo que a complexidade 

do sistema tributário incentiva as organizações com estruturas de governança corporativa a 

seguirem práticas lícitas de planejamento tributário, já que uma mesma lei ou procedimento pode 

ser avaliado de forma diferente, conforme características contextuais e pessoais. 

Por outro lado, na criação de um modelo estatístico que englobou a complexidade 

da legislação brasileira juntamente com a alta carga tributária e os níveis de corrupção, através 

do estudo de dados secundários, este primeiro fator mostrou-se como determinante não 

significativo para o índice de adimplência tributária em comparação com os demais, o que 

contraria um cenário tipicamente propagado em nosso país (DOS SANTOS; DE CARVALHO; 

DE ÁVILA, 2019). 

 

2.4- A inadimplência tributária no Brasil – uma síntese 

A este ponto, diante do resumo das teorias descritas acima, já podemos perceber 

que os estudos internacionais clássicos não se adequam perfeitamente à realidade brasileira, 

uma vez que, além dos principais fatores apontados como determinantes à decisão de adimplir 

ou não a obrigação tributária, alguns pressupostos históricos e psicológicos devem ser levados 

em consideração para o entendimento do grave fenômeno da evasão fiscal exacerbada no país. 

Tais fatores raramente são considerados nas pesquisas sobre o tema. 

Como visto, alguns estudos utilizando o método quantitativo foram replicados em 

nosso país, apresentando resultados considerados incompletos ou insatisfatórios, devido às 

peculiaridades locais, as quais são dificilmente tratadas por pesquisas estatísticas ante sua 

multivariabilidade. 

Analisando especificamente a realidade brasileira, (VITALIS, 2019) entende que 

são diversos os elementos que podem levar ao inadimplemento tributário, incluindo-se aspectos 
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relacionados à própria formatação do sistema tributário, à postura dos agentes públicos e dos 

demais contribuintes. Para ela, além do receio de aplicação de medidas sancionatórias, 

procedimentos e questões institucionais mostram-se relevantes nesta seara, com destaque para 

a percepção da justiça e adequação do sistema. A autora aponta, em síntese, os fatores que 

considera relevantes para o inadimplemento tributário no Brasil:   

“(a) a complexidade do sistema e da legislação fiscal, que normalmente permite “aberturas” 
interpretativas, além de acarretar o aumento dos custos de cumprimento;  

(b) a demora na resolução definitiva da controvérsia tributária no âmbito administrativo e 
judicial, gerando insegurança jurídica e violações à livre-concorrência; 
(c) a concessão de parcelamentos periódicos que estimulam o não pagamento tempestivo 
dos tributos em razão dos descontos concedidos, além de distorcer a concorrência;  
(d) os escândalos de corrupção e a má gestão administrativa, que deixam no contribuinte a 
sensação de constante desvio dos recursos públicos;  
(e) o caráter regressivo do sistema tributário, que impõe custos maiores aos 
economicamente desfavorecidos; e  

(f) os altos índices de evasão fiscal ou planejamento fiscal abusivo, que minam a confiança 
do contribuinte na administração tributária e no sistema fiscal como um todo, diante do 
sentimento de flagrante injustiça fiscal. 

Dessa forma, a fase inicial do presente estudo pretende identificar, por meio de uma 

pesquisa de campo de natureza qualitativa (que possibilitará a consideração do maior número 

de elementos e peculiaridades nacionais), quais os fatores se sobressaem, na prática brasileira, 

como possíveis causas da inadimplência tributária, comparando-se os resultados com as 

descobertas dos estudos internacionais e domésticos já publicados. 

 

2.5- A formulação de políticas públicas para ataque à inadimplência tributária 

Uma vez levantadas as principais causas da inadimplência tributária em um Estado, 

o próximo passo lógico seria a formulação de políticas públicas, pelo governo, com o intuito de 

atacar cada um desses fatores em específico. No caso do Brasil, muitos programas e políticas 

públicas já foram implementados com o objetivo de promover um maior índice de adimplência 

tributária. No entanto, estariam essas políticas adequadas aos reais problemas existentes em 

nosso país? 

A formulação de políticas públicas é um processo extremamente complexo e objeto 

de estudo por várias áreas acadêmicas. No caso do Brasil, a área enfrenta algumas limitações, 

diante da prevalência horizontal de estudos de caso e da ausência de pesquisas, assim como a 

abundância de estudos setoriais, e não genéricos (SOUZA, 2003).  
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Importante aqui discernir as principais fases do processo político-administrativo de 

resolução de problemas aplicado às políticas públicas, que englobam a formulação, a 

implementação e o controle dos impactos das políticas (FREY, 2000). Para Souza (2003), a 

disciplina envolve tanto a identificação do problema que vai ou não se transformar em uma 

política (agenda setting) como as fases de formulação, legitimação, gestão, implementação e 

avaliação da política pública. Para os fins dessa pesquisa, focaremos principalmente na fase 

inicial, que engloba a identificação do problema a ser atacado pela política.  

Um erro comum na formulação de políticas públicas é a falha na definição inicial 

do problema a ser atacado. Para Veselý (2008), esse é o passo chave para a criação de uma 

política de sucesso, uma vez que a maioria das políticas públicas fracassam porque foram 

estruturadas sobre o problema errado. O autor defende que a definição de problemas deve ser 

efetuada através de um procedimento baseado em intuição e criatividade, e não em métodos 

objetivos e rígidos. 

Para Trevisan e Van Bellen (2008), o processo de decisão que gera uma política 

pública geralmente envolve múltiplos atores durante todos os estágios do procedimento, 

exigindo a colaboração de diversos setores da sociedade, bem como um cenário político 

favorável.  

A importância da participação dos stakeholders na formulação de políticas públicas 

é acentuada por Bryson (2004), uma vez que eles podem ajudar as organizações públicas no 

melhor cumprimento de seus objetivos, fazendo contribuições importantes para a criação de 

valor público. Assim, ao se descobrir formas de satisfazer os anseios desses grupos-chave 

aumenta-se as chances de sucesso da política pública a ser elaborada. 

No que se refere ao tema da inadimplência tributária, temos ótimos exemplos de 

políticas públicas de sucesso implantadas em outros países, como é o caso do estudo realizado 

por Likhovski (2007), visando analisar um caso específico que ilustra o link entre o pagamento 

voluntário de impostos e alguns atributos da modernidade. Trata-se da criação de uma cultura 

de tax compliance em Israel nos anos 1950. O caso estudado se mostra interessante 

principalmente pela rapidez em que os resultados foram alcançados pelo Estado, o qual utilizou-

se de técnicas modernas de sanção, coleta inteligente de dados e principalmente programas 

educacionais e de redução de conflitos entre contribuintes e o fisco. 

Sobre o assunto, Ekpulu e Iyoha (2016) argumentam que os países em 

desenvolvimento são mais vulneráveis ao fenômeno da inadimplência tributária, devido às 
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falhas da estrutura institucional, ausência de expertise no campo e insuficiência de recursos 

para monitorar os contribuintes. Os autores também recomendam como medidas a serem 

tomadas o reforço na educação fiscal, principalmente no que se refere às obrigações de 

declaração para efeitos de pagamentos de impostos. 

A segunda parte do presente estudo visa analisar a adequação das políticas públicas 

implementadas pela União, na área da conformidade fiscal, para atacar os principais fatores 

identificados na primeira fase da pesquisa de campo, como possíveis causas para o fenômeno 

da inadimplência tributária no Brasil. 
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3- METODOLOGIA 

 

3.1- Natureza da pesquisa  

Conforme ensina Creswell (2010), a natureza de uma pesquisa pode ser qualitativa, 

quantitativa ou mista. A primeira delas, com o objetivo principal de compreender razões, 

valores, motivações ou fenômenos, é realizada normalmente através de uma amostra pequena, 

coleta de dados não estruturada e por meio de uma análise subjetiva e interpretativa, atingindo-

se como resultados uma compreensão inicial de baixa generalização e replicação. Por sua vez, 

a pesquisa de natureza quantitativa tem o objetivo de determinar causas, quantificar dados e 

generalizar resultados, sendo realizada através de uma amostra grande e estruturada, buscando 

obter resultados determinantes, com alto grau de generalização e replicação (CRESWELL, 

2014).  

Aplicando-se esses conceitos ao estudo da inadimplência tributária, temos um 

dilema: os métodos quantitativos, geralmente utilizados em estudos empíricos no campo, são 

capazes de produzir resultados estatisticamente consistentes e genéricos, mas de qualidade e 

confiabilidade duvidosa. Isso é inerente ao teor dos fatos a serem pesquisados, que por muitas 

vezes incluem investigação de dados de cunho pessoal que transmitem valores sociais, morais 

e até mesmo condutas possivelmente criminosas. Portanto, os resultados podem ser carregados 

de vieses extremamente difíceis de controlar em uma amostra grandiosa. Por outro lado, os 

métodos qualitativos, que são mais indicados para entender mais a fundo todas as 

particularidades subjetivas incluídas no processo de adimplência fiscal, podem pecar na 

exclusão de grupos ou situações específicas que poderiam trazer grandes contribuições aos 

resultados. 

Em resumo dos principais estudos sobre a inadimplência tributária já realizados em 

todo o mundo, apresentado por Borrego, Lopes & Santos (2013) – Quadro 3 – podemos 

observar que a grande maioria das metodologias utilizaram métodos eminentemente 

quantitativos para a coleta e análise dos dados, como experimentos e surveys. Muitos também 

são os estudos bibliográficos, comparativos e de estudos de caso. Porém, notamos um número 

bastante reduzido de estudos qualitativos, que utilizem entrevistas, grupos focais, dentre outras 

técnicas de coleta de dados em profundidade. 

 



39 
 

Quadro 3- Classificação dos estudos empíricos sobre inadimplência tributária 

 

FONTE: Borrego, Lopes & Santos, 2013 

Apesar da prevalência dos estudos quantitativos, muitos pesquisadores da área já se 

manifestaram pela insuficiência dessas técnicas para explicar o fenômeno psicossocial do 

pagamento do tributo em toda a sua complexidade. Tusubira & Nkote (2013) ressalta que o uso 

de estudos qualitativos com entrevistas em profundidade poderia fornecer maiores insights para 

sua pesquisa. Por sua vez, Martinez & Coelho (2019) alegam que a utilização exclusiva em sua 

pesquisa de questionários virtuais sobre valores e comportamentos em relação a questões 

fiscais, de preenchimento espontâneo do participante, gerou a dúvida quanto ao número de 

pessoas que cogitaram a participação, mas desistiram em razão de ter de expressar sua 

imoralidade fiscal. Isso seria responsável pela distorção dos resultados, sendo apontada como 

limitação aos trabalhos da espécie. 

Além disso, as pesquisas quantitativas citadas no Quadro 3 geralmente analisam 

fatores isolados, ou em pequeno número, relacionados aos impactos de cada item no 

adimplemento fiscal. A análise conjunta de diversos fatores e seu impacto na decisão de pagar 
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tributos por meio de técnicas quantitativas seria extremamente custoso, pela necessidade de 

isolar e validar cada variável individualmente.  

Por outro lado, os métodos qualitativos se mostram extremamente úteis na tarefa de 

estabelecer um conhecimento inicial e o mais exaustivo possível com relação a determinado 

tema, uma vez que esse tipo de pesquisa é emergente em vez de estritamente pré-configurada, 

possibilitando que diversos aspectos surjam durante o estudo. Assim, as questões de pesquisa, 

e as teorias ou padrões de entendimento vão surgir ao decorrer do estudo, que geralmente utiliza 

como estratégia de coleta de dados os questionamentos abertos, possibilitando a criação de 

novas categorias não imaginadas previamente (ROSSMAN; RALLIS, 2016).  

Portanto, levando em consideração os objetivos da presente pesquisa, que busca 

identificar os possíveis fatores (desconhecidos inicialmente pelo pesquisador) que influenciam 

no inadimplemento tributário no Brasil, a abordagem qualitativa se mostrou ser a mais 

adequada, uma vez que enxerga os fenômenos sociais holisticamente, dando ênfase ao estudo 

do aos processos e seus significados, e não somente os resultados. Assim, os estudos 

qualitativos se constituem em visões amplas em vez de microanálises, pois quanto mais 

complexa, interativa e abrangente a narrativa, mais rica se torna a pesquisa (ROSSMAN; 

RALLIS, 2016).  

 

3.2- Estratégias de investigação 

No entendimento de Creswell (2014), são cinco as principais estratégias de 

investigação da pesquisa qualitativa: Narrativas, Fenomenologias, Etnografias, Teoria 

embasada na realidade e Estudos de caso. Dentre eles, a presente pesquisa se enquadra melhor 

no estudo fenomenológico, uma vez que nessa estratégia o pesquisador busca identificar, nos 

relatos dos participantes, a essência das experiências humanas relacionadas a um fenômeno. 

Para tal, o  estudo deve envolver “um pequeno número de sujeitos através de um envolvimento 

extenso e prolongado para desenvolver padrões e relações de significado” (CRESWELL, 

2010, p. 32) 

Assim, o fenômeno social da inadimplência tributária foi profundamente analisado 

por meio do relato extensivo de alguns profissionais com reconhecida experiência na 

consultoria e gerenciamento tributário de contribuintes brasileiros, buscando o maior número 

de dados possível, de forma a enriquecer os resultados da pesquisa. 
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3.3- Coleta de dados 

O presente trabalho foi desenvolvido por meio de dois tipos principais de pesquisa:  

a) A pesquisa bibliográfica, que foi útil para esclarecer os conceitos aplicados, 

levantar os estudos já existentes sobre o tema no Brasil e no mundo, as limitações por eles 

enfrentados e as contribuições necessárias à área de pesquisa, de forma a elaborar uma listagem 

inicial de fatores responsáveis pela inadimplência tributária no Brasil; e  

b) A pesquisa de campo, que foi realizada através de: entrevistas individuais não 

estruturadas com profissionais com reconhecida experiência na consultoria e gerenciamento 

tributário dos contribuintes brasileiros, bem como com dirigentes dos departamentos relevantes 

da Administração Tributária brasileira; e pesquisa documental através da Internet, referente ao 

levantamento de ações e políticas públicas da Administração Tributária brasileira visando o 

combate à inadimplência tributária no país. 

 

3.3.1- O pesquisador 

Inicialmente, é importante esclarecer o papel do pesquisador no processo de coleta 

dos dados e análise dos resultados, uma vez que sua posição no desenvolvimento do estudo 

qualitativo assume um papel participativo no processo de coleta de dados, sendo importante 

identificar valores pessoais, suposições e vieses no início do estudo. No entanto, a contribuição 

do investigador aos dados da pesquisa pode também ser útil e positiva, em vez de prejudicial 

(CRESWELL, 2010). 

A pesquisadora da presente dissertação é Procuradora da Fazenda Nacional, em 

exercício no Distrito Federal (unidade regional), com 12 anos de experiência no cargo. Em suas 

atividades, estão incluídas a defesa da União em matéria tributária e a cobrança dos créditos 

públicos oriundos das dívidas fiscais. A experiência acumulada nesses anos de função 

certamente colaborou na formulação do problema de pesquisa, levantamento da literatura 

apropriada e seleção dos métodos e sujeitos adequados à realização da pesquisa. Tendo em vista 

que quase todas as entrevistas para levantamento dos dados ocorreram com pessoas externas 

ao quadro da PGFN, e sem nenhum vínculo com a instituição, e que os dados coletados não 

estão protegidos por sigilo, entende-se que não houve problemas éticos decorrentes do exercício 

de sua função.  
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3.3.2- Pesquisa de campo 

Com relação às técnicas de coleta de dados selecionadas para a pesquisa de campo, 

a primeira delas foi a da entrevista não estruturada em profundidade, que permite a liberdade 

de expressão do entrevistado. A entrevista em profundidade: “busca, com bases em teorias e 

pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da experiência subjetiva 

de uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja conhecer (DUARTE, 2005, p. 

62)”.  

A opção pela entrevista em profundidade, com base em questionário não 

estruturado, é justificada pela conveniência de se absorver ao máximo a experiência do 

entrevistado, por meio de um roteiro-guia sem obrigatoriedade de ser seguido, o qual permite 

ao pesquisador a liberdade de utilização, reformulação e de inclusão de novas questões, se 

identificada a necessidade. No caso da presente pesquisa, isso permitiu a inclusão de novos 

fatores apontados como razões ao inadimplemento fiscal, não identificadas na revisão 

bibliográfica prévia.  

A utilização de especialistas para realização das entrevistas, ao invés de 

contribuintes, se baseou na dificuldade que seria obter diretamente relatos confidenciais, ou que 

revelem traços de moralidade e até mesmo ilícitos penais. Essa técnica (também conhecido 

como técnica do informante-chave ou levantamento de opinião de especialista) é muito útil 

quando os informantes não podem ser diretamente observados, uma vez que os entrevistados, 

por sua experiência no campo, podem oferecer informações confiáveis sobre o fenômeno 

estudado.  

Além disso, a principal vantagem do uso dessa técnica é a capacidade de se obterem 

respostas mais completas sobre um determinado assunto, e a facilidade que o pesquisador tem 

de controlar o esquema de questionamento (WEIERS, 1988). De fato, ao contrário do relato 

único de um contribuinte sobre sua situação pessoal, a experiência de um profissional fornece 

dados sobre diversos perfis de contribuintes, potencializando o alcance dos resultados. 

A escolha das entrevistas individuais sobre os grupos focais se deu diante da 

preocupação com eventual sigilo de informações profissionais e como forma de evitar vieses 

oriundos da influência dos pares. De fato, ante à redução da pressão social causada nos grupos 

de foco, nas entrevistas individuais a livre troca de informações é maior (MALHOTRA, 2006). 

A segunda parte da pesquisa de campo consistiu em pesquisa documental realizada 

nos endereços eletrônicos da Administração Tributária brasileira (sites da Secretara da Receita 
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Federal do Brasil e da Procuradoria da Fazenda Nacional), em busca de alguns exemplos de 

políticas públicas implementadas por esses órgãos para o combate à inadimplência tributária 

dos contribuintes brasileiros.  

 

3.3.3- Definição da amostra  

Na pesquisa qualitativa, o processo de amostragem probabilística não é essencial, 

nem mesmo é preciso um número significativo de entrevistados. Isso porque, nesse tipo de 

pesquisa, o interesse do pesquisador é a seleção de participantes capazes de fornecer 

informações relevantes sobre o tema da pesquisa, com base sua experiência vivida 

(MALHOTRA, 2006). Desta forma, a amostra selecionada na presente pesquisa é do tipo não 

probabilístico e foi escolhida de forma intencional.   

Os profissionais participantes da primeira fase da pesquisa de campo foram 

escolhidos levando em consideração o reconhecimento profissional na área tributária em 

âmbito nacional, o que colaborou com uma maior riqueza na amplitude dos resultados. Foram 

selecionados 10 profissionais das áreas de consultoria jurídica e contábil focada no pagamento 

de tributos no Brasil, os quais foram contatados via e-mail. Dos 10 profissionais convidados 

para participar da pesquisa, 4 aceitaram o convite e participaram da entrevista, sendo três 

advogados e um contador, o que proporcionou visões complementares sobre o problema de 

pesquisa. Para a segunda fase da pesquisa, foram convidados quatro dirigentes dos 

departamentos relevantes da Administração Tributária brasileira, selecionados conforme suas 

áreas de atuação, dos quais três aceitaram o convite e participaram da entrevista. Os dados dos 

entrevistados estão dispostos no Quadro 4. 

Quadro 4- Relação dos sujeitos entrevistados 

Nome Atividades Mês e Ano 

Marcela Ladeira 
Nardelli 

Advogada com Experiência em Direito Tributário 

Graduada em Direito - Centro Universitário de Brasília  

Especialização em Direito Tributário Material - Pontifícia 
Universidade Católica - PUC. 

Junho/2020 

Breno Ferreira 
Martins 

Vasconcelos 

Professor de Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas  

Advogado com atuação em Contencioso Tributário 

Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP)  

Mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP) 

Junho/2020 
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Membro da Associação Brasileira de Direito Processual 
(ABDPro) e do Grupo de Estudos de Políticas Tributárias (GEP) 

da FGV Projetos. 

André Renato 
Bizarro 

Consultor Tributário no GETAP - Grupo de Estudos Tributários 
Aplicados 

Bacharel em Ciências Contábeis - Universidade de São Paulo 

Especialização em Direito Tributário - IBET - Instituto 
Brasileiro de Estudos Tributários 

MBA em Tax Management pela FACULDADE FIPECAFI - 
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 

Financeiras 

Junho/2020 

Daniel de Paiva 
Gomes 

Advogado com atuação em Contencioso Tributário 

Professor do Curso de Especialização em Direito Tributário do 
Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT 

Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas – 
FGV Direito/SP 

Julho/2020 

Cristiano 
Neuenschwander 
Lins de Morais 

Procurador-Geral Adjunto de Gestão da Dívida Ativa da União 
e do FGTS da PGFN 

Procurador da Fazenda Nacional  

 Graduado em Direito pela UFPE  

Pós-graduado em Administração Pública pela FGV  

Julho/2020 

José Humberto 
Valentino Vieira 

Coordenador-Geral de Atendimento da RFB 

Auditor Fiscal da RFB 

Graduado em Administração pela Universidade Federal de 
Uberlândia/MG  

Especializações em MBA Marketing e MBA Executivo, pela 
COPPEAD UFRJ – Rio de Janeiro. 

Agosto/2020 

Paulo Antônio 
Espíndola 
Gonzalez 

Coordenador-Geral de Programação e Estudos da Subsecretaria 
de Fiscalização da RFB 

Auditor Fiscal da RFB 

Graduado em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. 

Agosto/2020 

FONTE: Elaborado pela Autora 

Ao final, o número de participantes entrevistados se mostrou suficiente, tendo em 

vista que o objetivo da entrevista em profundidade era o de obter uma compreensão mais 

completa sobre o fenômeno estudado, e a seleção de uma amostra maior acarretaria um 

incremento substancial de tempo e esforço. Além disso, observou-se que com o número de 

participantes exposto, as respostas seguiram um padrão uniforme, demonstrando um ponto de 

saturação satisfatório. 
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Com relação às considerações éticas, ressalta-se que os objetivos de pesquisa foram 

claramente articulados verbalmente e por escrito aos participantes, os quais deram permissão 

verbal para prosseguir com o estudo da forma como foi articulado, tendo autorizado 

expressamente a gravação das entrevistas e a renúncia ao anonimato.  

 

3.3.4- Realização das entrevistas 

Para a realização das entrevistas em profundidade não foi elaborado um roteiro 

estruturado de perguntas, mas apenas utilizado um guia de condução da entrevista (Apêndice 

A), que possibilitou a adequação da abordagem conforme o perfil do entrevistado e de acordo 

com o desenrolar da entrevista.  

Em linhas gerais, a primeira parte da entrevista consistiu na apresentação da 

entrevistadora (a própria pesquisadora) e do tema e objetivos da pesquisa, bem como uma 

explanação breve sobre o problema de pesquisa (o fenômeno da inadimplência tributária). 

Após, foi feita uma pergunta geral e aberta, questionando o entrevistado sobre quais seriam, a 

seu ver, os fatores que contribuem para esse fenômeno. O guia trazia ainda uma lista com os 

principais fatores levantados no referencial teórico, e caso algum desses fatores fosse 

comentado, o entrevistado era questionado sobre sua opinião quanto a sua importância. A 

condução das entrevistas mostrou-se bastante livre e informal, o que certamente auxiliou na 

obtenção de dados em profundidade.  

As entrevistas foram realizadas por meio de vídeo-chamada utilizando o aplicativo 

Zoom, tendo em vista a necessidade de distanciamento social imposta pela COVID19. Porém, 

o procedimento se mostrou útil por trazer mais praticidade e informalidade às abordagens, o 

que também auxiliou na criação do vínculo necessário entre pesquisadora e entrevistado. As 

entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas na íntegra. 

 

3.4- Análise dos dados 

A análise dos dados obtidos na presente pesquisa se deu por meio da análise de 

conteúdo, uma vez que tal técnica vem se mostrando uma das técnicas de análise de dados mais 

utilizada no campo da Administração no Brasil, especialmente nas pesquisas qualitativas 

(DELLAGNELO; SILVA, 2005).  
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Tomou-se como base a conceituação e as etapas da técnica explanadas por Bardin 

(2011), autor mais citado no Brasil em pesquisas que adotam a análise de conteúdo como 

técnica de análise de dados. Para o autor, a análise de conteúdo consiste em: “um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de 

descrição do conteúdo das mensagens”. A técnica visa obter indicadores, quantitativos ou não, 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção ou recepção 

destas mensagens (BARDIN, 2011). 

A análise pode ter como base a ocorrência e frequência de termos (método de 

dedução frequencial) ou análise por categorias temáticas. A dedução frequencial busca 

enumerar a ocorrência de um mesmo termo que se repete com frequência, constatando "a pura 

existência” do material linguístico. Assim, não há preocupação com o sentido contido no texto, 

nem com a eventual diferença de sentido entre um texto e outro. Isso resulta em descrições 

numéricas e no tratamento estatístico (CAREGNATO; MUTTI, 2006).  

Por outro lado, a técnica da análise de conteúdo por categorias permite classificar 

palavras, frases e outros elementos em categorias com o mesmo significado, priorizando o 

sentido do texto. Assim, o texto analisado é recortado em unidades de registro agrupadas 

tematicamente em categorias iniciais, intermediárias e finais, possibilitando as inferências. Este 

processo inferencial procura não somente compreender o sentido da fala dos entrevistados, mas 

também busca outra significação na mensagem primeira (SILVA; FOSSÁ, 2015). 

Desta forma, a análise de conteúdo seria uma técnica híbrida que faria uma ponte 

entre o formalismo estatístico e a análise qualitativa dos materiais, mediando a discussão 

improdutiva sobre as virtudes e defeitos de cada método (BAUER; GASKELL, 2017). 

Com relação às abordagens mais utilizadas na Análise de conteúdo, temos a AC 

Convencional, utilizada quando não há teorias pré-estabelecidas relativas ao tema a ser 

pesquisado; a AC Direcionada, aplicável quando existem teorias ou estudos anteriores mas de 

forma incompleta, que podem se beneficiar dos resultados da pesquisa, e a AC somativa, que 

realiza levantamentos quantitativos e busca analisar o conteúdo latente dos termos (HSIEH; 

SHANNON, 2005). Diante dos objetivos da presente pesquisa, bem como levando em conta a 

existência de estudos anteriores que consideramos incompletos, foi selecionada a Análise de 

Conteúdo Direcionada. Por meio dela, as teorias existentes foram utilizadas para identificar 

conceitos-chave e categorias iniciais de codificação. Nas entrevistas, foi utilizada uma questão 

aberta seguida, quando julgado conveniente, por questões direcionadas às categorias 

predeterminadas. 
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Para tal, foi elaborada uma planilha com cinco categorias pré-definidas, baseada 

nos resultados adquiridos no referencial bibliográfico (VERGARA, 2006), com a possibilidade 

de alteração no decorrer do processo de análise, por meio da inclusão de outras categorias (ver 

Quadro 5). 

 

Quadro 5- Categorias Iniciais da AC (Retiradas do Referencial Bibliográfico) 

TEORIA ECONÔMICA (CUSTO-BENEFÍCIO DA SONEGAÇÃO) 
MORALIDADE FISCAL 

AUSÊNCIA DA PERCEPÇÃO DE RETORNO ESTATAL 
RELAÇÃO FISCO / CONTRIBUINTE 

COMPLEXIDADE DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 

FONTE: Elaborado pela autora 

Com relação às fases da análise, foi seguido o roteiro proposto por Bardin (2011): 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Na 

fase de codificação e categorização, foi utilizado o software MAXQDA, que auxiliou na 

codificação de textos das entrevistas transcritas, permitindo anotações e facilitando a 

classificação dos códigos em categorias. 

O processo analítico englobou as seguintes etapas: uma primeira leitura geral das 

transcrições; uma segunda leitura integral e codificação das variáveis de análise, separando-se 

o texto por temas, por meio do software MAXQDA. A codificação das variáveis de análise 

levou em consideração os objetivos da pesquisa, ou seja, identificou os fatores citados pelos 

entrevistados que contribuem para o inadimplemento fiscal dos contribuintes brasileiros; e uma 

terceira leitura teve como objetivo a separação das falas mais relevantes por temas, e o 

cruzamento de informações entre todas as entrevistas.  

Foi ainda realizada uma breve análise quantitativa decorrente da contagem da 

ocorrência de dados, com o objetivo de identificar os fatores mais citados pelos entrevistados, 

porém levando-se em conta também o grau de importância de cada fala. Essa análise está 

disposta na “Nuvem de Códigos”, gerada pelo MAXQDA (Figura 2). 

 
3.5- Limitações do método 

A abordagem qualitativa diante de seu caráter exploratório constitui uma limitação 

do método, uma vez que os resultados são de baixa generalização, a amostra é pequena (7 

entrevistados). Isso porque, devido à limitação de tempo e custo para a realização da pesquisa, 

não foi possível ampliar o tamanho da amostra, considerando, por exemplo, um número maior 
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de profissionais de diversos pontos do país, com o objetivo de evitar eventuais vieses. Além 

disso, é grande o gasto do tempo do pesquisador com uma só pessoa.  

Por outro lado, a técnica de entrevista com especialistas também traz algumas 

limitações, uma vez que as informações obtidas são indiretas, pois são expostas conforme o 

ponto de vista do entrevistado, no caso o profissional tributário, que pode não ser 

suficientemente perceptivo ou articulado para oferecer informações valiosas (WEIERS, 1988).  

No entanto, apesar de tais limitações, entendemos que o método é o mais adequado 

para atingir os objetivos da presente pesquisa, uma vez que permitiu à pesquisadora obter uma 

visão aprofundada dos entrevistados, especialmente por tratar-se de tema sensível do ponto de 

vista moral e legal. Portanto, entende-se que limitações inerentes ao método não impactaram 

significativamente os resultados obtidos. 
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4- RESULTADOS E ANÁLISE  

 

Este capítulo tem por objetivo descrever e analisar os dados obtidos nas duas etapas 

de coleta de dados na pesquisa de campo, conforme indicado no capítulo anterior. Na primeira 

etapa foi efetuada a Análise de Conteúdo das entrevistas dos profissionais que prestam 

assistência tributária aos contribuintes, de forma a compreender melhor as causas da 

inadimplência tributária dos contribuintes brasileiros.  

Após, foram analisadas as entrevistas realizadas com os dirigentes da 

Administração Tributária brasileira, buscando identificar as sintonias com a fala dos 

representantes dos contribuintes, os eventuais silêncios e pontos divergentes. Nesta fase 

também foram analisadas as políticas públicas da Administração Tributária listadas pelos 

dirigentes entrevistados, incluindo-se a pesquisa documental realizada através da Internet.  

Por fim, a autora desta dissertação efetuou a análise comparativa dos dados 

mediante informações obtidas nas etapas anteriores, que está disposta no próximo capítulo, 

Discussão dos Resultados. 

 

4.1- Resultados da primeira fase da Análise de Conteúdo - Entrevista com 

profissionais que atendem os contribuintes 

A primeira etapa da análise de dados teve por objetivo verificar quais fatores são 

indicados como possíveis causas da inadimplência tributária no Brasil. Para isto foram 

realizadas quatro entrevistas em profundidade que foram analisadas pelo método da Análise de 

Conteúdo. 

Esta etapa de AC analisou os dados coletados nas entrevistas por meio da criação 

de códigos livres (unidades de análise). Para os fins da pesquisa, elegeu-se como indicadores 

os potenciais “fatores relevantes à inadimplência tributária”. Após, as unidades de análise foram 

isoladas, reescritas e reelaboradas, de modo que pudessem ser entendidas fora do contexto 

original.  

As primeiras análises do material coletado resultaram na criação de 33 códigos 

livres (unidades de análise), os quais estão organizados por ordem alfabética no Quadro 6. 
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Quadro 6- Códigos iniciais – Unidades de Análise 

APLICAÇÃO DE MULTAS EM DIVERGÊNCIAS DE ENTENDIMENTO 
AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO ESTADO 
AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA 
AUSÊNCIA DE RETORNO DO ESTADO 
AUSENCIA DE SEGURANÇA JURÍDICA 
AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
BAIXA EFICIÊNCIA DA ADMNISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
BAIXA PROBABILIDADE DE SER PEGO 
BAIXO NÍVEL DE CIDADANIA FISCAL - FALHA EDUCACIONAL 
CARGA TRIBUTÁRIA EXCESSIVA 
COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
COVID - INADIMPLÊNCIA INVOLUNTÁRIA 
CUSTO BRASIL 
DESCONFIANÇA DO CONTRIBUINTE 
DESCONHECIMENTO DAS REGRAS TRIBUTÁRIAS 
DIFICULDADE DE CAIXA 
DIVERGÊNCIAS / FALHAS NA INTERPRETAÇÃO 
ERROS NAS DECLARAÇÕES 
HISTÓRICO CULTURAL 
JEITINHO BRASILEIRO 
MORALIDADE FISCAL 
MULTIPLICIDAE DE NORMAS 
OVERLAPING DE OBRIGAÇÕES 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
POSTURA AGRESSIVA DA ADMINISTRAÇÃO 
REGRAS SOCIAIS / MORAIS 
REJEIÇÃO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS 
RELAÇÃO FISCO CONTRIBUINTE 
SOLUÇÃO - CANAL DIFERENCIADO PARA BONS PAGADORES 
SOLUÇÃO - MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
SOLUÇÃO - REGIME PRÉ MOLDADO PARA CALAMIDADES 
TRATAMENTO IGUALITÁRIO PARA SONEGADOR E BOM PAGADOR / GRANDE E 
PEQUENO CONTRIBUINTE 

FONTE: ELABORADO PELA AUTORA 

Observa-se que, apesar de a grande maioria dos códigos se referirem aos potenciais 

“fatores” que causam a inadimplência tributária, elencados pelos entrevistados, surgiu também 

a necessidade da criação de códigos para classificação de falas que não se referiam diretamente 

aos objetivos iniciais da primeira fase. Foi o caso da criação de códigos que relatam possíveis 

soluções para determinado problema, ou citam alguma política pública já existente. A criação 

de tal categoria de códigos se mostrou extremamente proveitosa para a fase final da presente 

pesquisa, como veremos no item 4.2.2. 
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No passo seguinte, os códigos listados acima foram organizados em grupos de 

temas similares, criando-se assim as subcategorias, conforme a vinculação e/ou sobreposição 

de cada tópico. Por fim, efetuou-se a organização de tais subcategorias em temáticas mais 

amplas, criando-se assim as Categorias Finais, retiradas totalmente dos dados coletados nas 

entrevistas (Quadro 7). Este trabalho de classificação foi efetuado com a auxílio do Programa 

MAXQDA, principalmente utilizando-se a ferramenta da Codificação Criativa (Figura 1). 

 

Figura 1- Codificação Criativa 

 

FONTE: Elaborado pela autora no MAXQDA 

 

Quadro 7- Categorias Finais da primeira fase da Análise de Conteúdo 

FATORES ECONÔMICOS 
MORALIDADE FISCAL 

AUSÊNCIA DE RETORNO DO ESTADO 
RELAÇÃO FISCO CONTRIBUINTE 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS E SUGESTÕES 

FONTE: Elaborado pela autora 
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Por fim, a lista de categorias finais foi contraposta com a lista de categorias iniciais, 

e para a grata surpresa da autora, as semelhanças entre elas foram inegáveis (Quadro 8). Como 

se pode ver, do levantamento das categorias iniciais retiradas do Referencial Bibliográfico 

apenas uma categoria foi adicionada, diante da importância da categorização das sugestões e 

exemplos de políticas públicas que surgiram espontaneamente no relato dos profissionais. 

Quadro 8- Comparação entre Categorias iniciais e Finais 

CATEGORIAS INICIAIS CATEGORIAS FINAIS 
TEORIA ECONÔMICA (CUSTO-
BENEFÍCIO DA SONEGAÇÃO) 

FATORES ECONÔMICOS 

MORALIDADE FISCAL MORALIDADE FISCAL 
AUSÊNCIA DA PERCEPÇÃO DE 

RETORNO ESTATAL 
AUSÊNCIA DE RETORNO DO ESTADO 

RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE 

RELAÇÃO FISCO / CONTRIBUINTE 

COMPLEXIDADE DO SISTEMA 
TRIBUTÁRIO 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

  POLÍTICAS PÚBLICAS E SUGESTÕES 

FONTE: Elaborado pela autora 

Partiremos para a análise de cada uma das cinco primeiras categorias finais 

dispostas no Quadro 8, efetuando o cotejo das declarações dos entrevistados com o material 

pesquisado no Referencial Bibliográfico. A última das categorias finais será analisada na 

segunda fase da Análise de Conteúdo realizada nessa pesquisa (item 4.2).  

As tabelas de categorização da primeira fase de Análise de Conteúdo, geradas pelo 

programa MAXQDA, encontram-se nos Apêndice B desta dissertação. 

 

4.1.1- Fatores Econômicos 

O primeiro ponto analisado com relação à inadimplência tributária dos brasileiros 

são os fatores econômicos. Apesar de considerarmos uma causa intuitiva para a inadimplência 

tributária em geral, as dificuldades financeiras enfrentadas pelos cidadãos e empresas não foram 

apontadas entre os fatores mais relevantes no processo, apesar de mencionada por Daniel 

Gomes a existência de situações excepcionais de crise como a gerada pela COVID19, e a 

necessidade de tratamento dessa possibilidade pelo Fisco.  

Por outro lado, um fator relevante citado por alguns entrevistados foi o chamado 

“custo-Brasil”, referente a um conjunto de características do sistema tributário brasileiro, 
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incluindo-se aí a alta carga tributária. Marcela Nardelli explica o que seria esse encargo e 

porque traria problemas para a competitividade das empresas brasileiras em relação às demais: 

o custo é muito maior, é o custo Brasil de desinvestimento, o custo do advogado, 
custo do parecer técnico, custo de você ter um corpo jurídico maior dentro da 
empresa, custo dos honorários do advogado externo, é o custo da apólice de seguro 
sim, mas é o custo do dinheiro. Custo da sua empresa ter menos valor no mercado 
porque tem uma nota no balanço gigantesca falando de contingências tributárias ou 
trabalhistas, e tendo que explicar para o investidor lá fora que ele não fez errado, 
com um penal nas costas do administrador. Desestimula investir dinheiro no Brasil. 

Na mesma linha, Daniel Gomes ressalta a importância do equilíbrio do sistema 

tributário nacional, e traz importantes considerações sobre o controle da carga tributária para 

corrigir-se o problema da inadimplência tributária em excesso: 

estou partindo da premissa que estamos em um sistema tributário que não rompemos 
com a curva de Laffer em termos de carga tributária. Acho que isso é um fator que 
deve ser levado em consideração. Por exemplo, vimos agora recentemente em 
tempos de pandemia alguns projetos para instituir empréstimo compulsório. Acho 
que é uma via de mão dupla, a economia caminha ao lado do direito financeiro e do 
tributário para garantir que esse tipo de limite mínimo seja respeitado porque se não 
a gente chega em um cenário que a corda vai estourar. (...) Se o Fisco faz isso além 
de ele prejudicar o contribuinte doméstico ele está afastando o investimento 
internacional. Indo na contramão de um monte de países desenvolvidos que estão, a 
exemplo dos Estados unidos, reduzindo drasticamente a carga tributária. Essa 
questão da sonegação dialoga muito com o montante da carga tributária. Não que a 
gente tenha que realmente ‘’Ah, vou reduzir para evitar sonegação’’. Acho que essa 
não é uma regra geral abstrata que para em pé, mas a gente precisa também ter um 
olhar crítico para verificar que existe um patamar além do qual a tributação vai gerar 
uma sonegação. Uma sonegação que chega a ser uma inexigibilidade de conduta 
diversa, então uma carga tributária precisa ser adequada sob essa ótica. 

Quanto ao tema, observamos dos estudos descritos no Referencial Bibliográfico a 

insuficiência de pesquisas internacionais que visam medir a influência da carga tributária nos 

índices de inadimplência fiscal, além dos estudos sobre o custo-benefício da sonegação. 

A respeito do entendimento defendido pela teoria econômica clássica da tributação, 

que defendem que os contribuintes em geral realizam uma análise de custo-benefício entre as 

vantagens da sonegação e a probabilidade de ser fiscalizado e multado, percebeu-se que, dentre 

os entrevistados, tal fator não foi considerado muito importante, por vezes até não citado 

espontaneamente. 

Sobre o assunto, especificamente quanto à percepção da probabilidade de 

fiscalização, André Bizarro explana que:  

Olha, cálculo eu não digo, mas que tem uma percepção de que a impunidade aí 
também acontece, isso existe ok. Eu tenho casos de que de fato ‘’Não vou, não vou. 
Vamos fazer assim porque eu sei que eu não vou ser pego, nunca fui pego’’. É, assim, 
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meio que no achismo, mas esse achismo por muitas vezes se confirma. De que “Ah 
não, tô fazendo desse jeito, já faço há muito tempo e nunca aconteceu nada. Então 
vamos continuar fazendo desse jeito. 

Já Marcela Nardelli cita uma situação típica da aplicação do fator: “... contribuinte: 

“Ah, não vou pagar isso não. Vou contar com 5 anos, não vai conseguir cruzar tudo mesmo. 

Se ele pegar 10% do que eu otimizei de carga tô no lucro, boto no refis e beleza”. 

Por sua vez, Daniel Gomes entende que o cálculo do custo-benefício “ainda existe, 

especialmente em pequenos contribuintes. Ao meu ver, é um mindset equivocado seja por conta 

da nítida ilicitude da conduta seja porque a gente sabe que dificilmente essas coisas passam 

hoje”. 

Em concordância, Marcela Nardelli também entende que o fator é mais observado 

em pequenas empresas:  

Eu acho que justamente pela fiscalização estar focada nos grandes, e tá certo é um 
pareto ‘concentre seus esforços onde há dinheiro’, a sonegação massiva é pela falta 
de percepção de ser pego ‘Empresa do simples nunca é fiscalizado’, eu ouço isso 
toda hora. (...) se dez sonegam provavelmente dez vão estar em uma faixa de baixa 
fiscalização. (...) É isso, empresa grande toma essas decisões as vezes porque sabe 
que o fiscal não consegue pegar tudo. 

Um motivo que explicaria o baixo peso deste fator na fala dos entrevistados é 

explicado por Breno Vasconcelos: 

a não ser o empresário muito alheio a vida mais moderna, eu acho muito pequena a 
parcela do sujeito que, porque nossos órgãos de controle da administração tributária, 
então a receita federal, todo esse sistema hoje informatizado de obrigações acessórias 
e tudo mais dificultam imensamente essa adoção, acho que o risco é muito alto. 

No mesmo sentido, Marcela Nardelli acrescenta que: 

O que é cada vez menos minha percepção, porque agora cruza-se tudo e 
transparência internacional com troca de informação, mas acho que em termos de 
volume e não de valor muita gente sonega porque não vai ser pego. E eu tô falando 
mais do baixo. 

Sobre a questão, Daniel Gomes sugere ainda que:  

Talvez uma publicidade ostensiva do modo como funciona a fiscalização para 
mostrar que não dá mais para fazer o que era feito isso também pelo medo de ser 
fiscalizado e pego também resolveria o problema da sonegação ou mitigar. Porque 
hoje geralmente o contribuinte coloca na mão do seu setor contábil, seja ele interno 
ou externo, e deixa lá um grande ‘se vira’ porque ele quer ter sua margem X, e aí 
eles ficam fazendo esse tipo de irregularidade. Quando, se ele tivesse a real ciência 
de que o sistema é extremamente inteligente e automatizado esse tipo de coisa não 
passaria, ele pensaria duas vezes antes de se embrenhar por esse tipo de caminho. 
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Portanto, podemos assimilar das falas acima que o fator econômico teorizado 

tradicionalmente como o cálculo do custo-benefício da sonegação, apesar de ainda existente 

em nosso país, não apresenta tanta relevância para explicar a inadimplência tributária do 

brasileiro nos dias de hoje, principalmente diante da modernidade dos sistemas de fiscalização 

atuais, os quais tornam a probabilidade de ser pego extremamente alta. 

De fato, os estudos mais modernos que tratam da inadimplência tributária já trazem 

essa consideração, como é o caso da pesquisa citada no item 2.2.1, que concluiu que a melhoria 

na eficiência da fiscalização, sozinha, já causa a diminuição da inadimplência tributária 

(SIQUEIRA; RAMOS, 2005). 

 

4.1.2- A Moralidade Fiscal 

Para os fins dessa pesquisa, e tendo em vista a coletânea de diversos estudos 

realizada no Referencial Bibliográfico, todos os fatores de cunho psicológico, sejam eles 

individuais ou coletivos, relativos a ética, moralidade ou cultura, foram incluídos na categoria 

alcunhada “moralidade fiscal”. De fato, conforme visto, foram relacionados com a moralidade 

fiscal diversas categorias de fatores, como aqueles comportamentais e sociológicos, além de 

fatores psicológicos e políticos (MOREIRA, 2014). Portanto, nesta pesquisa, apenas algumas 

exceções relevantes foram tratadas de forma separada em outras categorias, como é o caso da 

ausência da percepção de retorno do estado e a percepção do tratamento entre fisco-

contribuinte. 

Para Breno Vasconcelos, os fatores individuais isolados não são tão relevantes para 

explicar a inadimplência tributária no Brasil, pois:  

isso vai ter no mundo inteiro né. Você vai sempre ter os agentes com condutas 
desviantes, eu não acho que explica bem no caso do Brasil. Acho que explica em 
alguns casos evidentemente, você vai encontrar um sujeito que é um devedor 
contumaz, que é um sonegador, que é um criminoso, mas eles existem no mundo 
inteiro. 

A posição de Daniel Gomes é convergente, ao afirmar que: “é realmente a parte 

de ideologia mesmo, de inexistência do Estado, ou aquele posicionamento de que tributo é 

roubo, esse tipo de coisa. Acho que é bem minoritário, mas que existe”. Já André Bizarro 

explica que nesses casos, “as empresas sempre fazem o possível até o impossível dentro da 

legalidade, ou não, tá, posso dizer, para evitar o máximo de pagar imposto, para minimizar o 

máximo possível o pagamento de tributos”. 
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No entanto, para Breno Vasconcelos, as normas sociais possuem um peso maior, 

seja no Brasil ou outros países de cultura similar. Citando uma experiência vivida na Itália, ele 

comenta: “Existe uma postura quase que amoral de não reconhecer uma norma de conduta 

seguida pelos demais, mas que quando chamada atenção ele vira a chave ‘Opa, não pera aí, 

realmente eu tenho que seguir essa regra’”. 

Já Daniel Gomes vê diferenças entre os comportamentos domésticos e de outras 

nacionalidades: “aqui no Brasil quem sonega e não é pego é visto como malandro, um cara 

ligeiro que dá o jeitinho. Lá fora quem sonega é rechaçado, especialmente na Europa, o 

cidadão entende que cada um tem que fazer sua parte porque ele vê resultado”. 

Sobre as diferenças entre o Brasil e demais países, que podem ser creditadas a nossa 

“cultura”, o peso do Estado e o “jeitinho brasileiro”, o tema é muito citado pelos entrevistados. 

André Bizarro entende que essa peculiaridade é mais comum entre as pequenas empresas, mas 

pode ser visualizada até mesmo em grandes empresas nacionais, em comparação com as 

multinacionais: 

Essa cultura do jeitinho é complicada, mas influencia bastante sem dúvida que sim 
eu entendo, eu vejo que sim. Principalmente nas pequenas [empresas], nossa, é 
impressionante onde vai a imaginação né. Assim são coisas que eu, como 
especialista, que entende toda a estrutura todo o sistema, chegam a ser aberrações”. 
(...) No caso da [empresa] grande, depende muito da cultura da empresa. Acho que 
empresas que são mais estruturadas em termos de governança, ou que tem matriz no 
exterior, então, tem uma cultura que vem de fora, eu não vejo muito essa questão do 
jeitinho, é diferente. Agora eu posso dizer que empresas nacionais grandes, mas que 
são brasileiras, sim, tem uma tendência de ter um pouquinho mais sim, tá, não é 
logicamente que não é o mesmo nível de pequenas empresas, mas acho que essa 
cultura brasileira, sendo uma empresa brasileira, acaba influenciando um pouquinho. 

Para Marcela Nardelli, essa situação pode ser explicada pelo histórico cultural do 

Brasil, marcado pela exploração: “se é pra falar de histórico, colônias de exploração, e não de 

povoamento. Acho que vem de lá, vêm do que a gente chama de jeitinho brasileiro, com todo 

respeito aos cariocas, a esperteza carioca (...)”. Breno Vasconcelos também ressalta esse 

ponto: 

O Brasil pela origem colonial que ele teve de países que vieram de colônias, 
colonizadores que vieram com a intenção extrativista, nós geramos instituições 
extrativistas, nós geramos relações com incentivos ruins, com incentivos de ‘Eu vou 
tirar vantagem ao máximo de cada atitude, de cada oportunidade’, e isso persistiu ao 
longo da nossa história e a gente ainda sofre os efeitos disso. Nós temos aquela 
cultura patrimonialista dos agentes públicos em geral, de olhar algo como se fosse 
dele e não da república, nós temos um problema cultural. E aí quando você, o cidadão 
médio, o cidadão observa seus exemplos ele começa a entender que aquela é a regra 
do jogo, a regra do jogo é aquela a ser seguida. 
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Por sua vez, Daniel Gomes acredita que o problema atingia o país mais no passado, 

sendo que o movimento da globalização tem corrigido a conduta das novas gerações:  

Acho que era mais forte nas gerações passadas, e parece que o pessoal que está com 
seus 30,40 anos e está empreendendo não tem esse mindset ao meu ver. Acho que 
era uma coisa muito feita na geração dos imigrantes que chegaram pós segunda 
guerra, e talvez a primeira descendência deles, mas não tenho estudos nem números 
que embasam isso. Acho que a maioria do pessoal mais novo como tem uma 
formação diferente mais globalizada com uma ideia de conexão global mais forte 
eles talvez tenham a tendência de compreender melhor essa questão. 

Interessante ressaltar que a “cultura do jeitinho” foi relatada como sendo não uma 

exclusividade do contribuinte, mas se aplicando também à Administração Tributária, como 

transparece na fala de Marcela Nardelli: “Acho que vem da cultura de “Eu vou dar um jeitinho”, 

e não tô dizendo do lado contribuinte só não, do lado do fisco também “Faz isso aqui ó, declara 

desse jeito ai que ninguém vai te pegar não”. Em concordância, Breno Vasconcelos relata que 

esse comportamento pode estar até mesmo institucionalizado: 

mas do outro lado temos diversos incentivos ruins também, como um desenho 
normativo mais recente de 2016/2017 que é o chamado bônus de produtividade da 
receita federal. Isso gera junto com diversas outras normas incentivos para que o 
auditor fiscal force interpretações que até olhando para a ponta seguinte, que nem 
mesmo a procuradoria da fazenda nacional concorda. Ele tem um incentivo a lavrar 
o auto, e aí eu entendo também o sujeito-indivíduo, se ele não lavrar o auto ele tem 
a espada da possível, eu não sei você me corrige se eu tiver errado, a espada da 
prevaricação, diante de um fato ele não ter realizado o fato do ofício dele. 

A respeito dessa situação histórico-cultural peculiar em nosso país, alguns dos 

entrevistados entendem que o problema é agravado pela falha educacional da população 

brasileira. André Bizarro ressalta ser necessária “(...) uma boa base educacional, que tivesse ali 

um ensino por parte de valores constitucionais, de valores como cidadania. Porque aí você 

cria essa cultura, essa consciência de que pagar tributo é importante”. De fato, o baixo senso 

de cidadania fiscal/educação fiscal dos contribuintes em nosso país impacta bastante na 

moralidade fiscal do brasileiro, assim como em outros fatores descritos nessa pesquisa. Marcela 

Nardelli exemplifica bem a existência do problema em nossa sociedade nas seguintes 

passagens: 

A gente ouve muito ‘Eu não vou pagar IPVA, porque tem buraco na rua’, aí vou eu 
lá tributarista chata explicar que o imposto IPVA é desvinculado, não é porque você 
paga IPVA que não pode ter buraco na rua. Não é uma taxa que você paga para usar 
uma rua bonita sem buracos” (...) 

“Eu vejo a moça que trabalha lá em casa ela fala ‘Ah, eu gosto porque eu estou na 
faixa da isenção’. Aí eu fico ‘Pobre coitada, o salário dela é inteiro de imposto sobre 
consumo’. Ela não faz a menor ideia de que ela paga imposto em tudo que ela 
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compra. O dinheiro dela inteiro é tributado para consumo. Ignorância mesmo, não 
sabe para onde vai o dinheiro nem para onde ele se aplica. 

Também vemos o problema em alguns pontos do relato de Daniel Gomes, que 

demonstram situações em que houve falha na formação do cidadão nos assuntos fiscais do 

Estado, e a necessidade de incremento das ações de Educação Fiscal:  

E, um terceiro fator diria que é a falta de informação, porque por mais que existam 
contribuintes que possam ter esse posicionamento ‘’Ah não, o tributo é uma norma 
de rejeição social. Eu sou contra o tributo porque na verdade é um confisco do meu 
patrimônio’’ ou então aquele contribuinte que fala ‘’Ah não, o custo Brasil é absurdo. 
Eu preciso aumentar minha margem, então eu não tenho escolha.’’, que seria uma 
legítima defesa fiscal se utilizando dessas manobras para possuir uma margem 
maior, aumentar equipe ou pagar funcionário. (...) 

Acho que parte das pessoas que fazem isso não tem a real dimensão do conhecimento 
necessário relativo às consequências, sejam elas fiscais ou penais. Algum tipo de 
programa educacional de empreendedorismo, que fosse dado na educação básica, 
expondo quais são as consequências para o sonegador. (...) O que eu acho é que 
quando algum contribuinte sonegador ele é pego e recebe uma intimação penal fica 
surpreso como o não acolhimento de um tributo gerou um passivo penal. Então, a 
educação de base relacionada a empreendedorismo e as consequências do 
empreendedorismo conduzido ilicitamente seria um fator que diminuiria 
significativamente a sonegação tanto sobre a ótica fiscal quanto penal. (...) 

O que falta pro contribuinte, até para aqueles que acham que não precisam do Estado, 
é entender que sem Estado nem propriedade privada existe. (...) Então, acho que esse 
tipo de conscientização de que os princípios basilares que qualquer pessoa que viva 
no mundo capitalista tem, acho que o mais comezinho deles seria justamente a 
propriedade privada. Se tivesse uma conscientização maior que o Estado existe 
também para isso talvez fizesse sentido para o contribuinte pagar impostos. 

A importância da educação no combate à inadimplência tributária também esteve 

presente no relato de André Bizarro: 

Acho que um ponto importante também, que defendo isso para qualquer coisa, é a 
questão da educação. Acho que tudo tudo tudo começa com o melhor processo 
educacional, desde sempre, porque o empresário o pequeno empresário ele não tem 
conhecimento, pode até ter feito uma graduação, mas aí ele abre o negócio dele 
dentro do que ele estudou, mas não tem esse conhecimento ou muito pequeno dessa 
parte tributária, ou de direito tributário, ou de finanças e de contabilidade inclusive. 
Pelo menos algumas noções que não existem hoje, então inclusive até questões 
culturais né.  

Diante das falas acima transcritas, podemos perceber que o problema da baixa 

moralidade fiscal do brasileiro, apesar de possivelmente ter se originado de suas raízes 

históricas, é agravado atualmente pela falha do Estado na prestação da educação de qualidade 

aos seus cidadãos. O ataque a este fator pelo Estado, portanto, passa inegavelmente pela 

elaboração de políticas educativas, como veremos no próximo item. 



59 
 

Neste tópico percebemos a importância dos resultados do estudo, uma vez que a 

estrutura cultural brasileira e seus reflexos na inadimplência tributária não tem sido tema de 

pesquisas práticas na literatura especializada. O tema se apresenta com alto potencial para 

estudos futuros de análise da inadimplência tributária em nosso país. 

 

4.1.3- A ausência da percepção de retorno do Estado 

O presente item também pode ser considerado por alguns um fator psicológico que 

explicaria a inadimplência tributária. No entanto, o fator foi deliberadamente desmembrado do 

tópico anterior, diante de sua extrema importância manifesta nos relatos dos entrevistados. 

Trata-se da percepção do contribuinte quanto ao retorno à sociedade dos recursos arrecadados 

pelo Estado, por meio da tributação, em forma de serviços públicos, bem como da igualdade na 

distribuição desses recursos. 

De fato, o tema foi mencionado por alguns entrevistados como o de maior peso na 

tomada de decisão do contribuinte brasileiro quanto ao adimplemento voluntário das suas 

obrigações tributárias, especialmente pessoas físicas e pequenas empresas. Podemos verificar 

o exposto nos relatos de André Bizarro e Breno Vasconcelos: 

Acho que o principal fator que faz com que as empresas menores tenham essa a sede 
de não pagar imposto é principalmente que não vê retorno, então fala assim: “ah 
poxa, não consigo ver o retorno, eu não enxergo, eu não consigo ver melhorias na 
sociedade, não consigo ver a melhoria na educação, não consigo ver melhoria na 
segurança, não vejo nenhum benefício para mim como pequeno empresário de pagar 
esses tributos. Então não vou pagar, vou pagar o mínimo possível”. (André Bizarro) 

Eu acho que esse é um grande problema que nós temos, eu colocaria esse como o 
primeiro item para inadimplência. Sujeito olha e fala ‘Ah, meu dinheiro, o dinheiro 
do imposto que eu pago...’ tem até uma frase que eu ouço muito “eu tenho um sócio 
no meu negócio, o estado é meu sócio no negócio”. Não um sócio-parceiro, mas um 
sócio que você tem que carregar nas costas e que fica sugando seus recursos. (Breno 
Vasconcelos) 

Nesse ponto, relembramos o estudo conduzido por Linhares (2011), que 

demonstrou o alto nível de desconfiança política em nosso país e a geração de um “contrato 

social assimétrico”, onde o contribuinte entende que somente ele cumpre suas obrigações de 

pagar os tributos, enquanto o Estado não faz a sua parte.  

A questão também foi citada de forma espontânea e com muita ênfase nos relatos 

de Marcela Nardelli: “não se tem uma percepção de devolução do serviço, de prestação do 
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serviço do fisco” (...) ‘Ah, vou pagar esse imposto não. Não me volta nada, eu pago escola, 

plano de saúde, não me volta nada’”; e de Daniel Gomes:  

Você vai ter contribuintes que sonegam porque objetivamente não veem um retorno 
do Estado. Então, eles entendem que “Ah, meus filhos não usufruem de escola 
pública, minha família não usa hospital público, eu não vejo um retorno na 
arrecadação fiscal, não vejo um retorno efetivo”. Ele se sente ultrajado nisso, e se 
sente legitimado a sonegar, acho que esse é o ponto”. (...) “E, se a gente tiver 
melhorias na parte de políticas públicas, especialmente de saúde e educação, os 
contribuintes vão se sentir prestigiados no sentido de ‘’Olha, eu estou enxergando 
que a máquina pública usa adequadamente o meu dinheiro”. (Daniel Gomes) 

Também citado diversas vezes entre os entrevistados, um dos problemas que 

impactam nesse fator é a ausência de divulgação, pelo Estado, da destinação dos recursos 

arrecadados, como uma forma de “prestação de contas”, ou demonstração de transparência 

pública. Isso, na opinião dos profissionais, faria com que os cidadãos se sentissem mais 

impelidos a cumprirem suas obrigações tributárias.  

Assim, Marcela Nardelli entende que o cidadão “precisaria aumentar a percepção 

de onde vai o dinheiro do seu imposto”. Daniel Gomes, em complemento, afirma que “mesmo 

que não por parte da mídia de canais abertos, mas até por parte do Fisco seja ele Receita 

Federal ou PGFN, se tivesse um trabalho de demonstrar concretamente onde está sendo 

aplicado os impostos seria bem legal” ao que acrescenta: “talvez essa educação fiscal atrelada 

a uma política pública de publicidade para as coisas boas que estão sendo feitas seria bastante 

interessante”. Para ele: 

Seria legal ter por exemplo “Ah, a empresa tal gera X empregos, gerou 
desenvolvimento em X por cento naquela região e além disso ela contribuiu com não 
sei quantos milhões de reais o que viabiliza a construção de diversos 
empreendimentos e escolas’’. Acho que esse tipo de coisa seria legal porque você 
vai mudar não só o jeito como o contribuinte, como pessoa jurídica se insere ali, mas 
você vai mudar o mindset dos próprios colaboradores por que eles vão pensar “Se eu 
faço parte dessa máquina, eu também ajudei na construção daquela escola. Porque 
eu gerei renda naquela empresa que foi tributada, e que gerou recursos para a 
construção daquela escola, para a construção daquela UBS”.  

E que [o contribuinte] passe a enxergar isso de uma forma mais empática, como algo 
que têm que existir, porque qualquer ser humano que não seja um sociopata se ele 
vê uma pessoa na rua passando fome e frio vai se sentir compadecido por ela. Então, 
se ele ver que o dinheiro dos impostos está indo para evitar essa situação ele vai ficar 
feliz ou pelo menos satisfeito de ver que o imposto está sendo adequadamente 
utilizado. Esse seria o principal arsenal para tentar diminuir os efeitos dessa cultura 
de inadimplência. 

Os relatos estão em consonância com os estudos de Cummings e outros (2006) e 

Mukhlis e outros (2015), os quais analisaram a importância do fator psicológico de confiança 
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no Estado e a importância da publicidade estatal para garantir o incremento da adimplência 

tributária.  

Diante das passagens aqui transcritas, entende-se que, para além da indicação de 

um fator importante ao fenômeno da inadimplência tributária, algumas sugestões 

importantíssimas foram abordadas, as quais serão novamente revistas na segunda fase da 

análise dos dados dessa pesquisa. 

Em conclusão, pelo peso da fala dos entrevistados, percebe-se que, no Brasil, ao 

contrário do que se poderia esperar pelos estudos realizados em outras partes do mundo, o fator 

“percepção de retorno estatal” mostra-se como mais relevante que outros fatores psicológicos 

e econômicos ao fenômeno da inadimplência tributária.  

 

4.1.4- A Relação Fisco / Contribuinte 

O relacionamento entre o contribuinte e a Administração Tributária tem sido um 

fator muito apontado em pesquisas recentes como relevante aos índices de adimplência fiscal 

em um Estado, conforme visto no item 2.3.4. Em consonância com a literatura, os resultados 

da primeira fase do presente estudo corroboram a importância deste tópico, diante da frequência 

em que a questão aparece nas falas dos entrevistados, bem como pela diversidade de temas 

correlatos. Tais discussões apareceram de forma espontânea e aparentam ter um peso maior na 

fala dos profissionais. 

Sobre o tema, André Bizarro entende que: 

o Brasil tá anos-luz atrás de outros países na questão de relação entre fisco e 
contribuinte. Aqui no Brasil, ainda o fisco e o contribuinte se veem como arqui-
inimigos. “Isso atrapalha demais, você já não tem um ambiente, já tem um sistema 
tributário complexo, e ainda com essa cultura de gato e rato de verdade literalmente 
entre fisco e contribuinte, só atrapalha, só ajuda ainda mais você alimentar essa 
vontade de fazer planejamentos superagressivos, e pagar menos tributos ainda. 

Breno Vasconcelos entende que há ainda muito a ser mudado para ajustar essa 

relação, uma vez que os incentivos estão equivocados: 

Eu acho que a gente tem desenhos normativos ruins que geram incentivos ruins para 
essa relação. Nós temos de um lado um incentivo muito ruim por parte do 
contribuinte que é toda e qualquer defesa suspende a exigibilidade do crédito 
tributário, (...) mas do outro lado temos diversos incentivos ruins também, como (...) 
o bônus de produtividade da receita federal. A Receita, Administrações em geral, 
vão testando muitas vezes interpretações para aumentar a arrecadação porque ela 
tem a pressão da arrecadação.  
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Por sua vez, Marcela Nardelli toca no tema em diversas passagens de sua fala, como 

por exemplo: 

falta um pouco mais de relação de qualidade entre fisco e contribuinte. A visão que 
o contribuinte tem é que o fisco tá ali só pra autuar, e a visão que o fisco tem é que 
o contribuinte só tá ali pra sonegar... Acho que isso define um pouco que a relação é 
de pique-pega, e não devia ser...  É uma relação que não é um círculo virtuoso, ele é 
vicioso. (...) 

Exatamente, acho que tem que mudar um pouco esse paradigma de polícia e ladrão, 
que tinha que ser mais cooperativo. (...) 

 É, nós contra eles. Esse negócio mesmo do voto de qualidade, tanto que os 
contribuintes comemoraram. Isso só mostra a polarização, não tem que comemorar, 
o problema do CARF nunca foi o voto de qualidade. Então por que tinha que 
comemorar algo para inverter?. 

Eu tenho cinco mil processos no Brasil, no México eu tenho sete, nos Estados Unidos 
eu não tenho nenhum, e na Holanda eu tenho um. Então assim, é o fisco entender 
que isso é muito ruim para o País, que ele não tá indo atrás de dinheiro porque isso 
não vira caixa. 

Sobre este último ponto, referente à litigância administrativa entre União e 

contribuintes, diversas foram as considerações exaradas por todos os entrevistados. O chamado 

“contencioso administrativo tributário”, que ocorre perante à RFB e o CARF, é responsável 

pela maioria das críticas dos profissionais, as quais incluem fatores como a ausência de 

transparência por parte da Administração e a baixa segurança jurídica, diante das mudanças 

frequentes nos entendimentos do Fisco. Veja-se o que dizem os entrevistados:  

A divergência de entendimento entre Fisco e contribuinte sobre questões (inaudível) 
para dois lados. Então você vai ter litigância envolvendo conceitos, como de receita 
bruta, de renda, ter por exemplo embate entre aqueles que entendem que o texto 
constitucional é formado por tipos, e aqueles que entendem que é formado por 
conceitos. Isso vai gerar uma baita litigância. (Daniel Gomes) 

Ao longo desses 5 anos, que hoje é muito tempo, antigamente não era tanto tempo 
assim, a receita federal, a gente vê isso na prática, a Receita, Administrações em 
geral, vão testando muitas vezes interpretações para aumentar a arrecadação porque 
ela tem a pressão da arrecadação. Para aumentar a arrecadação pela via da 
interpretação e não pela via da mudança da legislação, isso gera no contribuinte um 
sentimento de desconfiança. (Breno Vasconcelos) 

É um desinvestimento, e o contribuinte (...) quer segurança porque o contencioso é 
muito custoso. (...) acho que falta uma percepção dos dois lados de que o contribuinte 
quer segurança. É mais importante para o contribuinte ele saber quanto ele vai 
arrecadar, ainda que a alíquota seja maior, do que ele arrecadar errado e pagar por 
isso. (...) No CARF, por anos o contribuinte ganha a trava dos trinta, e por conta de 
um precedente ele passa a perder, e esse precedente retroage em cinco anos. Então, 
o contribuinte que tomou uma decisão com base em um precedente de câmera 
superior (...) a empresa continua fazendo isso com base em uma jurisprudência 
estável que o leading case era dela, e aí mudou a orientação e começou a tomar auto 
de infração com fraude olhando para trás de uma jurisprudência que era estável. (...) 
E, onera o contribuinte, que teve uma decisão acertada nesse exemplo (tem as erradas 
também), botou no seu business plan pensando em futuro, precificou isso em sua 
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mercadoria e agora vai ter um custo que estava totalmente fora do seu plano, e sem 
segurança jurídica, e tendo que explicar para o investidor lá fora que ele não fez 
errado, com um penal nas costas do administrador. (Marcela Nardelli) 

A questão da aplicação indiscriminada de altas multas por parte do Fisco, mesmo 

quando não comprovado o dolo, bem como a postura agressiva da Administração, também 

foram citadas no relato de Daniel Gomes: 

Às vezes o contribuinte tá acostumado com aquele modus operandi, aí muda o 
entendimento, passou batido ele realmente não viu. Mas aquilo não era um 
inadimplemento voluntário nocivo, e ele acaba tendo uma multa de 75% aplicada 
contra ele. (...) É possível você ter algum tipo de balizamento, e conseguir enxergar 
se aquele contribuinte em específico realmente atuou de forma dolosa, ou se ele 
acredita piamente que o entendimento dele está respaldado em leis ou na 
constituição. Nesse sentido, de divergência de interpretação quanto algum 
dispositivo legal constitucional. 

Se eu evito a constituição de um crédito ou o constituo de uma forma por exemplo 
sem aplicação de multas, porque aquilo foi um erro escusável, eu não tô criando um 
passivo a mais pro contribuinte e não tô criando um ativo inflado pro Estado, (...) e 
sabemos que muitas vezes ele não vai ser mantido administrativamente ou 
judicialmente. Acaba frustrando até a perspectiva do Estado. 

Para André Bizarro, o risco é ainda maior: “Aí você acaba com, mata uma empresa 

por conta dessas multas altíssimas, essa falta de flexibilidade por parte do pessoal que tá na 

ponta”. A defesa por mais transparência também aparece no relato de André Bizarro, para quem 

a ”simplicidade [é] importantíssima, não estou dizendo que não seja, mas antes da simplicidade 

tem que haver transparência”. Para ele: 

Você tem um sistema tributário que não seja tão simples, que tem um nível de 
complexidade, mas que ele seja transparente isso já na minha visão ajudava muito 
nessa questão de haver uma vontade do contribuinte, de ver a importância do tributo 
para que ele pagar voluntariamente, e não inadimplir ou sonegar.  

Por sua vez, Marcela Nardelli e Breno Vasconcelos acreditam que a relação entre 

contribuinte e Fisco pode ser melhorada também com uma correta prestação de orientações: 

 Tem que mudar o paradigma, tem que parar de polícia e bandido, um tem que 
entender o outro lado, eles tem que estar mais abertos para consultar, e poder 
consultar com qualidade. (...) Se você tivesse um órgão que você pudesse contar com 
o fisco para falar “Ó, eu tô aqui em um business plan, vou fazer um investimento 
assim, o que você acha?”. Uma ferramenta de consulta maior, mais rápida, que não 
seja 95% ineficaz, que você possa contar com o fisco para te trazer para perto. Um 
auditor técnico, de repente até algo setorizado (...) onde eu possa trocar uma ideia 
real com ele, algo fair, algo legítimo para poder ter segurança jurídica, para evitar 
esse contencioso de alguma forma (...) que fosse mais cúmplice. (Marcela Nardelli) 

 Então, se você for olhar as preocupações dessas empresas com a interpretação, eles 
contrataram os advogados com muita frequência para entender ‘Olha, eu vou fazer 
uma coisa nova. Eu vou fazer um pagamento novo. Será que isso pode ser entendido 
como burla da legislação? Você pode me explicar?’ Nós somos muito demandados 
do ponto de vista de consultoria para explicar a legislação para esses clientes, porque 
eles não querem assumir risco. Eles querem pagar aquilo da forma mais correta 
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possível, esse contribuinte tem que ter facilitação, e aí facilitação de vários tipos. 
(Breno Vasconcelos) 

Observa-se, nesse ponto, que os entrevistados esperam uma postura do Fisco que 

traduza o chamado “paradigma do serviço”, em contraste com o “paradigma da coerção”. Seria 

a Administração Tributária assumir o papel de prestadora de serviços visando a satisfação dos 

interesses do contribuinte, que seriam tratados como clientes, em uma relação próxima à relação 

de consumo (ALM et al., 2012).  

Por outro lado, as sugestões propostas são importantes também para a própria 

melhoria na eficiência da Administração Pública. Para Marcela Nardelli, “a autuação deveria 

ser mais inteligente, mais eficaz, não deveria esperar os cinco anos para autuar, correr pra 

fazer um auto de infração para vencer a decadência” (...) E o fisco, (...) ele precisa estar não 

anos atrás do contribuinte, mas próximo”. 

Dessa forma, a diminuição da litigiosidade administrativa e melhoria no 

relacionamento entre Fisco e contribuinte, além de promover um incremento na adimplência 

fiscal, resultaria também na economia de recursos por parte do Estado, conforme complementa 

Marcela Nardelli: 

O fisco se apercebeu de tanto que é custoso para o país autos bilionários. Eu, como 
empresa multinacional que trabalho, é um inferno ter que explicar o balanço para o 
investidor que quer comprar a empresa os caras saem doidos. (...) É bom para o fisco 
não autuar isso, pois o contribuinte vai levar até a Lua isso, vai levar no judiciário, 
vai brigar, não vai pagar, vai ter pressão do acionista. Para o fisco é ruim porque só 
onera o CARF, que é da Fazenda, só gera custo onerando os conselheiros que vão 
ter que julgar algo que não vai dar em nada. O CARF vira um rito de passagem, e 
onera o órgão público porque vai até a Lua no judiciário depois de cinco anos, oito 
anos de administrativo mais vinte de judiciário. 

Por fim, outro ponto de conflito levantado pelos entrevistados foi a ausência de uma 

segmentação eficaz dos contribuintes levando em consideração suas características próprias, 

como tamanho e volume de operações, bem como quanto à sua postura de bom ou mal pagador. 

Nesse sentido, o relato de Breno Vasconcelos: 

Eu acho que há sim outro incentivo ruim do sistema, ele é igual para todo mundo. 
Ele é igual para (...) grandes empresas licitadas em bolsa, que tem enormes 
departamentos tributários e contábeis que se preocupam com o ambiente tributário, 
que mandam ofício (...) para melhoria do sistema. Que mobilizam seu corpo, que 
não querem ganhar da concorrência pela via tributária, querem ganhar pela via da 
qualidade do produto deles por exemplo. Esse bom contribuinte recebe o mesmo 
tratamento normativo (...), o sistema tributário para eles é muito parecido com o 
sistema tributário do sonegador. Essa falta de classificar, de separar o joio do trigo, 
faz com que o bom contribuinte esteja sujeito às mesmas regras de certidão negativa 
do mal contribuinte. Então, se eu tiver 100 reais, em uma empresa tipo Ambev e a 
Vale, de óbice na relação do conta corrente, não emite o certidão. O que é uma coisa 
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maluca, uma empresa desse tamanho ter um débito tão pequeno não deveria travar o 
certificado de bom pagador. 

Acho que essa é a primeira grande medida a ser adotada pela administração tributária 
adotada no Brasil, em todos sentidos. Classificar contribuintes, e destinar, e reservar 
aos bons contribuintes mecanismos facilitadores de cumprimento de obrigações. Não 
estou falando de obrigações tributárias, estou falando de obrigações acessórias. 
Então, a empresa contribuinte que tem um histórico de adimplência, ou ainda que 
não seja adimplente do ponto de vista de pagamento, porque esse é um outro 
problema. Eu lembro que a receita federal quando tentou regulamentar o programa 
de conformidade dela, ela indicou que discutisse crédito tributário, ou seja quem 
tivesse crédito tributário com suspensão de exigibilidade perderia no rating. Eu acho 
isso erradíssimo, não faz sentido. 

Breno Vasconcelos entende que esse contribuinte de boa fé “deve ter um canal mais 

fácil de atendimento para renovação de certidão, canais facilitados de desembaraço 

aduaneiro”. Daniel Gomes partilha da mesma opinião, quando sugere um atendimento especial 

para os chamados “bons contribuintes”: 

Acho que essa ideia de aproximação do Fisco com os bons contribuintes ela evitaria 
o inadimplemento voluntário por divergência de entendimento. Por que realmente só 
surgiria a constituição do crédito se ela fosse realmente devida, ou se ambas as partes 
recusarem-se a chegar em um acordo porque tanto Fisco quanto contribuinte 
possuem bons argumentos para o seu lado. Aí realmente não teria o que ser feito a 
não ser uma arbitragem ou judiciário, mas pelo menos antes de chegar nisso antes de 
um possível ônus de sucumbência para Fisco ou para contribuinte evitaremos essa 
litigância e o inadimplemento voluntário nessa situação. 

Sobre a questão, ambos citam o exemplo do programa “Nos Conformes” do estado 

de São Paulo, que pretendeu estabelecer o tratamento diferenciado ao bom pagador, enquanto 

pune de forma mais severa o devedor contumaz. A postura menos agressiva do Fisco, no caso, 

seria determinante para a diminuição na inadimplência tributária, o que torna o programa uma 

excelente sugestão para adoção pela União. 

As sugestões propostas estão em total conformidade com os estudos mais recentes 

que propõem a melhoria na relação entre contribuinte e Administração Tributária, e da 

preferência na aplicação de incentivos para bons pagadores ao invés da pura e simples coerção 

(SILVA, 2015). Em sintonia com o assunto, Daniel Gomes propõe um “tax shaming às 

avessas” em oposição às já conhecidas listas de devedores, com o intuito de “mudar o modo 

como cidadão médio encara a tributação, e para ele parar de ver isso como se fosse uma mera 

dilapidação ou confisco do seu patrimônio, e passe a enxergar de uma forma mais empática, 

como algo que têm que existir”. 

Pelo exposto neste tópico, percebe-se que o Fisco brasileiro ainda não finalizou o 

processo de mudança do “paradigma do crime” para o “paradigma da confiança”, onde o 

contribuinte tem segurança e confia no julgamento da Administração Tributária, ao invés de 
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ser tratado como criminoso e sonegador, presumindo-se seu dolo (ALM e colab., 2012). A 

aplicação de multas de forma indiscriminada, sem comprovação da existência de dolo, bem 

como a narrada falta de segurança jurídica no contencioso administrativo, culminando numa 

desconfiança generalizada na Administração Tributária, demonstram bem a questão. 

 

4.1.5- A Complexidade das normas tributárias 

Os fatores citados até o momento são relevantes para o levantamento da chamada 

inadimplência voluntária, entendida como aquela que ocorre quando o contribuinte tem ciência 

de que sua conduta pode gerar um débito tributário em seu nome, mesmo que haja uma já 

conhecida divergência de entendimento com o Fisco, criadora do contencioso administrativo. 

No entanto, não obstante a ausência de dados oficiais que comprovem os números 

exatos, sabe-se que uma grande parcela dos débitos tributários em aberto no Brasil referem-se 

à inadimplência involuntária. Ou seja, surgem sem que o contribuinte tenha consciência de sua 

existência.  

Durante as entrevistas, alguns fatores foram citados como responsáveis por essa 

situação, sendo que o principal deles é a grande complexidade das normas tributárias 

brasileiras, com todos os problemas daí decorrentes. Em quase todas as entrevistas, o fator era 

o primeiro a ser lembrado pelos profissionais, o que demonstra o consenso na sua abordagem. 

Marcela Nardelli explica que a complexidade do sistema tributário é agravada pela 

multiplicidade de regras, que por vezes são incongruentes entre si, causando um overlaping de 

obrigações para empresas. Em seu relato, podemos ter um panorama completo e assustador dos 

problemas enfrentados pelo empresário brasileiro: 

Acho que a complexidade das normas é um fato notório, eu que sou tributarista às 
vezes preciso ajudar uma mãe, experiência familiar mesmo, a empresa do irmão, o 
imposto de renda da mãe, e eu com toda base que eu tenho ainda bato cabeça para 
algumas conclusões”. (...) Decorrente disso, eu acho que o overlaping de obrigações, 
você tem três, quatro obrigações para dar a mesma informação de forma diferente. 
Então, você multiplica a possibilidade de erros por que tem muito cruzamento 
eletrônico, mas tem muita coisa manual. Então primeiro você não tem certeza de 
qual a incidência, qual a alíquota, se você está na faixa A, se você está na B, em um 
país com proporções continentais, mais de 20 estados, de legislações próprias, de 
ICMS, de ISS para cada município. Isso já é um nó, e a forma de como declarar para 
um Estado usa o formato B, para outro C, para a União tem três relatórios que são 
retrabalho nitidamente da mesma informação em formatos diferentes, e aí você 
começa a multiplicar sua possibilidade de erro. (...) Vendo isso como empresa e 
como família, no meu pequeno reduto, eles apanham muito querendo fazer o certo, 
mas não conseguem entender qual que é o certo. Isso impacta os dois lados, seria o 
ponto um.  
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Por sua vez, André Bizarro explica bem como surge a inadimplência involuntária 

oriunda dessa complexidade, e seus efeitos nefastos aos pequenos empresários: 

Tem muitos pequenos empresários que querem pagar, que pagam direito, que 
querem trabalhar direito e não conseguem mesmo pagando direito. Por que? Assim, 
na visão dele ele está pagando direito, mas dada a complexidade do sistema ele está 
pagando errado. E ai está deixando de pagar alguma coisa que ele nem sabe. Apesar 
da boa vontade, ele continua pagando errado. Isso é terrível porque quando acaba 
acontecendo alguma fiscalização, e acaba sendo autuado. Poxa, imagina uma pessoa 
que está ali trabalhando há muitos anos pensando que está fazendo direitinho e de 
repente bate uma fiscalização ele é autuado e não sabe por quê é autuado, e pode 
acabar com a empresa por que as multas são tão altas: 150% na federal, e nas 
estaduais tem muitas que vão até 300%. Chega a ser um absurdo, tem que ter 
penalidade? Tem, mas acho que toda essa complexidade que existe tem que saber 
dosar, acho que as multas são muito altas considerando a complexidade que a gente 
tem hoje. E, o empresário que está com boa-vontade, paga direito, vê o seu negócio 
sendo dizimado porque ele não sabia de um determinado detalhe da legislação 
tributária, que é super complexa, e o negócio dele vai por água abaixo. 

Para Breno Vasconcelos, a complexidade das normas é causa também de 

agravamento de um outro fator importante para a inadimplência involuntária: o 

desconhecimento das regras por parte dos contribuintes. Ele explica:  

É, a gente tem uma dificuldade de cidadania fiscal de um lado, por que a gente tem 
uma legislação ultra complexa que dificulta a todos nós inclusive a vocês de saber o 
que é norma vigente. A gente tem dificuldade para dizer “Olha, o contribuinte em 
regime monofásico, ele vai ter direito a crédito ou não?”, então você tem tantas 
normas para ler, para entender, CPRB, você tem tanta coisa para entender que você 
tem dificuldade para exercer sua cidadania porque você não consegue conhecer o 
direito. 

Esse problema se mostra ainda mais grave nas empresas pequenas, conforme o 

relato de André Bizarro, já que “a empresa grande tem todo um corpo técnico, então eles tem 

condições de ir atrás. Indo para as menores, que não têm essa condição, a complexidade do 

sistema faz com que o empresário nem saiba que (...) não está pagando corretamente”. 

Outra situação apontada como consequência dessa complexidade é a divergência 

na interpretação da norma de incidência do tributo, por parte do Fisco e do contribuinte, o que 

pode gerar novas obrigações não esperadas. Breno Vasconcelos e Daniel Gomes exemplificam 

o problema: 

E aí também falando de desenho normativo você tem uma legislação extremamente 
complexa, normas redundantes e contraditórias entre si, normas ambíguas, uma 
superprodução de normas, e uma legislação que atribui ao contribuinte a obrigação 
de interpretar esse emaranhado de normas, declarar e pagar, e ficar 5 anos 
aguardando a homologação daquele ato. (Breno Vasconcelos) 

E aí eu tive inadimplência voluntária, no caso do software, porque ele faz uma 
escolha ele vai olhar pro negócio dele e falar ‘’Pra mim, há mais argumentos que 
justificam o pagamento do ISS’’. Então, ele paga o ISS, deixa de pagar o ICMS e 
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gera o inadimplemento voluntário também justificado. Não é um voluntário do tipo 
‘’vou prejudicar as contas públicas’’, é uma divergência de entendimento. (...) Nessa 
parte até muita coisa acho que acaba acontecendo no dia a dia, na importação, 
questão de CFOP. Isso tudo, as vezes o contribuinte tá acostumado com aquele 
modus operandi, aí muda o entendimento, passou batido ele realmente não viu. 
(Daniel Gomes) 

Os achados da pesquisa neste ponto, sobretudo a importância dada pelos 

entrevistados quanto ao presente fator, se contrapõem ao estudo quantitativo realizado por Dos 

Santos e outros (2019), que concluiu que a variável “complexidade das normas” não apresentou 

impacto estatisticamente significativo sobre a conformidade tributária. Entende-se que o 

resultado da equação pode ter sofrido a influência de variáveis externas de difícil análise ou 

mensuração. Isso demonstra as vantagens do uso do método qualitativo no estudo de temas que 

envolvem a subjetividade do ser humano no processo de tomada de decisão.  

 

Pela análise dos dados coletados nessa primeira fase da pesquisa de campo, e em 

contraponto com todo o material coletado no Referencial Bibliográfico, chegamos a alguns 

pontos interessantes. Inicialmente, percebe-se que os fatores apontados pela teoria econômica 

clássica foram abordados como tendo pouca importância prática para o inadimplemento 

tributário do brasileiro, apesar de terem se mostrado relevantes em diversas pesquisas 

quantitativas internacionais.  

Por outro lado, fatores que englobam a relação entre o cidadão e o Estado, como 

por exemplo o nível de cidadania fiscal, a percepção de retorno do valor pago em tributos, e a 

relação entre contribuinte e Administração Tributária, se sobressaíram entre as variáveis 

psicológicas de maior peso para a inadimplência voluntária em nosso país, apesar de pouco 

abordadas em estudos internacionais clássicos. 

Por fim, a grande importância dada pelos relatos à questão da inadimplência 

involuntária e suas possíveis causas deixa clara a necessidade do desenvolvimento de mais 

estudos quanto ao tema, ante à quase completa inexistência de pesquisas confiáveis na 

literatura. 

 

4.2- Resultados da segunda fase da Análise de Conteúdo – Entrevistas com 

dirigentes dos departamentos relevantes da RFB e PGFN  

A segunda fase da AC verificou os dados produzidos pelas entrevistas realizadas 

com os dirigentes dos órgãos da Administração Tributária brasileira (RFB e PGFN), bem como 

de documentos coletados através dos sites das referidas instituições. O objetivo dessa fase do 
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trabalho foi verificar a consonância do ambiente institucional do Fisco brasileiro com os anseios 

manifestados pelos representantes dos contribuintes. 

As entrevistas foram realizadas com três dirigentes dos departamentos relevantes 

dos órgãos da Administração Tributária, descritos no Quadro 4. Houve a preocupação de ouvir 

um profissional responsável pelos setores da Fiscalização e do Atendimento da RFB, por serem 

as áreas de maior contato com o contribuinte. Apesar de algumas tentativas, não foi possível 

entrevistar um representante da área de Educação Fiscal na RFB. Na PGFN, foi ouvido o 

Coordenador-Geral da Dívida Ativa e FGTS, responsável por toda a programação do órgão 

relativa ao atendimento e cobrança do contribuinte. 

Inicialmente, foi questionado aos interessados suas visões, baseado nas 

experiências profissionais no órgão, a respeito dos fatores causadores da inadimplência 

tributária. O objetivo era verificar potenciais semelhanças entre os resultados obtidos com os 

representantes dos contribuintes. Após, questionou-se a respeito das políticas públicas que o 

órgão estaria desenvolvendo para atacar os fatores levantados pelo entrevistado. Para 

enriquecer os resultados da pesquisa, os sites das instituições foram analisados em busca de 

mais exemplos de políticas públicas relevantes para os fins da pesquisa. 

Esta etapa de AC utilizou a mesma sistemática da fase anterior, ou seja, analisou os 

dados coletados nas entrevistas por meio da classificação dos códigos livres (unidades de 

análise) em temas mais abrangentes, e posteriormente, nas categorias já criadas na primeira fase 

da AC. Para a primeira pergunta dessa segunda fase, verificou-se a necessidade da criação de 

novos códigos, porém todos eles foram adequados nas categorias já existentes. A categoria 

“Políticas Públicas e Soluções” foi analisada juntamente com os dados coletados no segundo 

questionamento da entrevista. 

 

4.2.1- Fatores causadores da inadimplência tributária na visão dos dirigentes 

Na classificação dos fatores apontados como relevantes à inadimplência tributária 

pelos entrevistados na segunda fase das entrevistas, utilizando-se as categorias finais obtidas 

na primeira fase, observou-se que há concordância de entendimentos na maioria dos temas, 

com o acréscimo de algumas informações importantes. 

Com relação aos fatores econômicos, especialmente quanto aos componentes da 

teoria clássica do custo-benefício da sonegação, os entrevistados comentaram algumas 

possíveis “vantagens” da sonegação no Brasil, não citadas pelos profissionais tributários. 
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Cristiano Morais explica que as situações de crise econômica podem levar o contribuinte à 

escolher sonegar, isso porque: 

O contribuinte na prática diante de um problema de caixa ele acaba por privilegiar 
outras despesas e deixando o tributo inadimplido. Seja porque ele realmente não 
tinha condições de pagar o tributo ou porque as consequências da inadimplência do 
tributo são menores do que de outras obrigações que ele está sujeito. Então, ele tá na 
atividade operacional dele, e se ele deixar de pagar o trabalhador o cara também não 
vai trabalhar e impacta ele diretamente. Se ele deixar de pagar o fornecedor, ele 
também não consegue mais produzir, então termina que esse arranjo de relações faz 
com que ele deixe o tributo, em momento de crise de caixa, para depois. 

Por sua vez, José Humberto Vieira explica mais algumas vantagens de se priorizar 

outras despesas que não as fiscais: 

Primeiro, é essa atualização do débito dele que é a taxa Selic, ela é muito menor do 
que os juros bancários, portanto melhor ficar devendo pro governo do que para o 
banco. (...) E segundo, tem também essa possibilidade de ele sempre aguardar isso 
tem sido uma constante nesses últimos anos e já de um longo tempo que são esses 
programas de recuperação fiscal, são os REFIS da vida. Então, por que pagar se em 
algum momento lá na frente eu vou ter condição de negociar em condições bastantes 
favoráveis pra mim? (...) então não existe uma política de recuperação fiscal e existe 
sim um trabalho forte por alguns segmentos, algumas entidades de classe, junto a 
quem constrói a legislação, que é nosso poder legislativo, para poder de alguma 
forma facilitar esses pagamentos. 

Por outro lado, houve bastante ênfase nas falhas do modelo de fiscalização 

tributária brasileiro. Para Paulo Gonzalez, o modelo atual, baseado em metas de fiscalização, 

deixa uma grande parte dos contribuintes sem tratamento: 

A estrutura da receita está muito focada em identificar os contribuintes que 
apresentam maior VEL, que é valor estimado de lançamento. E, a estrutura da receita 
parte de uma premissa que fiscalizando uma pequena quantidade de contribuintes os 
demais vão se estimular a arrecadar os seus impostos, e essa premissa, no meu ponto 
de vista, está equivocada, é uma premissa que você acaba aplicando o recurso 
público em uma pequena parte de contribuintes e não vai trazer o retorno esperado 
que é conformidade tributária dos contribuintes.(...) A fiscalização tem a meta de 
auditorias fiscais a serem realizadas, aí eu pergunto: E os outros contribuintes? Os 
outros contribuintes vão entregar suas declarações? Eles vão fazer os pagamentos 
dos seus tributos? Acaba culminando na inadimplência; As informações prestadas 
pelos outros contribuintes estão corretas? Então assim, a nossa avaliação é que o 
sistema atual ele acaba tendo um fim nele mesmo, ou seja, ‘’eu tenho 10, eu seleciono 
10 e meu objetivo está cumprido’’, mas para a sociedade não. 

A elucidação desses pontos demonstrou que ainda é relevante o estudo da teoria 

econômica para compreensão da inadimplência tributária no Brasil. Percebe-se que, na visão 

dos dirigentes, os fatores econômicos aparecem com uma maior significância que aquela 

apresentada pelos profissionais tributários, principalmente no que diz respeito ao custo-

benefício da sonegação.  
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As discussões sobre os elementos da Moralidade Fiscal, entretanto, não 

apresentaram muita ênfase no relato dos dirigentes, merecendo apenas uma menção rápida no 

relato de José Humberto Vieira, que entende que o problema era maior em tempos passados. 

Por outro lado, Cristiano Morais se refere a um grupo de contribuintes que ultrapassam os 

desvios morais, entrando na ilicitude da sonegação e fraude, com a prática de outros delitos na 

tentativa de burlar a fiscalização. Ele afirma que essa seria uma parcela bem pequena em 

comparação com a totalidade de contribuintes, e que há tratamento especial desse setor pela 

PGFN. 

No que se refere à percepção de retorno estatal, Cristiano Morais menciona por alto 

um grupo de contribuintes que “voluntariamente não quer pagar que ele acha que isso não é 

uma coisa importante ou acha que o retorno disso é mínimo”. Para José Humberto Vieira, o 

problema estaria no “próprio entendimento e a compreensão da finalidade da participação 

dele, que é esse conceito da moral tributária. A gente diz que está arrecadando, mas ele não 

sabe pra onde vai o recurso dele”. O Coordenador explica que essa situação está relacionada 

com uma perda de credibilidade do Estado brasileiro, que gera uma descrença generalizada por 

parte dos cidadãos. 

Aqui entram também as discussões sobre o baixo nível de cidadania fiscal, 

especialmente quando mencionada por Cristiano Morais a importância de “despertar na 

sociedade os debates sobre educação fiscal e as consequências da sonegação, quem são os 

devedores, e a sociedade vai ver situações em que tem devedores que teriam alta capacidade 

de pagamento e não pagam”. Trata-se da estratégia do “naming and shaming”, discutida por 

Luttmer e Singhal (2014), e comentada também no relato dos profissionais ouvidos na primeira 

fase da pesquisa. O assunto será melhor abordado no próximo item. 

A complexidade do sistema tributário como fator relevante à inadimplência fiscal 

também foi lembrada pelos entrevistados. José Humberto Vieira afirma que temos “uma 

legislação bastante complexa e isso dificulta principalmente esse público de pessoa física a 

entender exatamente o que se espera dele com relação ao que está sendo cobrado pelo Estado”. 

Cristiano Morais ressalta que essa complexidade é tanto legislativa, como operacional, capaz 

de gerar incompreensões “tanto dentro da própria administração, dentro da receita e da 

PGFN, por exemplo as pessoas não tem consenso sobre determinadas interpretações, e se isso 

ocorre dentro dos órgãos que são altamente especializados na matéria, imagina com o público 

externo”. Para ele, a complexidade operacional ocorre na “operação das declarações, na hora 

de prestar as informações fiscais é algo complexo. Termina fazendo com que o contribuinte 
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por vezes erre alguma coisa, erre alguma informação, erre na hora de fazer o pagamento ou 

erre na interpretação da operação”.  

A fala do Coordenador se coaduna com os achados do estudo de Borrego e outros 

(2016), que verificou que tanto a complexidade legislativa como a complexidade operacional 

são fatores significativos para o índice de adimplência tributária em Portugal. 

Por fim, alguns itens sobre a relação entre Fisco e contribuintes foram apontados 

pelos entrevistados, especialmente no que se refere aos entraves do contencioso administrativo. 

Para Cristiano Morais, esse seria um dos motivos da “perpetuação da situação de 

inadimplência”. Ele comenta que o principal entrave do campo era a rigidez da legislação, que 

sofria com a  

inexistência de um mecanismo que se fizesse acordo, arranjo, composição ou oitiva 
que se ouvisse o contribuinte para tentar encontrar uma solução que ele tivesse 
condições de arcar. (...) Era uma concepção de administração versus o contribuinte, 
era um conflito que permeava todo o sistema, existia realmente essa lacuna que 
inviabilizava muitas soluções ou arranjos que poderiam dar fim a essa situação de 
inadimplência. 

O Coordenador explica que a situação tem melhorado após a Medida Provisória 

que instituiu o programa “Contribuinte Legal”, a qual permitiu a transação em matéria 

tributária. Esse ponto será também discutido no próximo tópico. 

Relembre-se uma questão relevante citada por alguns profissionais tributários: o 

tratamento igualitário para todos os contribuintes, inexistindo uma segmentação eficiente dos 

contribuintes conforme suas características. Sobre o assunto, Paulo Gonzalez nos trouxe 

importantes considerações. Ele explica que o Fisco: 

não tem um gerenciamento de risco, a gente trata todos os contribuintes da mesma 
forma. O bom pagador e o mal pagador, se eles caírem numa mesma regra de seleção, 
eles vão ter o mesmo tratamento e a Receita percebeu que a gente acaba gastando 
mais energia com pessoas de baixo risco tendo um desperdício de recurso público”. 
(...) “Tem contribuintes que tão ali perto da base da pirâmide, e no caso desses 
contribuintes que já buscam a cumprir suas obrigações eles às vezes não recolhem 
por um desconhecimento da legislação. Os contribuintes que estão mais no pico da 
pirâmide, esses não, são os que deveríamos exercer com maior intensidade as 
auditorias fiscais e até outros instrumentos que a administração tributária possui.  

No próximo item, vamos analisar os relatos dos dirigentes da Administração 

Tributária quanto às medidas que tem sido elaboradas para atacar os fatores citados como 

relevantes à inadimplência tributária. 
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4.2.2- Políticas públicas da União de ataque à inadimplência tributária 

Como mencionado acima, a segunda pergunta das entrevistas realizadas com os 

dirigentes da Administração Tributária da União visou elencar alguns exemplos de políticas 

públicas criadas em cada setor com o objetivo de combater os altos índices de inadimplência 

tributária no Brasil. Neste item também trataremos das sugestões que surgiram de forma 

espontânea no relato dos profissionais tributários colhido na primeira fase. Como forma de 

complementação, os sites da RFB e PGFN foram pesquisados em busca de outros exemplos 

relevantes de políticas públicas não citadas nas entrevistas. 

Ressalte-se que a intenção aqui não é exaurir todas as políticas públicas em 

desenvolvimento pela União na área, mas apenas utilizar dos exemplos levantados para 

verificar sua concordância com os fatores identificados como relevantes à inadimplência 

tributária pelos profissionais da área. 

A análise de conteúdo das políticas citadas utilizou o mesmo processo das fases 

anteriores, com a criação de códigos, os quais foram agrupados em temas mais amplos 

(categorias). Trataremos de cada uma delas a seguir.  

 

a) Melhorias na Fiscalização 

Uma das principais preocupações da RFB no momento diz respeito a uma grande 

mudança nos procedimentos de fiscalização adotados tradicionalmente pelo órgão. Como 

explica Paulo Gonzalez, a mudança está sendo desenvolvida pelo novo Programa de 

Gerenciamento de Risco da instituição: 

Hoje, a estrutura tá em cima da identificação das maiores inconformidades, dos 
maiores VELs, que são valores estimados de lançamento, ou seja, estamos focados 
muito na repressão. (...) no gerenciamento de risco a gente primeiro vai ver quais são 
as inconformidades que trazem maior consequência para instituição, e com foco em 
mitigar aquele risco, ou seja, atacar aquela inconformidade. (...) Perceba que a gente 
tá saindo de uma visão individual dos contribuintes, de VEL, de satisfação em metas, 
de metas e de caixinhas com setores tendo fim neles mesmos para uma visão mais 
macro (...) Onde, de uma certa forma, a gente dá um tratamento para todos os 
contribuintes, não só aqueles submetidos a auditorias fiscais, mas a gente ataca todas 
as inadimplências, não só os contribuintes que tão individualmente trazendo maior 
prejuízo.  

A proposta indicada pelo coordenador, apesar de estar ainda em fase inicial de 

elaboração, promete atacar o problema citado por alguns entrevistados, de que a fiscalização é 

realizada através do estabelecimento de metas, o que deixa grande parcela dos contribuintes, 

especialmente os menores, descoberta.  
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Outro programa interessante citado por Paulo Gonzalez foi o combate à criação de 

empresas inexistentes de fato, como explica:  

Isso tem sido dentro do sistema tributário uma grande válvula de escape dos 
contribuintes que não querem pagar os seus tributos, então eles criam empresas que 
acabam gerando créditos indevidos para terceiros. Então, a Receita estruturou um 
combate a empresas que são criadas. (...) Então, hoje nós temos uma rotina em que 
todo mês nós temos critérios que, dependendo da substância econômica da empresa, 
a gente já encaminha a empresa pra baixa de ofício direto. Uma pessoa que não tem 
patrimônio constituir uma empresa que emite 30, 40, 50 milhões de reais em notas 
fiscais, então nós encaminhamos para baixa de ofício. 

Uma outra medida citada por Cristiano Morais (PGFN), para combate ao devedor 

contumaz, foi a elaboração do Projeto de Lei n. 1646/2019, que propõe medidas mais efetivas 

para “pegar aquela camada que voluntariamente decidiu não pagar e cometeu ilícito”. 

Tais medidas fortalecem o poder de coerção do Estado e diminuem o senso de 

impunidade, que incentiva cálculos do custo-benefício da sonegação (item 4.1.1). 

 

b) Segmentação dos contribuintes 

Outro exemplo de políticas públicas citadas pelos entrevistados e que demonstram 

grande relação com o item anterior, são as iniciativas que visam a classificação dos 

contribuintes em grupos segmentados, visando o desenvolvimento de políticas adequadas de 

tratamento e cobrança para cada categoria. 

O assunto foi abordado por alguns profissionais na primeira fase dessa pesquisa, 

como Breno Vasconcelos, para quem os bons pagadores “querem pagar aquilo da forma mais 

correta possível, esse contribuinte tem que ter facilitação, e aí facilitação de vários tipos”. Para 

o advogado, esse contribuinte “deve ter um canal mais fácil de atendimento para renovação de 

certidão, canais facilitados de desembaraço aduaneiro”. A segmentação de contribuintes 

efetuada pelo Estado de São Paulo, através do programa “Nos Conformes” foi citada como bom 

exemplo tanto por Breno Vasconcelos como por Daniel Gomes. 

Nessa linha, Paulo Gonzalez explica que o desenvolvimento do projeto de 

gerenciamento de risco da RFB “é o desenvolvimento da pirâmide [da conformidade fiscal] e 

ter subsídios para poder tratar formalmente os contribuintes de maneira diferente”. Ele 

explica: 

No gerenciamento de risco a gente primeiro vai ver quais são as inconformidades 
que trazem maior consequência para instituição, e com foco em mitigar aquele risco, 
ou seja, atacar aquela inconformidade. (...) A gente tá saindo de uma visão individual 
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dos contribuintes, de VEL, de satisfação em metas, de metas e de caixinhas com 
setores tendo fim neles mesmos para uma visão mais macro, onde nós estratificamos 
os contribuintes e chama de ‘clusterização’. 

Então vou te dar um exemplo: Quando nós selecionamos um determinado 
contribuinte para ele sofrer uma auditoria fiscal, aquele conhecimento é consumido 
e exaurido, a gente joga fora. Então, nós não temos o histórico do contribuinte, ou 
seja, esse contribuinte ele entrega com regularidade sua declaração? Nós vamos 
audita-lo, será que uma ligação telefônica, como outros países fazem, para o 
contribuinte de baixo risco não resolveria?. Será que esse contribuinte dentro da 
conformidade tributária ele tá na base da pirâmide? Ele não recolhe, ou não paga 
seus tributos por um desconhecimento da legislação, e não tem uma falha da receita 
no sentido de prestar uma solução de consulta e esclarecimento?. 

José Humberto Vieira também relata os esforços da PGFN na segmentação dos 

contribuintes, conforme a sua capacidade de pagamento:  

tenho acompanhado também o trabalho [da PGFN], em melhorar o cruzamento de 
informações e dados para que a gente tenha uma situação mais próxima desse 
contribuinte e possa fazer um acompanhamento mais próximo dele também. 
Inclusive segmentando esse contribuinte de acordo com sua capacidade de 
arrecadação, sua capacidade de contribuição para o Estado. E, esse cruzamento de 
informações tem sido bastante eficiente para poder melhorar o nível de informação 
dos contribuintes. 

O Coordenador explica ainda:  

Nós temos trabalhado muito em primeiro conhecer melhor esse contribuinte, a gente 
tem procurado a partir desse conhecimento identificar qual capacidade de 
contribuição de cada um desses contribuintes até para que a gente possa ter uma 
noção e avaliação, de forma que a gente possa se organizar internamente para ter 
uma interação que não atenda somente a expectativa do Estado, mas que atenda 
também a expectativa do contribuinte. 

Ressalte-se que a segmentação dos contribuintes já efetuada pela PGFN e aqui 

comentada pelo Coordenador considera a “capacidade de pagamento” do contribuinte, 

parâmetro condizente com a antiga visão do Fisco, centrada na arrecadação compulsória. 

Entendemos relevante que esse novo modelo de segmentação leve em consideração o histórico 

de adimplemento do contribuinte, de forma a classifica-los entre “bons pagadores” e 

inadimplentes contumazes. Este trabalho de segmentação traria diversas vantagens, seja para a 

fiscalização, para a cobrança e até mesmo no atendimento e relacionamento com o contribuinte, 

como veremos no item a seguir. 

 

c) Aproximação do Fisco com o contribuinte 

O ponto mais mencionado no levantamento dos fatores causadores da inadimplência 

tributária no Brasil também foi o que mereceu mais atenção no relato de políticas públicas pelos 

dirigentes do Fisco brasileiro. Ações para a melhoria no relacionamento entre Fisco e 
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contribuinte estão em tratamento pelos mais diversos setores da RFB e PGFN, como veremos 

a seguir. 

José Humberto Vieira explica que, em alinhamento com as medidas de segmentação 

dos contribuintes, a RFB “tem procurado diversificar os nossos canais de interação para com 

os usuários dos serviços da Receita, e aí também de acordo com o perfil de cada um desses 

contribuintes”.  

Para ele, as políticas públicas na área de atendimento da RFB procuram atender os 

diversos tipos de usuários conforme sua necessidade, como explica: 

Temos uma diversidade de canais que interage com o público, nós temos segmentos 
que tem uma interação mais presente junto a instituição, são os profissionais da área 
de contabilidade, os advogados que conhecem bem o ambiente da PGFN, da Receita 
Federal, mas nós temos também uma grande quantidade da população que vem 
buscar um serviço, principalmente no âmbito da Receita, de forma esporádica: um 
cadastro, algum pagamento, alguma irregularidade identificada por uma não entrega 
de alguma declaração, então são relações esporádicas. (...) A gente ao interagir com 
ele identifique qual a expectativa de demanda dele para que a gente possa direcioná-
lo para o melhor canal, seja o canal presencial seja um canal de orientação seja um 
canal que necessita autenticação desse contribuinte. 

E quanto mais a gente simplifique também essa informação para esse público, 
principalmente o público pessoa física, a gente tem a convicção da facilitação da 
contribuição, do cumprimento dele e de suas obrigações. Logicamente, você tem 
essas grandes empresas e grandes escritórios que trabalham com grandes 
contribuintes que como eu disse no início trabalha com planejamento tributário. Ele 
vai avaliar qual o momento mais adequado de realmente cumprir com suas 
obrigações, mas esse público de pessoa física principalmente, MEI, empresas 
vinculada ao simples nacional, se a gente trabalhar direitinho a perspectiva de você 
ter o cumprimento por parte destes é muito maior. 

Portanto, para o coordenador, a melhoria no atendimento seria responsável direta 

pelo aumento no nível de adimplência tributária dessa parcela dos contribuintes. Em 

consonância com esse entendimento, Cristiano Morais informa que uma das políticas recentes 

da PGFN teve esse mesmo intuito: 

a gente busca simplificar a forma do contribuinte se relacionar com a PGFN. E, com 
isso a gente tentou modernizar nosso sistema de atendimento que foi o projeto 
‘Regularize’ a tentar de uma forma fácil, rápida e amigável que tente ajudar o 
contribuinte a não perder os acordos que ele já fez com a PGFN com lembretes 
avisando-o do vencimento. Então, é uma plataforma que pretende ajudar o cidadão 
nessa recuperação com algumas funcionalidades como débito em conta, notificações 
por email, acesso por celular ou desktop. 

As medidas de melhoria no atendimento ao contribuinte andam lado a lado com as 

políticas de modernização do Fisco, principalmente em períodos de contingência, como explica 

José Humberto Vieira: 
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Então, a gente tem procurado se aperfeiçoar, digo até que nesse período no âmbito 
do atendimento nós temos nos reinventado para não descontinuar a prestação de 
serviços por parte da Receita Federal. Então, a gente tem cada vez mais se utilizado 
das plataformas digitais, cada vez mais buscado de utilizar de conceitos como 
inteligência artificial para que a gente possa estar otimizando a força de trabalho que 
nós temos para poder executar quando necessário as atividades demandadas pelo 
próprio contribuinte. (...) o Estado tem procurado se modernizar, e inclusive nós 
temos legislações específicas com relação a isso tratando da digitalização de 
serviços, da necessidade de diminuir os custos do Estado e aumentar o volume de 
arrecadação. 

 Um outro ponto citado por José Humberto Vieira que auxiliaria nessa aproximação 

com o contribuinte é o trabalho de organização das orientações e serviços dispostos aos 

contribuintes por meio do site da RFB, o que auxiliaria inclusive na “definição de qual é o 

melhor canal para poder entregar esse serviço a determinado perfil de contribuinte, seja ele o 

contribuinte pessoa física ou pessoa jurídica”. 

Paulo Gonzalez também cita uma importante medida na aproximação do Fisco com 

o contribuinte na área da Fiscalização. Trata-se da modelagem de uma ação preventiva do Fisco 

anterior à autuação, que serviria para alertar o contribuinte de alguma irregularidade. Isso se 

daria através da: 

verificação de inconsistências das informações nas declarações prestadas pelos 
contribuintes, nas obrigações acessórias e declarações. (...) Então, o contribuinte 
enviou por exemplo uma ECF zerada, (...)  com receita bruta zerada, você fala assim: 
“Ó contribuinte, a gente viu que você entregou uma ECF zerada, que é uma 
escrituração contábil, só que a gente também percebeu que você tem uma 
movimentação financeira alta, você entregou uma EFD contribuições com uma 
receita bruta diferente dessa que você tá enxergando e você está emitindo notas 
fiscais em valores expressivos com ECF zerada’’. Então, do ponto de vista da 
inadimplência, nós já estamos alertando o contribuinte, não mais esperando 2, 3 anos 
para constituir um crédito (...) Até para dar oportunidade ao contribuinte de ele se 
autor regularizar neste momento. 

Interessante nesse ponto ressaltar que, ainda na primeira fase das entrevistas, no relato 

de Daniel Gomes, vimos uma proposta de ação bem similar ao aqui descrito: 

Acho que essa ideia de aproximação do Fisco com os bons contribuintes ela evitaria 
o inadimplemento voluntário por divergência de entendimento. Por que realmente só 
surgiria a constituição do crédito se ela fosse realmente devida, ou se ambas as partes 
recusarem-se a chegar em um acordo porque tanto Fisco quanto contribuinte 
possuem bons argumentos para o seu lado. Aí realmente não teria o que ser feito a 
não ser uma arbitragem ou judiciário, mas pelo menos antes de chegar nisso antes de 
um possível ônus de sucumbência para Fisco ou para contribuinte evitaremos essa 
litigância e o inadimplemento voluntário nessa situação. 

As medidas aqui descritas, além de evitar conflitos futuros, também atacam de 

forma efetiva os casos de inadimplência involuntária, mencionados por todos os profissionais 
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entrevistados na primeira fase, causados pelo desconhecimento e pela complexidade das 

obrigações tributárias brasileiras.  

Um outro exemplo de política que geraria uma aproximação maior do contribuinte, 

mencionada tanto na primeira como na segunda fase de entrevistas, foi a implantação de meios 

alternativos de solução de conflitos. A solução atacaria diretamente o descontentamento quanto 

aos problemas do contencioso tributário e os conflitos judiciários eternos entre Fisco e 

contribuintes.  

Como vimos no item anterior, Cristiano Morais ressaltou a rigidez da legislação 

tributária brasileira, que até pouco tempo impedia a elaboração de acordos ou composições 

sobre esses assuntos. Porém, uma importante política pública da PGFN foi citada pelo 

Coordenador:  

Outro grande programa foi o do contribuinte legal, que hoje é a Lei 13.988/20, que 
realmente busca romper com essa cultura de conflito, e instaurar uma etapa de 
diálogo e busca de solução consensual entre contribuinte e o fisco. (...) Sem deixar a 
decisão sempre na mão de um terceiro, e abrir o espaço para que as partes cheguem 
a uma solução que seja mais interessante para ambas. 

Sobre o tema, Daniel Gomes, ouvido na primeira fase da pesquisa, também defende 

a implantação dos meios alternativos de solução de conflitos, comentando o acerto da nova 

medida que institui a transação, e sugerindo para o futuro a adoção da arbitragem sobre matérias 

tributárias. 

 

d) Educação Fiscal  

Por fim, um último exemplo de política pública citada pelos dirigentes do Fisco diz 

respeito às iniciativas implantadas pela PGFN no sentido de divulgar à sociedade listas com os 

nomes dos contribuintes com débitos inscritos em DAU. Cristiano Morais explica: 

Então, a gente vem de um lado investindo bem na parte da educação fiscal, 
divulgação de informações sobre endividamento, o peso que isso tem (…) despertar 
na sociedade os debates sobre educação fiscal e as consequências da sonegação, 
quem são os devedores, e a sociedade vai ver situações em que tem devedores que 
teriam alta capacidade de pagamento e não pagam. 

O chamado “naming and shaming” foi implementado pela PGFN inicialmente 

através da Lista de Devedores, publicada no site da instituição3, onde qualquer pessoa pode 

consultar um CPF/CNPJ para verificar a existência de dívidas inscritas em DAU, e mais 

                                                 
3 https://www.listadevedores.pgfn.gov.br/ 
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recentemente por meio do aplicativo “Dívida Aberta”4, para aparelhos móveis, o qual localiza 

empresas devedoras utilizando mapas de geolocalização. As medidas visam provocar um 

sentimento de vergonha no contribuinte inadimplente, bem como coloca a própria sociedade na 

posição de fiscalizadora da adimplência fiscal, na medida que evita os estabelecimentos listados 

(LUTTMER; SINGHAL, 2014). 

Outras políticas de Educação Fiscal promovidas pela RFB foram encontradas no 

seguinte endereço eletrônico vinculado ao órgão: https://receita.economia.gov.br/acesso-

rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal. Além de cartilhas e publicações de orientação, como 

as revistas para o público infantil, encontramos algumas medidas importantes dentre as quais 

podemos citar: 

-  o “Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF)”, um projeto desenvolvido em 

parceria com Instituições de Ensino Superior, cujo objetivo é oferecer serviços contábeis e 

fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo; 

- O projeto "A Receita Federal convida: conheça a nossa Aduana” que procura dar 

conhecimento à sociedade sobre as atividades do órgão realizadas nos portos, aeroportos, 

pontos de fronteira e unidades de interior onde se processam operações com o comércio 

exterior; e 

- A “Campanha Destinação”, que visa divulgar aos contribuintes a possibilidade de 

se destinar uma parte do seu Imposto de Renda aos Fundos Especiais de amparo social 

controlados pelos Conselhos e fiscalizados pelo Ministério Público. 

 

e) Acompanhamento e propostas das Reformas Tributárias 

O acompanhamento jurídico das propostas de alteração legislativa em matéria tributária 

é realizado pela PGFN (Portaria MF 36/2014), como órgão de consultoria do Ministério da 

Economia – ME (antigo Ministério da Fazenda – MF)5. Apesar de não ter sido possível a 

realização de entrevista com a Coordenação responsável por essa atividade na PGFN, sabe-se 

que o órgão tem acompanhado as propostas legislativas6 visando à simplificação do sistema 

tributário brasileiro, considerado extremamente complexo e custoso. 

                                                 
4 http://dados.gov.br/noticia/governo-lanca-aplicativo-que-lista-devedores-da-uniao 
5 art. 1º, XIV do Regulamento Interno da PGFN – Portaria MF n. 36/2014 
6 https://pgfn-conecta.strongtecnologia.com.br/ 
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5- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A intenção deste capítulo é realizar uma análise comparativa entre os dados obtidos 

na primeira e na segunda fases da coleta de dados, discutindo-se os resultados tendo como base 

o referencial bibliográfico e os objetivos da presente pesquisa. 

O levantamento dos fatores relevantes à inadimplência tributária dos cidadãos 

brasileiros foi realizado através da primeira fase da coleta de dados. Não obstante cada fator ter 

sido discutido exaustivamente no capítulo anterior, podemos retirar, da Nuvem de Códigos 

abaixo, produzida pelo MAXQDA, algumas outras considerações interessantes: 

Figura 2 - Nuvem de códigos - Fase 1 

 

FONTE: Elaborado pela autora no MAXQDA 
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O esquema demonstra que o fator considerado com maior peso no relato dos 

profissionais foi a relação entre o Fisco e o contribuinte, onde se considera que a maior parte 

dos problemas está localizada. O fator “complexidade das normas tributárias” aparece como 

segundo item de maior importância quantitativa no esquema. 

Por sua vez, a análise da Nuvem de Códigos aplicada ao mesmo questionamento 

dirigido aos dirigentes da Administração Tributária apresentou o seguinte resultado: 

Figura 3- Nuvem de códigos - Fase 2.1 

 

FONTE: Elaborado pela autora no MAXQDA 

Perceba-se que, também aqui, os fatores mais citados são os que se relacionam com 

a categoria “Relação Fisco/contribuinte”, seguidos pelos itens que tratam da complexidade da 

legislação tributária. Houve, portanto, sintonia entre os relatos dos profissionais que 

representam os contribuintes e os dirigentes da Administração Tributária, o que inegavelmente 

é um resultado positivo. 

No entanto, a verificação dos dois mapas deixa claro que a visão dos profissionais 

tributários é bem mais detalhada, trazendo uma riqueza maior de fatores à seara de discussão 

para a elaboração de políticas públicas. De fato, conforme acentuado no referencial 

bibliográfico, a participação dos stakeholders na definição das políticas públicas enriquece 

enormemente os resultados a serem atingidos (BRYSON, 2004). 

Portanto, entende-se que, na criação de novas políticas públicas visando o ataque à 

inadimplência tributária dos cidadãos brasileiros, a Administração Tributária Federal logrará 

maior eficiência no processo caso incentive a participação de representantes dos contribuintes, 

especialmente na fase de delimitação do problema, visando uma maior acuidade nessa definição 

(VESELÝ, 2008). 
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A respeito das políticas públicas em desenvolvimento pela União como forma de 

atacar a inadimplência tributária no Brasil, coletadas pela presente pesquisa, vejamos a nuvem 

de códigos específica: 

Figura 4- Nuvem de códigos - Fase 2.2 

 

FONTE: Elaborado pela autora no MAXQDA 

A imagem aponta como mais citada a iniciativa de Segmentação dos Contribuintes, 

que consiste na classificação dos contribuintes em grupos distintos conforme suas 

características próprias. De fato, esse resultado faz total sentido, uma vez que tal iniciativa 

promete atacar vários fatores dos aqui abordados, por exemplo: promove uma melhora na 

fiscalização, tornando-a mais eficiente; facilita a melhoria do atendimento conforme as 

necessidades de cada grupo, o que aproxima mais Fisco e contribuinte; torna a Administração 

mais eficiente, melhorando a visão e a credibilidade do Estado, dentre outros. 

Como forma de facilitar a demonstração do potencial de aplicação de cada uma das 

políticas públicas levantadas na segunda fase da análise para ataque a cada um dos fatores 

descritos na primeira fase, foi elaborado o Quadro 9: 

Quadro 9- Relacionamento entre os Fatores de Inadimplência e Políticas de ataque 

FATORES CAUSADORES DA 
INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATAQUE À 

INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA 

Fatores Econômicos 

Melhoria na Fiscalização: Novo Programa de 

Gerenciamento de Risco da RFB 

Ataque às empresas inexistentes de fato 

Segmentação dos contribuintes 

Moralidade Fiscal 

Programas de Educação Fiscal na RFB 

Naming and Shaming na PGFN 

PL n. 1646/2019 – Devedor Contumaz 

Ausência da percepção de Retorno Estatal Programas de Educação Fiscal na RFB 
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Relação Fisco / Contribuinte 

Melhoria nas ferramentas de Atendimento 
Segmentação dos contribuintes 

Alerta preventivo em caso de erros nas 

declarações 

Introdução de meios alternativos de solução de 

conflitos 

Modernização do Fisco 

Organização das orientações publicadas pela 

RFB e PGFN na internet 

Complexidade das normas tributárias 

  

Organização das orientações publicadas pela 
RFB e PGFN na internet 

Estudos e acompanhamento de propostas de 
Reforma Tributária 

FONTE: ELABORADO PELA AUTORA 

De forma geral, entende-se, em resposta à segunda parte do problema de pesquisa 

do presente estudo, que as políticas públicas em desenvolvimento pela Administração 

Tributária da União analisadas pela presente pesquisa são adequadas ao ataque dos fatores 

apontados como mais relevantes à inadimplência tributária dos contribuintes brasileiros. No 

entanto, algumas considerações podem ser acrescidas. 

Inicialmente, deve ser apontado que alguns fatores poderiam ser atacados de forma 

mais eficiente por políticas públicas não abordadas na presente pesquisa. Por exemplo, a 

respeito do fator “Ausência da percepção de retorno estatal”, apesar de seu tratamento pelos 

programas de educação fiscal, entende-se que a melhor forma de combater o problema é através 

de políticas de massiva informação e publicidade acerca dos programas estatais promovidos 

com o dinheiro arrecadado com os tributos. Como citado em algumas entrevistas (item 4.1.3), 

a medida promove o sentimento de participação do cidadão nas ações promovidas com o 

dinheiro arrecadado de seus impostos. Estudos internacionais também sugerem a iniciativa 

(MATTOS e colab., 2013; ALM e MARTINEZ-VAZQUEZ, 2007). 

Além disso, os programas de educação fiscal desenvolvidos até o momento pela 

RFB e PGFN são ainda muito tímidos, abarcando uma parcela bem pequena da sociedade. É 

necessária uma ampliação dos esforços para outros setores educacionais, de forma que a 

maioria dos brasileiros desenvolvam uma melhor noção a respeito do funcionamento do Estado 

e da necessidade de pagamento dos tributos.  

Para esses dois fatores, fica claro que a elaboração das políticas públicas transcende 

facilmente o próprio papel institucional dos órgãos do Fisco, porém sua participação é essencial 
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para arquitetar convênios e grupos institucionais, de forma a promover ações do Governo 

Federal necessárias ao combate da crise de credibilidade do Estado. As iniciativas nacionais na 

área são muito insipientes, o que demanda o protagonismo do Fisco neste processo. 

Outra questão que merece destaque é que as estruturas dos órgãos do Fisco Federal, 

RFB e PGFN, são extremamente departamentalizadas, o que dificulta o gerenciamento das 

ações de combate à inadimplência. Somente nesta pesquisa, encontramos políticas sendo 

elaboradas nos setores de Fiscalização, Atendimento, Dívida Ativa, Consultoria, além do 

Gabinete do Secretário de Fazenda e da PGFN. Essa situação, além de demandar muito mais 

recursos e esforços públicos, pode criar ocasiões em que um mesmo problema é tratado por 

mais de uma equipe, por vezes até mesmo com soluções conflitantes. Portanto, entende-se que 

a criação de um setor com a atribuição de coordenação das políticas públicas dos dois órgãos é 

fundamental. 

Por fim, apesar dos grandes avanços assegurados pela PGFN na flexibilização da 

legislação tributária visando uma maior autonomia para negociação entre Fisco e contribuinte, 

entende-se que esse processo ainda pode ser aperfeiçoado, utilizando-se inclusive das 

ferramentas que uma segmentação dos perfis de devedores pode disponibilizar. Sobre este tema, 

importante ressaltar que a segmentação já efetuada pela PGFN, que considera a capacidade de 

pagamento do contribuinte, pode ser enriquecida com um novo modelo de classificação, que 

leve em conta seu histórico como bom pagador ou devedor contumaz. Assim, novos modelos 

de negociação mais arrojados podem ser propostos, ficando garantido o interesse público. 

 

 

  



85 
 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto no presente estudo, o tema da inadimplência tributária e a determinação 

de suas causas são tópicos de análise extremamente complexa, uma vez que envolvem um 

conjunto de comportamentos humanos motivados por uma série de fatores não isolados, mas 

que se complementam. No entanto, as discussões sobre o tema no Brasil estão dispostas de 

forma esparsa e não coordenada, tanto pela literatura como na análise e formulação de políticas 

públicas pelo Estado. A maioria das pesquisas isolam fatores que precisam ser analisados em 

conjunto, o que pode trazer resultados duvidosos. 

Diante desse quadro, a presente pesquisa pretendeu elaborar um panorama geral e 

aprofundado a respeito das possíveis causas da inadimplência tributária no Brasil. Realizou-se, 

por meio de uma pesquisa de natureza qualitativa, a categorização de tais fatores, analisando-

se também as interconexões existentes entre eles. 

Como resultados foi elaborada uma lista com os fatores indicados como possíveis 

causas para a inadimplência tributária no Brasil. Dentre eles, constatou-se que os fatores mais 

comentados, tanto pelos representantes dos contribuintes como pelos dirigentes do Fisco foram: 

o relacionamento entre o contribuinte e o Fisco; e a complexidade da legislação tributária 

brasileira.  

Percebeu-se que os fatores mais estudados na literatura internacional, como o custo-

benefício da sonegação e variáveis psicológicas individuais e demográficas não se 

apresentaram muito relevantes na presente pesquisa. Porém, os estudos mais recentes que 

tratam da relação Fisco/contribuinte trazem discussões que se coadunam com os problemas 

mais sensíveis apontados na pesquisa de campo, tanto por representantes dos contribuintes, 

como pelos dirigentes do Fisco.  

Também como resultados, foram enumerados alguns exemplos de políticas 

públicas em desenvolvimento pela União para combate ao fenômeno. Constatou-se que as 

políticas públicas analisadas estão em consonância com os fatores elencados como possíveis 

causas da inadimplência tributária, mas ainda se mostram insuficientes para seu tratamento com 

eficiência. Foram indicados os temas cujo melhor tratamento é considerado necessário, e 

efetuadas propostas de elaboração e incremento de políticas públicas, com base nos achados da 

pesquisa de campo e bibliográfica. 
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Como limitação aos resultados do presente estudo, podemos mencionar a utilização 

da abordagem indireta do público alvo (por meio de profissionais tributários), tendo em vista a 

impossibilidade de se conseguir dados confiáveis em entrevistas diretas com contribuintes.   

Ressalte-se que a presente pesquisa trata de um tema extremamente amplo, e não 

foi sua intenção exaurir todas as discussões possíveis para cada um dos fatores elencados e 

políticas públicas relatadas, mas sim fornecer um panorama geral da situação atual verificada 

em campo, de forma a incentivar a elaboração de novos estudos. 

Além disso, entende-se que os resultados da presente pesquisa podem auxiliar a 

Administração Tributária brasileira na elaboração de novas políticas públicas que tenham por 

objetivo atacar os fatores que realmente impactam no inadimplemento tributário do cidadão 

brasileiro. 

Como sugestão de estudos futuros pode-se propor o aprofundamento do estudo de 

cada fator elencado isoladamente, seja por pesquisa qualitativa, ou utilizando-se métodos 

quantitativos. Algumas questões demonstraram merecer novos estudos, como por exemplo: a 

moralidade fiscal do brasileiro, seus determinantes e impactos na adimplência tributária; a 

importância das políticas de educação fiscal e promoção das ações do Estado para um 

incremento no adimplemento voluntário dos tributos; os impactos da complexidade da 

legislação tributária brasileira na inadimplência involuntária de tributos; dentre outras. Por fim, 

a análise exaustiva de políticas públicas aplicáveis a cada fator também é um importante 

aprofundamento a ser buscado. 
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APÊNDICE A - GUIA DE ENTREVISTA 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

 PERGUNTA GERAL 

1) Em sua opinião e considerando sua experiência profissional na área tributária, quais são 
os principais fatores que levam à inadimplência fiscal dos contribuintes brasileiros? 
(Entende-se como inadimplência fiscal aquela voluntária ou involuntária) 

 

PERGUNTAS ESPECÍFICAS (CASO CONVENIENTES) 

2) Você entende que aspectos como a probabilidade de ser fiscalizado/punido e a gravidade 
da punição são relevantes ao fenômeno da inadimplência fiscal no Brasil? 
 

3) Na sua visão, fatores psicossociais do contribuinte, como a moral, ética, religião e 
normas sociais implícitas são determinantes neste fenômeno? Em que medida tais 
elementos podem ter mais força no caso brasileiro? 
 

4) A visão política do contribuinte brasileiro e o nível de confiança deste no Estado e 
Governo são relevantes? 
 

5) De forma mais direta, a relação entre o contribuinte e a Administração Tributária 
brasileira e a postura do Fisco neste processo têm um papel importante? 
 

6) Primordialmente, o que causa a inadimplência involuntária em seu entendimento? A 
complexidade normativa em nosso país pode ser apontada como culpada isoladamente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

APÊNDICE B - TABELAS DE CATEGORIZAÇÃO PRODUZIDAS NO MAXQDA  

 

FASE 1 

 

Nome do 
documento 

Código Segmento 

Transcrição - 
Breno 

FATORES ECONÔMICOS mas do outro lado temos diversos incentivos ruins também, 
como um desenho normativo mais recente de 2016/2017 que é 
o chamado bônus de produtividade da receita federal. Isso gera 
junto com diversas outras normas incentivos para que o auditor 
fiscal force interpretações que até olhando para a ponta 
seguinte, que nem mesmo a procuradoria da fazenda nacional 
concorda. Ele tem um incentivo a lavrar o auto, e aí eu entendo 
também o sujeito-indivíduo, se ele não lavrar o auto ele tem a 
espada da possível, eu não sei você me corrige se eu tiver 
errado, a espada da prevaricação, diante de um fato ele não ter 
realizado o fato do ofício dele. 

Transcrição - 
André 

FATORES ECONÔMICOS\BAIXA 
PROBABILIDADE DE SER PEGO 

Olha, cálculo eu não digo, mas que tem uma percepção de que 
a impunidade aí também acontece, isso existe ok. Eu tenho 
casos de que de fato ‘’Não vou, não vou. Vamos fazer assim 
porque eu sei que eu não vou ser pego, nunca fui pego’’. É, 
assim, meio que no achismo, mas esse achismo por muitas 
vezes se confirma. De que ‘’Ah não, tô fazendo desse jeito, já 
faço há muito tempo e nunca aconteceu nada. Então vamos 
continuar fazendo desse jeito’’. 

Transcrição - 
Breno 

FATORES ECONÔMICOS\BAIXA 
PROBABILIDADE DE SER PEGO 

Aquele primeiro fator que você mencionou, eu acho assim a 
não ser o empresário muito alheio a vida mais moderna, eu 
acho muito pequena a parcela do sujeito que, porque nossos 
órgãos de controle da administração tributária, então a receita 
federal, todo esse sistema hoje informatizado de obrigações 
acessórias e tudo mais dificultam imensamente essa adoção, 
acho que o risco é muito alto. 

Transcrição - 
Daniel 

FATORES ECONÔMICOS\BAIXA 
PROBABILIDADE DE SER PEGO 

Talvez uma publicidade ostensiva do modo como funciona a 
fiscalização para mostrar que não dá mais para fazer o que era 
feito isso também pelo medo de ser fiscalizado e pego também 
resolveria o problema da sonegação ou mitigar. Porque hoje 
geralmente o contribuinte coloca na mão do seu setor contábil, 
seja ele interno ou externo, e deixa lá um grande ‘se vira’ 
porque ele quer ter sua margem X, e aí eles ficam fazendo esse 
tipo de irregularidade. Quando, se ele tivesse a real ciência de 
que o sistema é extremamente inteligente e automatizado esse 
tipo de coisa não passaria, ele pensaria duas vezes antes de se 
embrenhar por esse tipo de caminho. 

Transcrição - 
Daniel 

FATORES ECONÔMICOS\BAIXA 
PROBABILIDADE DE SER PEGO 

Acho que ainda existe, especialmente em pequenos 
contribuintes. Ao meu ver, é um mindset equivocado seja por 
conta da nítida ilicitude da conduta seja porque a gente sabe 
que dificilmente essas coisas passam hoje. 
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Transcrição - 
Daniel 

FATORES ECONÔMICOS\BAIXA 
PROBABILIDADE DE SER PEGO 

Já tem estudos e projetos para desenvolver blockchain na parte 
de CPF e CNPJ, então conforme a gente evolui nas tecnologias a 
chance desse tipo de coisa é quase nula. 

Transcrição - 
Daniel 

FATORES ECONÔMICOS\BAIXA 
PROBABILIDADE DE SER PEGO 

Uma publicidade sobre o modo como a receita atua na 
fiscalização seria um fator que pesaria na decisão do sonegador, 

Transcrição - 
Marcela (1) 

FATORES ECONÔMICOS\BAIXA 
PROBABILIDADE DE SER PEGO 

Sonegar por sonegar acho que a falta percepção de ser pego 
também, acho que acontece isso 

Transcrição - 
Marcela (1) 

FATORES ECONÔMICOS\BAIXA 
PROBABILIDADE DE SER PEGO 

na empresa que eu trabalho isso não acontece, tem um fiscal lá 
permanentemente sabe tudo que acontecendo. Eu acho que 
justamente pela fiscalização estar focada nos grandes, e tá 
certo é um pareto ‘concentre seus esforços onde há dinheiro’, a 
sonegação massiva é pela falta de percepção de ser pego 
“Empresa do simples nunca é fiscalizado”, eu ouço isso toda 
hora. 

Transcrição - 
Marcela (1) 

FATORES ECONÔMICOS\BAIXA 
PROBABILIDADE DE SER PEGO 

“Põe no simples porque empresa do simples não é fiscalizado”. 

Transcrição - 
Marcela (1) 

FATORES ECONÔMICOS\BAIXA 
PROBABILIDADE DE SER PEGO 

se dez sonegam provavelmente dez vão estar em uma faixa de 
baixa fiscalização. 

Transcrição - 
Marcela (1) 

FATORES ECONÔMICOS\BAIXA 
PROBABILIDADE DE SER PEGO 

É isso, empresa grande toma essas decisões as vezes porque 
sabe que o fiscal não consegue pegar tudo 

Transcrição - 
Marcela (1) 

FATORES ECONÔMICOS\BAIXA 
PROBABILIDADE DE SER PEGO 

O que é cada vez menos minha percepção, porque agora cruza-
se tudo e transparência internacional com troca de informação, 
mas acho que em termos de volume e não de valor muita gente 
sonega porque não vai ser pego. E eu tô falando mais do baixo 

Transcrição - 
Marcela (1) 

FATORES ECONÔMICOS\BAIXA 
PROBABILIDADE DE SER PEGO 

o contribuinte “Ah, não vou pagar isso não. Vou contar com 5 
anos, não vai conseguir cruzar tudo mesmo. Se ele pegar 10% 
do que eu otimizei de carga tô no lucro, boto no refis e beleza”. 

Transcrição - 
Breno 

FATORES 
ECONÔMICOS\DIFICULDADE 
DE CAIXA 

um terceiro grupo de contribuintes inadimplentes que se 
aproximam mais dos sonegadores mesmos, que são aqueles 
que têm uma dificuldade de caixa 
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Transcrição - 
Daniel 

FATORES 
ECONÔMICOS\DIFICULDADE 
DE CAIXA\CARGA TRIBUTÁRIA 
EXCESSIVA 

estou partindo da premissa que estamos em um sistema 
tributário que não rompemos com a curva de Laffer em termos 
de carga tributária. Acho que isso é um fator que deve ser 
levado em consideração. Por exemplo, vimos agora 
recentemente em tempos de pandemia alguns projetos para 
instituir empréstimo compulsório. Acho que é uma via de mão 
dupla, a economia caminha ao lado do direito financeiro e do 
tributário para garantir que esse tipo de limite mínimo seja 
respeitado porque se não a gente chega em um cenário que a 
corda vai estourar. Eu acho que esse é o setor com uma carga 
tributária exacerbada, e se o (inaudível) faz isso além de ele 
prejudicar o contribuinte doméstico ele está afastando o 
investimento internacional. Indo na contramão de um monte de 
países desenvolvidos que estão, a exemplo dos Estados unidos, 
reduzindo drasticamente a carga tributária. Essa questão da 
sonegação dialoga muito com o montante da carga tributária. 
Não que a gente tenha que realmente ‘’Ah, vou reduzir para 
evitar sonegação’’. Acho que essa não é uma regra geral 
abstrata que para em pé, mas a gente precisa também ter um 
olhar crítico para verificar que existe um patamar além do qual 
a tributação vai gerar uma sonegação. Uma sonegação que 
chega a ser uma inexigibilidade de conduta diversa, então uma 
carga tributária precisa ser adequada sob essa ótica. 

Transcrição - 
Marcela (1) 

FATORES 
ECONÔMICOS\DIFICULDADE 
DE CAIXA\CARGA TRIBUTÁRIA 
EXCESSIVA 

Eu sou absolutamente contra as multas de 75% que pulam para 
150%, e para 225% 

Transcrição - 
Daniel 

FATORES 
ECONÔMICOS\DIFICULDADE 
DE CAIXA\COVID - 
INADIMPLÊNCIA 
INVOLUNTÁRIA 

O que eu percebi foi que a calamidade pública foi um fator que, 
além de ter gerado uma externalidade negativa muito forte na 
parte econômica sem falar então na crise sanitária, ela acabou 
também elevando nosso contencioso por conta dessa 
inadimplência involuntária dos contribuintes, já que eles não 
teriam como arcar com suas obrigações fiscais. 

Transcrição - 
Daniel 

FATORES 
ECONÔMICOS\DIFICULDADE 
DE CAIXA\CUSTO BRASIL 

E, um terceiro fator diria que é a falta de informação, porque 
por mais que existam contribuintes que possam ter esse 
posicionamento ‘’Ah não, o tributo é uma norma de rejeição 
social. Eu sou contra o tributo porque na verdade é um confisco 
do meu patrimônio’’ ou então aquele contribuinte que fala ‘’Ah 
não, o custo Brasil é absurdo. Eu preciso aumentar minha 
margem, então eu não tenho escolha.’’, que seria uma legítima 
defesa fiscal se utilizando dessas manobras para possuir uma 
margem maior, aumentar equipe ou pagar funcionário. 
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Transcrição - 
Marcela (1) 

FATORES 
ECONÔMICOS\DIFICULDADE 
DE CAIXA\CUSTO BRASIL 

Não é isso, o custo é muito maior, é o custo Brasil de 
desinvestimento, o custo do advogado, custo do parecer 
técnico, custo de você ter um corpo jurídico maior dentro da 
empresa, custo dos honorários do advogado externo, é o custo 
da apólice de seguro sim, mas é o custo do dinheiro. Custo da 
sua empresa ter menos valor no mercado porque tem uma nota 
no balanço gigantesca falando de contingências tributárias ou 
trabalhistas, 

Transcrição - 
Marcela (1) 

FATORES 
ECONÔMICOS\DIFICULDADE 
DE CAIXA\CUSTO BRASIL 

e tendo que explicar para o investidor lá fora que ele não fez 
errado, com um penal nas costas do administrador. Desestimula 
investir dinheiro no Brasil, eu falo “Não, se eu tiver 10 milhões, 
eu como cidadã, não coloco um real no país, não gero um 
emprego e coloco no investimento”. 

 

Nome do 
documento 

Código Segmento 

Transcrição - Breno MORALIDADE 
FISCAL 

E aí a questão psicológica individual, isso vai ter no mundo inteiro né. 
Você vai sempre ter os agentes com condutas desviantes, eu não acho 
que explica bem no caso do Brasil. Acho que explica em alguns casos 
evidentemente, você vai encontrar um sujeito que é um devedor 
contumaz, que é um sonegador, que é um criminoso, mas eles existem 
no mundo inteiro. 

Transcrição - André MORALIDADE 
FISCAL\BAIXO 
NÍVEL DE 
CIDADANIA FISCAL 
- FALHA 
EDUCACIONAL 

Acho que tudo tudo tudo começa com o melhor processo educacional, 
desde sempre, porque o empresário o pequeno empresário ele não 
tem conhecimento, pode até ter feito uma graduação, mas aí ele abre 
o negócio dele dentro do que ele estudou, mas não tem esse 
conhecimento ou muito pequeno dessa parte tributária, ou de direito 
tributário, ou de finanças e de contabilidade inclusive 

Transcrição - André MORALIDADE 
FISCAL\BAIXO 
NÍVEL DE 
CIDADANIA FISCAL 
- FALHA 
EDUCACIONAL 

Pelo menos algumas noções que não existem hoje, então inclusive até 
questões culturais né. Acho que ter uma boa base educacional, que 
tivesse ali um ensino por parte de valores constitucionais, de valores 
como cidadania. Porque aí você cria essa cultura, essa consciência de 
que pagar tributo é importante. 

Transcrição - Daniel MORALIDADE 
FISCAL\BAIXO 
NÍVEL DE 
CIDADANIA FISCAL 
- FALHA 
EDUCACIONAL 

E, um terceiro fator diria que é a falta de informação, porque por mais 
que existam contribuintes que possam ter esse posicionamento ‘’Ah 
não, o tributo é uma norma de rejeição social. Eu sou contra o tributo 
porque na verdade é um confisco do meu patrimônio’’ ou então aquele 
contribuinte que fala ‘’Ah não, o custo Brasil é absurdo. Eu preciso 
aumentar minha margem, então eu não tenho escolha.’’, que seria 
uma legítima defesa fiscal se utilizando dessas manobras para possuir 
uma margem maior, aumentar equipe ou pagar funcionário. 

Transcrição - Daniel MORALIDADE 
FISCAL\BAIXO 
NÍVEL DE 
CIDADANIA FISCAL 
- FALHA 
EDUCACIONAL 

Acho que parte das pessoas que fazem isso não tem a real dimensão 
do conhecimento necessário relativo às consequências, sejam elas 
fiscais ou penais. Algum tipo de programa educacional de 
empreendedorismo, que fosse dado na educação básica, expondo 
quais são as consequências para o sonegador. Ele. pelo menos em 
relação ao cidadão médio, que por ser médio seja razoável, ainda que 
ele tivesse esse posicionamento ideológico de inexistência do Estado, 
ou de Estado mínimo ou de Estado em norma de rejeição social, não 
caminharia nesse sentido. 
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Transcrição - Daniel MORALIDADE 
FISCAL\BAIXO 
NÍVEL DE 
CIDADANIA FISCAL 
- FALHA 
EDUCACIONAL 

O que eu acho é que quando algum contribuinte sonegador ele é pego 
e recebe uma intimação penal fica surpreso como o não acolhimento 
de um tributo gerou um passivo penal. Então, a educação de base 
relacionada a empreendedorismo e as consequências do 
empreendedorismo conduzido ilicitamente seria um fator que 
diminuiria significativamente a sonegação tanto sobre a ótica fiscal 
quanto penal. 

Transcrição - Daniel MORALIDADE 
FISCAL\BAIXO 
NÍVEL DE 
CIDADANIA FISCAL 
- FALHA 
EDUCACIONAL 

O que falta pro contribuinte, até para aqueles que acham que não 
precisam do Estado, é entender que sem Estado nem  propriedade 
privada existe. 

Transcrição - Daniel MORALIDADE 
FISCAL\BAIXO 
NÍVEL DE 
CIDADANIA FISCAL 
- FALHA 
EDUCACIONAL 

Então, se uma pessoa tiver dois imóveis as leis da física impedem que 
ela esteja em dois lugares ao mesmo tempo, ou seja, se não fosse o 
Estado garantir que o imóvel em que ela não está residindo continua 
sendo dela, por conta do título que respalda isso, qualquer pessoa 
conseguiria invadir. 

Transcrição - Daniel MORALIDADE 
FISCAL\BAIXO 
NÍVEL DE 
CIDADANIA FISCAL 
- FALHA 
EDUCACIONAL 

Então, acho que esse tipo de conscientização de que os princípios 
basilares que qualquer pessoa que viva no mundo capitalista tem, acho 
que o mais comezinho deles seria justamente a propriedade privada. 
Se tivesse uma conscientização maior que o Estado existe também 
para isso talvez fizesse sentido para o contribuinte pagar  impostos. 

Transcrição - Daniel MORALIDADE 
FISCAL\BAIXO 
NÍVEL DE 
CIDADANIA FISCAL 
- FALHA 
EDUCACIONAL 

Exato, talvez essa educação fiscal atrelada a uma política pública de 
publicidade para as coisas boas que estão sendo feitas seria bastante 
interessante. 

Transcrição - Daniel MORALIDADE 
FISCAL\BAIXO 
NÍVEL DE 
CIDADANIA FISCAL 
- FALHA 
EDUCACIONAL 

Seria legal ter por exemplo ‘’Ah, a empresa tal gera X empregos, gerou 
desenvolvimento em X porcento naquela região e além disso ela 
contribuiu com não sei quantos milhões de reais o que viabiliza a 
construção de diversos empreendimentos e escolas’’. Acho que esse 
tipo de coisa seria legal porque você vai mudar não só o jeito como o 
contribuinte, como pessoa jurídica se insere ali, mas você vai mudar o 
mindset dos próprios colaboradores por que eles vão pensar ‘’Se eu 
faço parte dessa máquina, eu também ajudei na construção daquela 
escola. Porque eu gerei renda naquela empresa que foi tributada, e 
que gerou recursos para a construção daquela escola, para a 
construção daquela UBS’ 

Transcrição - Daniel MORALIDADE 
FISCAL\BAIXO 
NÍVEL DE 
CIDADANIA FISCAL 
- FALHA 
EDUCACIONAL 

O tax shaming às avessas seria bastante interessante para tentar 
mudar o modo como cidadão médio encara a tributação, e para ele 
parar de ver isso como se fosse uma mera ‘’dilapidação ou confisco do 
seu patrimônio’’. E que ele passe a enxergar isso de uma forma mais 
empática, como algo que têm que existir, porque qualquer ser humano 
que não seja um sociopata se ele vê uma pessoa na rua passando fome 
e frio vai se sentir compadecido por ela. Então, se ele ver que o 
dinheiro dos impostos está indo para evitar essa situação ele vai ficar 
feliz ou pelo menos satisfeito de ver que o imposto está sendo 
adequadamente utilizado. Esse seria o principal arsenal para tentar 
diminuir os efeitos dessa cultura de inadimplência. 
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Transcrição - Breno MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL 

O Brasil pela origem colonial que ele teve de países que vieram de 
colônias, colonizadores que vieram com a intenção extrativista, nós 
geramos instituições extrativistas, nós geramos relações com 
incentivos ruins, com incentivos de “Eu vou tirar vantagem ao máximo 
de cada atitude, de cada oportunidade”, e isso persistiu ao longo da 
nossa história e a gente ainda sofre os efeitos disso. Nós temos aquela 
cultura patrimonialista dos agentes públicos em geral, de olhar algo 
como se fosse dele e não da república, nós temos um problema 
cultural. E aí quando você, o cidadão médio, o cidadão observa seus 
exemplos ele começa a entender que aquela é a regra do jogo, a regra 
do jogo é aquela a ser seguida. 

Transcrição - Breno MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL 

Eu acho que esse é um grande problema que nós temos, eu colocaria 
esse como o primeiro item para inadimplência. Sujeito olha e fala “Ah, 
meu dinheiro, o dinheiro do imposto que eu pago...” tem até uma frase 
que eu ouço muito “eu tenho um sócio no meu negócio, o estado é 
meu sócio no negócio”. Não um sócio-parceiro, mas um sócio que você 
tem que carregar nas costas e que fica sugando seus recursos. Essa é 
uma questão cultural de olhar o Estado como um ser pesado, que só 
extrai 

Transcrição - Daniel MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL 

Se a gente pensasse numa publicidade para onde está indo sua 
tributação ia gerar uma conscientização, pois aqui no Brasil quem 
sonega e não é pego é visto como malandro, um cara ligeiro que dá o 
jeitinho. Lá fora quem sonega é rechaçado, especialmente na Europa, o 
cidadão entende que cada um tem que fazer sua parte porque ele vê 
resultado. 

Transcrição - Daniel MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL 

Acho que era mais forte nas gerações passadas, e parece que o pessoal 
que está com seus 30,40 anos e está empreendendo não tem esse 
mindset ao meu ver. Acho que era uma coisa muito feita na geração 
dos imigrantes que chegaram pós segunda guerra, e talvez a primeira 
descendência deles, mas não tenho estudos nem números que 
embasam isso. Acho que a maioria do pessoal mais novo como tem 
uma formação diferente mais globalizada com uma ideia de conexão 
global mais forte eles talvez tenham a tendência de compreender 
melhor essa questão. 

Transcrição - 
Marcela (1) 

MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL 

Acho que é super importante, acho que vem um pouco do... se é pra 
falar de histórico, colônias de exploração, e não de povoamento. Acho 
que vem de lá, vêm do que a gente chama de jeitinho brasileiro, com 
todo respeito aos cariocas, a esperteza carioca 

Transcrição - 
Marcela (1) 

MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL 

Tem um pouco de contexto histórico 

Transcrição - André MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL\JEITINH
O BRASILEIRO 

Sim, essa cultura nossa também ajuda nesse processo. Essa cultura do 
jeitinho é complicada, mas influencia bastante sem dúvida que sim eu 
entendo, eu vejo que sim. Principalmente nas pequenas, nossa, é 
impressionante onde vai a imaginação né. Assim são coisas que eu, 
como especialista, que entende toda a estrutura todo o sistema, 
chegam a ser aberrações, mas para o pequeno empresário que não 
tem esse conhecimento não tem esse entendimento é normal para ele. 
Fazer algumas coisas que para mim, assim, chegam a ser abomináveis. 
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Transcrição - André MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL\JEITINH
O BRASILEIRO 

No caso da grande, depende muito da cultura da empresa. Acho que 
empresas que são mais estruturadas em termos de governança, ou que 
tem matriz no exterior, então, tem uma cultura que vem de fora, eu 
não vejo muito essa questão do jeitinho, é diferente. Agora eu posso 
dizer que empresas nacionais grandes, mas que são brasileiras, sim, 
tem uma tendência de ter um pouquinho mais sim, tá, não é 
logicamente que não é o mesmo nível de pequenas empresas, mas 
acho que essa cultura brasileira, sendo uma empresa brasileira, acaba 
influenciando um pouquinho. 

Transcrição - Breno MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL\JEITINH
O BRASILEIRO 

onsigo mentalmente lembrar de empresários que eu conheci na minha 
vida e que tinham essa postura individualmente refratários a normas 
de conduta. 

Transcrição - Breno MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL\JEITINH
O BRASILEIRO 

“que se puder não pagar eu não pago mesmo” 

Transcrição - Breno MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL\JEITINH
O BRASILEIRO 

mas do outro lado temos diversos incentivos ruins também, como um 
desenho normativo mais recente de 2016/2017 que é o chamado 
bônus de produtividade da receita federal. Isso gera junto com diversas 
outras normas incentivos para que o auditor fiscal force interpretações 
que até olhando para a ponta seguinte, que nem mesmo a 
procuradoria da fazenda nacional concorda. Ele tem um incentivo a 
lavrar o auto, e aí eu entendo também o sujeito-indivíduo, se ele não 
lavrar o auto ele tem a espada da possível, eu não sei você me corrige 
se eu tiver errado, a espada da prevaricação, diante de um fato ele não 
ter realizado o fato do ofício dele. 

Transcrição - Daniel MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL\JEITINH
O BRASILEIRO 

Se a gente pensasse numa publicidade para onde está indo sua 
tributação ia gerar uma conscientização, pois aqui no Brasil quem 
sonega e não é pego é visto como malandro, um cara ligeiro que dá o 
jeitinho. Lá fora quem sonega é rechaçado, especialmente na Europa, o 
cidadão entende que cada um tem que fazer sua parte porque ele vê 
resultado. 

Transcrição - Daniel MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL\JEITINH
O BRASILEIRO 

Acho que era mais forte nas gerações passadas, e parece que o pessoal 
que está com seus 30,40 anos e está empreendendo não tem esse 
mindset ao meu ver. Acho que era uma coisa muito feita na geração 
dos imigrantes que chegaram pós segunda guerra, e talvez a primeira 
descendência deles, mas não tenho estudos nem números que 
embasam isso. Acho que a maioria do pessoal mais novo como tem 
uma formação diferente mais globalizada com uma ideia de conexão 
global mais forte eles talvez tenham a tendência de compreender 
melhor essa questão. 

Transcrição - 
Marcela (1) 

MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL\JEITINH
O BRASILEIRO 

Acho que vem da cultura de “Eu vou dar um jeitinho”, e não tô dizendo 
do lado contribuinte só não, do lado do fisco também “Faz isso aqui ó, 
declara desse jeito ai que ninguém vai te pegar não” 

Transcrição - 
Marcela (1) 

MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL\JEITINH
O BRASILEIRO 

o contribuinte “Ah, não vou pagar isso não. Vou contar com 5 anos, 
não vai conseguir cruzar tudo mesmo. Se ele pegar 10% do que eu 
otimizei de carga tô no lucro, boto no refis e beleza”. 
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Transcrição - Breno MORALIDADE 
FISCAL\REGRAS 
SOCIAIS / MORAIS 

Existe uma postura quase que amoral de não reconhecer uma norma 
de conduta seguida pelos demais, mas que quando chamada atenção 
ele vira a chave “Opa, não pera aí, realmente eu tenho que seguir essa 
regra” 

Transcrição - André MORALIDADE 
FISCAL\REJEIÇÃO 
AO PAGAMENTO 
DE TRIBUTOS 

Eu acho que pagar imposto, ninguém gosta de pagar imposto. 

Transcrição - André MORALIDADE 
FISCAL\REJEIÇÃO 
AO PAGAMENTO 
DE TRIBUTOS 

Então, as empresas sempre fazem o possível até o impossível dentro da 
legalidade, ou não, tá, posso dizer, para evitar o máximo de pagar 
imposto para minimizar o máximo possível o pagamento de tributos. 

Transcrição - Daniel MORALIDADE 
FISCAL\REJEIÇÃO 
AO PAGAMENTO 
DE TRIBUTOS 

Outro ponto, é realmente a parte de ideologia mesmo, de inexistência 
do Estado, ou aquele posicionamento de que tributo é roubo, esse tipo 
de coisa. Acho que é bem minoritário, mas que existe. 

 

 

Nome do documento Código Segmento 
Transcrição - André AUSÊNCIA DE 

RETORNO DO ESTADO 
Acho que isso muito se deve, pensando de maneira ampla, à ausência 
de uma percepção de retorno. 

Transcrição - André AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO ESTADO 

Enfim, agora indo para o mundo das menores, em que elas não têm 
esse apoio, suporte próprio, então essa percepção de que não há 
retorno fazem as empresas médias e pequenas também evitem de 
pagar imposto. Seja via algum tipo de planejamento que seja feito, se 
ela tem condições pra isso, ou não, simplesmente não recolhendo ou 
sonegando. Enfim, as formas de se fazer isso são inúmeras. 

Transcrição - André AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO ESTADO 

Mas acho que o principal fator que faz com que as empresas menores 
tenham essa a sede de não pagar imposto é principalmente que não 
vê retorno, então fala assim: ‘’ah poxa, não consigo ver o retorno, eu 
não enxergo, eu não consigo ver melhorias na sociedade, não consigo 
ver a melhoria na educação, não consigo ver melhoria na segurança, 
não vejo nenhum benefício para mim como pequeno empresário de 
pagar esses tributos. Então não vou pagar, vou pagar o mínimo 
possível. 

Transcrição - Breno AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO ESTADO 

Eu acho que esse é um grande problema que nós temos, eu colocaria 
esse como o primeiro item para inadimplência. Sujeito olha e fala “Ah, 
meu dinheiro, o dinheiro do imposto que eu pago...” tem até uma 
frase que eu ouço muito “eu tenho um sócio no meu negócio, o estado 
é meu sócio no negócio”. Não um sócio-parceiro, mas um sócio que 
você tem que carregar nas costas e que fica sugando seus recursos. 
Essa é uma questão cultural de olhar o Estado como um ser pesado, 
que só extrai 
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Transcrição - Daniel AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO ESTADO 

Você vai ter contribuintes que sonegam porque objetivamente não 
veem um retorno do Estado. Então, eles entendem que ‘’Ah, meus 
filhos não usufruem de escola pública, minha família não usa hospital 
público, eu não vejo um retorno na arrecadação fiscal, não vejo um 
retorno efetivo’’. Ele se sente ultrajado nisso, e se sente legitimado a 
sonegar, acho que esse é o ponto. 

Transcrição - Daniel AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO ESTADO 

E, se a gente tiver melhorias na parte de políticas públicas, 
especialmente de saúde e educação, os contribuintes vão se sentir 
prestigiados no sentido de ‘’Olha, eu estou enxergando que a máquina 
pública usa adequadamente o meu dinheiro.’’ 

Transcrição - Daniel AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO ESTADO 

Me parece também que, mesmo que não por parte da mídia de canais 
abertos, mas até por parte do Fisco seja ele receita federal ou PGFN, 
se tivesse um trabalho de demonstrar concretamente onde está sendo 
aplicado os impostos seria bem legal. 

Transcrição - Daniel AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO ESTADO 

E que ele passe a enxergar isso de uma forma mais empática, como 
algo que têm que existir, porque qualquer ser humano que não seja 
um sociopata se ele vê uma pessoa na rua passando fome e frio vai se 
sentir compadecido por ela. Então, se ele ver que o dinheiro dos 
impostos está indo para evitar essa situação ele vai ficar feliz ou pelo 
menos satisfeito de ver que o imposto está sendo adequadamente 
utilizado. Esse seria o principal arsenal para tentar diminuir os efeitos 
dessa cultura de inadimplência. 

Transcrição - Marcela 
(1) 

AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO ESTADO 

“Ah, vou pagar esse imposto não. Não me volta nada, eu pago escola, 
plano de saúde, não me volta nada.” 

Transcrição - Marcela 
(1) 

AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO ESTADO 

precisaria aumentar a percepção de onde vai o dinheiro do seu 
imposto 

Transcrição - Marcela 
(1) 

AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO ESTADO 

Não tem uma percepção de devolução do serviço, de prestação do 
serviço do fisco. 

Transcrição - Daniel AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO 
ESTADO\AUSÊNCIA DE 
DIVULGAÇÃO DE 
AÇÕES DO ESTADO 

Me parece também que, mesmo que não por parte da mídia de canais 
abertos, mas até por parte do Fisco seja ele receita federal ou PGFN, 
se tivesse um trabalho de demonstrar concretamente onde está sendo 
aplicado os impostos seria bem legal. 

Transcrição - Daniel AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO 
ESTADO\AUSÊNCIA DE 
DIVULGAÇÃO DE 
AÇÕES DO ESTADO 

Tem por exemplo tax shaming lá fora, que é para apontar o dedo no 
mal pagador ‘’Olha, ta vendo? Ele ta fazendo planejamento abusivo’’, 
poderia pensar em um tax shaming às avessas. Em que a procuradoria 
e a receita apontando o dedo para o governo e falando ‘’ Olha 
contribuinte, tá vendo? Essa escola pública foi custeada com X milhões 
de reais que arrecadamos nos exercícios A, B e C. Veja que legal 
quantas crianças estão sendo atendidas.’’ 

Transcrição - Daniel AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO 
ESTADO\AUSÊNCIA DE 
DIVULGAÇÃO DE 
AÇÕES DO ESTADO 

Exato, talvez essa educação fiscal atrelada a uma política pública de 
publicidade para as coisas boas que estão sendo feitas seria bastante 
interessante. 

Transcrição - Daniel AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO 
ESTADO\AUSÊNCIA DE 
DIVULGAÇÃO DE 
AÇÕES DO ESTADO 

Uma publicidade sobre o modo como a receita atua na fiscalização 
seria um fator que pesaria na decisão do sonegador, 
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Transcrição - Daniel AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO 
ESTADO\AUSÊNCIA DE 
DIVULGAÇÃO DE 
AÇÕES DO ESTADO 

E essa questão de publicidade também. Seja do que é feito com o 
dinheiro arrecadado a título de receita tributária seja também uma 
publicidade quase que como se fosse um tax shaming preventivo. Por 
que o tax shaming chega uma cartinha para o contribuinte falando 
‘’Olha, eu sei o que você fez. Corrija isso’’. 

Transcrição - Daniel AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO 
ESTADO\AUSÊNCIA DE 
DIVULGAÇÃO DE 
AÇÕES DO ESTADO 

Seria legal ter por exemplo ‘’Ah, a empresa tal gera X empregos, gerou 
desenvolvimento em X porcento naquela região e além disso ela 
contribuiu com não sei quantos milhões de reais o que viabiliza a 
construção de diversos empreendimentos e escolas’’. Acho que esse 
tipo de coisa seria legal porque você vai mudar não só o jeito como o 
contribuinte, como pessoa jurídica se insere ali, mas você vai mudar o 
mindset dos próprios colaboradores por que eles vão pensar ‘’Se eu 
faço parte dessa máquina, eu também ajudei na construção daquela 
escola. Porque eu gerei renda naquela empresa que foi tributada, e 
que gerou recursos para a construção daquela escola, para a 
construção daquela UBS’ 

Transcrição - Breno AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO 
ESTADO\AUSÊNCIA DE 
PERCEPÇÃO DE 
JUSTIÇA 

Eu acho que esse é um grande problema que nós temos, eu colocaria 
esse como o primeiro item para inadimplência. Sujeito olha e fala “Ah, 
meu dinheiro, o dinheiro do imposto que eu pago...” tem até uma 
frase que eu ouço muito “eu tenho um sócio no meu negócio, o estado 
é meu sócio no negócio”. Não um sócio-parceiro, mas um sócio que 
você tem que carregar nas costas e que fica sugando seus recursos. 
Essa é uma questão cultural de olhar o Estado como um ser pesado, 
que só extrai 

Transcrição - Marcela 
(1) 

AUSÊNCIA DE 
RETORNO DO 
ESTADO\AUSÊNCIA DE 
PERCEPÇÃO DE 
JUSTIÇA 

claro que tem quem não tenha percepção de justiça 

 

Transcrição - Marcela 
(1) 

RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\CONTENCI
OSO\AUSENCIA DE 
SEGURANÇA JURÍDICA 

Acho que a segurança jurídica é um problemaço. O CAF por 
anos o contribuinte ganha a trava dos trinta, e por conta de um 
precedente ele passa a perder, e esse precedente retroage em 
cinco anos. Então, o contribuinte que tomou uma decisão com 
base em um precedente de câmera superior, e tô dizendo na 
minha empresa. 

Transcrição - Marcela 
(1) 

RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\CONTENCI
OSO\AUSENCIA DE 
SEGURANÇA JURÍDICA 

a empresa continua fazendo isso com base em uma 
jurisprudência estável que o leading case era dela, e aí mudou a 
orientação e começou a tomar auto de infração com fraude 
olhando para trás de uma jurisprudência que era estável. Acho 
que tem uma questão de segurança jurídica aí que talvez na 
mudança da jurisprudência tivesse uma proteção para trás que 
serve ao Fisco sim, não só ao contribuinte, para não ter autos 
milionários, às vezes bilionários. 

Transcrição - Marcela 
(1) 

RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\CONTENCI
OSO\AUSENCIA DE 
SEGURANÇA JURÍDICA 

E, onera o contribuinte, que teve uma decisão acertada nesse 
exemplo (tem as erradas também), botou no seu business plan 
pensando em futuro, precificou isso em sua mercadoria e agora 
vai ter um custo que estava totalmente fora do seu plano, e 
sem segurança jurídica, e tendo que explicar para o investidor 
lá fora que ele não fez errado, com um penal nas costas do 
administrador. 
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Transcrição - Breno RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\DESCONFIA
NÇA DO CONTRIBUINTE 

a Receita, Administrações em geral, vão testando muitas vezes 
interpretações para aumentar a arrecadação porque ela tem a 
pressão da arrecadação. Para aumentar a arrecadação pela via 
da interpretação e não pela via da mudança da legislação, isso 
gera no contribuinte um sentimento de desconfiança. 

Transcrição - Marcela 
(1) 

RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\DESCONFIA
NÇA DO CONTRIBUINTE 

Então, a relação ela já não é de confiança, você diz “Ah, eu não 
vou consultar não, porque vai dizer que eu tenho que pagar, ou 
que é ineficaz, não vai resolver minha vida”, aí na dúvida você 
faz o errado e corre o risco. 

Transcrição - André RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\POSTURA 
AGRESSIVA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

Ai no fim do dia, o fiscal da ponta porque o que eu vejo muito é 
que o pessoal que fica na cúpula tem essa consciência, mas o 
pessoal da ponta não tem muito essa consciência e é o cara da 
ponta que vai lá atuar, dar a canetada. 

Transcrição - André RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\POSTURA 
AGRESSIVA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

Aí você acaba com, mata uma empresa por conta dessas multas 
altíssimas, essa falta de flexibilidade por parte do pessoal que 
tá na ponta, 

Transcrição - Daniel RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\POSTURA 
AGRESSIVA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

Nessa parte até muita coisa acho que acaba acontecendo no 
dia a dia, na importação, questão de CFOP. Isso tudo, as vezes o 
contribuinte tá acostumado com aquele modus operandi, aí 
muda o entendimento, passou batido ele realmente não viu. 
Mas aquilo não era um inadimplemento voluntário nocivo, e 
ele acaba tendo uma multa de 75% aplicada contra ele. 

Transcrição - Daniel RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\POSTURA 
AGRESSIVA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

É possível você ter algum tipo de balizamento, e conseguir 
enxergar se aquele contribuinte em específico realmente atuou 
de forma dolosa, ou se ele acredita piamente que o 
entendimento dele está respaldado em leis ou na constituição. 
Nesse sentido, de divergência de interpretação quanto algum 
dispositivo legal constitucional 

Transcrição - Marcela 
(1) 

RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\POSTURA 
AGRESSIVA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

Eu sou absolutamente contra as multas de 75% que pulam para 
150%, e para 225%. Eu não sou a favor de “Vamos autuar para 
fazer pagar” 

Transcrição - Marcela 
(1) 

RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\POSTURA 
AGRESSIVA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

Tem que mudar a percepção do fisco que autuar é gerar 
dinheiro, você pode até bater a meta lá que o fiscal tem, mas 
não é trazer dinheiro para o País. É um desinvestimento, 

Transcrição - Marcela 
(1) 

RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\POSTURA 
AGRESSIVA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

Devia ser mais de transparência, de técnica, e não de “Vou 
botar uma multa altíssima com repercussão penal que ai eu 
pressiono na administração e boto todo mundo pra pagar” 

Transcrição - André RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\TRATAMEN
TO IGUALITÁRIO PARA 
SONEGADOR E BOM 
PAGADOR / GRANDE PE 

E nenhuma flexibilidade nessa multa, né? 
 
André: Exato, a gente tem visto algumas ações por parte do 
Fisco nesse sentido, mas ainda muito tímidas. De regularização, 
de começar uma cooperativa, CONFAZ como a gente chama, 
mas ainda é muito tímida. 
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Transcrição - Breno RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\TRATAMEN
TO IGUALITÁRIO PARA 
SONEGADOR E BOM 
PAGADOR / GRANDE PE 

Eu acho que há sim outro incentivo ruim do sistema, ele é igual 
para todo mundo. Ele é igual para a empresa que eu conheço 
na prática, grandes empresas licitadas em bolsa, que tem 
enormes departamentos tributários e contábeis que se 
preocupam com o ambiente tributário, que mandam ofício, 
que participam do GETAP, que mandam ofício para PGFN, que 
mandam ofício para receita para melhoria do sistema. Que 
mobilizam seu corpo, que não querem ganhar da concorrência 
pela via tributária, querem ganhar pela via da qualidade do 
produto deles por exemplo. Esse bom contribuinte recebe o 
mesmo tratamento normativo, lógico tem aí as divisões de 
grandes contribuintes, que são melhores, mas o sistema 
tributário para eles é muito parecido com o sistema tributário 
do sonegador. Essa falta de classificar, de separar o joio do 
trigo, faz com que o bom contribuinte esteja sujeito às mesmas 
regras de certidão negativa do mal contribuinte. Então, se eu 
tiver 100 reais, em uma empresa tipo Ambev e a Vale, de óbice 
na relação do conta corrente, não emite o certidão. O que é 
uma coisa maluca, uma empresa desse tamanho ter um débito 
tão pequeno não deveria travar o certificado de bom pagador. 
Enfim, não diria que é por culpa dos indivíduos, eu diria que é 
culpa do desenho normativo. 

Transcrição - Breno RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\TRATAMEN
TO IGUALITÁRIO PARA 
SONEGADOR E BOM 
PAGADOR / GRANDE PE 

Agora, respondendo sua pergunta objetivamente: acho que 
essa é a primeira grande medida a ser adotada pela 
administração tributária adotada no Brasil, em todos sentidos. 
Classificar contribuintes, e destinar, e reservar aos bons 
contribuintes mecanismos facilitadores de cumprimento de 
obrigações. Não estou falando de obrigações tributárias, estou 
falando de obrigações acessórias. Então, a empresa 
contribuinte que tem um histórico de adimplência, ou ainda 
que não seja adimplente do ponto de vista de pagamento, 
porque esse é um outro problema. Eu lembro que a receita 
federal quando tentou regulamentar o programa de 
conformidade dela, ela indicou que quem tivesse, quem 
discutisse crédito tributário, ou seja quem tivesse crédito 
tributário com suspensão de exigibilidade perderia no rating. 
Eu acho isso erradíssimo, não faz sentido. 

Transcrição - Breno RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\TRATAMEN
TO IGUALITÁRIO PARA 
SONEGADOR E BOM 
PAGADOR / GRANDE PE 

Então, se é possível identificar, por exemplo eu não sou do 
GETAP, eu conheço alguns dos diretores jurídicos que 
participam do GETAP, e a parcela que eu conheço, posso até 
falar nomes Ambev e Braskem, são empresas que do ponto de 
vista tributário que querem pagar o tributo. Óbvio, tem uma 
tese tributária, e esse é um outro incentivo que temos, que as 
empresas provavelmente vão tentar entrar na justiça, até 
porque o concorrente entrou e se ela não entrar pode até 
parecer desídia por parte do diretor jurídico. Mas do ponto de 
vista de cumprimento da obrigação, de declaração fiscal, eles 
são o que há de melhor provavelmente no mundo porque nós 



106 
 

Transcrição - Breno RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\TRATAMEN
TO IGUALITÁRIO PARA 
SONEGADOR E BOM 
PAGADOR / GRANDE PE 

Então, se você for olhar as preocupações dessas empresas com 
a interpretação, eles contrataram os advogados com muita 
frequência para entender “Olha, eu vou fazer uma coisa nova. 
Eu vou fazer um pagamento novo. Será que isso pode ser 
entendido como burla da legislação? Você pode me explicar?” 
Nós somos muito demandados do ponto de vista de consultoria 
para explicar a legislação para esses clientes, porque eles não 
querem assumir risco. Eles querem pagar aquilo da forma mais 
correta possível, esse contribuinte tem que ter facilitação, e aí 
facilitação de vários tipos. 

Transcrição - Breno RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\TRATAMEN
TO IGUALITÁRIO PARA 
SONEGADOR E BOM 
PAGADOR / GRANDE PE 

Ele deve ter um canal mais fácil de atendimento para 
renovação de certidão, canais facilitados de desembaraço 
aduaneiro. Hoje, já existem canais pelas cores, cinza, vermelho, 
mas ele tem que ter por exemplo uma ideia interessante do 
Estado de São Paulo, no programa “nos conformes” do estado 
de São Paulo. Aqueles contribuintes classificados lá na primeira 
faixa, quando uma fiscalização se depara com uma situação 
irregular naquele contribuinte, seja de interpretação 
declaração enfim, antes de lavrar o auto de infração a 
fiscalização é obrigada a entregar um pré-auto ao contribuinte. 
“Ò, esse é o auto de infração que eu vou lavrar se você não se 
conformar à legislação”. Isso é o que mata metade do mercado 
dos advogados, mas isso melhora a economia, facilita a vida 
dos bons contribuintes e reverte em bem público. 

Transcrição - Daniel RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\TRATAMEN
TO IGUALITÁRIO PARA 
SONEGADOR E BOM 
PAGADOR / GRANDE PE 

Acho que nesse ponto é extremamente salutar apontar a 
experiência, que a gente ainda não ta tendo na prática, mas se 
tudo caminhar bem vai acontecer, do programa ‘’Nos 
conformes’’ do estado de São Paulo. Que é um programa bem 
interessante porque ele se aproxima de uma forma amistosa 
do bom pagador, e pune de forma mais severa aquele devedor 
contumaz. 

Transcrição - Daniel RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\TRATAMEN
TO IGUALITÁRIO PARA 
SONEGADOR E BOM 
PAGADOR / GRANDE PE 

acho que faria total sentido pensar num mecanismo, que pode 
ser similar ao ‘’Nos conformes’’ ou um braço de um eventual 
programa de arbitragem tributária. Que focasse em tratar 
desigualmente os desiguais no sentido de, se eu tenho um bom 
contribuinte que tem um nível de compliance elevado, antes da 
lavratura de um ato de infração a gente sabe que a partir da 
constituição do crédito tributário passa a existir o passivo, 
então ele passa a ser devedor a partir do crédito. 

Transcrição - Daniel RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\TRATAMEN
TO IGUALITÁRIO PARA 
SONEGADOR E BOM 
PAGADOR / GRANDE PE 

Se a gente pensar então em um atendimento, que acho que é o 
core da ideia do co-operative tax compliance, que a bandeira é 
levantada fortemente pela Zabetta do Getap. Acho que essa 
ideia de aproximação do Fisco com os bons contribuintes ela 
evitaria o inadimplemento voluntário por divergência de 
entendimento. Por que realmente só surgiria a constituição do 
crédito se ela fosse realmente devida, ou se ambas as partes 
recusarem-se a chegar em um acordo porque tanto Fisco 
quanto contribuinte possuem bons argumentos para o seu 
lado. Aí realmente não teria o que ser feito a não ser uma 
arbitragem ou judiciário, mas pelo menos antes de chegar nisso 
antes de um possível ônus de sucumbência para Fisco ou para 
contribuinte evitaremos essa litigância e o inadimplemento 
voluntário nessa situação. 

 



107 
 

Nome do 
documento 

Código Segmento 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

acho que o ambiente tributário brasileiro é muito complexo 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

Isso atrapalha demais, você já não tem um ambiente, já tem um 
sistema tributário complexo, e ainda com essa cultura de gato e 
rato de verdade literalmente entre fisco e contribuinte. 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

Então, você tem um sistema tributário que não seja tão simples, 
que tem um nível de complexidade, mas que ele seja 
transparente isso já na minha visão ajudava muito nessa 
questão de haver uma vontade do contribuinte, de ver a 
importância do tributo para que ele pagar voluntariamente, e 
não inadimplir ou sonegar. 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

o nosso sistema tributário, a complexidade dele aliada a falta de 
conhecimento por parte do empresário, seja grande ou seja 
pequeno, é que a empresa grande tem todo um corpo técnico, 
então eles vão atrás, tem condições de ir atrás. 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

Pegando o empresário, porque enfim as pessoas cada um tem 
sua personalidade, mas tem muitos pequenos empresários que 
querem pagar, que pagam direito, que querem trabalhar direito 
e não conseguem mesmo pagando direito. Por que? Assim, na 
visão dele ele está pagando direito, mas dada a complexidade 
do sistema ele está pagando errado. E ai está deixando de pagar 
alguma coisa que ele nem sabe. 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

Apesar da boa vontade, ele continua pagando errado. Isso é 
terrível porque quando acaba acontecendo alguma fiscalização, 
e acaba sendo autuado. Poxa, imagina uma pessoa que está ali 
trabalhando há muitos anos pensando que está fazendo 
direitinho e de repente bate uma fiscalização ele é autuado e 
não sabe por quê é autuado, e pode acabar com a empresa por 
que as multas são tão altas: 150% na federal, e nas estaduais 
tem muitas que vão até 300%. Chega a ser um absurdo, tem que 
ter penalidade? Tem, mas acho que toda essa complexidade que 
existe tem que saber dosar, acho que as multas são muito altas 
considerando a complexidade que a gente tem hoje. 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

E, o empresário que está com boa-vontade, paga direito, vê o 
seu negócio sendo dizimado porque ele não sabia de um 
determinado detalhe da legislação tributária, que é super 
complexa, e o negócio dele vai por água abaixo. 

Transcrição 
- Breno 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

E aí também falando de desenho normativo você tem uma 
legislação extremamente complexa, 
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Transcrição 
- Breno 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

É, a gente tem uma dificuldade de cidadania fiscal de um lado, 
por que a gente tem uma legislação ultra complexa que dificulta 
a todos nós inclusive a vocês de saber o que é norma vigente. A 
gente tem dificuldade para dizer “Olha, o contribuinte em 
regime monofásico, ele vai ter direito a crédito ou não?”, então 
você tem tantas normas para ler, para entender, CPRB, você 
tem tanta coisa para entender que você tem dificuldade para 
exercer sua cidadania porque você não consegue conhecer o 
direito. 

Transcrição 
- Breno 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

ntão, se você for olhar as preocupações dessas empresas com a 
interpretação, eles contrataram os advogados com muita 
frequência para entender “Olha, eu vou fazer uma coisa nova. 
Eu vou fazer um pagamento novo. Será que isso pode ser 
entendido como burla da legislação? Você pode me explicar?” 
Nós somos muito demandados do ponto de vista de consultoria 
para explicar a legislação para esses clientes, porque eles não 
querem assumir risco. 

Transcrição 
- Daniel 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

E aí eu tive inadimplência voluntária, no caso do software, 
porque ele faz uma escolha ele vai olhar pro negocio dele e falar 
‘’Pra mim, há mais argumentos que justificam o pagamento do 
ISS’’. Então, ele paga o ISS, deixa de pagar o ICMS e gera o 
inadimplemento voluntário também justificado. Não é um 
voluntário do tipo ‘’vou prejudicar as contas públicas’’, é uma 
divergência de entendimento. 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

complexidade das normas 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

às vezes preciso ajudar uma mãe, experiência familiar mesmo, a 
empresa do irmão, o imposto de renda da mãe, e eu com toda 
base que eu tenho ainda bato cabeça para algumas conclusões 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

você não tem certeza de qual a incidência, qual a alíquota, se 
você está na faixa A, se você está na B 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

como declarar para um Estado usa o formato B, para outro C, 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

eles apanham muito querendo fazer o certo, mas não 
conseguem entender qual que é o certo 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS 

segundo acho que é a complexidade das normas, que foi o início 
da nossa conversa. 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DESCONHECIMENTO 
DAS REGRAS TRIBUTÁRIAS 

o nosso sistema tributário, a complexidade dele aliada a falta de 
conhecimento por parte do empresário, seja grande ou seja 
pequeno, é que a empresa grande tem todo um corpo técnico, 
então eles vão atrás, tem condições de ir atrás. 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DESCONHECIMENTO 
DAS REGRAS TRIBUTÁRIAS 

Indo para as menores, que não têm essa condição, a 
complexidade do sistema faz com que o empresário nem saiba 
que não está pagando, que não está pagando corretamente. 
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Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DESCONHECIMENTO 
DAS REGRAS TRIBUTÁRIAS 

E, o empresário que está com boa-vontade, paga direito, vê o 
seu negócio sendo dizimado porque ele não sabia de um 
determinado detalhe da legislação tributária, que é super 
complexa, e o negócio dele vai por água abaixo. 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DESCONHECIMENTO 
DAS REGRAS TRIBUTÁRIAS 

e acho que um ponto importante também, que defendo isso 
para qualquer coisa, é a questão da educação. Acho que tudo 
tudo tudo começa com o melhor processo educacional, desde 
sempre, porque o empresário o pequeno empresário ele não 
tem conhecimento, pode até ter feito uma graduação, mas aí 
ele abre o negócio dele dentro do que ele estudou, mas não tem 
esse conhecimento ou muito pequeno dessa parte tributária, ou 
de direito tributário, ou de finanças e de contabilidade inclusive. 

Transcrição 
- Breno 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DESCONHECIMENTO 
DAS REGRAS TRIBUTÁRIAS 

É, a gente tem uma dificuldade de cidadania fiscal de um lado, 
por que a gente tem uma legislação ultra complexa que dificulta 
a todos nós inclusive a vocês de saber o que é norma vigente. A 
gente tem dificuldade para dizer “Olha, o contribuinte em 
regime monofásico, ele vai ter direito a crédito ou não?”, então 
você tem tantas normas para ler, para entender, CPRB, você 
tem tanta coisa para entender que você tem dificuldade para 
exercer sua cidadania porque você não consegue conhecer o 
direito. 

Transcrição 
- Breno 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DESCONHECIMENTO 
DAS REGRAS TRIBUTÁRIAS 

Se você não conhece, como que você vai exercer a cidadania? 

Transcrição 
- Daniel 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DESCONHECIMENTO 
DAS REGRAS TRIBUTÁRIAS 

Nessa parte até muita coisa acho que acaba acontecendo no dia 
a dia, na importação, questão de CFOP. Isso tudo, as vezes o 
contribuinte tá acostumado com aquele modus operandi, aí 
muda o entendimento, passou batido ele realmente não viu. 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DESCONHECIMENTO 
DAS REGRAS TRIBUTÁRIAS 

“Eu não vou pagar IPVA, porque tem buraco na rua”, aí vou eu lá 
tributarista chata explicar que o imposto IPVA é desvinculado, 
não é porque você paga IPVA que não pode ter buraco na rua. 
Não é uma taxa que você paga para usar uma rua bonita sem 
buracos, mas isso é uma longa conversa 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DESCONHECIMENTO 
DAS REGRAS TRIBUTÁRIAS 

Exatamente, ignorância mesmo. Eu vejo a moça que trabalha lá 
em casa ela fala “Ah, eu gosto porque eu estou na faixa da 
isenção”. Aí eu fico “Pobre coitada, o salário dela é inteiro de 
imposto sobre consumo”. Ela não faz a menor ideia de que ela 
paga imposto em tudo que ela compra. O dinheiro dela inteiro é 
tributado para consumo. Ignorância mesmo, não sabe para onde 
vai o dinheiro nem para onde ele se aplica 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DESCONHECIMENTO 
DAS REGRAS TRIBUTÁRIAS 

Aí a falta de percepção seja por falta de transparência, seja por 
ignorância da população, passa por aí também. 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DIVERGÊNCIAS / 
FALHAS NA INTERPRETAÇÃO 

Indo para as menores, que não têm essa condição, a 
complexidade do sistema faz com que o empresário nem saiba 
que não está pagando, que não está pagando corretamente. 
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Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DIVERGÊNCIAS / 
FALHAS NA INTERPRETAÇÃO 

Na visão dele, ele tá pagando certo. 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DIVERGÊNCIAS / 
FALHAS NA INTERPRETAÇÃO 

Pegando o empresário, porque enfim as pessoas cada um tem 
sua personalidade, mas tem muitos pequenos empresários que 
querem pagar, que pagam direito, que querem trabalhar direito 
e não conseguem mesmo pagando direito. Por que? Assim, na 
visão dele ele está pagando direito, mas dada a complexidade 
do sistema ele está pagando errado. E ai está deixando de pagar 
alguma coisa que ele nem sabe. 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DIVERGÊNCIAS / 
FALHAS NA INTERPRETAÇÃO 

Apesar da boa vontade, ele continua pagando errado. Isso é 
terrível porque quando acaba acontecendo alguma fiscalização, 
e acaba sendo autuado. Poxa, imagina uma pessoa que está ali 
trabalhando há muitos anos pensando que está fazendo 
direitinho e de repente bate uma fiscalização ele é autuado e 
não sabe por quê é autuado, e pode acabar com a empresa por 
que as multas são tão altas: 150% na federal, e nas estaduais 
tem muitas que vão até 300%. Chega a ser um absurdo, tem que 
ter penalidade? Tem, mas acho que toda essa complexidade que 
existe tem que saber dosar, acho que as multas são muito altas 
considerando a complexidade que a gente tem hoje. 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DIVERGÊNCIAS / 
FALHAS NA INTERPRETAÇÃO 

E, o empresário que está com boa-vontade, paga direito, vê o 
seu negócio sendo dizimado porque ele não sabia de um 
determinado detalhe da legislação tributária, que é super 
complexa, e o negócio dele vai por água abaixo. 

Transcrição 
- Breno 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DIVERGÊNCIAS / 
FALHAS NA INTERPRETAÇÃO 

divergências de interpretação 

Transcrição 
- Breno 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DIVERGÊNCIAS / 
FALHAS NA INTERPRETAÇÃO 

A interpretação que o contribuinte faz da norma, e a 
interpretação que a administração tributária lato sensu faz. Essa 
é a razão principal que eu enxergo 

Transcrição 
- Breno 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DIVERGÊNCIAS / 
FALHAS NA INTERPRETAÇÃO 

E aí também falando de desenho normativo você tem uma 
legislação extremamente complexa, normas redundantes e 
contraditórias entre si, normas ambíguas, uma superprodução 
de normas, e uma legislação que atribui ao contribuinte a 
obrigação de interpretar esse emaranhado de normas, declarar 
e pagar, e ficar 5 anos aguardando a homologação daquele ato. 

Transcrição 
- Breno 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DIVERGÊNCIAS / 
FALHAS NA INTERPRETAÇÃO 

ntão, se você for olhar as preocupações dessas empresas com a 
interpretação, eles contrataram os advogados com muita 
frequência para entender “Olha, eu vou fazer uma coisa nova. 
Eu vou fazer um pagamento novo. Será que isso pode ser 
entendido como burla da legislação? Você pode me explicar?” 
Nós somos muito demandados do ponto de vista de consultoria 
para explicar a legislação para esses clientes, porque eles não 
querem assumir risco. 
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Transcrição 
- Daniel 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DIVERGÊNCIAS / 
FALHAS NA INTERPRETAÇÃO 

A divergência de entendimento entre Fisco e contribuinte sobre 
questões a bons (inaudível) para dois lados. Então você vai ter 
litigância envolvendo conceitos, como de receita bruta, de 
renda, ter por exemplo embate entre aqueles que entendem 
que o texto constitucional é formado por tipos, e aqueles que 
entendem que é formado por conceitos. Isso vai gerar uma baita 
litigância. 

Transcrição 
- Daniel 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DIVERGÊNCIAS / 
FALHAS NA INTERPRETAÇÃO 

E aí eu tive inadimplência voluntária, no caso do software, 
porque ele faz uma escolha ele vai olhar pro negocio dele e falar 
‘’Pra mim, há mais argumentos que justificam o pagamento do 
ISS’’. Então, ele paga o ISS, deixa de pagar o ICMS e gera o 
inadimplemento voluntário também justificado. Não é um 
voluntário do tipo ‘’vou prejudicar as contas públicas’’, é uma 
divergência de entendimento. 

Transcrição 
- Daniel 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DIVERGÊNCIAS / 
FALHAS NA INTERPRETAÇÃO 

Nessa parte até muita coisa acho que acaba acontecendo no dia 
a dia, na importação, questão de CFOP. Isso tudo, as vezes o 
contribuinte tá acostumado com aquele modus operandi, aí 
muda o entendimento, passou batido ele realmente não viu. 

Transcrição 
- Breno 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\ERROS NAS 
DECLARAÇÕES 

Falhas na interpretação. 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\ERROS NAS 
DECLARAÇÕES 

multiplicar sua possibilidade de erro 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\ERROS NAS 
DECLARAÇÕES 

forma de declaração, que você tem muitas frentes e você 
maximiza sua chance de erro porque você tem muitas 
obrigações acessórias para serem preenchidas com regras 
diferentes, com layouts diferentes, os estados não se falam 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\ERROS NAS 
DECLARAÇÕES 

eles apanham muito querendo fazer o certo, mas não 
conseguem entender qual que é o certo 

Transcrição 
- Breno 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\MULTIPLICIDAE DE 
NORMAS 

uma superprodução de normas, e uma legislação que atribui ao 
contribuinte a obrigação de interpretar esse emaranhado de 
normas, declarar e pagar, e ficar 5 anos aguardando a 
homologação daquele ato. 

Transcrição 
- Daniel 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\MULTIPLICIDAE DE 
NORMAS 

E aí eu tive inadimplência voluntária, no caso do software, 
porque ele faz uma escolha ele vai olhar pro negocio dele e falar 
‘’Pra mim, há mais argumentos que justificam o pagamento do 
ISS’’. Então, ele paga o ISS, deixa de pagar o ICMS e gera o 
inadimplemento voluntário também justificado. Não é um 
voluntário do tipo ‘’vou prejudicar as contas públicas’’, é uma 
divergência de entendimento. 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\MULTIPLICIDAE DE 
NORMAS 

multiplicidade das normas 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\MULTIPLICIDAE DE 
NORMAS 

em um país com proporções continentais, mais de 20 estados, 
de legislações próprias, de ICMS, de ISS para cada município 
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Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\MULTIPLICIDAE DE 
NORMAS 

forma de declaração, que você tem muitas frentes e você 
maximiza sua chance de erro porque você tem muitas 
obrigações acessórias para serem preenchidas com regras 
diferentes, com layouts diferentes, os estados não se falam 

Transcrição 
- Breno 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\OVERLAPING DE 
OBRIGAÇÕES 

normas redundantes e contraditórias entre si, normas 
ambíguas, 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\OVERLAPING DE 
OBRIGAÇÕES 

overlapping de obrigações, você tem três, quatro obrigações 
para dar a mesma informação de forma diferente 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\OVERLAPING DE 
OBRIGAÇÕES 

multiplica a possibilidade de erros por que tem muito 
cruzamento eletrônico, mas tem muita coisa manual 

Transcrição 
- Marcela 
(1) 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\OVERLAPING DE 
OBRIGAÇÕES 

para a União tem três relatórios que são retrabalho nitidamente 
da mesma informação em formatos diferentes 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO 

As maiores sim, elas trabalham dentro da legalidade né, 
algumas mais outras menos, sempre vai ter um corpo jurídico 
muito forte né tem ali todo uma equipe preparada, aí vai muito 
do nível de risco, de agressividade que a empresa tem, e vai 
trabalhar em cima disso né fazendo seus planejamentos, e 
organizando as suas operações, para otimizar aí a carga 
tributária. 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO 

Enfim, agora indo para o mundo das menores, em que elas não 
têm esse apoio, suporte próprio, então essa percepção de que 
não há retorno fazem as empresas médias e pequenas também 
evitem de pagar imposto. Seja via algum tipo de planejamento 
que seja feito, se ela tem condições pra isso, ou não, 
simplesmente não recolhendo ou sonegando. Enfim, as formas 
de se fazer isso são inúmeras. 

Transcrição 
- André 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO 

Só atrapalha, só ajuda ainda mais você alimentar essa vontade 
de fazer planejamentos super agressivos, e pagar menos 
tributos ainda. 

Transcrição 
- Breno 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO 

também surge inadimplência tributária da interpretação em 
razão de planejamentos um pouco mais agressivos. Então, 
existem alguns contribuintes sem dúvida mais propensos, mais 
adeptos de condutas mais agressivas. 

Transcrição 
- Breno 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO 

existem aqueles que preparam seu modelo de negócios com 
base nisso. 

Transcrição 
- Breno 

COMPLEXIDADE DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO 

o sujeito montou a estrutura do negócio dele com base em algo 
que não vai ser sustentável, mas é preciso entender que existem 
esses empresários. 

 

 

 

 

 



113 
 

FASE 2: 

 

Nome do 
documento 

Código Segmento 

Transcrição - José 
Humberto 

AUSÊNCIA DE RETORNO DO 
ESTADO 

Segundo, é o próprio entendimento e a compreensão da 
finalidade da participação dele, que é esse conceito da moral 
tributária. A gente diz que está arrecadando, mas ele não sabe 
pra onde vai o recurso dele. 

Transcrição - 
Cristiano 

AUSÊNCIA DE RETORNO DO 
ESTADO 

Existe também a parte cultural mesmo, tem contribuinte que 
realmente voluntariamente não quer pagar que ele acha que isso 
não é uma coisa importante ou acha que o retorno disso é 
mínimo, aí daí as justificativas para isso são mais diversas 
possíveis. 

Transcrição - José 
Humberto 

AUSÊNCIA DE RETORNO DO 
ESTADO\PERDA DE 
CREDIBILIDADE DO ESTADO 

Junto com isso tudo tem o contexto do país que existe uma 
descrença muito grande com relação ao País, e também não só a 
descrença, mas a perda de credibilidade acaba tudo ajudando 
com mais alguns fatores e pontos que intensificam essa 
inadimplência fiscal. 

Transcrição - José 
Humberto 

COMPLEXIDADE DAS 
NORMAS TRIBUTÁRIAS 

Primeiro, a nossa legislação não é uma legislação simples, é uma 
legislação bastante complexa e isso dificulta principalmente esse 
público de pessoa física a entender exatamente o que se espera 
dele com relação ao que está sendo cobrado pelo Estado. 

Transcrição - 
Cristiano 

COMPLEXIDADE DAS 
NORMAS TRIBUTÁRIAS 

Uma com certeza é a complexidade do nosso sistema, gera  
incompreensões tanto dentro da própria administração, dentro 
da receita e da PGFN por exemplo as pessoas não tem consenso 
sobre determinadas interpretações, e se isso ocorre dentro dos 
órgãos que são altamente especializados na matéria imagina com 
o público externo. 

Transcrição - 
Cristiano 

COMPLEXIDADE DAS 
NORMAS TRIBUTÁRIAS 

Então, essa complexidade tem duas dimensões que é a dimensão 
normativa, da legislação ser complexa, 

Transcrição - 
Cristiano 

COMPLEXIDADE DAS 
NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DIVERGÊNCIA
S / FALHAS NA 
INTERPRETAÇÃO 

dentro da receita e da PGFN por exemplo as pessoas não tem 
consenso sobre determinadas interpretações, e se isso ocorre 
dentro dos órgãos que são altamente especializados na matéria 
imagina com o público externo. 

Transcrição - 
Cristiano 

COMPLEXIDADE DAS 
NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DIVERGÊNCIA
S / FALHAS NA 
INTERPRETAÇÃO 

Então, existe esse fator tanto na parte da interpretação quanto 
muitas vezes na operação dos sistemas, na operação das 
declarações, na hora de prestar as informações fiscais é algo 
complexo. Termina fazendo com que o contribuinte por vezes 
erre alguma coisa, erre alguma informação, erre na hora de fazer 
o pagamento ou erre na interpretação da operação. 

Transcrição - 
Cristiano 

COMPLEXIDADE DAS 
NORMAS 
TRIBUTÁRIAS\DIVERGÊNCIA
S / FALHAS NA 
INTERPRETAÇÃO 

e tem a dimensão operacional porque também não é fácil fazer o 
contribuinte que tá tentando fazer ele erra , e ele errando acaba 
gerando multas, gerando algumas incompreensões que terminam 
trazendo uma inadimplência. 
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Transcrição - 
Cristiano 

FATORES 
ECONÔMICOS\BAIXA 
PROBABILIDADE DE SER 
PEGO 

Então, atuar na frente de facilitação do pagamento de outro lado 
para pegar essa camada que decide praticar o ilícito a gente 
apresentou um projeto que foi o PL 1646/2019, que é o projeto 
de combate ao devedor contumaz, que tá lá na Câmara em uma 
comissão especial em análise. Esse é para pegar aquela camada 
que voluntariamente decidiu não pagar e cometeu ilícito. 

Transcrição - 
Cristiano 

FATORES 
ECONÔMICOS\DIFICULDAD
E DE CAIXA 

Um outro fator que a gente destaca é o componente da 
dificuldade de econômica, a situação de crise econômica termina 
levando uma inadimplência tributária porque o contribuinte na 
prática diante de um problema de caixa ele acaba por privilegiar 
outras despesas e deixando o tributo inadimplido. Seja porque 
ele realmente não tinha condições de pagar o tributo ou porque 
as consequências da inadimplência do tributo são menores do 
que de outras obrigações que ele está sujeito. Então, ele ta na 
atividade operacional dele, e se ele deixar de pagar o trabalhador 
o cara também não vai trabalhar e impacta ele diretamente. Se 
ele deixar de pagar o fornecedor, ele também não consegue mais 
produzir, então termina que esse arranjo de relações faz com que 
ele deixe o tributo, em momento de crise de caixa, para depois. 

Transcrição - José 
Humberto 

FATORES 
ECONÔMICOS\VANTAGENS 
DA SONEGAÇÃO 

Primeiro, é essa atualização do débito dele que é a taxa Selic, ela 
é muito menor do que os juros bancários, portanto melhor ficar 
devendo pro governo do que para o banco. É muito mais barato e 
menos custoso para esse contribuinte que deve, então esse é um 
dos fatores. E segundo, tem também essa possibilidade de ele 
sempre aguardar isso tem sido uma constante nesses últimos 
anos e já de um longo tempo que são esses programas de 
recuperação fiscal, são os refis da vida. Então, por que pagar se 
em algum momento lá na frente eu vou ter condição de negociar 
em condições bastantes favoráveis pra mim? Uma dívida que às 
vezes eu poderia ta usando esse recurso para um outro fim nesse 
momento, às vezes até pro próprio investimento dentro da 
minha empresa... 

Transcrição - José 
Humberto 

FATORES 
ECONÔMICOS\VANTAGENS 
DA SONEGAÇÃO 

E o Refis, que eu estava até citando o exemplo deles, isso já vem 
de um longo tempo, então não existe uma política de 
recuperação fiscal e existe sim um trabalho forte por alguns 
segmentos, algumas entidades de classe, junto a quem constrói a 
legislação, que é nosso poder legislativo, para poder de alguma 
forma facilitar esses pagamentos. E, isto tem sido uma 
constante.a gente receber esses Refis, que sempre vem 
prejudicar uma capacidade de arrecadação do Estado. Então, a 
gente tem sempre sentido esse problema porque é muito mais 
fácil, muito melhor e muito mais conveniente para esse 
contribuinte aguardar um programa desses do que ele estar em 
dia com as obrigações fiscais dele. Nesse sentido, isso tem 
prejudicado muito. 
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Transcrição - 
Cristiano 

FATORES 
ECONÔMICOS\VANTAGENS 
DA SONEGAÇÃO 

Um outro fator que a gente destaca é o componente da 
dificuldade de econômica, a situação de crise econômica termina 
levando uma inadimplência tributária porque o contribuinte na 
prática diante de um problema de caixa ele acaba por privilegiar 
outras despesas e deixando o tributo inadimplido. Seja porque 
ele realmente não tinha condições de pagar o tributo ou porque 
as consequências da inadimplência do tributo são menores do 
que de outras obrigações que ele está sujeito. Então, ele ta na 
atividade operacional dele, e se ele deixar de pagar o trabalhador 
o cara também não vai trabalhar e impacta ele diretamente. Se 
ele deixar de pagar o fornecedor, ele também não consegue mais 
produzir, então termina que esse arranjo de relações faz com que 
ele deixe o tributo, em momento de crise de caixa, para depois. 

Transcrição - José 
Humberto 

MORALIDADE 
FISCAL\BAIXO NÍVEL DE 
CIDADANIA FISCAL - FALHA 
EDUCACIONAL 

Segundo, é o próprio entendimento e a compreensão da 
finalidade da participação dele, que é esse conceito da moral 
tributária. A gente diz que está arrecadando, mas ele não sabe 
pra onde vai o recurso dele. Então, falta um compromisso de 
desenvolvimento desse conceito, é um trabalho que tem que ser 
feito no âmbito de Estado para poder desenvolver esse conceito 
da moral tributária, da cidadania fiscal para esse público. 

Transcrição - José 
Humberto 

MORALIDADE 
FISCAL\BAIXO NÍVEL DE 
CIDADANIA FISCAL - FALHA 
EDUCACIONAL 

Junto com isso tudo tem o contexto do país que existe uma 
descrença muito grande com relação ao País, e também não só a 
descrença, mas a perda de credibilidade acaba tudo ajudando 
com mais alguns fatores e pontos que intensificam essa 
inadimplência fiscal. 

Transcrição - 
Cristiano 

MORALIDADE 
FISCAL\BAIXO NÍVEL DE 
CIDADANIA FISCAL - FALHA 
EDUCACIONAL 

Então, a gente vem de um lado investindo bem na parte da 
educação fiscal, divulgação de informações sobre endividamento, 
o peso que isso tem (…) despertar na sociedade os debates sobre 
educação fiscal e as consequências da sonegação, quem são os 
devedores, e a sociedade vai ver situações em que tem 
devedores que teriam alta capacidade de pagamento e não 
pagam. Então, essa questão ela é importante 

Transcrição - José 
Humberto 

MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL 

É, isso é cultural. Não é da sua época logicamente, é um pouco 
anterior a você, mas tinha inclusive uma propaganda feita pelo 
próprio jogador da seleção brasileira Gérson,   que era uma 
propaganda de uma marca de cigarro, que o próprio Gérson dizia: 
‘’Leve vantagem você também, e fume determinada marca de 
cigarro.’’. Então, é um fator cultural de sempre buscar uma 
vantagem pessoal em cima de um pensamento coletivo, existe 
sim uma dificuldade com relação a esse ponto. 
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Transcrição - José 
Humberto 

MORALIDADE 
FISCAL\HISTÓRICO 
CULTURAL\JEITINHO 
BRASILEIRO 

É, isso é cultural. Não é da sua época logicamente, é um pouco 
anterior a você, mas tinha inclusive uma propaganda feita pelo 
próprio jogador da seleção brasileira Gérson,   que era uma 
propaganda de uma marca de cigarro, que o próprio Gérson dizia: 
‘’Leve vantagem você também, e fume determinada marca de 
cigarro.’’. Então, é um fator cultural de sempre buscar uma 
vantagem pessoal em cima de um pensamento coletivo, existe 
sim uma dificuldade com relação a esse ponto. 

Transcrição - 
Cristiano 

MORALIDADE 
FISCAL\ILICITUDE PENAL 

Mas existe uma categoria, certamente é a menor parte do cara 
que dolosamente voluntariamente decide não cumprir a 
legislação, e ai as justificações são diversas. E, para encobrir esse 
não pagamento, muitos vão além da decisão de não pagar e 
passam a fazer alguns ilícitos para encobrir e tentar burlar a 
fiscalização, tentar ocultar esse não pagamento, mas essa é uma 
categoria menor ainda em relação a outros que é a exceção do 
cara que vai fraudar, o devedor contumaz. Essa categoria está 
presente, e extrapola o não pagamento e faz também atos ilícitos 
para tentar encobrir. 

Transcrição - Paulo MORALIDADE 
FISCAL\REJEIÇÃO AO 
PAGAMENTO DE TRIBUTOS 

O que eu quis dizer é isso: Tem contribuintes que tão ali perto da 
base da pirâmide, e no caso desses contribuintes que já buscam a 
cumprir suas obrigações eles às vezes não recolhem por um 
desconhecimento da legislação. Os contribuintes que estão mais 
no pico da pirâmide, esses não, são os que deveríamos exercer 
com maior intensidade as auditorias fiscais e até outros 
instrumentos que a administração tributária possui. 

Transcrição - 
Cristiano 

MORALIDADE 
FISCAL\REJEIÇÃO AO 
PAGAMENTO DE TRIBUTOS 

Existe também a parte cultural mesmo, tem contribuinte que 
realmente voluntariamente não quer pagar que ele acha que isso 
não é uma coisa importante ou acha que o retorno disso é 
mínimo, aí daí as justificativas para isso são mais diversas 
possíveis. 

Transcrição - 
Cristiano 

MORALIDADE 
FISCAL\REJEIÇÃO AO 
PAGAMENTO DE TRIBUTOS 

Mas existe uma categoria, certamente é a menor parte do cara 
que dolosamente voluntariamente decide não cumprir a 
legislação, e ai as justificações são diversas. E, para encobrir esse 
não pagamento, muitos vão além da decisão de não pagar e 
passam a fazer alguns ilícitos para encobrir e tentar burlar a 
fiscalização, tentar ocultar esse não pagamento, mas essa é uma 
categoria menor ainda em relação a outros que é a exceção do 
cara que vai fraudar, o devedor contumaz. Essa categoria está 
presente, e extrapola o não pagamento e faz também atos ilícitos 
para tentar encobrir. 
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Transcrição - Paulo RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE 

O modelo atual de fiscalização é um modelo que acaba se 
pautando por metas, então a coordenação de programação tem 
metas para programar, ou seja, a quantidade de contribuintes a 
serem selecionados. E, a fiscalização tem a meta de auditorias 
fiscais a serem realizadas, aí eu pergunto: E os outros 
contribuintes? Os outros contribuintes vão entregar suas 
declarações? Eles vão fazer os pagamentos dos seus tributos? 
Acaba culminando na inadimplência; As informações prestadas 
pelos outros contribuintes estão corretas? Então assim, a nossa 
avaliação é que o sistema atual ele acaba tendo um fim nele 
mesmo, ou seja, ‘’eu tenho 10, eu seleciono 10 e meu objetivo 
está cumprido’’, mas para a sociedade não 

Transcrição - Paulo RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE 

Uma das causas da inadimplência é porque a estrutura da receita 
está muito focada em identificar os contribuintes que 
apresentam maior VEL, que é valor estimado de lançamento. E, a 
estrutura da receita parte de uma premissa que fiscalizando uma 
pequena quantidade de contribuintes os demais vão se estimular 
a arrecadar os seus impostos, e essa premissa, no meu ponto de 
vista, está equivocada, é uma premissa que você acaba aplicando 
o recurso público em uma pequena parte de contribuintes e não 
vai trazer o retorno esperado que é conformidade tributária dos 
contribuintes. 

Transcrição - Paulo RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE 

Então, uma das causas da inadimplência é a falta de controles 
sobre o pagamento dos tributos, a entrega de declarações, a 
entrega precisa das informações constando nas declarações e 
sobre a falta de controle no cadastro de contribuintes. Essa pra 
mim é a grande causa de uma primeira inadimplência mais 
macro, 

Transcrição - Paulo RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE 

Uma segunda resposta, um segundo fator macro relevante é o 
gerenciamento de risco de conformidade tributária. O quê que 
seria isso? Seria não só identificar essas inconformidades que eu 
te falei, mas mais do que isso. Você mapear o comportamento 
dos contribuintes, ou seja, qual fator da sociedade, econômico, 
psicológico, sociológico que leva o contribuinte a não recolher os 
seus tributos? Isso aí precisa estar mapeado 

Transcrição - Paulo RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE 

Isso. Então, esse seria a segunda resposta a sua pergunta da 
inadimplência porque também a gente não tem um 
gerenciamento de risco, a gente trata todos os contribuintes da 
mesma forma. O bom pagador e o mal pagador, se eles caírem 
numa mesma regra de seleção, eles vão ter o mesmo tratamento 
e a Receita percebeu que a gente acaba gastando mais energia 
com pessoas de baixo risco tendo um desperdício de recurso 
público. 
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Transcrição - José 
Humberto 

RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE 

Acho que até uma incapacidade nossa também como Estado, a 
gente tem procurado melhorar muito o cruzamento de dados e 
informações dos últimos anos. Eu, que sou bastante recente 
dentro da Receita Federal, desde que cheguei eu tenho visto o 
quanto tem-se buscado se modernizar e tenho acompanhado 
também o trabalho de vocês, em melhorar o cruzamento de 
informações e dados para que a gente tenha uma situação mais 
próxima desse contribuinte 

Transcrição - 
Cristiano 

RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE 

Aí a gente já parte para motivos da perpetuação da situação de 
inadimplência. Tem uma origem dessa inadimplência, e depois 
por que essas dívidas ficam lá? por que aquilo não se resolve? 

Transcrição - Paulo RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\BAIXA 
EFICIÊNCIA DA 
ADMNISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA 

O modelo atual de fiscalização é um modelo que acaba se 
pautando por metas, então a coordenação de programação tem 
metas para programar, ou seja, a quantidade de contribuintes a 
serem selecionados. E, a fiscalização tem a meta de auditorias 
fiscais a serem realizadas, aí eu pergunto: E os outros 
contribuintes? Os outros contribuintes vão entregar suas 
declarações? Eles vão fazer os pagamentos dos seus tributos? 
Acaba culminando na inadimplência; As informações prestadas 
pelos outros contribuintes estão corretas? Então assim, a nossa 
avaliação é que o sistema atual ele acaba tendo um fim nele 
mesmo, ou seja, ‘’eu tenho 10, eu seleciono 10 e meu objetivo 
está cumprido’’, mas para a sociedade não 

Transcrição - Paulo RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\BAIXA 
EFICIÊNCIA DA 
ADMNISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA 

Uma das causas da inadimplência é porque a estrutura da receita 
está muito focada em identificar os contribuintes que 
apresentam maior VEL, que é valor estimado de lançamento. E, a 
estrutura da receita parte de uma premissa que fiscalizando uma 
pequena quantidade de contribuintes os demais vão se estimular 
a arrecadar os seus impostos, e essa premissa, no meu ponto de 
vista, está equivocada, é uma premissa que você acaba aplicando 
o recurso público em uma pequena parte de contribuintes e não 
vai trazer o retorno esperado que é conformidade tributária dos 
contribuintes. 

Transcrição - José 
Humberto 

RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\BAIXA 
EFICIÊNCIA DA 
ADMNISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA 

Acho que até uma incapacidade nossa também como Estado, a 
gente tem procurado melhorar muito o cruzamento de dados e 
informações dos últimos anos. Eu, que sou bastante recente 
dentro da Receita Federal, desde que cheguei eu tenho visto o 
quanto tem-se buscado se modernizar e tenho acompanhado 
também o trabalho de vocês, em melhorar o cruzamento de 
informações e dados para que a gente tenha uma situação mais 
próxima desse contribuinte 
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Transcrição - Paulo RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\BAIXA 
EFICIÊNCIA DA 
ADMNISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA\FISCALIZAÇÃO 
SOMENTE NOS GRANDES 
CONTRIBUINTES 

Uma das causas da inadimplência é porque a estrutura da receita 
está muito focada em identificar os contribuintes que 
apresentam maior VEL, que é valor estimado de lançamento. E, a 
estrutura da receita parte de uma premissa que fiscalizando uma 
pequena quantidade de contribuintes os demais vão se estimular 
a arrecadar os seus impostos, e essa premissa, no meu ponto de 
vista, está equivocada, é uma premissa que você acaba aplicando 
o recurso público em uma pequena parte de contribuintes e não 
vai trazer o retorno esperado que é conformidade tributária dos 
contribuintes. 

Transcrição - Paulo RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\BAIXA 
EFICIÊNCIA DA 
ADMNISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA\FISCALIZAÇÃO 
SOMENTE NOS GRANDES 
CONTRIBUINTES 

Então, uma das causas da inadimplência é a falta de controles 
sobre o pagamento dos tributos, a entrega de declarações, a 
entrega precisa das informações constando nas declarações e 
sobre a falta de controle no cadastro de contribuintes. Essa pra 
mim é a grande causa de uma primeira inadimplência mais 
macro, 

Transcrição - Paulo RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\BAIXA 
EFICIÊNCIA DA 
ADMNISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA\FISCALIZAÇÃO 
SOMENTE NOS GRANDES 
CONTRIBUINTES 

a estrutura do sistema de fiscalização, seja das verificações de 
quem tá pagando, esses quatro pontos que te falei, ela está hoje 
inadequada. A gente está se reestruturando para isso. 

Transcrição - 
Cristiano 

RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\BAIXA 
EFICIÊNCIA DA 
ADMNISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA\LEGISLAÇÃO 
RÍGIDA 

E aí o problema que a gente tinha no âmbito federal, uma lacuna 
muito grande, era a inexistência de um mecanismo que se fizesse 
acordo, arranjo, composição ou oitiva que se ouvisse o 
contribuinte para tentar encontrar uma solução que ele tivesse 
condições de arcar. Então, realmente não havia esse mecanismo 
até o advento da medida provisória do contribuinte legal, que 
agora há lei. Realmente não tinha isso, a legislação era muito 
rígida, não permitia esse tipo de arranjo. Era uma concepção de 
administração versus o contribuinte, era um conflito que 
permeava todo o sistema, existia realmente essa lacuna que 
inviabilizava muitas soluções ou arranjos que poderiam dar fim a 
essa situação de inadimplência. 

Transcrição - 
Cristiano 

RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\CONTENCI
OSO 

Aí a gente já parte para motivos da perpetuação da situação de 
inadimplência. Tem uma origem dessa inadimplência, e depois 
por que essas dívidas ficam lá? por que aquilo não se resolve? 
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Transcrição - 
Cristiano 

RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\CONTENCI
OSO 

E por fim, outro grande programa foi o do contribuinte legal, que 
hoje é a Lei 13.988/20, que realmente busca romper com essa 
cultura de conflito, e instaurar uma etapa de diálogo e busca de 
solução consensual entre contribuinte e o fisco. Seja no 
contencioso administrativo, judicial o qual vai ser dar a dívida, 
então esse foi também um grande programa que buscou atuar 
para evitar o surgimento de conflitos, e quando surgir que tenha 
uma forma de resolver sem partir pro tudo ou nada. Sem deixar a 
decisão sempre na mão de um terceiro, e abrir o espaço para que 
as partes cheguem a uma solução que seja mais interessante para 
ambas. 

Transcrição - Paulo RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\TRATAMEN
TO IGUALITÁRIO PARA 
SONEGADOR E BOM 
PAGADOR / GRANDE PE 

Uma segunda resposta, um segundo fator macro relevante é o 
gerenciamento de risco de conformidade tributária. O quê que 
seria isso? Seria não só identificar essas inconformidades que eu 
te falei, mas mais do que isso. Você mapear o comportamento 
dos contribuintes, ou seja, qual fator da sociedade, econômico, 
psicológico, sociológico que leva o contribuinte a não recolher os 
seus tributos? Isso aí precisa estar mapeado 

Transcrição - Paulo RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\TRATAMEN
TO IGUALITÁRIO PARA 
SONEGADOR E BOM 
PAGADOR / GRANDE PE 

então vou te dar um exemplo: Quando nós selecionamos um 
determinado contribuinte para ele sofrer uma auditoria fiscal, 
aquele conhecimento é consumido e exaurido, a gente joga fora. 
Então, nós não temos o histórico do contribuinte, ou seja, esse 
contribuinte ele entrega com regularidade sua declaração? ‘’Nós 
vamos audita-lo, será que uma ligação telefônica, como outros 
países fazem, para o contribuinte de baixo risco não resolveria?’’. 
Será que esse contribuinte dentro da conformidade tributária ele 
ta na base da pirâmide? Ele não recolhe, ou não paga, seus 
tributos por um desconhecimento da legislação, e não tem uma 
falha da receita no sentido de prestar uma solução de consulta e 
esclarecimento? Ou ter uma canal adequado devido. 

Transcrição - Paulo RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\TRATAMEN
TO IGUALITÁRIO PARA 
SONEGADOR E BOM 
PAGADOR / GRANDE PE 

O que eu quis dizer é isso: Tem contribuintes que tão ali perto da 
base da pirâmide, e no caso desses contribuintes que já buscam a 
cumprir suas obrigações eles às vezes não recolhem por um 
desconhecimento da legislação. Os contribuintes que estão mais 
no pico da pirâmide, esses não, são os que deveríamos exercer 
com maior intensidade as auditorias fiscais e até outros 
instrumentos que a administração tributária possui. 

Transcrição - Paulo RELAÇÃO FISCO / 
CONTRIBUINTE\TRATAMEN
TO IGUALITÁRIO PARA 
SONEGADOR E BOM 
PAGADOR / GRANDE PE 

Isso. Então, esse seria a segunda resposta a sua pergunta da 
inadimplência porque também a gente não tem um 
gerenciamento de risco, a gente trata todos os contribuintes da 
mesma forma. O bom pagador e o mal pagador, se eles caírem 
numa mesma regra de seleção, eles vão ter o mesmo tratamento 
e a Receita percebeu que a gente acaba gastando mais energia 
com pessoas de baixo risco tendo um desperdício de recurso 
público. 
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Nome do 
documento 

Código Segmento 

Transcrição 
- Cristiano 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES 

Então, a gente vem de um lado investindo bem na parte da educação 
fiscal, divulgação de informações sobre endividamento, o peso que isso 
tem (…) despertar na sociedade os debates sobre educação fiscal e as 
consequências da sonegação, quem são os devedores, e a sociedade vai 
ver situações em que tem devedores que teriam alta capacidade de 
pagamento e não pagam. 

Transcrição 
- Cristiano 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES 

, e no outro lado a gente a busca simplificar a forma do contribuinte se 
relacionar com a PGFN. E, com isso a gente tentou modernizar nosso 
sistema de atendimento que foi o projeto Regularize a tentar de uma 
forma fácil, rápida e amigável que tente ajudar o contribuinte a não 
perder os acordos que ele já fez com a PGFN com lembretes avisando-o do 
vencimento. Então, é uma plataforma que pretende ajudar o cidadão 
nessa recuperação com algumas funcionalidades como débito em conta, 
notificações por email, acesso por celular ou desktop. 

Transcrição 
- Cristiano 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES 

Então, atuar na frente de facilitação do pagamento de outro lado para 
pegar essa camada que decide praticar o ilícito a gente apresentou um 
projeto que foi o PL 1646/2019, que é o projeto de combate ao devedor 
contumaz, que tá lá na Câmara em uma comissão especial em análise. 
Esse é para pegar aquela camada que voluntariamente decidiu não pagar 
e cometeu ilícito. 

Transcrição 
- Cristiano 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES 

E por fim, outro grande programa foi o do contribuinte legal, que hoje é a 
Lei 13.988/20, que realmente busca romper com essa cultura de conflito, 
e instaurar uma etapa de diálogo e busca de solução consensual entre 
contribuinte e o fisco. Seja no contencioso administrativo, judicial o qual 
vai ser dar a dívida, então esse foi também um grande programa que 
buscou atuar para evitar o surgimento de conflitos, e quando surgir que 
tenha uma forma de resolver sem partir pro tudo ou nada. Sem deixar a 
decisão sempre na mão de um terceiro, e abrir o espaço para que as 
partes cheguem a uma solução que seja mais interessante para ambas. 
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Transcrição 
- Paulo 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE 

A segunda medida mais ampla é a questão realmente da conformidade 
dentro da nossa área de atuação, que é a parte da programação. Então, a 
programação que era só seleção agora tem uma abordagem mais ampla 
que é a verificação de inconsistências das informações nas declarações 
prestadas pelos contribuintes, nas obrigações acessórias e declarações. A 
análise massiva dos contribuintes, das informações, então agora a gente já 
não tá só olhando para as auditorias fiscais, ou seja, na parte repressiva, 
mas também do ponto de vista preventivo informar para o contribuinte as 
inconsistências que nós temos identificado já ainda em fase de envio das 
declarações. Então, o contribuinte enviou por exemplo uma ECF zerada, 
nós temos sei lá 130 mil ECFs zeradas,  com receita bruta zerada você fala 
assim: ‘’Ó contribuinte, a gente viu que você entregou uma ECF zerada, 
que é uma escrituração contábil, só que a gente também percebeu que 
você tem uma movimentação financeira alta, você entregou uma EFD 
contribuições com uma receita bruta diferente dessa que você tá 
enxergando e você está emitindo notas fiscais em valores expressivos com 
ECF zerada’’. Então, do ponto de vista da inadimplência, nós já estamos 
alertando o contribuinte, não mais esperando 2, 3 anos para constituir um 
crédito e gerar uma inadimplência, mas desde o momento do envio nós já 
vamos informar ao contribuinte as inconsistências que nós temos 
identificado. Até para dar oportunidade ao contribuinte de ele se 
autorregularizar neste momento, não é uma intimação é falar para 
contribuinte: ‘’Olha, a gente tem tudo isso de informação e você tá 
entregando isso errado’’. 

Transcrição 
- Paulo 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE 

O que a gente vai fazer é colocar no plano anual de fiscalização as ações 
de verificações massivas de inconformidades que nós pretendemos fazer 
para o ano subsequente. Então, a gente pretende fazer isso com todas as 
obrigações: ECF, EFD ICMS IPI e EFD Contribuições também. 

Transcrição 
- Cristiano 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE 

, e no outro lado a gente a busca simplificar a forma do contribuinte se 
relacionar com a PGFN. E, com isso a gente tentou modernizar nosso 
sistema de atendimento que foi o projeto Regularize a tentar de uma 
forma fácil, rápida e amigável que tente ajudar o contribuinte a não 
perder os acordos que ele já fez com a PGFN com lembretes avisando-o do 
vencimento. Então, é uma plataforma que pretende ajudar o cidadão 
nessa recuperação com algumas funcionalidades como débito em conta, 
notificações por email, acesso por celular ou desktop. 

Transcrição 
- Cristiano 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE 

E por fim, outro grande programa foi o do contribuinte legal, que hoje é a 
Lei 13.988/20, que realmente busca romper com essa cultura de conflito, 
e instaurar uma etapa de diálogo e busca de solução consensual entre 
contribuinte e o fisco. Seja no contencioso administrativo, judicial o qual 
vai ser dar a dívida, então esse foi também um grande programa que 
buscou atuar para evitar o surgimento de conflitos, e quando surgir que 
tenha uma forma de resolver sem partir pro tudo ou nada. Sem deixar a 
decisão sempre na mão de um terceiro, e abrir o espaço para que as 
partes cheguem a uma solução que seja mais interessante para ambas. 
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Transcrição 
- Cristiano 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE\MEDIDAS 
ALTERATIVAS DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E por fim, outro grande programa foi o do contribuinte legal, que hoje é a 
Lei 13.988/20, que realmente busca romper com essa cultura de conflito, 
e instaurar uma etapa de diálogo e busca de solução consensual entre 
contribuinte e o fisco. Seja no contencioso administrativo, judicial o qual 
vai ser dar a dívida, então esse foi também um grande programa que 
buscou atuar para evitar o surgimento de conflitos, e quando surgir que 
tenha uma forma de resolver sem partir pro tudo ou nada. Sem deixar a 
decisão sempre na mão de um terceiro, e abrir o espaço para que as 
partes cheguem a uma solução que seja mais interessante para ambas. 

Transcrição 
- José 
Humberto 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE\MELHORI
A NO ATENDIMENTO 

A gente tem procurado diversificar os nossos canais de interação para com 
os usuários dos serviços da Receita, e aí também de acordo com o perfil de 
cada um desses contribuintes. 

Transcrição 
- José 
Humberto 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE\MELHORI
A NO ATENDIMENTO 

temos uma diversidade de canais que interage com o público, nós temos 
segmentos que tem uma interação mais presente junto a instituição, são 
os profissionais da área de contabilidade, os advogados que conhecem 
bem o ambiente da PGFN, da Receita Federal, mas nós temos também 
uma grande quantidade da população que vem buscar um serviço, 
principalmente no âmbito da Receita, de forma esporádica: um cadastro, 
algum pagamento, alguma irregularidade identificada por uma não 
entrega de alguma declaração, então são relações esporádicas e a gente 
precisa, embora tenha essa diversidade de canais, estabelecer uma porta 
única de entrada para que esse contribuinte que interage 
esporadicamente seja indiferente pra ele independente do ambiente que 
entrar possa interagir conosco e nós estaremos entregando de qualquer 
forma esse serviço dentro do canal. A gente ao interagir com ele 
identifique qual a expectativa de demanda dele para que a gente possa 
direcioná-lo para o melhor canal, seja o canal presencial seja um canal de 
orientação seja um canal que necessita autenticação desse contribuinte. 

Transcrição 
- José 
Humberto 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE\MELHORI
A NO ATENDIMENTO 

E quanto mais a gente simplifique também essa informação para esse 
público, principalmente o público pessoa física. A gente tem a convicção 
da facilitação da contribuição, do cumprimento dele e de suas obrigações. 
Logicamente, você tem essas grandes empresas e grandes escritórios que 
trabalham com grandes contribuintes que como eu disse no início trabalha 
com planejamento tributário. Ele vai avaliar qual o momento mais 
adequado de realmente cumprir com suas obrigações, mas esse público 
de pessoa física principalmente, MEI, empresas vinculada ao simples 
nacional, se a gente trabalhar direitinho a perspectiva de você ter o 
cumprimento por parte destes é muito maior. 

Transcrição 
- Cristiano 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE\MELHORI
A NO ATENDIMENTO 

, e no outro lado a gente a busca simplificar a forma do contribuinte se 
relacionar com a PGFN. E, com isso a gente tentou modernizar nosso 
sistema de atendimento que foi o projeto Regularize a tentar de uma 
forma fácil, rápida e amigável que tente ajudar o contribuinte a não 
perder os acordos que ele já fez com a PGFN com lembretes avisando-o do 
vencimento. Então, é uma plataforma que pretende ajudar o cidadão 
nessa recuperação com algumas funcionalidades como débito em conta, 
notificações por email, acesso por celular ou desktop. 
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Transcrição 
- José 
Humberto 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE\MODERN
IZAÇÃO DO FISCO 

o Estado tem procurado se modernizar e inclusive nós temos legislações 
específicas com relação a isso tratando da digitalização de serviços, da 
necessidade de diminuir os custos do Estado e aumentar o volume de 
arrecadação. 

Transcrição 
- José 
Humberto 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE\MODERN
IZAÇÃO DO FISCO 

A gente tem procurado ampliar o quantitativo de (incompreensível), teve 
aderindo aos perfis de (incompreensível) do login único gov.br para que a 
gente possa alargar essa base de contribuintes que possam estar 
interagindo com a gente por meio de plataformas virtuais porque cada vez 
mais nós temos tido menos recursos seja recursos orçamentais seja 
recursos humanos. 

Transcrição 
- José 
Humberto 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE\MODERN
IZAÇÃO DO FISCO 

Então, a gente tem procurado se aperfeiçoar, digo até que nesse período 
no âmbito do atendimento nós temos nem procurar se organizar nós 
temos nos reinventado para não descontinuar a prestação de serviços por 
parte da Receita Federal. Então, a gente tem cada vez mais se utilizado das 
plataformas digitais, cada vez mais buscado de utilizar de conceitos como 
inteligência artificial para que a gente possa estar otimizando a força de 
trabalho que nós temos para poder executar quando necessário as 
atividades demandadas pelo próprio contribuinte. 

Transcrição 
- José 
Humberto 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE\MODERN
IZAÇÃO DO FISCO 

Hoje, por exemplo, o regimento interno que foi implantado ao final de 
Julho da Receita Federal, ela vai estar presente fisicamente em cerca de 
6% dos municípios do País. Então, não dá pra se falar em um atendimento 
de excelência estando presencialmente presente em apenas 6% dos 
municípios. É importante que a gente tenha um modelo de interação com 
a sociedade onde privilegie os canais virtuais e canais acessíveis, que essa 
interação seja de alguma forma simplificada e facilitada seja didática. 

Transcrição 
- José 
Humberto 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE\ORGANIZ
AÇÃO DAS ORIENTAÇÕES 

E, nós no âmbito do atendimento, a gente tem procurado tratar uma 
organização melhor das nossas informações, uma organização melhor dos 
nosso serviços, uma informação melhor daquilo que nós precisamos. A 
partir dessa organização, uma definição de qual é o melhor canal para 
poder entregar esse serviço a determinado perfil de contribuinte, seja ele 
o contribuinte pessoa física ou pessoa jurídica. 

Transcrição 
- José 
Humberto 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE\ORGANIZ
AÇÃO DAS ORIENTAÇÕES 

É, e aí há uma estratégia que eu vejo que o quanto a própria PGFN tem 
buscado melhorar o nível de informação sendo entregue ao contribuinte, 
ampliado os serviços por meio do próprio site de vocês e isso é bastante 
importante. 

Transcrição 
- Cristiano 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\APROXIMAÇ
ÃO COM O 
CONTRIBUINTE\SOLUÇÃO 
- MEIOS ALTERNATIVOS 
DE SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS 

E aí o problema que a gente tinha no âmbito federal, uma lacuna muito 
grande, era a inexistência de um mecanismo que se fizesse acordo, 
arranjo, composição ou oitiva que se ouvisse o contribuinte para tentar 
encontrar uma solução que ele tivesse condições de arcar. Então, 
realmente não havia esse mecanismo até o advento da medida provisória 
do contribuinte legal, que agora há lei. Realmente não tinha isso, a 
legislação era muito rígida, não permitia esse tipo de arranjo. Era uma 
concepção de administração versus o contribuinte, era um conflito que 
permeava todo o sistema, existia realmente essa lacuna que inviabilizava 
muitas soluções ou arranjos que poderiam dar fim a essa situação de 
inadimplência. 
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Transcrição 
- Cristiano 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\EDUCAÇÃO 
FISCAL\NAME AND 
SHAMING 

Então, a gente vem de um lado investindo bem na parte da educação 
fiscal, divulgação de informações sobre endividamento, o peso que isso 
tem (…) despertar na sociedade os debates sobre educação fiscal e as 
consequências da sonegação, quem são os devedores, e a sociedade vai 
ver situações em que tem devedores que teriam alta capacidade de 
pagamento e não pagam. 

Transcrição 
- Paulo 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\MELHORIA 
NA FISCALIZAÇÃO 

A segunda medida mais ampla é a questão realmente da conformidade 
dentro da nossa área de atuação, que é a parte da programação. Então, a 
programação que era só seleção agora tem uma abordagem mais ampla 
que é a verificação de inconsistências das informações nas declarações 
prestadas pelos contribuintes, nas obrigações acessórias e declarações. A 
análise massiva dos contribuintes, das informações, então agora a gente já 
não tá só olhando para as auditorias fiscais, ou seja, na parte repressiva, 
mas também do ponto de vista preventivo informar para o contribuinte as 
inconsistências que nós temos identificado já ainda em fase de envio das 
declarações. Então, o contribuinte enviou por exemplo uma ECF zerada, 
nós temos sei lá 130 mil ECFs zeradas,  com receita bruta zerada você fala 
assim: ‘’Ó contribuinte, a gente viu que você entregou uma ECF zerada, 
que é uma escrituração contábil, só que a gente também percebeu que 
você tem uma movimentação financeira alta, você entregou uma EFD 
contribuições com uma receita bruta diferente dessa que você tá 
enxergando e você está emitindo notas fiscais em valores expressivos com 
ECF zerada’’. Então, do ponto de vista da inadimplência, nós já estamos 
alertando o contribuinte, não mais esperando 2, 3 anos para constituir um 
crédito e gerar uma inadimplência, mas desde o momento do envio nós já 
vamos informar ao contribuinte as inconsistências que nós temos 
identificado. Até para dar oportunidade ao contribuinte de ele se 
autorregularizar neste momento, não é uma intimação é falar para 
contribuinte: ‘’Olha, a gente tem tudo isso de informação e você tá 
entregando isso errado’’. 

Transcrição 
- Paulo 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\MELHORIA 
NA FISCALIZAÇÃO 

o quê que seria isso? Hoje, a estrutura ta encima da identificação das 
maiores inconformidades, dos maiores VELs, que são valores estimados de 
lançamento, ou seja, estamos focados muito na repressão. Aí a gente vai 
mudar, no gerenciamento de risco a gente primeiro vai ver quais são as 
inconformidades que trazem maior consequência para instituição, e com 
foco em mitigar aquele risco, ou seja, atacar aquela inconformidade aí sim 
vamos pegar aqueles contribuintes e mitigar o risco. Então, é uma visão 
bastante diferente da abordagem atual e que a gente pretende 
desenvolver esse trabalho em 2 ou 3 anos. É isso que a Receita está 
fazendo para mitigar a inadimplência, mas perceba que a gente tá saindo 
de uma visão individual dos contribuintes, de VEL, de satisfação em metas, 
de metas e de caixinhas com setores tendo fim neles mesmos para uma 
visão mais macro, onde nós estratificamos os contribuintes e chama de 
‘clusterização’. Onde, de uma certa forma, a gente dá um tratamento para 
todos os contribuintes, não só aqueles submetidos a auditorias fiscais, 
mas a gente atacar todas as inadimplências não só os contribuintes que 
tão individualmente trazendo maior prejuízo. 

Transcrição 
- Paulo 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\MELHORIA 
NA FISCALIZAÇÃO 

E sim, as inconsistências que estão trazendo esses prejuízos, então a gente 
pretende atacar os contribuintes mandando cartas ou pelo e-CAC, tudo 
isso a gente tá bem nesse ponto de estar estruturando essa estratégia. 
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Transcrição 
- Cristiano 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\MELHORIA 
NA FISCALIZAÇÃO 

Então, atuar na frente de facilitação do pagamento de outro lado para 
pegar essa camada que decide praticar o ilícito a gente apresentou um 
projeto que foi o PL 1646/2019, que é o projeto de combate ao devedor 
contumaz, que tá lá na Câmara em uma comissão especial em análise. 
Esse é para pegar aquela camada que voluntariamente decidiu não pagar 
e cometeu ilícito. 

Transcrição 
- Paulo 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\MELHORIA 
NA 
FISCALIZAÇÃO\COMBATE 
À CRIAÇÃO DE EMPRESAS 
FANTASMAS 

é o combate a empresas inexistentes de fato. Isso tem sido dentro do 
sistema tributário uma grande válvula de escape dos contribuintes que 
não querem pagar os seus tributos, então eles criam empresas que 
acabam gerando créditos indevidos para terceiros. Então, a Receita 
estruturou um combate a empresas que são criadas. Todos os países 
fazem isso, quando o contribuinte ele acaba de construir uma empresa 
tem que ter um rigor maior do Fisco para saber se essa empresa existe de 
fato. Então, hoje nós temos uma rotina em que todo mês nós temos 
critérios que, dependendo da substância econômica da empresa, a gente 
já encaminha a empresa pra baixo de ofício direto. Uma pessoa que não 
tem patrimônio constituir uma empresa que emite 30, 40, 50 milhões de 
reais em notas fiscais, então nós encaminhamos para baixo de ofício. Essa 
é uma primeira estruturação da questão do gerenciamento de risco, uma 
abordagem mais preventiva, que é o que está faltando um pouco na 
administração tributária. 

Transcrição 
- Paulo 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\SEGMENTAÇ
ÃO DOS CONTRIBUINTES 
- CAPACIDADE 
PAGAMENTO 

Uma segunda resposta, um segundo fator macro relevante é o 
gerenciamento de risco de conformidade tributária. O quê que seria isso? 
Seria não só identificar essas inconformidades que eu te falei, mas mais do 
que isso. Você mapear o comportamento dos contribuintes, ou seja, qual 
fator da sociedade, econômico, psicológico, sociológico que leva o 
contribuinte a não recolher os seus tributos? Isso aí precisa estar mapeado 

Transcrição 
- Paulo 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\SEGMENTAÇ
ÃO DOS CONTRIBUINTES 
- CAPACIDADE 
PAGAMENTO 

então vou te dar um exemplo: Quando nós selecionamos um determinado 
contribuinte para ele sofrer uma auditoria fiscal, aquele conhecimento é 
consumido e exaurido, a gente joga fora. Então, nós não temos o histórico 
do contribuinte, ou seja, esse contribuinte ele entrega com regularidade 
sua declaração? ‘’Nós vamos audita-lo, será que uma ligação telefônica, 
como outros países fazem, para o contribuinte de baixo risco não 
resolveria?’’. Será que esse contribuinte dentro da conformidade 
tributária ele ta na base da pirâmide? Ele não recolhe, ou não paga, seus 
tributos por um desconhecimento da legislação, e não tem uma falha da 
receita no sentido de prestar uma solução de consulta e esclarecimento? 
Ou ter uma canal adequado devido. 

Transcrição 
- Paulo 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\SEGMENTAÇ
ÃO DOS CONTRIBUINTES 
- CAPACIDADE 
PAGAMENTO 

a implantação do programa de gerenciamento de riscos, que é um dos 
cinco projetos da Receita Federal que vão nortear aí a Receita para o ano 
que vem. É o desenvolvimento desse projeto de gerenciamento de risco 
que é o desenvolvimento da pirâmide e ter subsídios para poder tratar 
formalmente os contribuintes de maneira diferente; 
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Transcrição 
- Paulo 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\SEGMENTAÇ
ÃO DOS CONTRIBUINTES 
- CAPACIDADE 
PAGAMENTO 

o quê que seria isso? Hoje, a estrutura ta encima da identificação das 
maiores inconformidades, dos maiores VELs, que são valores estimados de 
lançamento, ou seja, estamos focados muito na repressão. Aí a gente vai 
mudar, no gerenciamento de risco a gente primeiro vai ver quais são as 
inconformidades que trazem maior consequência para instituição, e com 
foco em mitigar aquele risco, ou seja, atacar aquela inconformidade aí sim 
vamos pegar aqueles contribuintes e mitigar o risco. Então, é uma visão 
bastante diferente da abordagem atual e que a gente pretende 
desenvolver esse trabalho em 2 ou 3 anos. É isso que a Receita está 
fazendo para mitigar a inadimplência, mas perceba que a gente tá saindo 
de uma visão individual dos contribuintes, de VEL, de satisfação em metas, 
de metas e de caixinhas com setores tendo fim neles mesmos para uma 
visão mais macro, onde nós estratificamos os contribuintes e chama de 
‘clusterização’. Onde, de uma certa forma, a gente dá um tratamento para 
todos os contribuintes, não só aqueles submetidos a auditorias fiscais, 
mas a gente atacar todas as inadimplências não só os contribuintes que 
tão individualmente trazendo maior prejuízo. 

Transcrição 
- Paulo 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\SEGMENTAÇ
ÃO DOS CONTRIBUINTES 
- CAPACIDADE 
PAGAMENTO 

E sim, as inconsistências que estão trazendo esses prejuízos, então a gente 
pretende atacar os contribuintes mandando cartas ou pelo e-CAC, tudo 
isso a gente tá bem nesse ponto de estar estruturando essa estratégia. 

Transcrição 
- José 
Humberto 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\SEGMENTAÇ
ÃO DOS CONTRIBUINTES 
- CAPACIDADE 
PAGAMENTO 

Eu, que sou bastante recente dentro da Receita Federal, desde que 
cheguei eu tenho visto o quanto tem-se buscado se modernizar e tenho 
acompanhado também o trabalho de vocês, em melhorar o cruzamento 
de informações e dados para que a gente tenha uma situação mais 
próxima desse contribuinte e possa fazer um acompanhamento mais 
próximo dele também. Inclusive segmentando esse contribuinte de acordo 
com sua capacidade de arrecadação, sua capacidade de contribuição para 
o Estado. E, esse cruzamento de informações tem sido bastante eficientes 
para poder melhorar o nível de formação dos contribuintes, mas isso 
também é um prejuízo. A gente quanto menos informação nós temos para 
poder trabalhar, segmentar e avaliar inclusive o índice de contribuição de 
cada um desses contribuintes mais estaremos prejudicados, nós enquanto 
Estado, em relação a trazer esse recurso para poder apoiar as políticas 
públicas que são necessárias. 

Transcrição 
- José 
Humberto 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\SEGMENTAÇ
ÃO DOS CONTRIBUINTES 
- CAPACIDADE 
PAGAMENTO 

Nós temos trabalhado muito em  primeiro conhecer melhor esse 
contribuinte, a gente tem procurado a partir desse conhecimento 
identificar qual capacidade de contribuição de cada um desses 
contribuintes até para que a gente possa ter uma noção e avaliação, de 
forma que a gente possa se organizar internamente para ter uma 
interação que não atenda somente a expectativa do Estado, mas que 
atenda também a expectativa do contribuinte. 

Transcrição 
- José 
Humberto 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\SEGMENTAÇ
ÃO DOS CONTRIBUINTES 
- CAPACIDADE 
PAGAMENTO 

A gente tem procurado diversificar os nossos canais de interação para com 
os usuários dos serviços da Receita, e aí também de acordo com o perfil de 
cada um desses contribuintes. 
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Transcrição 
- José 
Humberto 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\SEGMENTAÇ
ÃO DOS CONTRIBUINTES 
- CAPACIDADE 
PAGAMENTO 

temos uma diversidade de canais que interage com o público, nós temos 
segmentos que tem uma interação mais presente junto a instituição, são 
os profissionais da área de contabilidade, os advogados que conhecem 
bem o ambiente da PGFN, da Receita Federal, mas nós temos também 
uma grande quantidade da população que vem buscar um serviço, 
principalmente no âmbito da Receita, de forma esporádica: um cadastro, 
algum pagamento, alguma irregularidade identificada por uma não 
entrega de alguma declaração, então são relações esporádicas e a gente 
precisa, embora tenha essa diversidade de canais, estabelecer uma porta 
única de entrada para que esse contribuinte que interage 
esporadicamente seja indiferente pra ele independente do ambiente que 
entrar possa interagir conosco e nós estaremos entregando de qualquer 
forma esse serviço dentro do canal. A gente ao interagir com ele 
identifique qual a expectativa de demanda dele para que a gente possa 
direcioná-lo para o melhor canal, seja o canal presencial seja um canal de 
orientação seja um canal que necessita autenticação desse contribuinte. 

Transcrição 
- José 
Humberto 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
SUGESTÕES\SEGMENTAÇ
ÃO DOS CONTRIBUINTES 
- CAPACIDADE 
PAGAMENTO 

E quanto mais a gente simplifique também essa informação para esse 
público, principalmente o público pessoa física. A gente tem a convicção 
da facilitação da contribuição, do cumprimento dele e de suas obrigações. 
Logicamente, você tem essas grandes empresas e grandes escritórios que 
trabalham com grandes contribuintes que como eu disse no início trabalha 
com planejamento tributário. Ele vai avaliar qual o momento mais 
adequado de realmente cumprir com suas obrigações, mas esse público 
de pessoa física principalmente, MEI, empresas vinculada ao simples 
nacional, se a gente trabalhar direitinho a perspectiva de você ter o 
cumprimento por parte destes é muito maior. 

 

 


