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RESUMO 

 

A função primordial deste trabalho é avaliar a eficiência da malha fiscal do Distrito Federal, 

instrumento que se propõe a buscar do contribuinte o cumprimento espontâneo do 

recolhimento do ICMS e do ISS nesta unidade da federação, atuando a partir do cruzamento 

de informações provenientes de diversas fontes, inclusive dos contribuintes, para conhecer a 

situação econômico-fiscal e apontar as medidas corretivas eventualmente exigidas ou 

recomendadas. Analisado esse procedimento de atuação da Administração Fiscal a partir do 

paradigma da regulação responsiva, que pressupõe a adoção de uma postura de diálogo e 

cooperação do Fisco deixando a utilização de medidas mais coercitivas na medida que o 

contribuinte demonstra a intenção de não cumprir com suas obrigações fiscais 

espontaneamente, pudemos verificar que alguns aspectos da regulação responsiva estão 

presentes na forma pela qual a malha fiscal do Distrito Federal se dispõe a buscar o 

cumprimento voluntário das obrigações tributárias pelos contribuintes do ICMS e do ISS que 

estão sob a sua jurisdição. Entretanto, viu-se que ainda existem possibilidades de serem 

implementas melhorias na forma de utilização da malha fiscal, tendo como idéia geral a 

premissa de que  é necessário considerar que a Administração Tributária não pode ser 

organizada somente em torno de funções definidas internamente, mas também deve 

considerar as necessidades dos contribuintes, que na relação com o Fisco, precisam ser 

percebidos como clientes que devem ser atendidos e, principalmente, auxiliados, não sendo 

pressupostos de antemão como indivíduos sempre dispostos a se aproveitar das situações para 

obter o melhor proveito para si, deixando de pagar o tributo devido. A lógica do contribuinte 

também deve ser considerada no desenvolvimento e execução de programas e serviços, 

especialmente quando o objetivo principal é alcançar o recolhimento espontâneo dos tributos. 

Também é importante ressaltar que deve ser evitada a tendência das Administrações fiscais de 

fazer distinções muito estritas entre as tarefas de exigir o cumprimento das obrigações fiscais, 

de um lado, e a prestação de serviços aos contribuintes, de outro. Embora essa diferença de 

tratamento seja natural e compreensível, pois essas atividades podem diferir substancialmente, 

além de requerer diferentes tipos de servidores com habilidades diversas, é importante ter em 

conta que a segregação entre a prestação de serviços e outras formas de atuação é muito 

artificial, uma vez que estas distintas atividades interferem uma na outra, e as regras básicas 

de comunicação entre contribuintes e a administração tributária são aplicáveis não apenas 

para as atividades empreendidas na estrutura de prestação de serviços, mas também para 

aquelas que visam exigir o cumprimento das normas, pois todas buscam contribuir para o 

objetivo de alcançar o voluntário das obrigações pelos contribuintes. Nesse sentido, deve ser 

reiterado, sempre que oportuno, o caráter orientativo da malha fiscal Distrito Federal, que 

somente em casos específicos nos quais a não cooperação prevalece, deve ser utilizada para 

intervenções mais coercitivas perante o contribuinte. Isso porque os fatores que influenciam 

os comportamentos dos contribuintes tendem a confirmar a necessidade de tratar a exigência 

de tributos também como um fator social, ao lado do seu relevante aspecto econômico.   

 

Palavras-chave: Malha fiscal; Regulação responsiva; Espontaneidade; Contribuinte; Não 

cooperação; Intervenção.  



 

 

ABSTRACT 

 

The main function of this work is to evaluate the efficiency of the Federal District fiscal net, a 

tool the intend to contribuate to the spontaneous collection of the ICMS and ISS taxes in this 

federation unit, acting through the management of informations collected from many sources, 

including from the taxpayers themselves, in order to Know the fiscal economical situation e 

draw the mesures needed to correct the misbehaviours. By analyzing the procedure of the 

Fiscal Administration using the responsive regulation paradigm, that means the adoption of a 

posture of dialogue and cooperation leaving the coertion as far as the taxpayers do not show 

the intention to accomplish their tax duties, we could see that some aspects of the responsive 

regulation can be noticed in the way through which the Federal District fiscal net acts to reach 

the tax compliance by the ICMS and ISS taxpayers that are under its jurisdiction. Although, 

could be seen that it’s still place for improvements in the way the fiscal net tries to reach its 

objectives, having in  mind the idea that it is necessary considering that the fiscal 

administration cannot be organized without taking into consideration the taxpayer needs, wich 

inside the relationship with the tax authorities, must be seen as a client that, above all, need to 

be helped, not being presumed, beforehand, as a individual always ready to take advantages 

of the situations to get the better outcome for himself. So, the taxpayer point of view must be 

considered in developing and execution of programs and services provided by the 

administration to them, specialy when the main goal is to make the taxpayers to be tax 

compliants. As well, is important to clear the fact that must be avoided the tendency to make 

very strict distinctions between enforcing and providing services to the taxpayers. Despite the 

fact that a diferente treatment in these two tasks is natural and understandable, once this 

activities may differ substancially, besides requires different types of habilities, one must bare 

in mind tha the segregation between the collection of taxes and others forms of acting is 

artificial, because all these activities can interfere one another, and the basic rules of 

communication between the taxpayers and tax authorities have to be put in place not only 

when services are provided, but also when the administration wants to enforce the rule of the 

law, as both tends to contribute to the objective of reaching the voluntary tax compliance. In 

this sense, must be show, every time is needed, the intention to guide through the use of the 

fiscal net, and that only in few cases where there is no cooperation, the compliance must be 

enforced. This is so because the factors that influency the behavior of taxpayers confirm the 

need to treat the tax compliance also as a social factor , besides its relevant economical aspect. 

 

Key words: Fiscal net; Responsive regulation; Spontaneity; Taxpayer; No cooperation; 

Intervention.  
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INTRODUÇÃO 

 

A tributação pode ser compreendida como um mecanismo de transferência de 

parte da riqueza produzida pela sociedade para investimento em políticas públicas essenciais, 

de modo a possibilitar a redução da desigualdade de acesso a bens jurídicos fundamentais, 

além do fornecer recursos para o funcionamento do aparato institucional responsável pela 

garantia efetiva de direitos.  

Em sua origem, o tributo decorreu da passagem de uma contribuição religiosa a 

Deus a uma contribuição fiscal ao Estado. E, desde os tempos bíblicos, persiste a resistência 

dos contribuintes ao cumprimento das obrigações tributárias, quando a coação estatal era feita 

em nome de Deus (LEROY, 2002, p. 28). 

A história da tributação é repleta de exemplos de evasão fiscal, algumas das quais 

são notórias pela sua inventividade. Por exemplo, durante o século III muitos romanos 

abastados queimaram suas jóias e estoques de ouro para não pagar tributo sobre esses bens, 

enquanto os proprietários de casas na Inglaterra no século XVIII temporariamente lacravam 

suas lareiras para escapar da denominada “taxa sobre a lareira”
1
. 

Segundo Erard
2
 (1997 apud KIRCHLER, 2016, p. 182), muitas guerras e 

episódios de violência e revoluções tiveram origem em episódios de resistência ao tributo. Por 

exemplo, os fatos levam a crer que a oposição à imposição de tributos teria colaborado para o 

colapso dos impérios Egípcio, Romano, e também o Asteca.  

De acordo com Coelho (2014, p.90), no Brasil a tributação deita suas raízes na 

época colonial, quando Portugal impunha sobre os habitantes locais algumas exigências de 

pagamento, tais como o quinto do ouro, e outros gravames. A inconfidência mineira, 

importante movimento contra a opressão do Império Português ocorrido no século XVIII, em 

Minas Gerais, teve como uma de suas causas principais a exigência desses tributos que 

sobrecarregavam os membros da elite local.  

A passagem da condição de colônia para Reino Unido, Império, e, depois, a 

instauração da República no fim do século XIX, não tornou o pagamento dos tributos uma 

                                                 
1
 Original em inglês: Hearth tax (FIELDMAN; SLEMROD, 2009, p.140). 

2
 ERARD, B. Self-Selection with measurement errors: a microecononometric analysis of the decision to seek tax 

assistance and its implications for tax compliance. Journal of econometrics, v.81, n.2, p. 319-356, 1997. 
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atividade desprovida de sentimentos de rejeição, tampouco afastou a postura autoritária dos 

agentes incumbidos da função de arrecadação.  

Descreve, ainda, o mesmo autor, que, à época do Estado Novo, os fiscais dos 

Impostos de Consumo, tinham o poder de “abrir com violência as portas dos estabelecimentos 

de que suspeitassem de evasão, de estourar cofres onde supunham existir documentos sem 

aposição de selos exigida pela lei do Imposto do Selo”. Relata, ainda, que os fiscais 

aduaneiros, do imposto de renda, e do imposto de consumo, por receberem um percentual das 

multas que aplicavam, adotavam uma atitude “ultrafiscalista”, provocando a animosidade dos 

contribuintes. 

Embora tenha havido progresso nas relações entre o Fisco
3
 e Contribuinte

4,
 no 

exercício da atividade de arrecadar tributos pelo Estado, ainda parece predominar uma 

atmosfera de antagonismo entre as partes envolvidas, cujo ajuste de interesses não tem sido de 

fácil coordenação.  

A idéia que parece prevalecer é o desejo de pagar o menor montante possível de 

impostos, mas desejamos um Estado provedor. Esperamos que o Estado seja máximo para nos 

servir e mínimo para nos cobrar. Queremos que ninguém possa sonegar impostos e que os 

sonegadores sejam punidos, desde que não sejamos nós.  

Nesse jogo, contribuintes e Fisco travam batalhas que depreciam e desgastam a 

relação que essas partes inevitavelmente devem manter. De um lado o Fisco, que almeja a 

plena eficiência arrecadatória, amparada em modernos sistemas de informação, em novas 

técnicas de fiscalização, em normas antielisivas, aspectos que devem ser considerados dentro 

das implicações tributárias oriundas do crescente comércio transnacional, da mobilidade 

internacional do capital e do trabalho, das inovações introduzidas nas estruturas de negócios e 

nos produtos financeiros disponíveis. De outro, os contribuintes, cada vez mais atuantes no 

exercício de seus direitos positivados na Carta Magna, visando o maior número de benefícios 

com a diminuição do tributo a pagar.  

                                                 
3
 Os termos Administração Fazendária, Administração Fiscal, Administração Tributária, Fisco, Fazenda e órgão 

fazendário são usados pelo autor como sinônimos e representam o Órgão da Administração Pública encarregado 

da arrecadação, controle e fiscalização das receitas tributárias.  
4
 Fato que COELHO (2014, p.90) atribui à criação da Secretaria da Receita Federal em 1968/69, que, dentre 

outras consequências, permitiu a unificação do Fisco Federal, a utilização de ferramentas de automação, o 

recrutamento de servidores por critérios impessoais e a instituição de treinamentos técnicos por meio da Escola 

de Administração Fazendária (ESAF), o que teria impulsionado reformas nos Estados e Municípios. 
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Ao tratar da doutrina liberal como base para a tributação, período no qual o tributo 

era visto como uma “agressão”, Greco (2008, p.128) afirma que: 

  

(...) o tributo, em geral, é mal visto. Não conheço país aonde o tributo seja 

recebido com grandes alegrias; ao contrário, seja na doutrina europeia, seja 

sul-americana, há sempre uma certa ressalva quanto à tributação, a ponto de 

um autor francês fazer menção a uma certa “alergia fiscal” quando se fala 

em tributação.  

 

Martins (1983, p.108) diz que o tributo é, por excelência, veiculado por norma de 

rejeição social, definida como aquela em que a sanção é a própria essência do comando 

normativo. Com supedâneo na doutrina de Hart, afirma esse autor que “há comandos 

normativos que, não obstante a sanção, complemento ou causa eficiente de sua existência ... 

são normas que dificilmente seriam descumpridas”. Não seria esse o caso da norma tributária, 

que é vista como uma participação forçada do Estado no patrimônio do particular, sem, 

contudo, ter contribuído para a sua formação.  

Ao contrário da norma de aceitação social – em que há uma consciência da 

antijuridicidade da conduta vedada pelo direito – as pessoas se sentem justificadas em resistir 

ao tributo, pois, comparativamente às condutas penalmente relevantes, na evasão fiscal a 

ambiguidade moral da conduta é relevante (GREEN, 2009)
5
. Isto é, não seria clara a 

associação de uma postura de fuga à tributação como uma ação moralmente reprovável, ao 

ponto de parcela da população demonizar o pagamento de tributos entendendo-os como uma 

exigência inerentemente indevida, ou até para tachar a tributação como uma forma de o 

Estado “assaltar” o cidadão.  

Estudo empírico desenvolvido por Kirchler (2016, p.53) no qual os entrevistados 

tinham de descrever os tipos de contribuintes
6
, revelou que a utilização das brechas da lei para 

pagar menos tributos era avaliada de forma mais positiva do que o contribuinte “típico”. Isso 

porque eram descritos como pessoas mais inteligentes e trabalhadoras, enquanto o 

contribuinte “típico” era percebido como preguiçoso e não muito inteligente. Os contribuintes 

honestos, também incluídos para avaliação nas pesquisas, eram percebidos como cidadãos 

                                                 
5
 No original “tend to be morally ambiguous”. 

6
 Nesse estudo, os respondentes eram apresentados a um contribuinte típico, um contribuinte honesto e um 

contribuinte sonegador. 
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dispostos ao trabalho, mas não tão inteligentes como aqueles que procuravam meios para não 

cumprir com sua obrigação, ainda que fora do amparo da lei. 

Aspecto também característico da resistência do contribuinte é aquele concernente 

à revolta dos que pagam, porque não podem deixar de fazê-lo (especialmente pelas 

informações prestadas pelas fontes pagadoras), em relação aos que sonegam, à falta de 

máquina fiscalizadora eficiente. Nessa situação, “sentem-se injustiçados e confiscados em 

seus recursos para o atendimento das necessidades de uma comunidade, na qual os 

sonegadores são também beneficiados” (MARTINS, 1983, p.111). 

Esse antagonismo não é um comportamento capaz de surpreender, na medida que 

o valor pago na forma de tributo poderia ser utilizado para ser gasto em outras finalidades que 

o contribuinte acredita terem mais utilidades, ou que mais valorizam, ou ainda lhes tragam 

mais prazer. Portanto, não parece totalmente despropositada uma reticência inicial ao 

pagamento do tributo. 

A própria denominação do tributo em diferentes localidades já pode ser vista 

como uma manifestação (ou signo) das diferentes mentalidades acerca do seu pagamento: 

Duty, da língua inglesa, está mais associada a um dever, contribuição; Tax, de origem 

normanda, traz a idéia de carga; A palavra alemã, Steuer, na acepção etimológica signfica 

apoio ou ajuda; A locução skat, de origem escandinava, se refere à idéia de tesouro comum; 

As palavras latinas, imposto, imposto ou impôt, suscitam a noção de submissão à uma 

imposição estatal (CATARINO; FILIPPO, 2011, p. 287). 

É interessante mencionar que, mesmo quando o individuo não é atingido por uma 

nova exigência, pode se opor à tributação. Tal ocorreu na Áustria, quando foi instituído um 

tributo sobre o pagamento extra que era realizado duas vezes ao ano (geralmente julho e 

dezembro) a alguns trabalhadores cujos salários superavam determinado patamar. Nesse caso, 

embora somente a minoria, mais privilegiada economicamente, estaria sujeita à nova exação, 

a população resistiu e a tentativa de imposição foi revista (KIRCHLER, 2016, p.41). 

Sempre que se ouve falar em tributação, essa lógica do antagonismo entre o 

Estado e o cidadão parece ser a tônica dominante do discurso, mesmo quando o fato não é 

objeto explícito de comentários. Contrariar esse pensamento se assemelha a desafiar um 

dogma que parece disseminado entre todos, mesmo entre aqueles que não dominam os 

conceitos e as teorias da tributação. 
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Ainda que possa soar paradoxal, não é só a ação de exigir o pagamento de tributos 

que gera controvérsias e antagonismos. Ao contrário, como advertem William Martin, Ajay 

K. Mehrotra e Monica Prasad (2009, p.4) “até as decisões tendentes à redução de tributos- 

para diminuir a obrigação de contribuir para o Estado- geram controvérsias e conflitos.
7
  

Mesmo presente essa atmosfera que sugere a existência de interesses 

aparentemente contraditórios, a maioria das pessoas são contribuintes honestos e pagam seus 

tributos corretamente (KIRCHLER, 2016, p.116; OECD, 2013; FIELDMAN, SLEMROD, 

2009). Essa constatação, que parece contrariar o sentimento comum, sugere questões acerca 

dos limites desse antagonismo, e, mais importante, indagações sobre os fatores que poderiam 

contribuir para a ocorrência do pagamento espontâneo, e quais estratégias deveriam ser 

empregadas pelas administrações tributárias para obter o comprometimento a longo prazo dos 

contribuintes com as obrigações fiscais. 

Essa polaridade aparentemente natural entre Fisco e contribuintes, não deveria 

conviver com um quadro no qual o Estado necessita cada vez de mais recursos, considerando 

o aumento da sua participação na vida econômica e social verificado desde o inicio do século 

XX, em razão do incremento das aspirações sociais e do consequente aumento de gastos 

públicos (PIKETTY, 2014, p.464). 

Apenas para citar algumas atribuições, entraram no espaço de ações dos Estados a 

segurança pública em geral, a saúde, a educação, o transporte coletivo, a moradia, a pesquisa, 

o desenvolvimento e inovação tecnológica, apenas para ficar em uma breve lista. Tais bens e 

serviços, por certo, demandam recursos significativos para serem disponibilizados à 

sociedade, pois, se a manutenção e a intangibilidade dos direitos
8
 individuais dependem da 

atuação de um governo, por outro lado representam um dispêndio para o Estado
9
. Isto é, esses 

bens e direitos não podem ser protegidos ou exigidos do Estado sem o correspondente 

financiamento da sociedade. 

No Brasil o cenário não é diferente. A Constituição Federal assegura no seu texto 

diversos direitos aos cidadãos
10

, dos quais merece destaque o seguinte rol de direitos sociais 

                                                 
7
 Original em inglês: Even the decision to decrease taxes- to diminish the obligation to contribute to the state- 

generates controversy and conflict. 
8
 Holmes e Sustein (1999, p.16) definem direitos como “importante interesse que podem ser legitimamente 

protegidos pelo indivíduo ou grupo utilizando a instrumentalidade governamental”.  
9
 Daí se afimar que os direitos têm custos (HOLMES; SUSTEIN, 1999). 

10
 Oliveira (2014, p. 505) defende que as necessidades públicas são captadas pela Constituição, que as define, 

identificando, também, o seu titular. 
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estabelecidos no art. 6º da Carta Magna: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, 

transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, e 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.  

Também, o texto constitucional atribuiu ao Estado a busca de outros objetivos de 

natureza extrafiscais
11

, para os quais também é indispensável que o Estado arrecade, dos seus 

cidadãos, os valores necessários.  

Independentemente do objetivo a ser alcançado, é fato que os tributos constituem 

a principal fonte de recursos para suprir os caixas do Estado, o que torna o exercício da 

função tributária
12

 pelo Estado um fato incontestável e irremediável. Vale, portanto, a partir 

dessa consideração, a afirmação segundo a qual a tributação revela efetiva manifestação de 

poder (PIRES, 2014, p.133), não podendo, por isso, deixar de ser exercitado. 

Entretanto, analisado no plano concreto, a natural interferência estatal na atividade 

privada por meio da imposição de tributos, especialmente considerado a realização de atos de 

fiscalização e auditoria, tem a capacidade de fortalecer o sentimento de desconfiança mútua 

que hoje prevalece na relação Fisco e Contribuinte (PEROBA, 2013, p. 325), enfraquecendo o 

potencial de cumprimento espontâneo das obrigações tributárias pelos contribuintes. 

Contrariando a intenção manifesta de, ao fim e ao cabo, ver recolhido os montantes devidos, 

as atividades desempenhadas pelas Administrações Fiscais em relação aos contribuintes, 

quando não bem conduzidas, podem atuar no sentido inverso ao desejado, estimulando que o 

contribuinte procure fugir ao seu dever de pagar o seu quinhão de tributos. 

De tudo quanto até aqui exposto, o cenário existente sugere a necessidade de 

aumentar o ingresso de recursos para o Estado diante do aumento das demandas sociais, da 

constatação da existência de recursos limitados para controlar a arrecadação de tributos 

através da atuação das Administrações Tributárias e a prevalência de um ambiente de 

antagonismos entre Fisco e contribuinte. Diante desses fatos, se colocam as estratégias de 

estímulo aos cidadãos e as empresas, direcionadas ao cumprirmento de suas obrigações fiscais 

                                                 
11

 Objetivos não arrecadatórios, mas que decorrem da atuação do Estado Intervencionista, que estão previstos na 

Carta Magna, especialmente, como objetivos fundamentais da República do Brasil (art. 3º), e da ordem 

econômica (art. 170). De acordo com Elali (2007, p.20), estão ligados a finalidades de ordem econômica e 

social. 
12

 Britto (2003, p.95) ao tratar do regime constitucional dos Tribunais de Contas, entende que competência e 

função são coisas distintas. A função é uma só e constitui a atividade típica de um órgão, e sua justificativa 

imediata, e as competências compreendem os poderes instrumentais à função, ou meios para alcançar a 

finalidade específica.  
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e ao pagamento dos tributos devidos, de forma contínua e constante, e preferencialmente com 

a menor intervenção estatal possível, quando nem todos são igualmente receptivos à idéia.  

Nesse contexto, o presente trabalho tem como ponto focal analisar a malha fiscal 

do Distrito Federal, considerando a seguinte indagação: A malha fiscal do Distrito Federal se 

revela um instrumento capaz de “estimular” o contribuinte ao cumprimento espontaneamente 

de suas obrigações fiscais, objetivo proposto expressamente pelas normas que fundamentam 

sua implementação? A resposta a essa indagação fundamental do trabalho será oferecida a 

partir da análise das atividades desenvolvidas pela malha fiscal, notadamente sua função de 

orientação, monitoramento e coerção, as quais, individualmente, podem ou não se adequar ao 

parâmetro teórico adotado como referência. E, dentro de cada uma dessas atividades, a malha 

fiscal será colocada à prova tanto a partir do ponto de vista da legislação que lhe dá suporte, 

como também considerando as atividades diárias concretamente desenvolvidas dentro do 

necessário relacionamento que deve ser mantido entre o fisco e os contribuintes, dentro do 

ambiente da malha fiscal. 

Com efeito, essa análise da eficácia da malha fiscal
13

 deve ter um paradigma de 

avaliação, sob o risco de qualquer conclusão se constituir mero exercício teórico. Nesse 

sentido, o padrão que será utilizado para verificar o nível de adequação da estratégia proposta 

para a malha fiscal do Distrito Federal é a regulação responsiva, que, em síntese, propõe que 

que a efetividade da regulação no âmbito da tributação, depende da criação de estratégias que 

incentivem o contribuinte a cumprir voluntariamente a sua obrigação de recolher o tributo no 

montante correto. Nesse intuito, primordialmente a Administração Fiscal deve atuar por meio 

do diálogo e da cooperação com o sujeito passivo obrigado ao pagamento. Somente na 

medida que o contribuinte deixa de cooperar é que o Estado passaria a, paulatinamente, 

intervir com maior grau de coerção, até o ponto estritamente necessário para que o sujeito 

passivo volte a cooperar e agir de acordo com os padrões normativos.  

Essa teoria, base para fins de avaliação da malha fiscal do Distrito Federal, 

promove uma sinergia dos modelos de atuação baseados na coerção pura e aqueles 

estabelecidos com esteio na persuasão do contribuinte (que buscam estimular o próprio 

contribuinte a se adequar às obrigações exigidas), transcedendo a dicotomia existente entre os 

defensores da regulação estatal e aqueles que entendem que o Estado não deveria intervir na 

                                                 
13

 De agora em diante, o termo “malha fiscal” será usado para tratar da malha fiscal do Distrito Federal. Caso o 

ente federativo envolvido seja outro, será expressamente discriminado. 
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esfera particular.  A idéia que imbute a sua formulação está na consideração de que o 

compliance tributária não é uma tarefa que pressupõe a existência de uma solução única e 

definitiva, mas, ao contrário, ao Fisco devem ser disponibilizadas uma caixa de ferramentas 

para gerenciar o problema de acordo com as situações que se apresentam (BRAITHWAITE, 

V., 2002). 

No contexto da regulação responsiva está implicita a idéia de que a existência da 

lei, por si só, é insuficiente para construir os alicerces do compliance tributária, sendo 

necessária a implementação de medidas suplementares que impulsionem o comprometimento 

com o pagamento dos tributos sem que o Fisco fique, a todo tempo, vigilante em relação à 

atuação dos contribuintes (BRAITHWAITE, V., 2003a). 

Deveras, considerando que a malha fiscal do Distrito Federal se apóia 

especialmente na obtenção de informações dos contribuintes, exigidas na forma de obrigações 

acessórias, não constitui nossa meta analisar se tais exigências estão dentro dos limites legais.  

 

METODOLOGIA E OBJETO DE ESTUDO 

 

Nosso foco de estudo será a avaliação do sistema de controle utilizado pelo Fisco 

do Distrito Federal, que se baseia no cruzamento de informações das declarações enviadas 

pelos próprios contribuintes do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e Sobre a Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação (ICMS), e do Imposto Sobre Serviços (ISS), e por terceiros, à administração 

fiscal, usualmente denominado de “malha fiscal”, cuja utilização, no Brasil, que teve início 

com a implementação da malha fina do Imposto de Renda Pessoa Física, tem se difundido 

também no âmbito estadual. Especialmente, pretendemos avaliar a eficiência e a eficácia 

dessa ferramenta em face do modelo de atuação proposto pela teoria da regulação responsiva.  

Uma vez que os modelos de malha fiscal existentes em outras unidades da 

federação podem variar, focaremos nosso trabalho no padrão desenvolvido no Distrito 

Federal, que tem a peculiaridade de tentar instrumentalizar a busca do cumprimento 

voluntário das obrigações fiscais pelo contribuinte, conforme disposto na norma que deu base 

para sua instituição, que será adiante tratada de forma pormenorizada. Eventualmente, outros 
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modelos de malha fiscal podem ser mencionados apenas como objeto de comparação, 

especialmente quando apresentar algum caráter relevante para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

Esse objetivo da malha fiscal do Distrito Federal está de acordo com a proposta 

oferecida pela regulação responsiva, o que reforça a adoção desse referencial teórico como 

um modelo adequado de cotejo. 

O caso prático aqui tratado, cujo procedimento é descrito na fase inicial do 

trabalho proposto, será utilizado para saber se a estratégia desenvolvida pela malha fiscal do 

Distrito Federal está alinhada com a proposta da regulação responsiva, especialmente na 

busca da espontaneidade do contribuinte. 

Para tanto, além da análise das normas instituidoras da malha fiscal no Distrito 

Federal, foram realizadas entrevistas com autoridades da Fisco do Distrito Federal, 

especialmente o Secretário de Estado de Fazenda, o Subsecretário da Receita do Distrito 

Federal, o Coordenador de Fiscalização, bem como os Auditores Fiscais envolvidos 

diretamente ou indiretamente na criação, implantação e, também e principalmente, no 

acompanhamento e condução cotidiana deste programa. Dessa forma, tentamos obter uma 

visão mais abrangente não só dos seus aspectos formais e extrínsecos, mas da visão interna e 

pragmática desenvolvida pelo Fisco distrital.  

Após a descrição da malha fiscal e do seu funcionamento, passaremos a 

apresentar a teoria da regulação responsiva como um modelo de atuação desejável quando se 

pretende obter, em maior extensão, que os contribuintes cumpram com suas obrigações de 

forma espontânea. Ainda que normalmente a relação enter Fisco e contribuinte seja percebida 

como uma área na qual o Estado possa impor unilateralmente sua vontade sobre o 

contribuinte, apresentamos elementos para fundamentar que, também na área da tributação, 

uma visão baseada no estabelecimento de um relacionamento adequado, presente o objetivo 

de buscar que o próprio contribuinte possa se autorregular a partir das regras elaboradas pelo 

Estado, pode trazer resultados mais consistentes para uma atuação da administração fiscal. 

Colocada essas bases doutrinárias e empíricas que fundamentam o tema, será 

desenvolvido o estudo do caso da implantação, no Distrito Federal, de uma política de 

fiscalização tributária de monitoramento através de utilização de filtro das informações 

fornecidas eletronicamente pelos contribuintes do ICMS e do ISS, bem como por terceiros 
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que com eles mantêm vínculo relevante para a apuração destes impostos, que, em um 

primeiro momento, tem como objetivo, como a sua norma de instituição prevê, o 

cumprimento espontâneo das obrigações pelo contribuinte.  

O funcionamento da malha fiscal será comparado com os principais elementos da 

teoria da regulação responsiva, o que premitirá, no capítulo seguinte, realizar a análise da 

pertinência da malha fiscal enquanto instrumento de atuação eficaz, dentro da sua proposta 

essencial. Nesse ponto também terá importância as respostas aos questionários propostos para 

serem respondidos pelo Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, pela 

Subsecretária da Receita, pelo Coordenador de Fiscalização, e pelos integrantes da equipe 

encarregada de conduzir os trabalhos relacionados com a implementação da malha fiscal no 

Distrito Federal.  

Essa análise de todos os elementos colhidos e estudados foi condensada no 

capítulo seguinte, mediante a apresentação de propostas de medidas que podem redundar no 

aumento de eficiência da malha fiscal em direção ao seu objetivo principal. 

Vale dizer que não pretendemos esgotar tema como tal densidade, como também 

não temos a pretensão de que nossas conclusões ou sugestões de melhoria não sejam 

contestadas. Mais do que isso, nossa proposta prende-se, primeiramente, a desenvolver o 

debate acerca dos fatores que conduzem os comportamentos dos contribuintes, diante da 

exigência dos tributos, tema que, até onde temos conhecimento, é pouco tratado no Brasil. 

Assim, eventualmente, o estudo pode servir como um ponto inicial, ou uma primeira 

discussão compreensiva, a partir da qual outras iniciativas poderiam ser desencadeadas e 

colocadas em prática no Distrito Federal. 

 

MOTIVAÇÃO 

 

As razões que levaram à realização deste trabalho são de 3 ordens: acadêmica, 

profissional e também de ordem pessoal. 

Do ponto de vista acadêmico, muito se discute sobre a legislação tributária, a 

interpretação dos conceitos normativos, inclusive no âmbito dos Tribunais Administrativos 

destinados a solução de controvérsias fiscais, quanto também no seio do Poder Judiciário, 
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perante o qual são propostas diversas ações para equacionar contendas entre fisco e os 

contribuintes. No campo econômico da tributação há uma respeitável produção de 

conhecimento, que revelam as teorias econômicas acerca da imposição de tributos. Contudo, 

ao menos no Brasil, não percebemos a atenção adequada de estudiosos aos aspectos 

relacionais entre o fisco e contribuinte, e, principalmente, as formas pelas quais os eventuais 

conflitos que naturalmente surgem dessa convivência podem ser minimizados, levando ao 

contribuinte a recolher, com menor grau de resistência, a sua cota de tributo devido. 

Nesta interação entre fisco e contribuinte, os aspectos jurídicos e econômicos 

relativos à tributação igualmente vem sendo estudados e debatidos diariamente. Nesse 

sentido, é comum a discussão sobre a complexidade do modelo brasileiro de tributação, e o 

debate sobre a necessidade de uma reforma tributária que permita a atração de investimentos 

necessários ao desenvolvimento do Brasil. Também são produzidas diversas análises 

econômicas sobre a carga tributária nacional e seus reflexos na economia e no desempenho 

das empresas, os efeitos da cumulatividade e os modelos tributárias mais adequados para 

buscar uma neutralidade fiscal, que não torne os tributos a questão fundamental sobre a 

decisão quanto a alocação de investimentos, a regressividade ou progressividade da exigência 

de tributos com vistas à redução das desigualdades sociais e a busca da redistribuição de 

renda. 

Na doutrina tributária no Brasil igualmente existem diversos trabalhos sobre os 

princípios constitucionais tributários (razoabilidade, capacidade contributiva, etc.), sobre as 

obrigações tributárias em geral e sobre os tributos em espécie, entre outros. Trata-se, contudo, 

de uma visão estruturalista do fenômeno tributário (dispõe o que o direito é), que, sem dúvida, 

como um bom ponto de partida, fornece conhecimento importante para análise das estruturas 

internas do sistema jurídico: norma, fato e relação. Entretanto, considerando o direito na sua 

função promocional de alcançar determinados objetivos (para que serve o direito), sua análise 

não pode ocorrer de forma desvinculada da realidade sobre a qual atua, voltado à resolução 

dos fatos e problemas reais, subvertendo a lógica “da norma ao fato”, reescrevendo-a para “do 

fato à norma” (CARVALHO, 2014, p. 57). 

Essa compreensão, acerca da necessidade de levar em conta também os fins 

visados pela administração fiscal, pode ser vista no entendimento de Bird (2015), para quem o 

modo pelo qual contribuintes e agentes tributários conduzem o processo de acessar, coletar e 

exigir os tributos pode alterar profundamente os efeitos e os resultados de um sistema 
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tributário. Isto é, uma política tributária deve considerar também a forma de atuação da 

estrutura administrativa destinada a aplicar as leis.  

No mesmo sentido, Marcos Cintra (2008, p.24), apresenta a afirmação de Vito 

Tanzi, então Diretor do Departamento fiscal do Fundo Monetário Internacional (FMI), 

segundo a qual: 

 

 “...sempre lhe surpreendeu o fato de que tantos escrevem sobre tributação, 

mas poucos escrevem sobre administração tributária, assumindo 

implicitamente que a administração de sistemas tributários é um problema 

trivial”. 

 

Desse posicionamento decorreria a necessidade da “junção de conhecimentos de 

legisladores, advogados, economistas e administradores para a conceituação dos sistemas 

tributários modernos”. Por outro lado, o isolamento de uma área de conhecimento seria capaz 

de produzir sistemas “não funcionais, subótimos, de alto custo, ineficientes e estimuladores 

da evasão e da corrupção”. 

Assim, o estudo da malha fiscal do Distrito Federal atende ao anseio de colaborar 

para preencher o espaço que a Administração Fiscal deve preencher dentro do desenho de um 

sistema fiscal mais eficiente. 

Considerando a ótica profissional, ao permitir minha participação no mestrado 

profissional, cujas aulas ocorriam na cidade de São Paulo, e considerando que integro o 

quadro de servidores ativos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, efetivamente a 

autorização para que eu frequentasse as aulas implicou no afastamento das minhas atividades 

laborais nesse Órgão. Portanto, o tema escolhido é também uma forma de retribuir ao Distrito 

Federal, não só na forma de conhecimento adquirido, mas, principalmente, abordando uma 

questão que tem relevância para qualquer ente federativo, cujas conclusões poderão ser 

levadas às instâncias competentes para gerar uma discussão sobre o modo de funcionamento 

da malha fiscal no Distrito Federal.   

Existe também a motivação de cunho pessoal para a realização deste trabalho 

acadêmico profissional. Durante os anos de 1995 a 2005, período no qual atuei como Auditor 
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Tributário do Distrito Federal
14

, em diversas ocasiões pude comprovar o sentimento que 

envolvia e predominava nas relações entre fisco e os contribuintes que eram objeto de 

qualquer tipo de contato com a administração fiscal distrital. 

Era comum nas diversas visitas aos estabelecimentos comerciais de contribuintes 

que a recepção já denotasse um clima de medo e desconfiança em relação ao desfecho 

daquele encontro, ainda que, pessoalmente, procurasse transmitir que nosso objetivo, na 

oportunidade, não era buscar eventuais falhas para aplicar as penalidades eventualmente 

devidas. Hoje percebo que, naquela época, a fiscalização e eu, pessoalmente, tinha como foco 

a aplicação formal da legislação tributária. E, por mais que ficasse claro em várias situações 

que os eventuais desvios detectados teriam causas que não se relacionavam com o intuito de o 

contribuinte, voluntariamente, deixar de cumprir com suas obrigações, não havia outro 

caminho senão fazer o lançamento através do competente auto de infração e impor as 

penalidades que seriam cabíveis para a hipótese. 

O cumprimento do dever formal e legalmente previsto era a motivação única da 

fiscalização, sem outras preocupações com os eventuais danos que esse tipo de abordatem 

pudesse ocasionar. Nesse quadro, considerando principalmente a complexidade da legislação 

tributária do ICMS e do ISS, fácil ver que a lavratura de autos de infração era uma atividade 

rotineira e constante nas nossas atribuições, ainda quando outros elementos pudessem sugerir 

que a origem do problema era o desconhecimento ou a falta de auxilio adequado, e não uma 

intenção deliberada de não pagar o tributo. 

Esse sentimento de antagonismo entre os sujeitos ativo e passivo da relação 

tributária, na qual as condutas esperadas de ambas as partes são influenciadas por uma 

percepção da realidade que forma um ciclo vicioso tendente sempre ao embate, merece ser 

refletida a partir de outras considerações que não se vinculam somente ao sistema 

predominante atual baseado no modelo econômico clássico, segundo o qual o indivíduo atua 

sempre buscando a maximização do seu proveito pessoal. 

 

  

                                                 
14

 Posteriormente o nome da carreira foi alterado para Auditor da Receita do Distrito Federal. 
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CAPÍTULO 1 – A MALHA FISCAL DO DISTRITO FEDERAL: 

 

Nos tempos do Brasil Colônia, com a implantação do sistema de cobrança da 

denominada “taxa de capitação”
15

, diante da inexistência de condições objetivas para a 

aferição da capacidade contributiva, o número de escravos à disposição dos mineradores era o 

fator que determinava o montante de tributo a pagar (...PERCALÇOS, 2008, p.8). Nessa 

época, existia também o “tributo das entradas”, exigido sobre a circulação de mercadoria. Sua 

cobrança era determinada pelo estabelecimento de rotas obrigatórias para o trânsito das 

mercadorias, nas quais eram instalados os postos de fiscalização e arrecadação. Procurando 

evitar o pagamento, surgiram caminhos e rotas alternativas, daí a origem do termo 

“descaminho”. 

Não tão distante no tempo, lembro-me da minha posse no cargo de Auditor 

Tributário do Distrito Federal, no ano de 1995, quando fui designado para trabalhar na área de 

auditoria de empresas. Na época haviam basicamente duas tarefas a serem desempenhadas 

pelos agentes fiscais: (i) fazer a verificação do que se denominava conta corrente das 

empresas, que consistia na tarefa elementar de comparar o valor do ICMS e do ISS declarados 

pelo contribuinte no respectivo livro de apuração em relação ao montante efetivamente 

recolhido aos cofres do Distrito Federal
16

; e (ii) realizar a auditoria nas empresas a partir das 

requisições dos documentos fiscais dos contribuintes, ou mesmo por intermédio de visitas, 

ordinariamente realizadas sem aviso prévio, quando eram feitas conferências básicas das 

notas fiscais emitidas, do estoque de mercadorias e do valor monetário em caixa. Embora 

algumas dessas práticas de auditoria ainda tenham lugar, o estereótipo do “coletor de 

impostos” recolhendo os tributos por meio do processo de detecção das desconformidades e 

imposição de penalidades é uma visão simplista que não mais correspondente a atuação de 

uma Administração Fiscal moderna (BRAITHWAITE, 2003). 

                                                 
15

 Que surgiu para operacionalizar a cobrança do “Quinto”, cobrado do ouro extraído, e que representava o 

imposto mais importante à época. 
16

 Que estava disponível nos cadastros eletrônicos dos contribuintes, dentro de ambientes operacionais DOS, 

cuja manipulação de dados era muito restrita, funcionando, na época, exclusivamente como fonte de consulta 

sobre a arrecadação mensal individual. 
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De acordo com Alink e Kommer (2016, p. 163), podem ser identificados diversos 

componentes que afetaram profundamente a atuação das administrações tributárias, donde se 

destacam: os fatores econômicos, políticos, sociais e tecnológicos
17

.  

No rol das mudanças se incluiria, com destaque, a globalização da economia
18

, 

fenômeno que implica em um incremento significativo na magnitude e complexidade dos 

investimentos e das transações internacionais de comércio e serviços. E, cada vez mais, esse 

novo ambiente globalizado tem alcançado também as médias e pequenas empresas.  

Os crescentes deficits fiscais dos países em razão das crises econômicas, implica 

na necessidade de implementar medidas de redução de despesas e aumento de receitas. Em 

períodos de abalos na economia podem ser tomadas decisões que busquem a arrecadação de 

recursos de forma mais imediata no curto prazo, seja por meio da utilização de medidas 

coercitivas direcionadas para exigência dos tributos contra os contribuintes, ou mesmo pela 

viabilização de programas de anistias fiscais que permitam a quitação de determinadas 

obrigações tributárias com a redução dos encargos e/ou parcelamento de valores. Embora tais 

medidas possam surtir algum efeito arrecadatório imediato, a longo prazo podem 

comprometer o cumprimento das obrigações fiscais, uma vez que tendem a abalar a confiança 

no sistema tributário e na própria Administração Fiscal (ALINK; KOMMER, 2016, p. 180-

181).  

As crises econômicas, especialmente no sistema financeiro, provocam uma queda 

na confiança dos cidadãos não só nas instituições financeiras, mas também nos governos 

responsáveis pela supervisão desses organismos. Essa desconfiança pode contaminar a 

percepção de justiça das políticas e práticas de gasto público, e também a justiça dos sistemas 

tributários e da administração tributária, com potencial para diminuir o nível geral de 

cumprimento das obrigações fiscais (ALINK; KOMMER, 2016, p. 164). 

Não se pode deixar de mencionar, dentro desse novo cenário, o avanço da 

tecnologia da informação como uma realidade inegável do mundo moderno. Trata-se de um 

                                                 
17

 O autor também sugere os fatores demográficos, dentro dos quais a composição da população pode influenciar 

os fatores econômicos, sociais e políticos, tais como o crescimento da população, ingressos tributários e o 

tamanho e a composição dos programas de gastos públicos. 
18

 Para Braithwaite (2003, p. 15), o gerenciamento dos sistemas tributários tende a ficar mais complexos na 

medida que são obrigados a se ajustar às mudanças provocadas pela globalização. 
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processo que abrange o computador e o desenvolvimento das redes, que começaram a andar 

juntos a partir de 1970, com o surgimento dos modens, dos serviços online e da Internet
19

.  

O desenvolvimento tecnológico que vivenciamos tem permitido um aumento 

quantitativo e qualitativo na capacidade de processamento das informações. As atividades 

manuais estão sendo automatizadas, as oportunidades de armazenamento de dados foram 

expandidas drasticamente, reduzindo os custos de coletar e processar informação. As opções 

de comunciações sem fio fortalecem a tendência no sentido de uma força de trabalho com 

grande mobilidade, provavelmente resultando em reduções significativas nos custos de 

infraestrutura e instalações
20

. Os smartphones estão se tornando cada vez mais ferramentas 

padrão para os trabalhadores e os empregados estão utilizando seus próprios computadores 

portáteis pessoais para tarefas profissionais, utilizando conexões com a internet, disponíveis a 

baixo custo.  

Nesse caso, parece natural que as novas tecnologias tenham impacto também 

sobre a administração dos tributos. É o que apontam Bird e Zolt (2008) ao tratarem dos 

desafios impostos à tributação: 

 

Tais quais a maioria das novas tecnologias, a tecnologia da informação é 

uma espada de face dupla: Nas mãos dos contribuintes, torna a tarefa da 

administração tributária mais difícil (especialmente no ambiente de uma 

economia aberta)
21

. Manejada pelas autoridades fiscais, permite uma 

resposta mais robusta aos desafios
22

  

 

Dentro desse novo panorama em que deve atuar, é objetivo primordial de uma 

autoridade fiscal não só coletar integralmente o tributo devido de acordo com a lei, mas 

também agir de forma a gerar no contribuinte a confiança no sistema tributário e na sua 

                                                 
19

 Alguns chegam a comparar esse processo aquele ocorrido na época da Revolução Industrial, que foi 

fomentada pela conjugação do motor a vapor e dos processos mecânicos (ISAACSON, 2014, p.15). 
20

 A prática de os trabalhadores desenvolverem suas atividades na sua própria residência, a partir dos 

denominados “home officer”, tem se difundido não só nas empresas, mas também nos órgãos públicos que 

desenvolvem o “tele-trabalho” para alguns setores, inclusive na Administração Tributária.  
21

 Nesse sentido, por exemplo, a Brant (2017) noticia a existência de aplicativos que permitem a troca de moedas 

estrangeiras com taxas de conversão mais atrativas, e sem a incidência do Imposto Sobre Operações Financeiras- 

IOF. Nesse caso, esses aplicativos estariam se aproveitando de uma suposta brecha legal, eis que a cobrança 

desse tributo é direcionada às instituições autorizadas, bem como a atividade desenvolvida é de “ponte” entre as 

partes que transacionam. 
22

 Tradução livre. Original em inglês: “It is a double-edged sword. In the hands os taxpayers, it may make tax 

administration more difficult (especially in an open economy). In the hands of tax authorities, it may enable a 

more robust response to such challenges.” 
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administração. E, ainda que algum nível de descumprimento de obrigações fiscais seja 

inevitável, quer em razão dos comportamentos dos contribuintes, da complexidade das 

normas, ou por falhas das estruturas estatais incumbidas da tributação, as administrações 

fiscais devem priorizar modelos e estratégias para assegurar que o percentual de 

descumprimento das regras se mantenham no menor patamar possível (OECD, 2013). 

Desde o implemento da tecnologia para fins de auxiliar o desempenho das 

atividades incumbidas às administrações fiscais, algumas ferramentas foram desenvolvidas e 

criadas em favor da eficiência de sua atuação, na busca do correto cumprimento do dever 

fiscal. Destaca-se, nesse aspecto, a utilização estratégica de informações, externas e internas, 

as quais teriam pouca utilidade na ausência de um sistema adequado de infraestrutura 

tecnológica (BIRD; ZOLT, 2008), cuja utilização racional permite o desenho de instrumentos 

com capacidade para observar e monitorar a atividade dos contribuintes. 

Nesse sentido, introduzindo o enquadramento da malha fiscal do Distrito Federal, 

Sabbag (2009, p. 839) nos traz as seguintes considerações: 

 

A Administração Tributária traduz-se num conjunto de ações e atividades, 

integradas e complementares entre si, que almejam garantir o cumprimento 

pela sociedade da legislação tributária, que se mostra por meio da presença 

fiscal, quer no âmbito da facilitação do cumprimento das obrigações 

tributárias, quer na construção e manutenção da percepção de risco sobre o 

calculado inadimplemento. Essas ações e atividades se sustentam na 

normatização da legislação tributária e num conjunto integrado de sistemas 

de informação, alimentados por dados cadastrais e econômico-fiscais, 

fornecidos ao Fisco pelos próprios contribuintes ou por terceiros, mediante a 

apresentação de diversas modalidades de declarações.  

 

Desse modo, para o bom desempenho de suas atribuições, uma Administração 

Tributária efetiva e eficiente requer os poderes administrativos adequados para o desempenho 

de suas funções, no que se incluem aqueles necessários à obtenção das informações relevante 

dos contribuintes e de terceiros, tais como fornecedores, contadores, tomadores de serviços, 

compradores de mercadorias, bancos, instituições e organizações governamentais.  

De posse dessas informações colhidas de uma ampla variedade de diferentes 

fontes, o fisco tem a capacidade de fazer o devido tratamento para, a partir do diagnóstico 

resultante, poder atuar.  



29 

 

É precisamente dentro desse cenário, que busca o importante objetivo de recolher 

os tributos devidos, sem descuidar da necessidade de manter em bom nível o relacionamento 

do Fisco com o contribuinte, que pretendemos analisar a malha fiscal do Distrito Federal, 

ferramenta de atuação que tem sido mais utlilizada dentro das administrações tributárias como 

um meio de obter o cumprimento das obrigações fiscais. 

Nesse momento, contudo, pretendemos fazer uma apresentação descritiva da 

malha fiscal do Distrito Federal, deixando para realizar uma análise crítica mais adiante, após 

apresentarmos o referencial teórico escolhido como parâmetro de comparação. 

 

1.1 O QUE COMPREENDE UMA MALHA FISCAL? 

 

O Código Tributário Nacional (CTN) preconiza nos artigos 194 a 200
23

, regras 

concernentes aos poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização, as quais 

                                                 
23

 Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função 

da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização 

da sua aplica Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes 

ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. 

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do 

direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes 

industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados 

serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. 

Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos 

necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para 

a conclusão daquelas. 

Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos; 

quando lavrados em separado deles se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se 

refere este artigo. 

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que 

disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros: 

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; 

II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras; 

III - as empresas de administração de bens; 

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 

V - os inventariantes; 

VI - os síndicos, comissários e liquidatários; 

VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou 

profissão. 

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o 

informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou 

profissão. 

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus 

servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de 

terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.   

§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:     

I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;   
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viabilizam, mediante prévia intimação escrita, o acesso as mercadorias, livros, arquivos, 

documentos comerciais e fiscais, bem como a obrigação de o contribuinte, ou terceiros, 

colaborarem com a investigação fazendária e prestarem as informações necessárias, sempre 

resguardado o sigilo das informações recebidas. 

Nesses casos, os Agentes Fiscais têm o dever e a competência para realizar um 

trabalho de verificação das condutas após a devida notificação ao interessado, não sendo mais 

possível que os contribuintes, de forma espontânea, possam cumprir com eventual obrigação 

que não tenha sido observada no tempo e no modo próprios
24

. Normalmente são 

desenvolvidos no âmbito de trabalhos de auditorias e operações especiais resultantes de 

avaliações prévias nas quais são identificados potenciais pontos de fragilidades nos 

recolhimentos observados. Esses procedimentos perante o contribuinte são devidamente 

regulados especialmente no âmbito das legislações que estabelecem as balizas do que se 

denomina “Processo Administrativo Fiscal”
25

 na União Federal
26

. Também, nessa hipótese, a 

exigência de qualquer tributo não pago deve ser realizada por meio da lavratura de auto de 

infração, que deve ser acompanhado da imposição de multas pela inobservância da legislação 

tributária, graduadas de acordo com a gravidade da ocorrência. 

Nessa circunstância, o contribuinte autuado poderá utilizar a via administrativa 

para discutir a exigência, sem a necessidade de aportar qualquer tipo de garantia para discutir 

seus direitos. Ao final do processo administrativo de discussão da exigência, caso o órgão 

competente tenha mantido o Auto de Infração, ainda restará acessar a via judicial para discutir 

                                                                                                                                                         
II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a 

instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito 

passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa.   

§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante processo 

regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a 

transferência e assegure a preservação do sigilo.  

§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a:   

I – representações fiscais para fins penais;   

II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;   

III – parcelamento ou moratória.   

Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente 

assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou 

específico, por lei ou convênio. 

Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar 

informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos.   

Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública federal, estadual ou municipal, 

e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário à efetivação 

dê medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. 

 
24

 Aqui nos referimos ao instituto da denúncia espontânea, disciplinada no art. 138 do CTN, que será adiante 

melhor explorada. 
25

 Decreto 70.235, de 06 de março de 1972. 
26

 Nos demais entes da federação esse procedimento pode receber nomes diversos, mas, em essência, regulam as 

mesmas matérias, donde se inclui os poderes e as limitações da atuação da fiscalização tributária. 
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o tributo lançado contra o sujeito passivo. Portanto, podemos afirmar que a lavratura do auto 

de infração não necessariamente implica no recolhimento dos valores para o Estado. 

Fora das hipóteses tratadas anteriormente, que são enquadradas como atos de 

verdadeira fiscalização, e podem redundar na exigência de tributos através de autos de 

infração, também podemos vislumbrar outros instrumentos colocados à disposição das 

Administrações Tributárias, que as habilitam a verificar a adequação e o controle do 

comportamento dos contribuintes, relativamente ao pagamento dos tributos devidos. 

Dentro desse propósito, interessa-nos especialmente a possibilidade de o ente 

estatal exigir do contribuinte o cumprimento de obrigações acessórias
27

, que, nos termos do 

§2º do art. 113 do Código Tributário Nacional (CTN), “decorre da legislação tributária e tem 

por objeto as prestações positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação 

ou fiscalização dos tributos”. 

Portanto, as obrigações acessórias têm como função primordial permitir o controle 

da arrecadação dos tributos, traduzindo-se em importantes ferramentas de suporte para a 

atuação das administrações fiscais. São instituídas, assim, tantas obrigações acessórias quanto 

se entendam necessárias para regular e controlar os tributos. 

A título exemplificativo, constituem deveres instrumentais a escrituração de 

livros, a expedição de notas fiscais, a manutenção e guarda dos documentos fiscais 

colocando-os à disposição das autoridades fiscais pelo prazo decadencial, a obrigação de 

suportar a fiscalização, e, especialmente para o que nos importa, a prestação de informações e 

declarações ao fisco. 

De posse de todas as informações e declarações prestadas pelos contribuintes e 

por terceiros que tenham a obrigação legal correspondente, e com o apoio da tecnologia de 

informação, o fisco é capaz de se munir de dados essenciais e estabelecer métodos de 

acompanhamento e controle dos comportamentos dos contribuintes relativamente ao 

cumprimento de suas obrigações de pagar o tributo devido. Ao mesmo tempo, essas 

informações podem fornecer elementos para que sejam entabuladas ações e informações 

gerenciais que, no conjunto, ajudam a implementação da política tributária desejada. 

                                                 
27

 A doutrina diverge sobre a natureza da obrigação acessória, que, segundo entendem alguns doutrinadores, 

constituiria não uma obrigação propriamente dita, mas um dever instrumental de natureza administrativa.  
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Dessa forma, respaldada pela ordem jurídica colocada especialmente no CTN, as 

informações necessárias para uma atuação eficaz e eficiente são coletadas dos contribuintes e 

de terceiros que tenham participado do processo de geração da hipótese tributável, para, 

posteriormente, serem arquivados de maneira a possibilitar o seu devido tratamento útil pela 

administração fiscal. Trata-se de implementar, assim, o controle das informações relacionadas 

com a arrecadação dos tributos, permitindo ao fisco verificar que aqueles que tenham 

realizados fatos geradores de tributos recolheram os valores devidos, e os que tenham se 

desviado do cumprimento dos seus deveres fiscais sejam revelados, e, se for o caso, 

devidamente abordados, sempre de acordo com a lei (BIRD, 2015). 

Como já ressaltado, considerando que as receitas tributárias constituem a maior 

fonte de receita do Estado, a forma como esse controle é feito, e, principalmente, os 

parâmetros e objetivos que devem guiar essa importante atividade, tornam-se especialmente 

relevantes. 

Nesse contexto, deve interessar ao Estado que o contribuinte pague em dia suas 

obrigações fiscais e, quando for o caso, tenham a oportunidade de corrigir erros 

espontaneamente. De outro modo, a imposição do cumprimento da obrigação fiscal de 

recolher o montante de tributo devido baseado na imposição de penalidades requer o destaque 

de empenho extra do Estado, notadamente em termos de recursos e esforços, cujo desfecho, 

considerando apenas a intenção de ver adimplida a obrigação fiscal, não necessariamente será 

satisfatório. Isto é, a exigência apresentada ao contribuinte que não observou o dever para 

com as suas obrigações tributárias, que junto ao valor do imposto é acrescido o montante da 

multa correspondente, é incerta quanto ao seu cumprimento. 

Por isso, uma cobrança surgida através de um procedimento contencioso, 

intuitivamente, deve ser o último recurso empregado pela administração tributária, e somente 

colocado em prática para aqueles contribuintes não inclinados a cumprir a legislação na forma 

e prazo preconizados. 

Se no passado a principal forma de o Estado verificar a regularidade das 

operações dos contribuintes era por meio da visita às empresas e a realização de auditorias 

individuais em cada uma, a massificação da tecnologia da informação nos registros contábil e 

fiscal permitiu que as administrações fiscais dispusessem de uma gama cada vez maior de 

informações sobre os negócios dos contribuintes. Essa base de dados (inicialmente utilizada 

para aplicar multas e penalidades, muito mais do que auxiliar o contribuinte a se enquadrar 
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nos parâmetros normativos), se bem trabalhada pode permitir o exercício do controle remoto 

dos comportamentos dos contribuintes. Também, muitos erros e irregularidades podem ser 

identificados, concidindo com o objeto do Fisco, e, mais importante, do próprio Estado, de 

induzir o contribuinte a cumprir com sua obrigação de recolher o tributo no montante devido 

e ao tempo certo, afastando a necessidade de instauração de processos de auditoria que 

poderiam ser evitados. 

Efetivamente, o trabalho desenvolvido pela malha fiscal é realizar o cruzamento 

de informações enviadas pelos contribuintes, e recolhidas de outras fontes, comparando os 

valores apurados com parâmetros construídos e esperados pelo fisco. Isto é, com todas as 

informações disponíveis, seguem-se as sequências de verificações e testes para averiguar a 

conformidade do contribuinte, dentro do padrão desejado e nos limites dos cruzamentos 

efetuados, das quais poderão resultar no reconhecimento e validação da situação fiscal de 

conformidade, na requisição de documentos e informações adicionais, ou na detecção de 

inconformidades. Nesse último caso, a situação é informada ao contribuinte interessado, que, 

independentemente da causa do problema detectado, poderá reajustar suas declarações ou, 

alternativamente, demonstrar sua regularidade perante as autoridades fiscais competentes. 

Contudo, para o caso de não atendimento da comunicação fiscal sobre a situação 

de inconformidade encontrada, ou no caso de os documentos adicionais requestados não 

serem apresentados ou não comprovarem a informação prestada, as normas que tratam da 

malha fiscal podem prever que o crédito tributário oriundo daquela irregularidade específica 

será lançado por meio de auto de infração. 

O desenho de uma malha fiscal, assim, pode ser mais ou menos tendente a 

cooperar para que o contribuinte, por si próprio, faça as devidas correções nas suas 

informações, a critério das normas que lhe dão a devida sustentação legal. 

De qualquer modo, pelo relato da atuação de uma malha fiscal, que se realiza à 

distância, se vê que o procedimento, apesar de permitir um acompanhamento “mais de perto” 

do comportamento do contribuinte, pode ser considerado menos intrusivo do que aquele 

realizado durante a realização de trabalhos de auditoria, quando geralmente se faz uma análise 

mais profunda da situação de regularidade fiscal de um determinado contribuinte. 

Tendo trazidos esses apontamentos, acreditamos que já podemos formular um 

conceito próprio do que venha a ser uma malha fiscal: 
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Conjunto de procedimentos pelos quais o fisco, a partir de seus 

sistemas informatizados, realiza o cruzamento dos dados e 

informações requeridos dos contribuintes, de terceiros a ele 

vinculados direta ou indiretamente, bem como obtidos internamente, 

para determinar a situação econômico-fiscal do sujeito passivo, a 

partir da qual poderão ser direcionadas as medidas que a 

administração fiscal entender pertinentes, dentro da sua linha de 

atuação, para que ocorra o devido recolhimento do tributo. 

 

1.2 CONTEXTO FÁTICO-NORMATIVO DA MALHA FISCAL  

 

Vimos no tópico anterior que a possibilidade de o fisco exigir do contribuinte 

declarações e informações permite que seja elaborado um sistema de cruzamento de dados 

que pode captar a situação econômico-fiscal individual. Entretanto, considerando o objetivo 

sempre presente de buscar o cumprimento voluntário da obrigação fiscal, através do 

mecanismo da malha fiscal, devemos buscar principalmente no CTN o amparo legal para que 

esse tipo de estratégia possa ser utilizado fora do contexto da aplicação de multas e 

penalidades, instrumentos que, a princípio, de acordo com a regulação responsiva, não 

deveriam ser colocados em prática. 

De acordo com o art. 146 do Constituição Federal de 1988 (CF), cabe à Lei 

Complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre a 

definição de tributos e suas espécies, os respectivos fatos geradores, “obrigação, lançamento e 

crédito tributário”. 

Cumprindo o papel designado à Lei Complementar, o CTN traz em seu corpo 

alguns dispositivos que definem o tributo como um dever legal, bem como estabelece a 

possibilidade de imposição de penalidades em consequência do descumprimento da obrigação 

tributária, independentemente da intenção do agente. Nessa linha podemos citar, a título 

meramente ilustrativo, os artigos 136 e 161, do CTN. 

Por sua vez, os entes federativos que receberam a competência constitucional para 

instituir o tributo mediante atividade legislativa própria dentro da sua abrangência espacial, 

efetivamente tornam obrigatórios os tributos dentro dos seus territórios, delineando todos os 
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elementos (pessoal, espacial, temporal, material e quantitativo), e também estabelecem as 

diversas penalidades para os casos de descumprimento das normas tributárias. Concebidos 

todos esses elementos na lei, e ocorrido no mundo concreto aquela hipótese que a norma do 

ente tributante competente define como geradora de uma obrigação tributária, cabe à 

autoridade administrativa realizar o lançamento do tributo, atividade assim descrita pela 

norma de regência do CTN: 

 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 

tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação 

da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

 

No mundo ideal, o contribuinte deveria cumprir suas obrigações indepentendente 

de uma atuação estatal que lhe impusesse o cumprimento de seu dever para com o Estado.  

Entretanto, seja por conduta deliberada, seja por quaisquer outras razões não 

relacionadas com uma intenção direcionada ao não cumprimento de suas obrigações, nem 

sempre há o devido atendimento às normas legais impositivas de tributos, por aqueles que se 

enquadram na qualidade de sujeito passivo da exigência. 

O que se constata a partir do panorama normativo disposto especialmente no 

CTN, e também tendo em conta as legislações que efetivamente tratam de instituir o tributo 

em todos os seus elementos no espaço do ente federativo competente, é que o eventual 

descumprimento da regra enseja a imposição de sanções ao contribuinte inadimplente, 

independentemente se a falta cometida é intencional ou não. Isto é, a partir da análise do 

modelo atual de tributação, podemos dizer que a ameaça de aplicação de sanções e 

penalidades é utilizada como um freio para dissuadir o descumprimento das normas. Caso 

isso venha a ocorrer, juntamente com o tributo devido, será exigida a multa pecuniária 

correspondente à falta observada, nos termos da lei própria. 

Para tanto, o Fisco daria início a um procedimento de verificação da conduta do 

contribuinte, mediante sua prévia notificação ou requisição de documentos, os quais 

permitiriam a avaliação do comportamento adotado relativamente às obrigações legais 
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previstas para a hipótese objeto de investigação. E, caso fosse efetivamente constatado o 

descumprimento de uma obrigação tributária, o tributo decorrente seria objeto de exigência 

especifica mediante o lançamento suplementar realizado pela autoridade fiscal competente, 

acrescido das penalidades pecuniárias cabíveis. 

Com efeito, após a notificação do contribuinte para que apresente toda a 

documentação fiscal requisitada para que o fisco possa empreender as verificações 

necessárias, somente duas conclusões são possíveis: Ou se constata que o contribuinte está em 

ordem com suas obrigações fiscais, ou o fisco verifica que não foram cumpridas as 

disposições legais pertinentes e lança os valores devidos, acrescidos das multas cabíveis para 

o caso específico. 

Noutro caminho, ainda restaria ao contribuinte confessar espontaneamente sua 

conduta indevida e cumprir com a obrigação indadimplida, hipótese na qual não seriam 

exigidas o pagamento de qualquer penalidade, somente os juros de mora decorrentes da 

inobservância dos prazos legais. Entretanto, para o exercício desta possibilidade é condição 

necessária que o fisco não tenha iniciado qualquer procedimento em relação ao contribuinte, 

tendente a verificar o seu comportamento. Trata-se aqui do fenômeno da denúncia 

espontânea
28

, prevista no art. 138 do CTN, nos seguintes termos: 

 

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 

infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos 

juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade 

administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o 

início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, 

relacionados com a infração. 

 

Conquanto se constitua em um procedimento “interno” da administração fiscal, a 

malha fiscal, nesse quadro, pode constituir um instrumento de reforço, estímulo, e também de 

orientação para que o contribuinte, aproveitando-se do incentivo disposto no art. 138 do CTN 

                                                 
28

 Também conhecida como revelação voluntária (ALINK; KOLMER; 2011, p. 391). 
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acima transcrito, retome a rota do cumprimento de suas obrigações de forma espontânea, 

evitando a imposição de multas e penalidades
29

.  

Entretanto, esse caminho requer uma reorientação da conduta da administração 

tributária, que deixa de ver o contribuinte como um sonegador em potencial, sempre pronto 

para se aproveitar de qualquer oportunidade para não pagar seus tributos. Essa nova forma de 

orientação se distancia daquele padrão normalmente disposto nas diversas leis de Processo 

Administrativo Fiscal, que, invariavelmente, tratam da atuação das administrações tributárias 

sob um prisma passivo
30

, que, a posteriori, realizarão suas atividades fiscalizando a conduta 

passada dos contribuintes
31

. Isto é, o modo tradicional tem pouca capacidade para incrementar 

a espontaneidade dos contribuintes nas ocorrências futuras. 

 

1.3 OBJETIVOS, FUNÇÕES E ESPECIFICIDADE DA MALHA FISCAL DO DF 

  

A essência do mecanismo de funcionamento da malha fiscal do Distrito Federal 

não diverge de outros modelos existentes, inclusive aquele desempenhado pela Receita 

Federal do Brasil na análise das declarações do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF). 

De posse de informações de diversas fontes externas e internas recebidas pelo Fisco Distrital, 

ela realiza o cruzamento das informações colhidas com alguns parâmetros pré-estabelecidos, 

retirando desse procedimento conclusões sobre os comportamentos dos contribuintes em 

relação ao cumprimento de obrigações fiscais, e direcionando a abordagem das 

inconsistências verificadas. 

                                                 
29

 De acordo com Alink e Kolmer (2011, p. 391) existiria coerência nessa previsão legal, pois, uma vez que o 

contribuinte deixa de cumprir suas obrigações fiscais, ele se veria obrigado a manter esse comportamento ao 

longo do tempo para evitar ser detectado pela Administração Fiscal. Assim, a possibilidade de denunciar 

espontaneamente sua postura de desconformidade seria uma oportunidade para que o contribuinte abandone esse 

circulo vicioso de descumprimento das normas. E o Fisco se beneficiaria dessa “revelação, pois converteria um 

contribuinte que não vinha cumprindo com as normas. 
30

 Ayres e Braithwaite (1992) denominam a regulação de conduta baseada na imposição de penalidade de 

persuasão passiva. 
31

 A exemplo do que revela o Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, que, dentre outros temas, de acordo com 

seu art. 1º, “rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União”. 

Nesse sentido, veja-se o que propõe o art. 7º, da mencionado Decreto: 

Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da 

obrigação tributária ou seu preposto; 

II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; 

III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. 

(...) 
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Entretanto, se o seu modo de funcionamento é semelhante, ela começa por se 

diferenciar pelo seu caráter de ferramenta que, primordialmente, deve prestar orientação aos 

contribuintes, facilitando o cumprimento espontâneo da obrigação tributária principal. Essa 

conclusão é retirada da análise do art. 17, da Lei 4.567, de 09 de maio de 2011, que “dispõe 

sobre o processo administrativo fiscal contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito 

Federal”, que assim preconiza: 

 

Art. 17.  O procedimento administrativo fiscal compreende as seguintes 

ações: 

I – orientação, verificação e controle do cumprimento das obrigações 

tributárias por parte do sujeito passivo, podendo resultar em: 

a) lavratura de Auto de Infração; 

b) lavratura de Auto de Infração e Apreensão; 

c) expedição de Notificação de Lançamento; 

d) expedição de Aviso de Lançamento; 

II – arrecadação de documentos de qualquer espécie, coleta e tratamento de 

informações de qualquer natureza de interesse da administração tributária, 

inclusive para atender exigência de instrução processual. 

 

Conjugado com essa previsão, o mesmo texto legal prevê no seu art. 18, § 1º, a 

atividade de monitoramento, as quais terão por objetivo o “cumprimento espontâneo da 

legislação tributária”. Confira-se: 

 

Art. 18. O procedimento administrativo fiscal tem início com: 

I – a cientificação, na forma do art. 11, do sujeito passivo ou seu 

representante, acerca de: 

a) termo de início de ação fiscal; 

b) Auto de Infração ou Auto de Infração e Apreensão; 

c) qualquer ato da administração tributária relacionado com a infração; 

II – qualquer ato da administração tributária relacionado à verificação da 

regularidade do trânsito de mercadorias. 

§ 1º A Secretaria de Estado de Fazenda praticará atos administrativos de 

monitoramento que buscarão o cumprimento espontâneo da legislação 

tributária. 

§ 2º Os atos administrativos de monitoramento, sem prejuízo do disposto em 

regulamento: 

I– compreendem a verificação periódica dos níveis de arrecadação dos 

tributos administrados pela Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado 

de Fazenda do Distrito Federal, em função do potencial econômico-tributário 

dos contribuintes, assim como das variáveis macroeconômicas de influência; 

II– serão realizados por intermédio do acompanhamento da arrecadação e do 

tratamento de quaisquer informações relacionadas com o crédito tributário, 

utilizando-se os dados disponíveis nos sistemas informatizados da Secretaria 
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de Estado de Fazenda do Distrito Federal e das informações coletadas junto 

a fontes externas. 

Art. 19. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito 

passivo em relação aos atos anteriores relacionados com a infração. 

§ 1º Para efeitos da espontaneidade, os atos que configurem o início do 

procedimento fiscal serão válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

prorrogáveis por igual período a critério do superior hierárquico. 

§ 2º O sujeito passivo deverá ser cientificado da prorrogação do prazo de que 

trata o § 1º deste artigo. 

§ 3º Os atos administrativos de monitoramento não excluem a 

espontaneidade. 

 

Como se lê acima, nos incisos I e II do § 2º, a mencionada lei disciplina a 

atividade de “tratamento de quaisquer informações relacionadas com o crédito tributário”, 

utilizando os dados disponíveis internamente ou oriundos de fontes externas. E, finalmente, 

alinhando-se à diretriz prevista no art. 138 do CTN, no art. 19, §3º, da referida Lei 

4.567/2011, está expresso que o monitoramento não exclue a espontaneidade. Isto é, eventuais 

inconsistências apuradas podem ser corrigidas pelo próprio contribuinte, não cabendo falar, 

nesse caso, na aplicação de penalidades. 

Entrementes, contrariando a manutenção da espontaneidade, no caso de o 

monitoramento capturar débito não declarado pelo contribuinte, que não tenha sido recolhido, 

o art. 22 da Lei determina a realização do lançamento por meio de Auto de Infração.  

No patamar da legislação infralegal, o Decreto 33.269, de 18 de outubro de 2011, 

que regulamenta a Lei 4.567/2011, não apresenta novidade em relação ao texto da Lei, apenas 

repetindo o mesmo conteúdo acima já transcrito. 

Mais abaixo na escala da pirâmide normativa, a Portaria nº 133, de 29 de agosto 

de 2012, trata de disciplinar, com maior nível de detalhamento, os “atos administrativos de 

monitoramento”. Por meio dessa norma, se estabelece a competência para a prática dos atos, 

são detalhados os atos de execução da atividade, merecendo destaque mencionar o conteúdo 

do seu art. 4º, que trata das comunicações das inconsistências, que se dará por meio de 

“Notificação de Monitoramento”, que será disponibilizada ao contribuinte “no Correio 

Eletrônico, localizado na área restrita do portal do Serviço Interativo de Atendimento Virtual 

- Agênci@Net, endereço eletrônico http://publica. agencianet.fazenda.df.gov.br/ ou em 

página específica no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, em área 

restrita”. 
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Posteriormente veio a ser editada a Instrução Normativa (IN) nº 13/16, que 

apresentou e divulgou os “parâmetros e diretrizes a serem seguidos na operacionalização do 

MALHA FISCAL do Distrito Federal”
32

, em número de 17, denominados pela norma de 

“CASOS”, descritos no seu ANEXO ÚNICO. Para cada parâmetro está previsto se o caso é 

de “restrição”ou “advertência”, são apresentados os valores mínimos a partir dos quais será 

considerada uma divergência, e é fornecida uma explicação sobre o porquê aquela hipótese 

seria considerada para fins de monitoramento, e também traz a solução para aquela 

divergência. Ainda, alguns “CASOS” ainda fornecem observações adicionais para orientar o 

entendimento do contribuinte sobre a constatação informada. 

Ainda de acordo com o art. 6º da IN nº 13/16, por “advertência” deveria se 

entender a “situação em que o resultado dos cruzamentos de dados é meramente informativo, 

sem consequências proibitivas ao contribuinte, sendo facultativa a regularização da 

escrituração fiscal”. A categoria “restritiva” compreenderia a “situação em que o resultado 

dos cruzamentos de dados gera consequências proibitivas ao contribuinte, sendo obrigatória 

sua regularização”. Assim, o “caso”que representa uma “advertência” é uma informação para 

o contribuinte, e uma hipótese “restritiva” exige que sejam tomadas as providências 

necessárias para sanar o problema. 

Uma vez que a malha fiscal tenha verificado que o contribuinte teve 

inconsistências enquadradas na categoria de casos restritivos, as consequências poderiam ser: 

(i) Suspensão da inscrição no CF/DF; (ii) a denegação da Nota Fiscal Eletrônica; e (iii) 

Indeferimento dos processos administrativos fiscais de jurisdição voluntária. 

Contudo, o art. 7º da mencionada Instrução Normativa prevê a possibilidade de 

regularização das divergências constatadas, por meio de retificação das declarações, pela 

apresentação de justificativas, ou em razão do pagamento. Também está previsto que as 

justificativas, e os documentos que comprovam os argumentos oferecidos, devem ser 

apresentados por meio do atendimento virtual, que pode ser acessado com a utilização de 

certificação eletrônica, pelos responsáveis ou pelos seus procuradores. 

Para resumir, as informações são cruzadas de acordo com parâmetros 

estabelecidos nas normas próprias emanadas das autoridades tributárias, e os resultados 

                                                 
32

 Em sentido contrário, tratando-se da malha fina do Imposto de Renda Pessoa Física, nos termos da IN RFB 

958/09, os parâmetros nacionais estabelecidos pelas Coordenação Geral de Fiscalização (Cofis), Coordenação 

Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac) e Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (Cotec), não são 

disponibilizados. 
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obtidos podem redundar na comprovação da regularidade do contribuinte, na existência de 

inconsistências que constituem mera informação, ou incongruências que requerem a adoção 

de uma ação corretiva pelo contribuinte. As informações de desconformidades são 

recepcionadas pelo contribuinte na sua área virtual disponibilizada pela Secretaria de Estado 

de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) no ambiente denominado agencianet. 

 

1.3.1 O projeto “VERITAS” 

 

O denominado projeto “VERITAS”, que atualmente já se encontra na sua segunda 

fase (“VERITAS II”) consiste em uma alternativa adotada pelo Fisco do Distrito Federal, que 

se refere à possibilidade de suspensão de inscrição do Contribuinte do Cadastro Fiscal do 

Distrito Federal (CF/DF), quando são constatadas inconsistências nos “CASOS” 2 ou 9, 

encontradas dentro de um período consecutivo de 3 meses, ou alternado de 6 meses.  

Nesses casos, o contribuinte é notificado para sanar a irregularidade no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de a suspensão de sua inscrição no CF/DF ser concretizada
33

.  

No corpo da notificação, além da identificação do contribuinte e da designação 

“PROJETO VERITAS II- COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE CFDF”, consta o 

fundamento legal para a suspensão, o motivo pelo qual a empresa está sendo notificada, bem 

como os efeitos posteriores que podem afetar o contribuinte. Consta ainda do documento as 

orientações para a regularização das pendências, o relatório da malha fiscal contendo os 

achados relativos ao contribuinte notificado, bem como Notas Explicativas sobre os tipos de 

cruzamento. 

O critério para que a empresa faça parte do “VERITAS” é o potencial 

arrecadatório previsto pela Administração. Assim, nem todas os contribuintes que se 

enquadrem nos critérios objetivos do programa (inconsistências nos “CASOS” 2 ou 9, 

considerando um período consecutivo de 3 meses, ou alternado de 6 meses) são 

imediatamente notificados, ou sequer participam. Essa redução de alcance se dá 

principalmente em razão da maior complexidade do trabalho e da necessidade adicional de 

recursos para empreender e acompanhar os contribuintes que receberam a notificação.  

                                                 
33

 O modelo de notificação do projeto VERITAS encontra-se no anexo A. 
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Na prática, a notificação do contribuinte e o decurso do prazo de 30 (trinta) dias 

sem a correção das irregularidades apuradas pela malha fiscal, não enseja o cancelamento 

automático da inscrição do contribuinte do CF/DF. Nessa perspectiva, a notificação é usada 

como um meio adicional para persuadir o contribuinte de uma forma mais “evidente”, ao 

mesmo tempo que o Auditor responsável passa a ter um contato mais direto com a empresa, 

esperando uma reação positiva no sentido de demonstrar que está buscando uma solução para 

o problema detectado. Enquanto o sujeito passivo notificado se mostra disponível e 

cooperativo para resolver suas pendências, a suspensão não se concretiza. Deixamos claro, 

contudo, que esse procedimento não encontra amparo na legislação, constituindo mais uma 

estratégia que a Gerência de Gestão da Malha Fiscal (GGMAF)
34

 entendeu ser mais eficiente 

para influenciar as ações dos contribuintes.  

Deve ficar claro que o projeto “VERITAS” não é um programa permanente, mas, 

ao longo do tempo, são desenvolvidas as ações dentro da sua concepção
35

.  

 

1.3.2 Outras características relevantes 

 

Além do manifesto caráter orientativo, com o objetivo de buscar o cumprimento 

voluntário das obrigações tributárias, outro traço característico da malha fiscal do Distrito 

Federal é sua abrangência. Considerando que o Distrito Federal exerce as competências 

tributárias dos Estados e dos Municípios, a malha fiscal atua sobre o ICMS e o ISS, e, o que é 

mais relevante, consegue obter e tratar os dados de todos os contribuintes desses tributos
36

. 

Considerando a estrutura da Administração Fiscal do Distrito Federal, apenas 

recentemente foi criado formalmente a GGMAF, gerência encarregada de administrar o 

programa da malha fiscal
37

, que está subordinada à Coordenação de Fiscalização Tributária, 

unidade vinculada diretamente à Subsecretária da Receita. Sua estrutura é composta por 14 

(quatorze) Auditores da Receita do Distrito Federal, dentre os quais 1(um) exerce a atribuição 

                                                 
34

 GGMAF é o acrônimo da Gerencia de Gestão da Malha Fiscal, unidade encarregada dos procedimentos da 

malha fiscal, que foi criada pelo Decreto 38.155, de 27 de abril de 2017, e está subordinada à Coordenação de 

Fiscalização Tributária. 
35

 Até o momento foram realizadas 5 etapas do projeto “VERITAS”. 
36

 O número total de contribuintes ativos na base de dados da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito 

Federal no mês de maio de 2017 é de: (I) 157.066 contribuintes do ICMS; e (ii) 162.409 contribuintes do ISS. 
37

 Até então a unidade encarregada da malha fiscal era composta por Auditores da Receita alocados dentro de um 

grupo não formalmente designado, que estava subordinado à Coordenação de Fiscalização Tributária. 
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de Gerente, 1 (um) de Assessor Técnico. Os 12 (doze) Auditores restantes são divididos em 2 

Núcleos, os quais são liderados por um Chefe de Núcleo. A Gerência possui ainda um 

servidor que desempenha a função de Supervisor Operacional, que tem a função de apoiar o 

Gerente nas tarefas administrativas, e não integra a carreira do Fisco do Distrito Federal.  

Dentre as fontes de informações que alimentam o banco de dados sobre o qual 

funcionam os cruzamentos, podemos citar: Informações de terceiros, tais como: (i) dados 

provenientes das administradoras de cartão de crédito e débito; (ii) informações contidas nos 

documentos fiscais eletrônicos: Nota Fiscal Eletrônica (NFe), Nota Fiscal Eletrôncia de 

Serviços (NFCe) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe); (iii) informações do Livro 

Fiscal Eletrônico (LFE); (iv) Análise dos Regimes Especiais; e (v) dados relativos aos autos 

de infração lavrados contra os contribuintes. 

O programa que permite o cruzamento das informações e provê os dados e 

permite todo o acompanhamento do Malha Fiscal foi desenvolvido internamente, por dois 

Auditores que dispunham de conhecimento na área da informática. Desde então, dada o 

aumento do seu alcance e da complexidade do sistema, e a necessidade de agilizar o 

procedimento com um número crescente de informações, o setor de informática da Secretaria 

de Fazenda do Distrito Federal tem apoiado a Gerência da Malha Fiscal, atuando sob 

demanda de novos procedimentos e processos.  

 

1.4 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

A cerne do programa malha fiscal do Distrito Federal, como ficou demonstrado, é 

a utilização de uma gama relevante de informações pelo fisco, exigidas dos contribuintes e de 

terceiros que tenham relação com suas atividades, a partir das quais pode monitorar e intervir 

adequadamente nos comportamentos capturados pelos sistemas desenhados para tratar os 

dados disponíveis. 

A ferramenta possui relevância na medida que pode abranger a totalidade de 

contribuintes do ICMS e do ISS no Distrito Federal, utilizando-se da tecnologia de 

informação para otimizar a atuação dessa Administração Fiscal. Portanto, tem aptidão para 
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lidar com o recorrente problema da falta de capacidade para atuar, uma vez que alcança a 

todos. 

Sua proposta é funcionar como um procedimento que objetiva proporcionar ao 

contribuinte, mesmo o mais descuidado, a possibilidade de regularizar sua situação sem sofrer 

penalidades. Para o sonegador, entretanto, fica a incômoda certeza (ou dúvida, a depender do 

prisma de observação) de que a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal pode 

estar acompanhando de perto suas operações, e, a qualquer momento, pode bater à sua porta. 

Dentro do modelo proposto pelas normas que regulam a malha fiscal do Distrito 

Federal, a pretensão é que o contribuinte cumpra suas obrigações de forma voluntária, ainda 

que sob a indução da respectiva Administração Tributária.  

E, na medida que também tenha por objetivo explícito na norma de regência a 

atividade de orientação ao contribuinte, ainda que de forma implícita, parece colocar como 

meta a melhoria do relacionamento com o contribuinte, nem sempre disponível para tratar 

com as autoridades fiscais. 

Contudo, considerando que se trataa de atividade que interefere na seara privada 

dos contribuintes, do modelo proposto à prática o caminho é exigente, e nem sempre os 

objetivos são atingidos.  

Nessa ótica, torna-se necessário estabelecer um parâmetro de atuação ou um 

referencial teórico adequado, para poder avaliar em que medida os objetivos propostos estão 

sendo alcançados e, numa etapa posterior, sugerir medidas que tornam a malha fiscal do 

Distrito Federal um instrumento de atuação mais eficaz.  
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO: A REGULAÇÃO RESPONSIVA COMO 

MODELO DE ATUAÇÃO  

 

A Constituição Federal atribui à União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

competência para criação de tributos por meio de lei, que deve discriminar o sujeito ativo, o 

sujeito passivo, o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota. Essa instituição dos tributos 

obedece, assim, ao denominado princípio da legalidade expressamente previsto no art. 150, I, 

da Constituição Federal, que integra a categoria dos direitos fundamentais, no caso daquele 

que se vê exigido ao pagamento de uma exação tributária.  

Entretanto, para que o valores relativos aos tributos sejam arrecadados, não basta 

a existência das respectivas leis instituidoras editadas pela unidade federativa competente. É 

imperativo que juntamente com a lei material atue uma organização administrativa apta a 

exercer as atividades inerentes à arrecadação e a fiscalização dos contribuintes, eis que seus 

comportamentos podem não ser aderentes às normas que delimitam suas obrigações fiscais 

para com o Estado. 

Assim, essa organização deve dispor de ferramentas eficientes e eficazes que 

permitam o controle do correto recolhimento do tributo devido pelo contribuinte com o menor 

emprego de recursos humanos e materiais possíveis, pois constituem bens cuja 

disponibilidade é limitada, e, por isso, devem ser colocados à disposição de um modelo que 

possa tirar o máximo proveito desses insumos essenciais. 

É dizer, considerando a função essencial exercida pelos tributos dentro de um 

Estado que se pretenda eficaz, sistemas tributários não só bem desenhados e projetados, mas 

também bem administrados, são capazes de proporcionar uma fonte de ingressos estável e 

previsível para os governos (ALINK; KOMMER, 2016, p.31)   

Podemos afirmar, assim, que, conquanto a concepção teórica do sistema tributário 

seja importante, até porque reflete as pretensões e os objetivos estatais a serem perseguidos, a 

sua implementação e manutenção, que se realiza por meio de atividades diárias 

desempenhadas pelas autoridades fiscais perante os contribuintes, exerce papel fundamental 

para o sucesso do modelo previsto abstratamente. Essa afirmação é compartilhada pelo 

entendimento de Bird e Zolt (2008), para quem a melhor política tributária serve muito pouco 

se não for apropriadamente aplicada. 
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Diante do objetivo de obter do contribuinte um comportamento orientado para o 

cumprimento voluntário de suas obrigações fiscais, a busca do consentimento ao tributo, 

ainda que resignado, constitui tarefa que também se realiza, em grande escala, no nível da 

prática administrativa, e nas estratégias empregadas pela administração fiscal, não apenas na 

edição de diplomas legislativos (CATARINO; FILIPPO, 2011, p.287), ou mesmo somente 

pela construção de sistemas tributários baseados em teorias econômicas eficientes. Isto é, a 

forma de atuação da administração fiscal constitui importante vetor para a aceitação do 

tributo, colaborando, dessa forma, para que os contribuintes possam recolher suas obrigações 

fiscais com a menor intervenção da autoridade fiscal relativamente ao seu comportamento 

perante à obrigação de pagar um tributo. 

Essas formas de atuação, ou as estratégias escolhidas para fazer valer o dever de 

observar as regras tributárias, por certo que devem atender às normas tributárias específicas, 

aos limites impostos na forma dos direitos fundamentais protetivos dos contribuintes, mas 

também devem levar em conta o sujeito passivo que deve ser devidamente estimulado, ou até 

induzido, em direção ao cumprimento de suas obrigações fiscais. 

Mesmos nos casos em que o pagamento do tributo é consentido, quando o 

contribuinte adere espontaneamente ao seu pagamento, não significa necessariamente a 

expressão de um desejo ou vontade de pagar o quantum exigido. Mesmo para quem cumpre 

voluntariamente com as obrigações fiscais, seja pelo temor de multas ou pela obediência pelo 

consentimento, trata-se de uma "aceitação resignada", que deve ser buscada e desenvolvida 

pelo Estado, evitando os desvios de arrecadação que ocorrem por meio da evasão fiscal, da 

sonegação e da fraude, mas também são consequências do desconhecimento, da 

complexidade das normas tributárias ou mesmo de erros não intencionais. Portanto, a meta é 

isolar os fraudadores e prestar um serviço melhor ao contribuinte responsável, pelo menor 

custo (CATARINO; FILIPPO, 2011, p. 287). 

É dentro desse espírito que se insere a regulação responsiva, cujo objetivo e 

pressuposto fundamental, dentro da seara da tributação, é fazer com que os contribuintes 

cumpram, tanto quanto possível, voluntariamente suas obrigações tributárias. 

Considerando que a regulação responsiva pressupõe a utilização do nível 

adequado de intervenção, levando em conta as estratégias de persuasão e de coerção, devemos 

apresentar o embasamento que demonstra que essa alternativa pode viabilizar uma boa 

atuação para a administração tributária. 
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2.1 O DILEMA DO COMPLIANCE TRIBUTÁRIA: SANÇÃO X PERSUASÃO 

 

O modelo econômico standard
38

 para analisar a propensão ao cumprimento das 

normas tributárias pelos cidadãos funda-se no pressuposto de uma escolha racional, segundo a 

qual cada indivíduo, diante da possibilidade de pagar ou não o tributo exigido, adotará aquela 

conduta que acarrete para si o benefício máximo
39

. Dessa forma, considerando que a 

probabilidade de aplicação de penalidades é pequena, seria economicamente mais racional 

escolher não pagar o tributo. Entretanto, esse fato é contrastado pelas pesquisas empíricas, 

segundo as quais a maioria dos contribuintes cumprem com suas obrigações (KIRCHLER, 

2016, p. 116). Essa constatação sugere a existência de outros fatores que poderiam contribuir 

para a ocorrência desse pagamento espontâneo. 

O modelo econômico clássico aplicado ao controle do pagamento de tributos, 

segundo o qual os esforços da administração tributária para arrecadar os tributos devidos 

deveriam ser direcionados para a realização de auditorias e aplicação de multas, teve relevante 

influência sobre as diversas administrações tributárias. Mas, considerando que essa 

aproximação do problema do não cumprimento das obrigações tributárias não consegue 

explicar os níveis concretos de maior adesão às normas, os países têm se esforçado em 

readaptar o modelo econômico baseado na racionalidade do contribuinte, no qual o seu 

                                                 
38

 Formulado por G.S Becker em 1968, e adaptado para o tratamento do cumprimento de obrigações por M. G. 

Allingham e A. Sandmo, em 1972 (OCDE, 2010; ALM; CHERRY; MAcKEE, 2011).  
39

 Considerando um nível bastante elementar de aproximação, dentro desse modelo econômico o contribuinte é 

considerado como se estivesse em um jogo entre duas possibilidades: na primeira, o indivíduo se submete à 

tributação, e, na outra, ele decide por não pagar o tributo devido. Então, o mesmo indivíduo compara os 

benefícios oriundas desses dois comportamentos, agindo para obter sempre uma posição mais benéfica ao 

ponderar custos e benefícios. Uma evasão não descoberta permite a economia do valor relativa ao tributo não 

pago, enquanto, se detectada, ensejaria a cobrança do montante respectivo acrescido de uma penalidade e dos 

juros correspondentes ao período transcorrido. Essa abordagem depende fundamentalmente da probabilidade de 

o comportamento antijurídico ser descoberto, e do nível das sanções (LEROY, 2002, p. 53). Nesse contexto, 

buscando para si o máximo resultado ou proveito, e considerando a pouca probabilidade de uma punição, o 

contribuinte seria visto como um individuo com predisposição para agir de forma desonesta, fugindo à tributação 

(KIRCHLER, 2016, p. 168). E, nesse contexto, o combate a esse comportamento implicaria no aumento da 

coerção estatal sobre os contribuintes, por meio da atuação da administração tributária direcionada a prevenir e 

coibir os desvios de conduta. Assim, considerando que um sistema tributário não pode se basear apenas no senso 

de responsabilidade dos cidadãos contribuintes para contribuir com sua cota de encargo fiscal, pagar tributo se 

transforma em uma obrigação legal, e o descumprimento desse dever enseja a repressão do Estado, inclusive 

com aplicação de penalidades. Para resumir, a extensão da evasão seria proporcionalmente inversa a 

probabilidade de ser detectada e da severidade da punição (TORGLER; SCHNEIDER, 2006), e o nível de 

aversão ao risco (FIELDMAN; SLEMROD, 2009, p. 140). Assim, o combate contra o não cumprimento das 

obrigações tributárias ocorreria por meio de instrumentos que tornariam a conduta de não aderência às normas 

tributárias um comportamento mais arriscado. Ou, observando por outro ângulo a questão, a atuação da 

administração tributária teria como foco evitar a evasão dos tributos, e não o estímulo do cumprimento das 

normas pelos cidadãos. 
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objetivo seria unicamente maximizar seu proveito pessoal. Noutra linha de pensamentos, têm 

sido utilizadas ferramentas da sociologia, da psicologia e da economia comportamental, para 

complementar a análise da postura do contribuinte perante o problema do pagamento de 

tributos
40

. 

Nesse sentido, recentes pesquisas têm levado a um uma mudança de visão sobre o 

cumprimento das normas tributárias, as quais demonstram que a frequência das auditorias e os 

níveis de sanções não teriam necessariamente uma correlação direta com o nível do 

compliance, fornecendo perspectivas alternativas sobre os fatores que também influenciam 

um comportamento aderente às normas tributárias, o que certamente tem impacto sobre a 

própria atuação do fisco, relativamente aos modelos baseados em posturas efetivadas com 

base no auto interesse pessoal (OECD, 2013). Muito mais do que considerações sobre o 

custo-benefício do descumprimento de obrigações fiscais, cientistas sociais têm levantado a 

importância de motivações de outra ordem como fundamento para a adequação fiscal dos 

contribuintes, sugerindo, ao revés, que o uso da punição como fonte de estímulo dos 

contribuintes poderia, em certos casos, ter um efeito negativo (BURMAN; SLEMROAD, 

2013, p. 179). 

Apenas para exemplificar que uma postura mais coercitiva da Administração 

Fiscal pode produzir uma reação contrária, do ponto de vista dos comportamentos individuais, 

se a intervenção estatal é percebida como muito invasiva ou controladora, aqueles com 

tendência a cumprir as suas obrigações poderiam diminuir essa propensão, com possiblidade 

de passar a desafiar a autoridade fiscal (OECD, 2010). 

Entretanto, devemos ressaltar que näo seria o caso de desconsiderar a aplicação de 

penalidades e o uso de coerção como uma possibilidade de atuação do fisco. A importância de 

                                                 
40

 Algumas razões auxiliam a explicar a razão pela qual o modelo econômico baseado na racionalidade não 

consegue explicar totalmente o nível de cumprimento das obrigações fiscais. Em primeiro lugar, a avaliação de 

risco de ser ou não detectado é feita com base em aspectos subjetivos e não objetivos, o que faz com que o 

contribuinte toma suas decisões raciocinando de forma simples e cognitiva, numa abordagem heurística, por 

meio da qual reduz e simplifica o problema original e chega a uma solução possível dentro desse processo de 

aproximação. Portanto, o processo de escolha do comportamento a seguir não necessariamente leva em conta as 

hipóteses da teoria utilitarista, ainda que ela possa atuar como um componente auxiliar para a compreensão de 

comportamentos (LEROY, 2002, p. 55). Em segundo plano, a economia comportamental, área interdisciplinar 

de conhecimento que estuda temas econômicos a partir da análise do comportamento dos agentes, explicaria que, 

muito mais relevantes do que o eventual benefício vislumbrado, várias decisões (econômicas) seriam baseadas 

na aversão às perdas (OCDE, 2010). Significa que a pessoa tende a dar a uma potencial possibilidade de perder 

algo um valor maior do que a chance de ganho proveniente da mesma situação. Isto é, a satisfação de se obter 

determinado ganho é menor do que sofrimento da perda equivalente, embora em termos econômicos essas 

situações sejam equivalentes. Em diversos experimentos sobre esse tema, ficou demonstrado que seríamos 2 

vezes mais impactados pela perda do que pelo ganho (KAHNEMAN; TVERSKY, 1991). 
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uma postura mais impositiva do fisco para com os contribuintes deve ser avaliada 

considerando os indivíduos a que se destina, e o contexto na qual ela é adotada, no qual se 

inclui levar em conta os demais fatores que podem influenciar o cumprimento das obrigações 

fiscais (OECD, 2010), sobre os quais passamos a discorrer. 

 

2.1.1 Padrões Morais de Comportamentos  

  

Alguns teóricos afirmam que sentimentos de culpa ou o risco de uma exposição 

social pode contribuir para o cumprimento das obrigações tributárias. Haveria assim, padrões 

individuais e sociais de comportamento moral
41

. 

Padrões de comportamento individual podem ser definidos como uma crença 

profunda do indivíduo sobre o que se deve ou não fazer (OECD, 2010). Alguns autores se 

referem a esses padrões de comportamento em termos de ética ou da moral tributária, que se 

traduziria, dentro de uma visão simplificada, na motivação intrínseca de pagar os tributos.  

Os Padrões morais de comportamento individual são forjados a partir de um longo 

processo de socialização do indivíduo. Portanto, não seriam facilmente influenciáveis por 

medidas instantâneas ou de curto prazo, pois decorrem do desenvolvimento paulatino de 

valores éticos fundamentais. Entretanto, diante de sua grande influência no comportamento 

dos cidadãos, inegavelmente devem integrar uma estratégia que tenha por objetivo o aumento 

do compliance tributário com foco no longo prazo (OECD, 2010)
42

. 

Já os padrões sociais compreendem aqueles ideais que são compartilhados pelo 

grupo social. Mas, a importância dos padrões sociais como fator de influência sobre o 

comportamento deve ser vista considerando o grau de identificação do contribuinte com a 

sociedade e com o governo. A hipótese subjacente a essa afirmação é que quando há essa 

identificação dentro da sociedade, a não contribuição por meio do pagamento dos tributos 

devidos acarreta no indivíduo o sentimento de perda de utilidade (OECD, 2010). Observando 

                                                 
41

 Alguns autores se referem a motivos externos e internos que influenciam o comportamento dos contribuintes. 

Nesse caso, s motivos internos têm relação com a observância das leis em razão de valores morais dos 

contribuintes, e os motivos externos teriam pertinência com o cumprimento de normas em razão do medo da 

punição Frey (1997 apud FELDMAN; SLEMROAD, 2016, p. 143), bem como em razão da influência do meio 

social (DEVOS, 2014, p. 23). 
42

 Ao contrário, Leroy (2002, p. 57) entende que a adequação fiscal não corresponde a um dever moral, 

considerando a interiorização da norma no indivíduo ou no corpo social. 
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por outro ângulo, quanto mais o indivíduo se identifica como integrante do corpo social, 

menor é a sua necessidade de receber do Estado uma contraprestação pelo tributo 

desembolsado, surgindo desse fato a maior propensão para a colaboração individual 

(FELDMAN; SLEMROAD, 2016, p. 144). 

Também contribui para a formação desses padrões sociais de comportamento do 

contribuinte em relação à tributação o conhecimento de casos ocorridos no seu meio de 

relacionamento, o contato com opiniões de especialistas na matéria, as notícias recebidas da 

mídia, e as comparações com os comportamentos e tratamentos deferidos a outros sujeitos, 

dentre outros exemplos. Esse fenômeno estaria relacionado ao que a sociologia denomina de 

“grupos de referência”, que podem ser definidos como “a coletividade cujas opiniões, 

convicções e rumos de ação são decisivos para a formação de nossas próprias opiniões, 

convicções e rumos de ação” (BERGER, 1976, p. 133), o qual nos fornece um modelo ao 

qual podemos nos comparar continuamente
43

. Nesse sentido, “a escolha de grupo trará 

consigo também um conjunto de símbolos intelectuais, os quais seria conveniente exibir com 

um ar de fidelidade”, o que demonstra, ademais, que pertencer ou não a um determinado 

grupo normalmente necessita de compromissos específicos, o que define o lugar do mundo 

social escolhido para se viver. Dessa forma, o medo da exclusão social influencia o 

comportamento direcionado com a conduta prevalente, mesmo se o indivíduo não 

inteiramente concorda com o consenso estabelecido. 

Nesse quadro, as pessoas seriam mais inclinadas a cumprir com suas obrigações 

fiscais quando confiam que as demais também estão contribuindo com seu quinhão de 

obrigação, e a força dessa influencia é maior quando a relação de proximidade é estreita, 

como se vê nas relações de amizades próximas e de parentescos. 

 

2.1.2 Justiça e Confiança  

 

De acordo com Valerie Braithwaite (2003c; 2008) o sentimento de justiça e da 

confiança no governo são elementos detectados como fatores essenciais para o cumprimento 

das normas pelos contribuintes. Segundo essa Autora, tratar-se-ia da importância da confiança 

                                                 
43

 Feldman e Slemroad (2016, p.146) defendem que quando os cidadãos identificam seu lugar na sociedade e 

país, o aparato estatal para obrigar os contribuintes pode ser reduzido porque a presença de uma “identidade” age 

como um substituto para a ameaça de imposição de penalidades.    
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mútua e da cooperação entre os contribuintes e autoridades fiscais, para atingir o objetivo de 

cumprimento espontâneo das obrigações. 

Partindo desse pressuposto, o sentimento de justiça e confiança, portanto, 

explicariam a razão pela qual muitos optam por cumprir com suas obrigações fiscais e porque 

outros preferem o caminho da ilegalidade. 

A justiça pode ser observada por três diferentes perspectivas: (i) justiça 

distributiva; (ii) justiça procedimental; e (iii) justiça retributiva (OECD, 2010; KIRCHLER, 

2016, p. 75). 

A justiça distributiva está ligada ao retorno obtido relativamente ao montante de 

tributo pago. A justiça procedimental, por sua vez, considera a percepção do contribuinte 

quanto aos métodos e procedimentos adotados pela administração fiscal. E a justiça 

retributiva leva em conta o nível apropriado da sanção quando há o descumprimento das 

regras. Em todas essas hipóteses as considerações abrangem tanto o indivíduo, quanto o grupo 

social a que pertence. 

Os tributos servem para que o Estado possa prover bens e serviços públicos, e, ao 

mesmo tempo, promover uma redistribuição da renda
44

. Considerando a justiça distributiva, a 

percepção do contribuinte de que sua carga tributária é superior aos demais, embora recebam 

do estado o mesmo retorno, tendem a torná-lo mais resistente em cumprir com seus deveres 

fiscais. Ao nível do grupo social, uma maior consciência de que os tributos pagos são bem 

aplicados em favor da sociedade leva ao aumento do compliance desses cidadãos
45

. 

Quanto à influência da justiça procedimental, e embora tenha recebido menos 

atenção do que a justiça distributiva (KIRCHLER, 2016, p. 84), estudos sugerem que esse 

fator contribui para que o contribuinte aceite a decisão tomada pela autoridade fiscal, e para o 

aumento da confiança na sua atuação (BRAITHWAITE, V., 2003a). Os aspectos que 

conformariam a justiça procedimental que importam para os contribuintes seriam, dentre 

outros, o tom de voz, o trato do contribuinte com respeito e dignidade, a confiança nos 

terceiros que prestam informações ao Fisco, e a educação para com o cidadão. Também a boa 

                                                 
44

 A partir de algumas pesquisas envolvendo contribuintes Australianos, KIRCHLER (2009, p.79) acredita que 

os contribuintes têm conhecimento sobre o que é gasto pelo Estado, e o no que deveria ser utilizado esses 

recursos, como também tem conhecimento sobre os serviços e produtos que recebem do Estado, e o que 

deveriam receber. 
45

 De acordo com KIRCHLER (2009, p.78), a percepção dos contribuintes comparativamente com os demais 

retrata uma justiça horizontal, e o retorno do valor de tributo pago em relação à contraprestação do Estado a 

justiça vertical.  
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prestação de informações ao contribuinte, a explicação clara sobre as ocorrências, o 

reconhecimento dos eventuais erros cometidos pelo Fisco, e os custos incorridos para se 

adequar às normas tributárias estão relacionado com o procedimento nas interações entre fisco 

e contribuinte. Segundo Wallschutzky
46

 (1984, apud KIRCHLER, 2016, p. 84), estes aspectos 

também são relevantes quando da realização de auditorias perante os contribuintes.  

As autoridades fiscais que não escutam os posicionamentos e as explicações dos 

contribuintes, se fechando para qualquer espécie de diálogo, seriam percebidas como injustas 

(KIRCHLER, 2016, p. 84). Ao revés, quando o contribuinte nota que durante um 

procedimento fiscal recebeu um tratamento justo e adequado, bem como teve a oportunidade 

de externar seu entendimento, a confiança individual e coletiva e o nível de cooperação com a 

administração fiscal é reforçada (KIRCHLER, 2016, p. 85). 

No nível do grupo social a justiça no procedimento é obtida quando há uma 

neutralidade em relação ao tratamento de todos que nele se integram, sem discriminações ou 

tratamentos diferenciados
47

. Segundo Murphy
48

(2003, apud KIRCHLER, 2016, p. 85), a 

percepção de que alguns tem maior liberdade para se conformar às leis transmite a idéia de 

injustiça, acarretando uma diminuição no nível de cooperação e de confiança do grupo. 

Nessa linha de pensamento, adverte-se que é de fundamental importância que a 

atividade de arrecadar tributos seja exercida com respeito aos direitos dos cidadãos 

contribuintes e, também, seja capaz de contribuir para o aumento do grau de confiança da 

sociedade na eficiência, integridade e justiça da administração fiscal. Nesse sentido, assim se 

posicionam Alink e Kolmer (2016, p.98): 

 

O público que paga impostos deveria estar seguro em sua expectativa de que a 

organização responsável por administrar o Sistema tributário do país administrará as 

leis tributárias de maneira consistente e justa para que os contribuintes que estão em 

posição similar sejam tratados igualitária e consistentemente segundo a lei e que, 

como resultado, todos os contribuintes paguem sua justa parte.  

 

                                                 
46

 WALLSCHUTZKY, I. G. Possible causes of tax evasion. Jornal of Economic Psycho: v.5, n.4., 1984. p. 

371-384.  
47

 Nesse caso a justiça é objetivamente considerada, a partir de um standard que vale para todos indistintamente. 
48

 MURPHY, K. Procedural justice and tax compliance. Australian Journal of Social Issues: v. 38, n.3, 2003. 

p. 379-407. 
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Concluem os mesmos autores que “administrar as leis tributárias de um país 

deveria servir ao interesse público, isto é, deveria antender às necessidades do governo e das 

pessoas do país a que o governo serve” (ALINK; KOLMER, 2016, p.99). Nessa linha de 

entendimento propõem que a administração tributária deve prover uma combinação adequada 

de serviços aos contribuintes e exigência justa do cumprimento das leis tributárias. 

Com efeito, o senso de justiça subjetiva depende fundamentalmente do modo pelo 

qual os cidadãos observam a atuação da administração fiscal, mesmo se o resultado final é 

adverso às suas pretensões. Isto é, ser tratado com respeito e dignidade pode ser mais 

importante do que os resultados econômicos que uma ação fiscal pode gerar (OECD, 2010). 

Sobre o procedimento, vale reprisar as palavras de Valerie Braithwaite (2009):  

A autoridade desenvolve confiança e constrói sua legitimidade não por meio 

de dar o resultado esperado pelo administrado, o que é impossível, mas ao 

observar o direito de o interessado falar e ser ouvido atentamente e ter um 

tratamento respeitoso
49

 

 

A justiça retributiva se refere a uma percepção de que as penalidades aplicadas 

aos casos de descumprimento das normas tributárias são justas, dando suporte para os 

comportamentos aderentes ao cumprimento das obrigações fiscais (OECD, 2010). Do ponto 

de vista subjetivo individual a sensação de injustiça pode ocorrer tanto na aplicação de uma 

pena exageradamente severa, quanto quando uma pena irrisória é atribuída a determinado 

comportamento que exigiria uma reprimenda mais intensa. Está relacionada com a 

legitimidade da autoridade fiscal, e o grau de efetividade da administração tributária no trato 

dos comportamentos que se desviam das normas.  

Especialmente em países nos quais o nível de cidadania fiscal é elevado, deixar de 

pagar seus tributos por meio de condutas fraudulentas desafia o sentimento de cooperação 

social e é considerada uma ofensa grave e, nessa hipótese, haveria espaço para a aplicação de 

penalidades severas (KIRCHLER, 2016, p. 87).  
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 Original em inglês: “That Autorities develop trust and build their legitimacy, not throug giving people the 

outcomes they want, which is impossible, but rather through observing their right to a fair hearing and 

respectiful treatment.” 
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Uma pesquisa desenvolvida pela OECD (2010) revelou que a maioria dos países 

considera que o sentimento individual de justiça, tanto do sistema quanto do tratamento 

recebido do fisco, constitui fator importante para estimular o contribuinte a honrar suas 

obrigações fiscais. 

 

2.1.3 Outros Fatores a serem Considerados 

 

De acordo com pesquisas e experiências empiricas, esses fatores até então 

considerados não excluiriam a presença de outros que, eventualmente, também têm a 

capacidade de influir a decisão dos contribuintes em cooperar.  

Por exemplo, a idade pode influenciar o nível de cumprimento das obrigações
50

. 

Por outro lado, testes realizados na Austria teriam demosntrarado que as mulherem têm maior 

tendência ao cumprimento das obrigações do que os homens. E as pessoas casadas teriam 

mais propensão a cumprir as normas tributárias do que os solteiros (ALINK; KOMMER, 

2016, p. 184). 

Uma educação mais completa, que leva a uma melhor compreensão da tributação, 

poderia conduzir nas duas direções, diminuindo ou aumentando o compliance. 

Pessoas com renda média e aqueles cidadadãos situados na parte superior dos 

estratos sociais tenderiam a cumprir menos suas obrigações fiscais. A probabilidade de os 

assalariados fugirem à tributação é menor, em relação aqueles que sobrevivem de renda, 

ganho de capital ou empregados autônomos, o que é explicado pelo fato de os empregadores 

informarem os pagamentos efetuados aos empregados para o fisco, bem como pela retenção 

na fonte dos tributos incidentes sobre essas rendas.  

Aspecto interessante está na constatação empírica realizada no Canadá, de que os 

contribuintes que utilizam o meio eletrônico para declarar suas obrigações e pagar o montante 

devido, demonstrariam maior nivel de compliance em relação aqueles que utilizam soluções 

não digitais. (ALINK; KOMMER, 2016, p. 184) 
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 Os idosos cumpririam  mais com o pagamento de impostos do que os mais jovens. 
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Circunstânncias econômicas também influcnciam o nivel de cumprimento. 

Considerando que as pessoas têm maior propensão a evitar perdas do que a correr riscos para 

obter ganhos, o descumprimento ocorrerá com maior probabilidade quando o contribuinte tem 

de pagar uma quantia em comparação ao caso em que tem um valor a receber. Também, 

quando a existência de um negócio está ameaçada (nesse caso, a chance de grande perda é 

real), o cidadão tem motivação suficiente para savalguardar seu interesse inclusive por meio 

do não pagando dos tributos devidos (ALINK; KOMMER, 2016, p. 185-185), ainda que, 

ordinariamente, diante de condições econômicas mais favoráveis, a sua tendência seria o 

cumprimento regulação das obrigações. 

Como se vê, a efetividade da atuação da administração tributária depende 

igualmente da análise da situação concreta, bem como do contexto que a envolve.  Portanto, a 

questão não é saber se determinada forma de agir funciona ou não, mas quando e de que 

forma ela pode ser utilizada como ferramenta para dar resultados mais efetivos. E, nesse caso, 

deve ser observado tanto o resultado sobre contribuinte individual objeto de ação estatal, isto 

é, aqueles que sofreram alguma espécie de intervenção do Estado, bem como os demais que 

não foram submetidos aos mesmos procedimentos (OECD, 2010). 

Com base nessas considerações sobre os fatores com capacidade para 

influenciar a postura dos contribuintes na direção do cumprimento de suas obrigações fiscais, 

não parece fazer sentido adotar uma estratégia baseada exclusivamente na coerção ou na 

utilização privativa de métodos de persuasão, menos intrusivos, que levam o contribuinte a 

optar pelo pagamento voluntário.  

Esses apontamentos servem para validar a premissa essencial da regulação 

responsiva, segundo a qual a aglutinação de estratégias que utilizam tanto a coerção quanto a 

persuasão, seria mais eficaz para lidar com o problema do cumprimento das obrigações fiscais 

pelos contribuintes.  

 

2.2 A TEORIA DA REGULAÇÃO RESPONSIVA 

  

A aproximação regulatória retratada na regulação responsiva surgiu no ano de 

1992, periodo que foi antecedido por um intenso debate entre os defensores do livre mercado 

que se contrapunham aos que pregavam a necessidade de intervenção estatal na economia. 
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Os defensores do livre mercado se baseavam fundamentalmente na premissa da 

ineficiência governamental. Suas idéias se popularizaram no final do século XIX, após a 

Revolução Francesa, mas perderam influência no inicio do século XX, quando se clamou por 

esforços para remediar as injustiças sociais e, ao mesmo tempo, o governo tentava evitar os 

abusos das corporações. Assim, surgiu a proposta de que alguma forma de regulação dos 

mercados seria necessária para proteger não só os cidadãos, como também as próprias 

corporações (AYRES; BRAITHWAITE, J., 1992, p. 9). 

Os defensores da regulação estatal, ao contrário, pregavam que as coorporações 

seriam motivadas pelo custo beneficio oriundo de suas práticas (ponderavam o benefício 

auferido em razão do descumprimento de uma regra com o custo que incorreria caso sua 

conduta irregular fosse descoberta). Por isso, um regulador deveria monitorar seus 

comportamentos de modo a aumentar a probabiliade de alcançar eventuais violações, as quais 

seriam penalizadas com sanções. E, o melhor agente capaz de reforçar os paradigmas de 

comportamento que serviriam ao interesse púbico seria o Estado. 

Entretanto, apesar dessa polarização, o que se observava por detrás dos discursos, 

na prática, era uma alternância de periodos e fases de maior ou menor regulação (AYRES; 

BRAITHWAITE, J., 1992, p.7)
51

, ou de mais ou menos intervenção estatal. 

Nesse cenário de aparente oposição de duas teorias que seriam supostamente 

antagônicas, a regulação responsiva representou uma proposta de conciliar os argumentos das 

duas correntes, para defender uma concepção republicana de empoderamento de todos os 

atores que atuam dentro do ambiente a ser regulado: o mercado privado (ou as firmas), as 

associações, os grupos de interesse público, e também o Estado. A existência e efetiva 

partipação desses autores nas demandas regulatórias tinha importância fundamental tanto para 

desafiar quanto para constituir o poder dos demais (AYRES; BRAITHWAITE, J., 1992, p. 

14). 
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 Os autores chegaram a essa conclusão após analisar a era de 8 anos do governo Reagan nos Estados Unidos, 

que tinha um viés ideológico mais direcionado para a diminuição da influência do estado no mundo ocidental 

(somente comparável aos anos do governo de Margareth Tatcher, na Inglaterra), contudo, o que se constata na 

prática do periodo é uma dificuldade de mudança de uma rota regulatória. Como exemplo, cita que: (i) entre os 

anos de 1980 e 1985 o número de condenações judiciais em razão de sonegação fiscal de tributos federais, que 

redundaram em prisão, aumentou de 34% para 48%; (ii) O orçamento destinado à regulação do Sistema 

financeiro foi elevado em 130%, e o efetivo de pessoal aumentou em 44% durante a era Reagan; (iii) A 

regulação do antitruste apresentou um comportamento misto: Em comparação com o periodo do Presidente 

antecessor, Jimmy Carter, houve uma menor intervenção nas fusões e aquisições e o número de ações criminais 

mais do que dobrou. Concluem que o discurso do Presidente Reagan de colocar o Estado longe das empresas era 

retórico, e que o Presidente Carter teria sido um governo mais comprometido com a desregulação (AYRES; 

BRAITHWAITE, J., p.9). 
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Nesse sentido, um Estado forte é importante para a construção da estrutura de 

mercado (Estado a quem incumbe a elaboração de leis que regem os contratos, a construção 

da infraestrutura necessária para o desenvolvimento da economia, o trato das regras do 

antitruste, etc). Ao mesmo tempo em que se constata que a regulação estatal influencia os 

mercados, deve ser reconhecido que a riqueza gerada pelos mercados permite a existência de 

instrumentos regulatórios, constituindo um movimento virtuoso (os mercados nos quais a 

riqueza é mais abundante têm maiores condições de realizar o controle da poluição, por 

exemplo).  

Todas essas considerações seriviriam para demonstrar que já seria o tempo 

oportuno para o surgimento de opções criativas que pudessem transpor o abismo existente 

entre a corrente defensora da regulação estatal e aquela que pregava a ausência da 

interferência do Estado, que deveriam considerar uma realidade de maleabilidade ou 

adptabilidade da regulação, com o aumento da participação de todos os atores no processo. 

Assim, a idéia essencial apresentada era existência de um Estado forte que redistribui seu 

poder por meio da concessão do direito de participação de grupos enfraquecidos no jogo 

regulatório, os quais seriam providos dos recursos para seu empoderamento (AYRES; 

BRAITHWAITE, J., 1992, p. 18). 

A regulação responsiva, como qualquer forma de regulação, prevê os meios pelos 

quais o regulador pode influenciar uma pessoa ou organização a obter um resultado 

determinado. Especificamente, propõe que o governo deveria ser mais sensivel na condução 

daqueles que ele pretende regular, considerando os limites impostos eventualmente pelas 

regras aplicáveis ao caso, para, daí, decidir sobre a necessidade de uma resposta mais ou 

menos intervencionista. Particularmente, a decisão de utilizar uma forma mais interventiva de 

regulação deve ser precedida de uma análise da efetividade da forma como os cidadãos e as 

organizações se autorregulam (BRAITHWAITE, J., 2002, p.29; 2006). Isto é, deve-se dar 

uma chance para que a autoadequação funcione, antes de serem utilizadas medidas mais 

impostivas por parte do Estado. 

Dessa forma, a regulação responsiva tenta resolver o dilema acerca da utilização 

de estratégias persuasivas, ou quando o melhor caminho é utilizar uma das formas de coerção. 

Ressaltamos que, ao analisarmos os fatores que podem influenciar os 

comportamentos dos contribuintes em direção ao cumprimento ou descumprimento da norma, 

deixamos claro que essa consideração é de essencial importância para a tomada de decisão 
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sobre a melhor estratégia a ser adotada pelas administrações fiscais, sob pena de haver um 

retrocesso no alcance da meta sempre desejada de aumentar o nivel de cumprimento 

voluntário das obrigações fiscais. 

Portanto, considerando que a regulação responsiva tenta resolver o dilema de 

quando punir ou quando persuadir, a teoria vai de encontro com os achados encontrados 

através das pesquisas empíricas, segundo os quais nem sempre a punição seria a melhor 

estratégia, como também a persuasão pode não ser eficaz em determinadas situações. Tanto 

uma análise a partir da racionalidade econômica do agente como uma abordagem 

psicosociológica convergem para a necessidade de se evitar politicas baseadas exclusivamente 

ou na punição ou na persuasão.  Ao contrário, a estratégia de utilizar ambos os métodos, teria 

maior chance de produzir um resultado regulatório mais eficaz, e mais consistente a longo 

prazo (AYRES; BRAITHWAITE, J., 1992, p. 5). 

Convém, outrossim, assentar a idéia de que não é possível afirmar uma única 

solução regulatória ótima ou ideal. Apenas existem solucões que respondem melhor do que 

outras para a uma dada configuração de apoio e oposição presentes no ambiente dentro do 

qual se pretende obter determinada conduta (AYRES; BRAITHWAITE, J., 1992, p. 5). 

Por isso, a regulação responsiva não pressupõe a existência de um programa 

definido sobre a melhor maneira de estabelecer a regulação. Ao contrário, a melhor estratégia 

depende do contexto na qual será aplicada, pois, diferentes estruturas levarão a diferentes 

graus e formas de regulação. 

Concretamente, o caminho que a teoria responsiva sugere, dentro de um desenho 

regulatório que pressupõe um nivel de intervenção crescente na medida que o contribuinte 

demonstra o desejo de não cumpir com suas obrigações, é que as interações entre o governo e 

aqueles de quem se pretende determinada forma de agir devem ocorrer através do diálogo e 

da cooperação. Assim, parte-se do pressuposto essencial de que prevalece a intenção de 

cumprir as regras, e, nesse caso, a resposta do Estado é demonstrar a firme convicção de que 

seu papel é auxiliar e fornecer os meios necessários para que esse objetivo seja atingido, e não 

punir eventuais falhas de comportamento que sejam detectadas de algum modo. Assim 

ocorrendo, as duas partes se beneficiam do processo, eis que os custos envolvidos na 

regulação são menores, e também se reduz a possibilidade de instauração de litígios.  
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A existência e a sinalização clara da capacidade de exercer uma maior 

intervenção estatal com consequências mais severas para a empresa facilita o surgimento de 

um clima mais propenso a não litigação e ao consensualismo, do que é possível quando o 

Estado, desde o princípio, utiliza uma postura de embate e de punição como caminho. 

(AYRES; BRAITHWAITE, J., 1992, p. 39). Essa aparente incongruência é tratada como o 

paradoxo da regulação responsiva, segundo a qual o escalonamento ascendente das 

possibilidades interventivas reforça e ajuda a construir e colocar em prática formas de 

autoenquadramento, naturalmente menos intrusivas. Deveras, por existir a capacidade de 

escalada para sanções severas por parte do regulador, geralmente a regulação pode se resumir 

na criação colaborativa de habilidades entre a autoridade estatal e o regulado. 

Ademais, a regulação responsiva eficaz requer sutileza na manipulação do 

silêncio das sanções e na atribuição de responsabilidade, de forma que os objetivos da 

regulação sejam internalizados ao máximo, e que a coerção e a incapacitação funcionem e 

trabalhem apenas quando a internalização falhar (AYRES; BRAITHWAITE, J., 1992, p. 50). 

Três são as razões pelas quais a cooperação deve ser colocada em ação em 

primeiro lugar: (i) a punição exige mais recursos do que a persuasão. Assim, se a persuasão é 

usada em primeiro lugar, e atinge seu objetivo, recursos serão poupados; (ii) a regulação 

baseada na punição pode ensejar um jogo de gato-e-rato no qual as firmas tenderão a usar as 

brechas da lei, e a resposta estatal a essa conduta será a elaboração de outras leis para tentar 

tapar aquelas já utilizadas, o que poderá dar margem ao aparecimento de outras brechas, e/ou 

a formação de um sistema normativo incoerente pelo direcionamento contra pontos 

específicos, de violações dirigidas, em detrimento do todo
52

; (iii) Em setores nos quais a 

realidade pode se alterar rapidamente de tal forma que a regulação atrelada à estrita aplicação 

da lei não consegue se manter atualizada ao cenário vigente, maior atenção deve ser dada as 

formas de persuasão em relação à aplicação de punições (AYRES; BRAITHWAITE, J.,1992, 

p. 26). 

A responsividade não implica na existência de uma regulação ideal, mas defende 

a existência de soluções que respondem melhor do que outras considerando a pluralidade de 

configurações de apoio e oposição que existe em um dado ambiente a ser regulado. Essa 

                                                 
52

 A propósito do fato de o Estado mudar a lei para atender a determinado comportamento aproveitador do 

contribuinte, podemos associar essa prática com um navio em movimento que é constantemente alvo de reparos 

no mar até que tenha tantos reparos que ele acabe afundando sobre seu peso (BRAITHWAITE, V., 

BRAITHWAITE, J., 2001). 
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multiplicidade de modos de intervenção pode ser equiparada a uma caixa de ferramentas que 

é colocada à disposição do regulador, que, no caso concreto, colocará em prática aquela 

abordagem especifica que melhor se adequar (BRAITHWAITE, V., 2003a). Portanto, não se 

trata de usar a intervenção direta ou colocar em prática instrumentos de persuasão. Ao 

contrário, trata-se de conjugar adequadamente essas duas modalidades, cujo mix poderia abrir 

possibilidades de desenho de melhores soluções para a politica de regulação que se pretende 

implementar, e os fins que pretende atingir (AYRES; BRAITHWAITE, J., 1992, p. 48). 

Essencialmente, a regulação responsiva considera que o Estado regulador deve ser 

mais responsivos (ou receptivos) às condutas dos cidadãos e as organizações, antes de 

optarem por uma postura adequada, de maior ou menor intervenção (BRAITHWAITE, J., 

2002, p.29). Para tanto, de acordo com essaa teoria, a proposta para um esquema regulatório 

deve considerar que aquele que será objeto da regulação quer cumprir com sua obrigação, e, 

por isso, deve ser encorajado e auxiliado no processo de adequação aos padrões desejados de 

comportamento, em uma primeira abordagem. 

  

2.2.1 A Pirâmide Regulatória 

 

A regulação responsiva é concretizada na forma de uma pirâmide de estratégias 

regulatórias, que retrata, sob a forma gráfica, como o agente regulador deve atuar no processo 

regulatório, iniciando com táticas destinadas a obter a cooperação, que seriam gradativamente 

substituidas por posturas mais interventivas que culminariam com a aplicação de penas 

severas, caso o regulado mantivesse uma conduta de não se adequar aos padrões esperados 

pelo Estado. Concretamente, seu desenho e conformação constitui a adaptação da teoria para 

o caso concreto em que pretende atuar. 

Com efeito, a pirâmide regulatória deixa claro a idéia segundo a qual, na medida 

que alcança patamares mais elevados na hierarquia de atuaçao, fará uso dos instrumentos de 

coerção disponíveis, na medida em que a cooperação não prevalece. Isto é, quando a firma, 

aproveitando-se e explorando a postura cooperativa do regulador, muda seu comportamento 

para um perfil de inadequação, o regulador também altera sua resposta, ou sua forma de agir, 

abandonando cautelosamente a cooperação para atuar de modo escalonado em direção a 

patamares cada vez mais elevados da coerção. Por certo que esse escalonamento na utilização 
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da força deve ser de tal ordem que seja utilizado somente a intervenção minima necessária 

para que o regulado retorne para uma posição cooperativa. 

No nível inicial da regulação, os regulados terão a chance de discutir a justiça e a 

legalidade das normas que lhes são impostas, ao mesmo tempo que o regulador deverá 

demonstrar abertura para esse diálogo, inclusive para ouvir pontos de vistas contrários e 

interpretações diferentes daquelas que defende. Contudo, se os regulados demonstram utilizar 

uma postura de jogar com essa possibilidade para fugir de suas obrigações, e não se atentam 

para as consequências danosas que essa conduta pode ensejar e desconsiderem o que deve ser 

feito para se corrigirem, deve ser iniciada a escalada da intervençao (BRAITHWAITE, J., 

2011, p. 488). 

A possibilidade de escalada no nível de intervenção dá ao Estado a capacidade 

para exigir e buscar o compliance, ao custo de aumentar a inflexibilidade e a oposição de 

intenções (AYRES; BRAITHWAITE, J., 1992, p. 38). É dizer, quanto maior o uso da força 

impositiva, menor é o espaço do regulador para ouvir e dialogar, pois, nesse caso, a letra da 

lei será a bússola guia de sua atividade. 

Tal qual afirmamos linhas atrás, a regulação responsiva toma forma concreta 

através do desenho de uma pirâmide regulatória, que tem sido utilizada em contextos sociais 

variados, alcançando desde a regulação do bullying nas escolas, até para lidar com o combate 

a crimes corporativos (BRAITHWAITE, V., 2006). Dessa forma, o contexto aonde irá atuar é 

fundamental para que sejam estabelecidos os níveis hierárquicos e as estratégias que serão 

colocadas à disposição para que se obtenham os resultados esperados em cada estrato da 

pirâmide. 

A análise da figura 1, abaixo, deixa claro que uma pirâmide regulatória é 

desenhada para promover a autorregulação
53

, deixando a utilização de instrumentos mais 

coercitivos e interventivos pela autoridade reguladora na medida que o regulado deixa de 

cooperar e enquanto se mantenha nessa posição.  
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 Autorregulação, no presente trabalho, deve ser compreendida não como a condução individual de acordo com 

suas próprias diretivas, mas como um processo espontâneo de aderência às regras ditadas pelo Estado. O termo é 

sinônimo de autoadequação ou autoenquadramento. 
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Figura 1- Exemplo de pirâmide de estratégias. Fonte: (BRAITHWAITE, V., 2006) 

 

A função de um modelo que busca influenciar o fluxo de eventos
54

, sintetizado 

na apresentação de uma pirâmide regulatória, é estabelecer todas as opções que a autoridade 

fiscal pode utilizar para obter o compliance. No primeiro nível, as opções podem incluir a 

utilização de campanhas educativas, cartilhas informativas, serviços de ajuda, bem como é 

importante comunicar aos atores as consequências do não compliance. No segundo nivel, 

cabem as politicas de monitoramento e controles, podendo chegar a formas mais interventivas 

como as auditorias e investigações. No topo da pirâmide, as estratégias podem compreender a 

cassação da licença para funcionar ou até a tomada de medidas na área penal. 

Destarte, na sua base as estratégias têm como objetivo persuadir o contribuinte 

a cooperar, através do diálogo e do apoio mútuo entre regulado e regulador, realizando, o 

próprio agente privado, seu enquadramento aos padrões legais estabelecidos. Por sua vez, é 

importante ressaltar que essa abertura para o diálogo é capaz de promover uma persuasão nas 

duas direções. É dizer, nesse patamar, no qual prevalece a cooperação, o regulado também 

deve ter a possibilidade de persuadir as autoridades estatais (BRAITHWAITE, V., 2003a). 

Na medida que a cooperação deixa de ser observada, os regulados perdem o 

poder de influenciar e persuadir os agentes estatais, que passam a atuar com base na aplicação 

estrita dos comandos legais, e tomam para si a direção integral das intereções, reduzindo os 

espaços de manobra dos regulados. 

Esse modelo de atuação de baixo para cima na pirâmide regulatória, portanto, 

envolve uma transferência de poder do particular para os agentes reguladores, na porporção 
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 Mais adiante, situaremos a regulação como uma atividade desenvolvida para influenciar o fluxo de eventos. 
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em que são utilizadas medidas mais intrusivas pela constatação de que não há o desejo e o 

esforço em cooperar. Concomitantemente, a subida na escala de intervenção implica na perda 

de liberdade por parte do contribuinte (BRAITHWAITE, V., 2003a). 

Ponto fundamental da regulação responsiva é sua dinamicidade, uma vez que não 

pressupõe uma forma pré-definida de quais seriam os problemas que deveriam ser tratados na 

base da pirâmide, aqueles que seriam colocados no meio da pirâmide, e quais deveriam ser 

direcionados para o ápice (BRAITHWAITE, J., 2002, p. 30).  

Também, considerando que na regulação responsiva o regulador responde à 

postura do regulado, e na medida de sua não cooperação parte para formas de interações mais 

interventivas, outra vertente da dinâmica da regulação responsiva está no fato de as interações 

poderem ocorrer nos diversos níveis da pirâmide, em momentos diferentes e em razão de 

condutas diversas. Essa constatação conduz a inexorável conclusão de que a teoria pressupõe, 

necessariamente, que regulador e regulado terão vários encontros no processo de obter e 

alcançar o comportamento desejado. Desse modo, resta implícito que a regulação responsiva 

não se aplica para os casos em que os “encontros regulatórios” ocorrem em momentos 

singulares, que não se repetem. 

Importa ressaltar que o regulador deve resistir em categorizar os agentes privados, 

deixando espaço para o diálogo, independente da seriedade do problema (BRAITHWAITE, 

J., 2011, p. 483). A resposta do regulado inicia o processo é guiará o próximo passo a ser 

dado pelo regulador, podendo surgir daí um ciclo virtuoso ou vicioso de respostas do agente 

privado e ações estatais. 

Na medida em que a cooperação não prevalece e subimos a pirâmide com a 

utilização de medidas cada vez mais coercitivas, geralmente se chega a um ponto aonde, 

provavelmente, o problema se resolve pela mudança de atitude do regulado, que retomaria o 

desejo de cumprir com as regras estabelecidas. Nesse momento a regulação responsiva impõe 

o retorno à base como a política de relacionamento que deverá prevalecer a partir da solução 

do problema, assim vigorando doravante até o surgimento de novos acontecimentos. E, mais 

importante, as interações futuras deverão ocorrer como se o regulado, desde o início, tivesse 

se comportado dentro de um padrão de cooperação. Daí se afirmar que a regulação responsiva 

é capaz de perdoar as falhas ocorridas no passado, desde que o regulado se mantenha 

adequado ao que dele se espera.  
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Relevante é a constatação de que a utilização de uma pirâmide regulatória com 

níveis hierárquicos de intervenção constitui uma opção racional para o Fisco. Nesse sentido, 

primeiramente, a baixa capacidade de exercer uma vigilância ostensiva sobre todos aqueles 

que se propõe regular não é uma opção viável, pois os recursos disponíveis para realizar um 

monitoramento regular e contínuo, com a devida profundidade e alcance abrangente, são 

limitados
55

. 

Dessa forma, considerando que dentro de uma proposta de utilização da 

regulação responsiva a maior parte da atuação da administração pública ocorreria na base da 

pirâmide, território no qual prevalece a autorregulação, e na qual os custos são menores, a sua 

adoção parece ser o caminho naturalmente mais viável. As intervenções mais profundas, 

utilizadas para os casos de não cooperação reiterados, de acordo com o modelo, ocorreriam 

em menor número. Portanto, a limitação de recursos é levada em conta na aplicação da 

regulação responsiva.  

A teoria da regulação responsiva não está limitada ao conceito da pirâmide 

regulatória, embora ela auxilie com uma visão didática e estruturada dos estímulos, das 

sanções e da escalada através dos níveis interventivos propostos. A ideia é de que, começando 

pelo diálogo e pela persuasão, é possível expandir, estimular e auxiliar que os regulados 

resolvam os problemas por si mesmos (autocontroles), sem necessariamente demandar a 

intervenção direta do estado. Os custos que essa forma de atuar impõe seriam menores, tanto 

para o Estado, quando para os regulados, promovendo benefício mútuo. 

Por isso, o regulador não deve se apressar em reforçar as sanções legais contra os 

problemas detectados, sem antes considerar um rol de abordagens de estímulo às habilidades 

dos próprios regulados. À medida que alguns demonstrem capacidade de expandir suas forças 

a níveis antes considerados improváveis, os reguladores devem ressaltar essa inovação, 

divulgando e apoiando a expansão da iniciativa por diversos meios.  

De acordo com Mikler
56

 (2009, apud BRAITHWAITE, J., 2011, p. 481), 

podemos tomar como um bom exemplo dessa abordagem de estímulo às habilidades dos 

regulados fazendo uma comparação entre os avanços que fabricantes de automóveis de 
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 Segundo Bird (2015), esse fato explicaria, em parte, porque os sistemas tributários instauraram regimes nos 

quais os próprios contribuintes apuram e pagam seus impostos, sem uma mobilização especial das autoridades 

fiscais. 
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 MIKLER, John. Greening the car industry: variates of capitalism and climate change. Cheltenham: Edward 

Elgar, 2009. 
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diferentes nações alcançaram quanto à economia de combustível. Nessa situação, a regulação 

japonesa foi mais efetiva que a europeia, e muito mais do que a americana, em reduzir os 

danos ambientais que os carros causam. Isso, apesar do fato de a aplicação da legislação 

ambiental no Japão ter baixa capacidade de punição. A chave para o sucesso japonês foi 

encorajar a competição em excelência e em engenharia para levar a economia de combustível 

a novos patamares. Assim, quando um dos seus fabricantes estabelece um novo teto ou 

alcança um novo patamar, o estado convoca os demais fabricantes para deixar bem claro que 

é esperado que os demais atinjam esse novo nível de excelência, seja comprando a nova 

tecnologia da empresa paradigma ou inventando suas próprias ferramentas para superá-lo.  

A ideia, então, é reforçar o estimulo à cooperação de modo a expandir as virtudes 

para solucionar mais e mais problemas de interesse da regulação. Quando a iniciativa falha 

em resolver problemas específicos, o regulador inicia, pela base, sua atuação buscando a 

cooperação dos interessados.   

A base da pirâmide de sanções corresponde ao patamar de justiça restaurativa, 

baseada no diálogo, para alcançar a conformidade com a lei. À medida que escalamos a 

pirâmide de sanções, as intervenções tornam-se cada vez mais onerosas para todos os 

envolvidos. Cumpre-se, dessa forma, a premissa da pirâmide pela qual a caminhada estatal 

deve sempre iniciar pela base, subindo para patamares de sanções mais severas apenas se 

houver resistência e o diálogo falhar. Do mesmo modo, a escalada para patamares ainda mais 

severos pressupõe que as sanções menos gravosas falharam.  

Segundo Braithwaite (2011, p. 483), até mesmo com as matérias mais sérias – 

descumprir obrigações legais na operação de uma usina nuclear que ponha em risco milhares 

de vidas – deve-se se manter firme o pressuposto de que é melhor iniciar pelo diálogo na base 

da pirâmide. Essa premissa significa que, embora o problema mereça uma atenção especial, a 

resposta natural do Estado é, em primeiro lugar, tentar o diálogo para lidar com a situação, 

para só então superar essa presunção se a resistência do regulado prevalecer. Ao alcançar o 

patamar em que o regulado adota providências de correção e reparação, regulador e regulado 

retornam à base da pirâmide.  

Por sua vez, torna-se de fundamental importância o reforço das providências para 

assegurar a conformidade, que podem, inclusive, serem objeto de reconhecimento expresso 

pelo regulador, da mesma forma que a recusa categórica ao cumprimento deve receber a 

punição e a reprimenda necessária.  
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É essencial ter em conta que a estrutura piramidal que reforça o pressuposto da 

persuasão entrega a opção mais barata e respeitosa, dando uma chance para que a solução do 

problema ocorra através do diálogo. No entanto, iniciativas de custo punitivo mais elevado 

são guardadas de reserva para os poucos casos em que a persuasão não consiga produzir 

resultados satisfatórios. Aguarda-se que a escalada para penalidades cada vez mais severas 

geralmente levará ao ponto em que a racionalidade será vencida pela verificação de que ceder 

e obedecer à norma é mais benéfico para a firma. 

Algumas vezes, no entanto, o regulador se depara com situações nas quais o 

processo de escalada para intervenções cada vez mais severas não é eficaz para alcançar a 

conformidade. Uma das causas para essa falta de efetividade pode estar na constatação de que 

o regulado não tem a competência necessária para implementar as mudanças que a situação 

requer, não se tratando, por isso, de falta de vontade de cooperar, hipótese na qual deve ser 

avaliada a possibilidade de incapacitar o regulado, impedindo-o, pelas vias legais, de exercer 

a atividade. Outra resposta possível para o insucesso no processo de utilização de medidas 

mais interventivas, é que nenhum nível de punição conseguirá produzir um resultado mais 

favorável, do ponto de vista econômico puro
57

 (BRAITHWAITE, J., 2011, p. 501). Nesse 

caso, a razão mais comum é que um regulado está realizando um cálculo racional entre o 

custo provável de respeitar a lei e os ganhos que pode obter quando desrespeita as normas.  

É importante ressaltar que recorrer a sanções mais coercitivas e impositivas após 

iniciar pelo diálogo, utilizando a persuasão, faz com que as punições mais rígidas sejam vistas 

pelos regulados com maior legitimidade. E, quando a regulação é vista como mais legítima e 

procedimentalmente justa, o respeito à norma torna-se mais provável, podendo o reforço à 

legitimidade ser estabelecido claramente pelo regulador na etapa do diálogo, não em tom de 

ameaça, mas como uma consequência possível, a depender exclusivamente do 

posicionamento do regulado, que, nesse momento, está no controle da resposta que será 

ofertada pelo regulador. Desse modo, mesmo a aplicação de punições e penalidade em fases 

posteriores não será considerada como um ato estatal desproporcional e desarrazoado, pois o 

Estado não atuou de forma unilateral e impositiva desde sempre, mas possibilitou ao ator 

privado uma solução conciliada.  

Outro caso interessante ocorre quando os sistemas punitivos estão 
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 Para o caso de fraudadores “contumazes” a sugestão seria a realização de auditores continuadas, de modo a tornar 

sistematicamente não benéficos os comportamentos não aderentes. Embora essa estratégia possa requerer recursos adicionais 

de tempo e custo, é uma importante forma de transmitir para a sociedade que os sonegadores habituais estão sendo vigiados 

(OCDE, 2013). 
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sobrecarregados, que passam a impressão de que possuem uma aplicação consistente das 

sanções, quando na verdade a estrutura punitiva está dispersa e fragilizada. Infelizmente, esse 

sistema é pior nos cenários em que há mais desconformidades com a norma, gerando uma 

sobrecarga adicional sobre o sistema. Nessa hipótese, a estrutura da pirâmide funciona bem 

por manter a maior parte dos agentes, e dos recursos, na base da pirâmide. Ela reforça que, se 

o agente regulado não se move para se enquadrar por infringir a lei, por meio da adoção de 

um plano de ação acordado na base da pirâmide, o regulador o enquadrará de modo mais 

severo durante escalada até o topo da pirâmide, deixando claro que está pronto para ir tão 

longe quanto for necessário para vencer a resistência. Assim, é mais barato e racional para o 

ator privado se autorregular de algum modo
58

. 

O desafio, assim, não é buscar meios de evitar o uso da coerção, mas tentar 

minimizar os problemas que a escalada das intervenções pode ocasionar, e como evitar 

ameaças. O paradoxo da pirâmide é que, ao mesmo tempo em que podemos assumir um 

compromisso inegociável de subir os degraus caso não sejam adotadas medidas para prevenir 

a recorrente desobediência da lei, a escalada além dos primeiros degraus dificilmente ocorrerá 

na hipótese de o contribuinte assumir uma postura de cooperação. A fonte fundamental da 

regulação responsiva é a crença dos regulados de que inexoravelmente ocorrerá a escalada das 

punições, caso os problemas não sejam resolvidos por meio da cooperação e diálogo.  

É tarefa do regulador responsivo também tratar aqueles que transgridam as 

normas como dignos de confiança, porque existem evidências de que, ao fazer isso, a 

regulação alcança seus objetivos com maior frequência.  

Cada camada da pirâmide pode possuir várias estratégias, tal qual uma caixa de 

ferramentas, que podem ser colocadas em prática num dado momento concreto.  

Considerando toda a pirâmide, reguladores responsivos buscam estratégias contextualizadas, 

integradas e mistas que funcionarão em sinergia, potencializando umas as outras.  

Finalmente, mas não menos importante, colocar em prática o modelo 

preconizado por uma pirâmide regulatória implica, incialmente, numa mudança substancial na 

forma como a autoridade estatal pensa e atua. Além dessa mudança de mentalidade, também 

se requer o apoio de padrões técnicos e psicológicos adequados.  

                                                 
58

 Por exemplo, adquirindo um novo sistema de controles internos, fazendo um recall, destruindo um lote 

defeituoso, enfim, tomando a atitude útil para resolver a desconformidade.  
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Os aspectos técnicos envolvidos dizem respeito à existência de um quadro 

normativo adequado, bem como a disposição de dados para que as autoridades tenham 

conhecimento suficiente para reconhecer o contexto e identificar pontos de fragilidades que 

deverão ser objeto atuação específica. O lado psicológico, cuja consideração pela autoridade 

reguladora é imprescindível, está na vontade de colocar em prática a capacidade de persuasão 

para induzir o regulado a cumprir suas obrigações, e às vezes, estar preparado para coagir 

adequadamente aqueles que se desviam do caminho, e deixam de fazer o que é certo 

(BRAITHWAITE, V., 2006). 

 

2.2.2 A regulação responsiva e o papel das redes de governança 

 

A organização de pessoas e grupos em torno de objetivos relacionados à 

produção, consumo, experiência e poder, sempre existiu. Formando redes sociais, essa forma 

de organização constitui uma estrutura fundamental da sociedade há milhares de anos, desde a 

saída do homo sapiens da África rumo à Ásia. Isto é, desde muito tempo as sociedades 

dependem de conexões em suas atividades, as quais originam redes cujo alcance vai além da 

sua localidade, bem como pode transcender os recursos e o poder disponíveis. Entretanto, as 

redes perdiam eficiência quando superavam certo tamanho, complexidade e volume de 

intercâmbios (CASTELLS, 2006). Antigamente, nas redes havia demora para se obter 

respostas e dificuldade em se organizar instruções dispersas.  

Até o desenvolvimento da internet e das redes de comunicação sem fio, prevalecia 

o sentido único sentido no fluxo de informações. Portanto, a melhor maneira de se organizar 

as relações dentro da sociedade era aquela baseada no “comando e controle”
59

. Ou seja, as 

redes tinham papel secundário, constituindo mera extensão do poder concentrado no alto de 

organizações verticais que tiveram grande influência na história da 

humanidade
60

(CASTELLS, 2006). 
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 O termo “comando e controle” (“command and control” ou “C & C”) refere-se o exercício da atividade 

administrativa, designadamente no âmbito regulatório, mediante a imposição de normas legais que, se 

descumpridas, acarretarão em sanções. Com efeito, por meio de lei, são estabelecidos rígidos padrões a serem 

seguidos pelos administrados (ou pessoas reguladas), que proíbem ou exigem certas condutas (ações negativas 

ou positivas), a fim de satisfazer o interesse público (cf. Baldwin et al., 2012, p. 106-134). 
60

 Tais como o Estado, a burocracia civil, o exército e as entidades religiosas. 
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Um exemplo evidente deste modelo está na cultura do direito tradicional baseado na 

conexão de todos os sujeitos a um poder central, que emite, com supremacia, o sentido de um 

texto normativo para todos aqueles que, perante ele, tentam discutir sua legalidade individual, 

mas que recebem a legalidade que lhes é direcionada pelo Estado. Trata-se de um modelo de 

relação de dominação na qual prevalece o poder unilateral, que se impõe sobre os indivíduos e 

as organizações em nome da legalidade (DE SANTI; CORRÊA, 2017, p. 74). 

A partir do desenvolvimento da tecnologia da informação, que ocorreu 

principalmente nas últimas décadas, as redes sociais assumiram nova dimensão. A capacidade 

humana para aproveitar o potencial das tecnologias
61

 e da reestruturação organizativa baseada 

em redes converteu-se na chave para assegurar produtividade, competitividade, inovação, 

criatividade e, para o que importa ao presente trabalho, divisão do poder (CASTELLS, 2006). 

A partir desse novo paradigma tecnológico, a sociedade adquire flexibilidade, adaptabilidade 

e capacidade de autorreconfiguração (CASTELLS, 2006). 

O novo modelo de redes sociais mais flexíveis e permeáveis passou a competir com 

aqueles mais hierarquizados e verticalizados, nos quais o direcionamento parte unicamente do 

centro de poder. Ao contrário, atualmente os indivíduos tem participação ativa na construção 

do seu próprio espaço, fazem sua própria rede e a reconfiguram à medida da transformação do 

modo de vida individual. Sob esse novo formato, as práticas sociais desenvolvem-se em 

função dos interesses, valores e prioridades de cada um. As redes sociais tendem a se ligar a 

organizações, instituições e normas, em decorrência de sua conveniência e adequação aos 

projetos individuais.  

O Estado não fica resguardado do alcance dessas redes, cuja flexibilidade e 

maleabilidade permitem que se infiltrem e modifiquem a rigidez estatal, abrindo espaço para 

que outros atores possam atuar em lugares nos quais, tempos atrás, eram reservados. Por isso, 

o poder estatal de regulação centralizada não passou ao largo dessas influências “externas”, 

mas delas pode se beneficiar. 

Décadas após o início da revolução industrial no mundo ocidental, em diferentes 

localidades podem ser vistas diferentes maneiras pelas quais a regulação usa a multiplicidade 

de redes privadas, profissionais e estatais. A partir do New Deal houve uma mudança de 
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 O termo “tecnologia” pode ser definido como o uso do conhecimento científico para estabelecer 

procedimentos operacionais de forma reproduzível (Castells, 2006, p. 33). 
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mentalidade sobre o ideal de um contexto regulatório baseado unicamente na atuação e 

liderança do estatal, que prevalecia até então (BRAITHWAITE, J., 2006). Nessa nova ordem 

social a regulação começa a tomar aspectos de pluralização de atores na medida em que 

principalmente as organizações não-governamentais encontram novas capacidades e a politica 

de competição pelos mercados direcionam a inovação das práticas comerciais
62

. 

Vivemos a era da regulação social por meio de redes de governança, pública e 

privada. Especialmente nos países em desenvolvimento, esse fato implica na necessidade de 

ultrapassar a era da regulação centralizada no Estado, para se adequar a uma forma de atuação 

baseada em redes de governança, lastreada, por sua vez, em princípios democráticos de 

participação. 

Nesse sentido, Braithwaite (2011, p. 510) defende que uma teoria sobre 

democracia, governança em rede e regulação responsiva, conformariam um ideal maior de 

efetividade, especialmente importantes para países em fase de desenvolvimento, na medida 

quem que ações conduzidas e produzidas por redes de atores estatais e privados atuando 

conjuntamente podem contribuir para superar o deficit de força impositiva das normas 

jurídicas
63

. 

Por outro lado, em paises em desenvolvimento é maior o risco de domínio do 

poder por aqueles que defendem posição contrária aos direcionamentos da regulação. Isso 

porque a proximidade de atores públicos e privados no cenário regulatório pode ensejar que a 

regulação seja capturada ou corrompida pelos agentes privados, especialmente quando as 

redes que se conectam com o Estado são dominadas por atores privados cuja atuação se volta 

especialmente para a promoção de benefícios pessoais, como ocorre nos países periféricos. A 

resposta para evitar essa captura e a corrupção está exatamente na atuação em rede (DE 

SANTI; CORRÊA, 2017, p. 77).  

Isso porque atores fracos se revigoram quando unidos a outros, mais fortes. 

Assim, quando confrontados com interesses mais poderosos, que nem sempre são monolíticos 
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 Exemplo desse fato está na certificação de produtos por organismos e entidades para a comercialização, como 

ocorre no setor madeireiro, para comprovar a origem da matéria-prima e garantir sua regular exploração. 
63 

O ideal democrático definido com um atributo exclusive do Estado não é capaz de fornecer um referencial 

prático e efetivo nos casos em que o Estado possui baixa capacidade de regular (como ocorre nos países da 

América Latina) (DE SANTI e CORRÊA, 2017, p.77).  
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ou alinhados, podem se fortalecer quanto apoiados por atores mais vigorosos, qua poderiam 

atuar em benefício de ambos
64

.  

No momento atual, independente do quão poderoso seja uma organização ou o 

Estado, formar redes de conexão com aqueles que tenham melhores condições de tornar 

efetiva uma direção pretendida, permite o atingimento de metas de concretização de padrões 

regulatórios mais eficazes e com menos emprego de recursos, beneficiando também o agente 

como menor poder de intervenção. Nesses casos, a eventual fraqueza do Estado é compensada 

pela força dos agentes privados (empresas, Organizações não Governamentais (ONG’s), 

assossiações, etc), e vice-versa.  

Mas essa rede de governança regulatória atua não só para conceber a observância 

das regras pelos agentes privados, mas influenciam também a forma de atuação do Estado, 

seja nas hipóteses em que ocorre abuso de poder estatal contra os regulados, como também 

nos casos que o Estado deixa de exercer sua obrigação legal de atuar.  

Deveras, governança em redes cuida de observar que todos os atores interagem e 

se relacionam, às vezes de forma conflituosa, outras buscando os mesmos objetivos. Esse jogo 

de forças entre os seus integrantes que contestam o modelo de regulação proposto e aqueles 

que o defendem, preferencialmente deve ocorrer na base da pirâmide através do diálogo, 

dentro de um ambiente republicano, mais do que através da imposição da vontade de uma 

corrente pela coerção sobre o outro polo. A meta é que seja criada uma atmosfera na qual as 

partes envolvidas obtenham benefícios, ao contrário do que ocorreria pela utilização de 

estratégias situadas nas partes superiores da pirâmide de regulação. 

Na prática, em termos de regulação responsiva, significa que o escalonamento de 

sanções até o ápice da pirâmide deveria ocorrer não só pelas mãos do aparato estatal, mas 

também deveria ceder lugar para uma maior participação de atores privados não integrantes 

do Estado, colaborando para conformar o modelo mais adequado para todos os envolvidos.   

A idéia de abertura democrática de participação dentro da regulação responsiva 

enquanto estratégia, tem especial significância para países com poucos recursos disponíveis. 

Notadamente para esses, o escalonamento gradual do uso da intervenção com apoio das redes 
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 Vivemos essa idéia no cenário atual da politica de proteção ambiental no mundo, na qual os EUA se retiraram 

do Acordo de Paris, firmado em 2015 na 21ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas (COP21), que prevê compromissos globais de discussões e medidas de combate às mudanças 

climáticas. Para contornar a ausência de um ator poderoso, União Européia e a China têm reiterado apoio para 

reforçar as medidas propostas no Acordo. 
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de governança é uma forma de maximizar a capacidade de regulação disponível (que 

geralmente é baixa). 

A figura 2 representa a idéia da governança de redes colocadas a serviço da 

regulação responsiva, cuja aplicação para os países em desenvolvimento melhor se adequa 

(em relação a uma regulação unicamente estatal). A sua análise permite verificar que, a 

medida que a autorregulação deixa de produzir efeitos, a escalada para níveis mais elevados 

da pirâmide ocorre com o auxílio da participação cada vez maior de atores de fora do 

Estado
65

(BRAITHWAITE, J., 2006). 

 

 

              Figura 2- Redes de governança dentro da pirâmide regulatória. Fonte (BRAITHWAITE, J., 2011) 

 

A representação gráfica trazida acima demonstra que a medida que subimos para 

os níveis mais elevados de sanção, são requeridos mais parceiros para integrar as redes de 

governança para que a coerção exerça, de forma eficaz, seu papel de desestimular o regulado 

a se manter numa postura de racalcitrância. Ao mesmo tempo em que há o reforço do poder 

sobre o regulado instransigente, as medidas colocadas em prática têm mais legitimidade 

democrática, porquanto apoiadas por um número maior de atores privados. 
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 Tratando-se de países em desenvolvimento, essas redes de governança podem ser integradas por organizações 

não-governamentais, associações comerciais e industriais, profissionais, dentre outros atores. 
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Deve-se notar, contudo, para a hipótese na qual as sinergias entre parceiros das 

redes de governança que tem objetivos comuns, e com possibilidade de promover a escalada, 

atuem sem que outros polos que se encontram no mesmo nível tenham capacidade de fazer o 

contraponto na mesma proporção ou de checar a efetividade da regulação. Se essa força 

regulatória unilateral é excessiva, corre-se o risco da superregulação, que será conduzida 

apenas pela corrente única que teria a capacidade para impor sua vontade. 

Como afirmam Ayres e Braithwaite (1992, p.6), a regulação com participação de 

agentes privados cria um sistema de “checks and balance” entre os extremos da regulação 

privada e pública. E a responsividade (ou a regulação responsiva), nessa perspectiva das redes 

de conexões, indicaria maior respeito pela integridade das práticas, do Estado e dos 

particulares, e pela autonomia dos gupos sociais. 

Para concluir, as redes de governança dentro do desenho da pirâmide regulatória 

proposto pela regulação responsiva requerem uma maior abertura para que agentes externos 

ao domínio estatal tomem parte no processo regulatório, para torná-lo mais eficiente e menos 

oneroso, inclusive nos casos em que se torna necessário a utilização de meios estatais mais 

interventivos. 

 

2.3 REGULAÇÃO RESPONSIVA E TRIBUTAÇÃO  

 

Uma vez apresentados os contornos teóricos da regulação responsiva, que, como 

destacado, tem sua aplicação indicada para lidar com uma diversidade de temas relacionados 

com o contexto social, cabe-nos agora aproximar a regulação responsiva do campo da 

tributação, o que, a princípio, para um olhar menos atento, poderia parecer inapropriado. 

De acordo com Valerie Braithwaite (2006), para a maioria, regular singifica 

controlar ou direcionar com parâmetro em normas, padrões ou princípios. O termo, assim 

compreendido, carrega um sentido negativo, principalmente quando relacionado com uma 

atuação estatal. Certo ou errado, regulação estatal denota uma autoridade atuando para que os 

individuos e organizações façam o que eles não querem fazer, e, desse modo, interferindo na 

vida alheia de modo intrusivo e sem o devido cuidado. 

No Brasil especialmente, o vocábulo “regulação” encontra-se muito ligado à idéia 

da reforma do estado e das privatizações, quando restou claro a imprescindibilidade de 
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“regular”as atividades que seriam repassadas para a gestão de entidades privadas, surgindo 

daí a necessidade de assegurar a regularidade e a qualidade na prestação de serviços que, até 

então, estavam sob o comando do Estado. Portanto, por aqui a idéia que a palavra expressa 

está muito mais ligada ao âmbito da economia estatal, ainda que possa incidir sobre qualquer 

objeto social, como a família, o trabalho, a saúde e a educação (DI PIETRO, 2004, p. 20).   

Mas não precisa ser nessariamente assim o contexto. Quando a regulação é 

entendida como uma atividade social que inclui a persuasão, a influência, o compliance 

voluntário e a autorregulação, o termo “regular” toma outro sentido. A regulação, visto sob 

esse novo prima, se torna algo que fazemos toda vez que produzimos uma intervenção com 

um propósito positivo dentro de nossa vivência social. Poderia ocorrer, por exemplo, quando 

seguramos a mão de uma criança para cruzar uma travessia ou passagem de pedestre numa 

avenida, ou mesmo quando lembramos um membro da família de colocar suas roupas sujas na 

cesta da lavanderia.  

Visto, portanto, dentro de um cenário social mais abrangente, regulação pode ser 

entendida como qualquer atividade desenvolvida para influenciar o fluxo de eventos 

(BRAITHWAITE, V., 2006). Nesses termos, podemos expandir o alcance do vocábulo até o 

ponto de considerar que as pessoas regulam umas as outras, dentro das familias, e também nas 

diversas interações sociais que mantêm. Dessarte, a regulação que advem do estado seria 

apenas uma espécie do gênero muito mais abrangente, que tem como característica essencial a 

formalidade, embora possa não ser considerada a mais sofisticada.  

Quando entendemos a regulação dentro dos contextos formais e também 

informais, obtem-se um dominio maior da natureza do processo de regulação, o papel que 

exerce dentro de contextos de poder (e também quando ausente o poder), e a maneira pela 

qual a regulação pode facilitar o alcance de metas coletivas ou minar esperanças e iniciativas. 

Esses apontamentos, inclusive as críticas ao modelo de regulação mais 

formalizado, se aplicariam à tributação uma vez que a exigência de tributos pressupõe uma 

interferência (cogente) do aparato estatal na esfera privada do obrigado ao seu pagamento, a 

partir da aplicação e observância de regras dispostas desde a Constituição Federal, até 

alcançar as normas infraconstitucionais, tidas como diplomas complementares
66

. Ademais, na 
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 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: 

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia 

normativa; 

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 
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seara tributária são previstas sanções para o caso do descumprimento dessas normas. E o fim 

almejado pela atuação da administração fiscal é o pagamento do tributo devido, objetivo que é 

do Estado, mas também de todo o corpo social. 

Não obstante, ainda que a atividade de exigência tributária se enquadre nesses 

pressupostos
67

, geralmente não se faz uma conexão da tributação com a regulação, tratada 

aqui genericamente como um processo de influência sobre o curso das ações empreendidas 

pelos cidadãos (BRAITHWAITE, V.; MURPHY; REINHART, 2007).  

Uma das razões pelas quais ocorreria esse descasamento entre tributação e 

regulação, está na tendência de pensar o tributo como algo que o contribuinte paga 

voluntariamente, pois o apelo estatal se dirige à razão pura e à boa vontade do indivíduo, tida 

como o caminho natural dos acontecimentos (CATARINO; FELIPO, 2011, p. 278). Ou 

imaginá-lo como o valor que a administração coercitivamente exige, sob pena de aplicação de 

penalidades previamente estabelecidas, cuja ameaça de aplicação ou mesmo sua determinação 

no caso concreto “naturalmente” conduziria ao recolhimento do valor devido. Ter-se-ia, 

assim, a tributação como algo estático, coercitivo e impessoal, destituída de uma vontade 

capaz de atuar ativamente perante os obrigados na busca de seus objetivos. 

Dessa forma, até então a atuação da administração tributária tem se baseado na 

sistemática de aplicação das disposições legais no cumprimento de sua missão, e que 

ordinariamente descamba para a aplicação de penalidades quando em contato com qualquer 

espécie de irregularidade. Entretanto, essa forma de agir não se adequa à complexidade atual 

das trocas econômicas. Essa inadequação, por sua vez, abre espaço de contestação sobre a 

melhor maneira de exercer a coerção e como ela poderia melhor servir ao interesse público 

(BRAITHWAITE, V.; MURPHY; REINHART, 2007). Igualmente, esse sistema passivo e 

binário (de aplicação ou não das sanções), no qual o Estado aguarda que o sujeito obrigado 

cumpra com sua obrigação voluntariamente, sob pena de atuar coercitivamente, não é 

formatado para lidar adequadamente com as irresignações dos contribuintes, uma vez que não 

são consideradas como um ato legítimo de contestação, a efetividade dos processos de revisão 

não é uma garantia, bem como, na maioria dos casos, a contraposição ao fisco acontece 

quando o problema já e algo concreto, dificultando que a própria autoridade que realizou o 

                                                                                                                                                         
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
67

 Pela existência de leis instituidoras dos tributos, pela existência de uma estrutura de administração 

encarregada de verificar o correto recolhimento dos valores devidos, pela existência de sanções contra aqueles 

que se desviam da observância de suas obrigações. 
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lançamento do tributo, ou seu superior hierárquico que detenha a competência, volte atrás no 

seu entendimento
68

. 

Também esse modo tradicional de exigir o cumprimento das obrigações oriundas 

de uma relação tributária, em especial o pagamento do tributo devido, não leva em conta que, 

além de considerações relativas à adoção de um comportamento baseado na racionaliade 

econômica e na auto-satisfação, outros fatores de ordem psicossociológicos podem influenciar 

o processo do compliance tributário, campo de estudo que, nos últimos tempos, vem 

ganhando a atenção e o esforço de compreensão por parte das administrações tributárias, 

merecendo destaque  a atuação da OCDE na realização de estudos e pesquisas nesse campo 

de idéias. 

Em realidade, na concepção tradicional o individuo não é devidamente 

considerado como parte efetiva do processo, ficando relegado à condição de mero objeto, 

ressaltando o imposto como uma obrigação natural, isto é, como uma prerrogativa do Estado 

financeiro fundada no poder soberano
69

 decorrente da ordem instituída que submete 

                                                 
68

 Nesse ponto nos parece relevante ressaltar o que dispõe o art. 149 do CTN, que elenca as hipóteses (taxativas) 

de revisão de lançamento pelo Fisco, que tendem a, geralmente, desfavorecer o contribuinte. Confira-se: 

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: 

I - quando a lei assim o determine; 

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; 

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, 

deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela 

autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; 

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária 

como sendo de declaração obrigatória; 

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da 

atividade a que se refere o artigo seguinte; 

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à 

aplicação de penalidade pecuniária; 

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou 

simulação; 

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior; 

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o 

efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial. 

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda 

Pública. 
69

 Nesse contexto merece destaque o tratamento dado às administrações tributárias pelo texto constitucional, que 

no seu artigo 37, inciso XVIII, estabelece a preferência da administração fazendária e dos seus agentes, dentro de 

sua área de competência e jurisdição, sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Mais adiante no 

mesmo artigo 37 da Constituição Federal, agora no inciso XXII, após declarar se tratar a administração tributária 

de uma atividade essencial do Estado, preconiza que a ela devem ser destinados recursos prioritários. Essa 

previsão é complementada pelo que estabelece o art. 167, inciso IV, da Carta Magna, que permite a vinculação 

de receita de impostos para a manutenção e desenvolvimento da atividade de administração tributária, 

constituindo, assim, relevante exceção ao princípio de não vinculação de receitas, o que decorre da importância 

de suas atribuições, assim reconhecidas pelo legislador constitucional
69

. Tais preceitos de ordem constitucional, 

dado o destaque em que situam a administrações fiscais, se mal aplicados e compreendidos, podem servir para 

reduzir o potencial de intervenção desses órgãos administrativos, pois seriam dotados de poderes, que fariam 
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inexoravelmente o contribuinte. Nesse cenário, ao indivíduo caberia apenas o papel de 

coadjuvante que não ultrapassa a compreensão limitada da sua condição de contribuinte ou 

sujeito passivo, que se colocaria dentro de uma realidade estatal que lhe seria externa, ou 

alheia (CATARINO; FELIPO, 2011, p. 273). 

A regulação, ao contrário, focada em viabilizar a existência política dos 

interessados, pressupõe e necessita da participação dos regulados na construção e no exercício 

de suas próprias liberdades
70

 (ARANHA, 2005, p.27). Exige, assim, que o lugar do indivíduo 

seja realçado, deixando de ocupar um espaço às sombras do processo, para, junto com o 

Estado, assumir papel de destaque.  

Quando a punição, mais do que o diálogo, está no centro da regulação, é 

instinto básico do ser humano resistir, até mesmo pelo abandono do ambiente regulatório. Por 

sua vez, o problema da persuasão pura é que ela falha em reconhecer que alguns não são 

bons, e irão se aproveitar das chances que surgirem. Rejeitar a punição é ingenuidade, e 

apegar-se somente nela pode ser desartroso.  

Com efeito, se o segredo da boa regulação está em realizar uma sinergia 

adequada e estratégica entre persuasão e punição, na medida em que os pontos fortes das duas 

formas de atuação sejam prevalentes (AYRES; BRAITHWAITE, J., 1992, p. 25), e 

considerando que a análise dos fatores que influenciam os comportamentos dos contribuintes 

sugerem a necessidade de serem considerados ambas as formas de habilidades, parece 

sugestivo que o modelo teórico da regulação responsiva tem aplicação no campo da 

tributação, resguardadas, por óbvio, as peculiaridades da tributação, e do modelo específico 

sobre o qual ela atuará. 

Essas considerações, atualmente apoiadas em pesquisas empiricas, têm levado 

às administrações tributárias a repensar sua forma de atuação, e considerar que o atingimento 

de seus objetivos de buscar o cumprimento voluntário das obrigações pelos contribuintes deve 

                                                                                                                                                         
prevalecer a vontade estatal, não sendo necessário o desenvolvimento de um papel mais ativo, e menos 

interventivo. Convem que essas regras constitucionais sejam interpretadas dentro de um contexto da regulação 

responsiva, na qual compreende a administração fiscal como um meio para atingir uma finalidade de interesse 

geral da sociedade, não como um fim em si mesmo. 
70

 Ainda que tratanto de outro campo de atuação da regulação, o trecho a seguir é esclarecedor: “A 

regulamentação estatal dos setores ditos regulados, dentre eles o de telecomunicações, não se afigura, assim, 

como uma resposta estatal provisória fadada a superação e exigida somente enquanto não for alcançado o bom 

funcionamento do mercado. Desde que a regulamentação estatal esteja revestida do caráter de viabilização da 

existência política dos interessados, ela está assentada em um valor perene, pois substitui uma circunstância 

objetiva de apresentação conjuntural do mercado por um processo de participação do sujeito no exercício de sua 

liberdade, de sua virtude política” (ARANHA, 2005, p. 27). 
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ter em conta um balanço entre os modelos da coerção e da persuasão. Dentro desse contexto, 

resumidamente, as perguntas básicas passam a ser: quando persuadir? e quando punir? 

Por isso, diante da meta sempre presente de buscar o consentimento no 

cumprimento voluntario das obrigações fiscais, que requer, por sua vez, uma mudança na 

atuação das Administrações Fiscais, é proposta uma alteração do paradigma para uma 

regulação concebida dentro de um modelo responsivo, no qual, a princípio, ao particular é 

delegada a responsabilidade por sua autorregulação
71

. A idéia central da responsividade está 

no fato de que a possibilidade de intervenções estatais mais coercitivas servem, com maior 

ênfase, para reafirmar e reforçar a existência de uma regulação menos intruvisva e com maior 

delegação ao particular (AYRES; BRAITHWAITE, J., 1992, p. 39). 

Deveras, a atuação baseada inicialmente na postura de abertura e receptividade em 

relação a uma boa intenção do contribuinte que é retratada e defendida pela regulação 

responsiva, pode ser capaz de alterar o cenário de desconfiança mútua entre Fisco e 

contribuintes, que, segundo PEROBA (2013, p. 325),  leva a administração pública, de 

antemão, a enxergar os administrados como potenciais sonegadores que mereceriam receber o 

mesmo tratamento rígido e inflexível das autoridades fiscais, que partem da premissa de que 

os cidadãos e as empresas sempre atuam para descumprir com suas obrigações tributárias. 

Ademais, aplicada à tributação, ela se aproveita do fato de que os encontros entre 

fisco e contribuintes ocorrem de forma contínua, propiciando que as partes se reconheçam ao 

longo do tempo e sejam capazes de construir um relacionamento propício ao entendimento e à 

colaboração. 

Não desconhecemos, contudo, a existência de alguns obstáculos, que, no caso do 

sistema tributário nacional, começa pelo fato de a legislação disposta principalmente no CTN 

deixar poucos espaços para que a dinamicidade, e um certo nível de discricionariedade, 

aspectos característicos da regulação responsiva, possam atuar de forma mais eficaz. 
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 Delegação essa que não é incondicional ou mesmo integral (AYRES; BRAITHWAITE, J., 1992, p. 4). 
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Nesse sentido, em diversas passagens do CTN podemos ver um designio de que a 

atuação do fisco, na ausência de cumprimento das disposições normativas, dá ensejo à 

imposição de penalidades
72

, inclusive sob pena de responsabilidade funcional
73

. 

Também essa rigidez está presente quando se analisa as possibilidades de 

alteração em favor do contribuinte de um lançamento regularmente notificado, que requer, 

ordinariamente, uma impugnação do lançamento pelo sujeito passivo. Para o caso de inciativa 

da própria autoridade lançadora, o art. 145, inciso III, do CTN, limita a revisão apenas a 

determinadas hipóteses previstas no art. 149 do CTN
74

, que, via de regra, tendem a beneficiar 

o fisco, e restringem a concessão de direitos aos contribuintes. 

Ao contrário do que se vê dentro dos processos de regulação da economia estatal 

via, principalmente, a instituição de Agências Reguladoras, no qual o princípio da legalidade 

age para que o Estado atue dentro de limites estabelecidos de forma mais rígida, 

especialmente em razão a inexistência de contornos normativos gerais mais estreitos, no 

campo da tributação, dado a sua excessiva amarração legislativa, a aplicação da regulação 

responsiva deve buscar atuar dentro dos espaços possíveis dentro dos quais a norma geral de 

direito tributário deixa maior abertertura para a atuação em concreto da administração 

tributária. 

Entendemos que esse caminho está em harmonia com o que dispõe os artigos 138 

e 194 do CTN, que abrem a possibilidade de serem normatizadas as competências e os 

poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da aplicação da legislação 

tributária, para buscar o cumprimento espontâneo das obrigações fiscais, observadas as regras 

gerais dispostas na própria norma geral. 

Por tudo isso, a possibilidade de instituição de regras que irão ditar a forma de 

atuação da administração fiscal deve ser muito bem utilizada e manejada. E, dentro de um 

modelo teórico da regulação responsiva, deve estar atenta ao uso correto e moderado da 

coerção, como estratégia capaz de influenciar o comportamento do contribuinte.  
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 Vide, por exemplo, o disposto no art. 161 do CTN, segundo o qual “o crédito não integralmente pago no 

vencimento é acrescido de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das 

penalidades cabíveis...”. 
73

 Como prevê o parágrafo único, do art 142, do CTN. 
74

 Cujo conteúdo já foi transcrito anteriormente, razão pela qual remetemos o leitor a nota de rodapé nº 64. . 
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2.4 A CONTRIBUIÇÃO DAS POSTURAS MOTIVACIONAIS PARA A REGULAÇÃO 

RESPONSIVA 

 

Como contextualizado quando apresentamos os principais elementos da regulação 

responsiva, sua aplicação se baseia numa resposta do Estado regulador ao comportamento 

adotada pelo agente submetido à regulação. A demonstração da predisposição para cooperar 

impõe que o regulador disponibilize todas as facilidades para o bom cumprimento do dever 

requerido, cabendo ao próprio sujeito da regulação a ação de adequar-se aos padrões exigidos. 

A partir do momento em que demonstre condutas não coincidentes com a cooperação, o poder 

de regular é transmitido paulatinamente do agente privado para o Estado, que passa a exercer 

maiores níveis de intevenção na esfera do regulado até que seja retomado o caminho desejado 

de cumprir com as regras. 

Vê-se, como essa breve descrição, que o modelo até então descrito da regulação 

responsiva tem na conduta concreta do sujeito passivo, normalmente ocorrida no passado, 

ainda que recente, o fator de ativação da resposta do Estado. 

Nesses termos, a responsividade do Estado deixa de considerar que nem sempre o 

comportamento do agente num dado momento está adequado aquilo que ele considera como a 

coisa certa a ser feita. Isso é, a possibilidade de que haja um desnível entre a motivação 

intrínseca e o fato concreto é uma realidade. O que afirmamos é, mesmo que um individuo 

tenha firme convicção do caminho correto a seguir, nem sempre isso será refletido nas suas 

ações (BRAITHWAITE, V., 2003a). 

Com efeito, dentro dessa ótica de compreensão, podemos afirmar que a ação 

humana nem sempre é premeditada. E, no campo da tributação, pode contribuir para essa 

diferenciação entre padrão de comportamento e uma conduta efetiva, o fato de que as leis são 

complexas, ambíguas, mudam constantemente e a produção de normas é intensa, o que 

dificulta o acompanhamento do direito vigente, além de a interpretação da legislação não ter 

um padrão constante. Diante desse quadro, ainda que o não cumprimento de uma norma 

tributária possa configurar uma atitute intencional, lembrando que a maioria é cumpridora de 

suas obrigações fiscais, podemos ter como pressuposto de que há maiores razões para admitir 

que as incoformidades tributárias ocorram por outras razões que não se relacionam com a 

vontade do contribuinte em fraudar deliberadamente o fisco. Dessa forma, torna-se necessário 
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considerar que a responsividade do Estado deve considerar também o aspecto motivacional 

instríseco do sujeito passivo, que, eventualmente, pode não corresponder aos achados e 

conclusões obtidas pelo agente fiscal que está analisando seu modo de proceder
75

. 

A proposta adequada, destarte, parece ser tentar diferenciar a conduta 

concretamente realizada, das motivações intrínsecas que predisponham um comportamento, 

uma vez que aquela nem sempre corresponde aquilo que efetivamente move o contribuinte. 

Nesse caminho, as posturas motivacionais, ou razões intrínsecas, tratam da forma 

como os grupos e indivíduos se posicionam em relação às autoridades estatais. E, conquanto 

essas autoridades tenham legitimidade respaldada pela lei, podem não ter a legitimidade 

psicológica, que reforça a autoridade estatal (BRAITHWAITE, V., 2003a). 

À medida da ocorrência dos fatos e interações entre fisco e contribuinte, as 

avaliações são levadas a efeito, revisadas, compartilhadas e acumuladas, e os grupos e 

indivíduos desenvolvem sua percepção sobre a autoridade. E, a partir dessa avaliação, que é 

dinâmica, os indivíduos e grupos decidem sobre o nível de relacionamento que manterão, ou a 

distância que devem guardar do Estado. Forma-se, a partir dessa avaliação, o conceito central 

de “distância social”, que revela o status que o contribuinte se autocondece dentro do 

processo de interação com o fisco. 

Posturas motivacionais, portanto, podem ser entendidas como um conjunto de 

crenças e padrões que são conscientemente apreendidos e abertamente compartilhados com os 

demais integrantes de um grupo social (BRAITHWAITE, V., 2003a)
76

.  

De acordo com Brainwaite as motivações dos contribuintes em relação às 

autoridades fiscais podem ser sintetizadas nas seguintes formas: 

a) Postura compromissada: O contribuinte tem uma attitude positive em relação 

às leis e autoridades fiscais, o que reflete a crença na necessidade do Sistema 

tributário, o que aumenta o sentimento de obrigação moral para cumprir com suas 

obrigações no interesse da coletividade; 
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 Não desconhecemos que o art. 136 do CTN dispõe que as infrações independem da intenção do agente. 

Entretanto, considerando que a malha fiscal atua como um procedimento “interno” que não retira a 

espontaneidade do contribuinte, essa disposição não se aplicaria ao caso tratado no presente trabalho, pois ainda 

não estaríamos numa fase de apuração das responsabilidades pelas infrações. 

76 Para alguns autores a idéia das posturas motivacionais equivalem ao que a psicologia social denomina de 

“representação social, cuja função principal é criar um discurso homogêneo, um ambiente familiar para o 

discurso diário. Conteúdos desconhecidos devem ser desvendados, fazerem sentido, e serem incorporados como 

um conhecimento social, contribuindo para a construção de uma realidade social comum, e permitindo a 

comunicação entre os indivíduos. Por sua vez, ao constituir
 
um conceito que é repartido pelos membros do 

grupo, influencia o conhecimento e a avaliação individual de cada um dos seus integrantes. Portanto, a 

representação social é um fenômeno de mão dupla, pois o homem influencia e é influenciado pelas 

representações sociais (KIRCHLER, 2009). 



82 

 

b) Postura de capitulação: O contribuinte tem uma atitute positive em relação à 

lei e autoridades fiscais, o que reflete sua aceitação da legítimidade das autoridades 

fiscais e o sentimento de que desempenham um poder ameno, uma vez que o sujeito 

se comporte de maneira própria e com deferência a sua autoridade; 

c) Postura de resistência: O contribuinte demonstra uma orientação negativa em 

relação à lei. Trata-se de uma postura de desafio, que coloca em dúvida as 

orientações do Fisco; 

d) Postura de desencantamento: O contribuinte igualmente tem uma orientação 

negativa. Contudo, sua postura comunica resistência na qual o principal objetivo do 

contribuinte é manter distância e não vê razão para aderir ao Fisco e o Sistema 

tributário; 

e) Postura de Separação (ou libertação): Essa postura comunica uma intenção 

deliberada em não seguir a lei, e as chances de instrumentos de persuasão funcionar 

são remotas.  

 

Dispostas em termos da pirâmide regulatória, as posturas motivacionais 

definiriam o nível de intervenção necessário para se atingir a meta de influenciar o 

contribuinte a recolher o tributo devido. É o que se vê na figura 3, abaixo, que representa o 

modelo de compliance tributária utilizado na Austrália
77

. 

 

  Figura 3- Modelo de compliance da ATO. Fonte (ATO)78. 

 

                                                 
77

 O modelo de compliance tributária na Austrália está estruturado a partir da compreensão dos diversos fatores 

que influenciam o comportamento dos contribuintes, os quais seriam responsáveis pela construção da percepção 

individual em relação ao fenômeno tributário. Do outro lado da pirâmide, sintetiza os diferentes tipos de posturas 

que o Fisco pode adotar para que o tributo devido seja corretamente pago. O modelo sugere que a ATO tem 

habilidade para influenciar o contribuinte através de uma interação responsiva. Na figura circular à esquerda da 

pirâmide constam as forças que o individuo percebe no seu ambiente, externo e interno, algumas criadas pela 

ação da autoridade, outras que existem de forma independente, e que contribuem para formar a compreensão 

sobre o regulador. 
78

 Disponível em: https://www.ato.gov.au/About-ATO/About-us/In-detail/Key-documents/Compliance-model/. 

Acesso em: 20 de jul.2017. 
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A coluna à esquerda da pirâmide regulatória acima reproduzida representa as 

diversas razões intrinsecas, ou motivações, que podem ser assumidas pelo contribuinte. No 

lado oposto são apresentadas as diferentes posturas ou estratégias que o fisco é capaz de 

adotar, em resposta à predisposição do sujeito passivo. 

A base para essa estratificação está na aferição do grau de comprometimento (ou 

de distanciamento) que o contribuinte coloca em relação à autoridade fiscal. E, na medida em 

que aumenta o grau de distanciamento, o trabalho do Fisco torna-se mais complexo e mais 

oneroso, o que, por sua vez, impacta nos custos administrativos dos contribuintes sujeitos a 

esse tipo de intervenção, como também do Estado. 

Quando dispostos a admitir erros e omissões, e corrigi-los, para, nas condutas 

futuras, seguir atendendo às normas, enquadram-se nos casos de compromisso ou capitulação. 

Nessa hipótese, a tarefa das autoridades fiscais é facilitar o compliance pelos contribuintes, o 

que pressupõe uma estratégia voltada a cooperar e orientar o correto cumprimento das 

obrigações fiscais. 

Na pressuposição da postura compromissada, o contribuinte cumpre com suas 

obrigações porque essa é a coisa certa a se fazer, e não por temor a uma eventual punicão, ou 

coação estatal. Tal modo de agir está embasada em razões morais e de cidadania. Por isso, o 

Fisco deveria adotar uma atitude de auxiliar o contribuinte, e encoragar os demais para essa 

forma de proceder. 

Na capitulação o comportamento do contribuinte está condicionado a uma oferta 

de serviços adequada e a uma percepção de que o sistema tributário no qual está inserido trata 

todos de forma equânime. Nessa situação, as evidências ressaltam que as pessoas tentam se 

adequar as normas sociais e que o comportamento dos demais é capaz de influenciar as 

escolhas individuais. Para induzir o comportamento desses contribuintes o Estado deve utlizar 

a comunicação para disseminar o bom uso dos recuros arrecadados, assegurar a 

disponibilidade de serviços públicos satisfatórios e manter a equidade na exigência de 

tributos. Dessa forma, os contribuintes perceberão o uso eficiente e a valorização de sua 

contribuição. E, quando houver uma interação com a administração fiscal, uma vez que 

recebam o tratamento baseado na confiança mútua e dentro de um enfoque orientado para o 

contribuinte, perceberão que estão ao lado da lei, e terão maior propensão a pagar o montante 

devido espontaneamente. 
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Por sua vez, a resistência está associada a uma visão negativa da relação entre 

contribuintes e o fisco, dentro da qual se procuram oportunidades para violar as leis. Nesse 

caso, o Fisco deveria utlizar seu poder para deixar claro o sentido das normas, e ao mesmo 

tempo revelando a boa utilização dos recursos. Uma vez verificado que a estratégia não 

resulta em compromentimento com o pagamento dos tributos, podem se utilizadas a aplicação 

de sanções e penalidades cabíveis para o caso. 

Libertação ou separação é uma característica dos contribuintes que não cumprem 

com suas obrigações legais de forma deliberada e intencional, e as chances de persuasão são 

baixas. Prevalece, nesse cenário, o clima de desrespeito entre contribuintes e o fisco, devendo 

ser enfatizado o poder estatal para regular o comportamento do sujeito obrigado. Nesse 

ambiente de desconfiança mútua, quando a aplicação de penalidades e a coação estatal são 

utilizados para conduzir o contribuinte, a sua reação provavelmente é adversa, o que torna 

difícil o estabelecimento de uma relação de cooperação mínima. Aqui o respeito deve ser 

restabelecido através de instrumentos de controle e de imposição da lei.  

Essa classificação, contudo, não implica que um sujeito passivo deva ser 

enquadrado em uma dessas posturas de modo incisivo e definitivo. Ao contrário, deve ser 

levado em conta a possibilidade de coexistência de posturas diferentes, que podem surgir 

diante das circunstâncias concretas e em momentos diferentes.  

Nesse propósito, podemos imaginar, por exemplo, um individuo que vai fazer sua 

Declaração de Imposto de Renda anual premiditando, a princípio, que terá direito a um 

montante de devolução de imposto. Imbuido desse pensamento, é razoável admitir que tende 

a declarar integralmente suas receitas e despesas. Entretanto, ao longo do procedimento de 

preenchimento de sua declaração anual percebe que, ao revés, ainda terá imposto a pagar, e, 

nesse momento, pode brotar um sentimento de resistência, surgindo daí a vontade, antes 

sequer imaginada, de pensar em meios de não declarar determinadas receitas (quando isso é 

possível), ou incrementar o montante despesas. Mas, ao final, mesmo antevendo o resultado 

indesejado, decide por fazer corretamente sua declaração, retomando a postura do 

comprometimento. A partir dessa sequência verossímil de fatos, podemos afirmar que o 

contexto e o momento podem influenciar a motivação que prevalece na conduta do 

contribuinte (BRAITHWAITE, V., 2003b). 

O avanço que a consideração das posturas motivacionais trouxe para a regulação 

responsiva está na necessidade de serem considerados, para sua utilização como estratégia 
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eficaz, tanto o aspecto comportamental concreto quanto a investigação acerca das razões 

internas, ou intenções, que conduzem os contribuintes a tomar determinado posicionamento. 

Trazendo essa afirmação para o campo da prática, mesmo diante de uma 

desconformidade de grande monta, que a princípio poderia sugerir utilizar, desde já, uma 

medida coercitiva, pode ser o caso de o suposto ofensor ter uma postura de comprometimento 

com a regulação, e somente desviou-se do seu caminho natural em razão de uma especial 

circunstância. Podemos exemplificar essa situação quando um contribuinte que regularmente 

cumpre suas obrigações se vê numa situação econômica de grandes dificuldades, a ponto de 

vislumbrar a chance de perder sua fonte de renda, e percebe como única solução deixar de 

pagar o tributo devido, ainda que momentaneamente. No contexto ideal, não nos afiguraria 

razoável que esse contribuinte pudesse ser abordado ou tratado como se fora um sonegador, 

ainda que a consequência de seu comportamento possa levar a mesma conclusão, 

considerando o processo de fiscalização de suas atividades pelo fisco. 

Portanto, a escalada em direção ao topo da pirâmide não dependeria apenas da 

análise da desconformidade apurada concretamente, mas deveria levar em conta o grau de 

resistência, ou de comprometimento do regulado (RORIE, 2015). Adiciona-se, assim, mais 

uma ferramenta para a regulação responsiva, como também coloca o agente fiscal em posição 

de proeminência no processo de arrecadação e fiscalização de tributos, que passa a ter um 

papel de fundamental importância, pois, muito mais do que nos casos nos quais sua atividade 

se desenvolve dentro de um padrão único e limitado de aplicação pura e simples de sanção, 

deve atuar com competência e conhecimento.  

Isto é, levar em consideração também aspectos de ordem motivacional intrinseca 

implica na maior necessidade de os agentes reguladores perceberem e conhecerem aqueles 

que são objeto de sua intervenção. Requer, assim, fundamentalmente, maior 

comprometimento com a aplicação da regulação responsiva, o que eleva o protagonismo da 

autoridade fiscal. 

O desafio da regulação responsiva, nesses termos, passa a ser lidar com os erros 

de hoje, ao mesmo tempo em que busca o consentimento e o comprometimento do 

contribuinte com o padrão de comportamento esperado para o futuro (BRAITHWAITE , V., 

2003b). 
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2.5 UMA VISÃO PRÁTICA DA REGULAÇÃO RESPONSIVA 

 

O Center for Tax System Integrity (CTSI), entidade resultante da parceria 

realizada entre a Australian Tax Office
79

 (ATO) e a Australian National University (ANU) no 

periodo compreendido entre os anos de 1999 a 2005, realizou pesquisas voltadas à identificar 

como a cultura de cumprimento voluntário das obrigações fiscais pode ser mantida e por que 

a cooperação e a contestação ocorre dentro do sistema tributário
80

. Baseando-se nos trabalhos 

realizados pelo corpo técnico daquela entidade, a qual integrou, Valerie Braithwaite 

enumerou 10 pontos que compreenderiam uma lista do que o regulador responsivo deveria 

fazer para alcançar seus objetivos (BRAITHWAITE, V., 2006).  

Trata-se de uma relação de diretivas que sintetizam e simplificam a idéia proposta 

pela regulação responsiva, facilitando, dada a objetividade do seu conteúdo, que seja colocada 

em prática a teoria, e focando especialmente no ambiente regulatório em que está inserida a 

tributação. 

  

Diretiva 1: Entender que as autoridades regulatórias são vistas como uma potencial 

ameaça à Liberdade e ao bem estar. Essa visão se aplica para quem cumpre ou 

descumpre as leis. 

 

Vários são os caminhos a tomar diante de uma autoridade com poder de intervir 

em nossas vidas. 

Para os que cumprem as regras, não há nada a temer. Então, nesse caso, a resposta 

psicológica seria transformar algo potencialmente ameaçador em um evento benéfico. Esse 

caminho representa a maioria das respostas, visto que, conforme trouxemos e apresentamos, a 

maior parte dos contribuintes são cumpridores dos deveres tributários a eles imputados pelo 

Estado. 
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 Órgão que exerce competências análogas à Receita Federal do Brasil. 
80

 Informação disponível em <http://regnet.anu.edu.au/research/centres/centre-tax-system-integrity-ctsi>. 

Acessado em 30/06/2017. 
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Mas, nem sempre manter esse espírito é possível. A autoridade fiscal pode ser um 

adversário, na medida que sua atuação ameaça o bem-estar do contribuinte, como ocorre 

quando exige uma quantidade tal de tributo que nos impede de utilizar os mesmos recursos 

para outras finalidades, que, para o sujeito passivo, seriam mais úteis ou benéficas. Assim, o 

tributo pode ser considerado um tipo de opressão, especialmente se ponderarmos 

adicionalmente que o nível de serviços disponibilizado pelo Estado em troca dos tributos 

recolhidos, não têm correspondência. 

Também podemos nos movimentar para diminuir o tributo a pagar pela utilização 

de esquemas de planejamento tributário. Isso é possível porque as leis são contraditórias e 

complexas, apresentam brechas para serem exploradas e, mais importante, seu conteúdo não 

se conecta com os ideais de equidade e justiça. Resulta, desses fatos, que utilizar a lei em 

benefício próprio pode ser o caminho viável. 

Dependendo da situação individual de cada contribuinte, uma dessas 

possibilidades de se lidar com a tributação será mais ou menos interessante do que outras. 

Ciente dessas saídas, o agente fiscal eficaz e eficiente habilidosamente deve atuar para obter o 

maior nivel de cooperação, considerando, do outro lado, um comportamento de quem observa 

as regras e as cumpre. 

Não afirmamos que concretamente o contribuinte é honesto e cumpridor de suas 

obrigações fiscais. O importante é que, no papel de contribuinte cumpridor de suas obrigações 

está mais aberto à cooperação, a fazer a coisa certa, acertando os eventuais problemas que tem 

com o fisco. Nesse caso, o regulador eficaz recompensará essa atuação, o que desencorajará a 

visão do contribuinte como uma vítima ou que foi enganado a tal ponto de justificar jogar 

com o fisco, na tentativa de ludibriá-lo. 

O resultado que o regulador eficaz espera alcançar é mudar a postura do 

contribuinte da contrariedade para a cooperação. Isto é, deixar o topo da pirâmide regulatória 

em direção à sua base. 

 

Diretiva 2: Conhecer para que serve a regulação: para punir ou promover o compliance 

no futuro? 
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Punir ou promover o compliance podem ser alternativas legitimas, dependendo do 

objetivo a ser alcançado. Entretanto, é importante saber que punição e aumento do nível de 

cumprimento espontâneo das leis não necessariamente podem conviver. 

Punições severas e utilização de medidas penais são medidas que contribuem para 

difundir para o público que certos comportamentos são inaceitáveis. Capturam a atenção e 

influenciam o padrão de comportamento da comunidade. A utilização desses remédios 

sinaliza a renovação do vigor em manter os padrões elevados. 

 A efetividade da punição como forma de sinalizar para os cidadãos e empresas os 

padrões aceitáveis raramente é motivo de discussão. O que é controverso é a efetividade dessa 

medida para influenciar uma mudança de comportamento. O entendimento que admite essa 

possibilidade se baseia na consideração da racionalidade econômica da atividade humana, 

como já mencionado neste trabalho. 

As evidências, contudo, sugerem que outros fatores também atuam para formar as 

tendências dos individuos, mais do que considerar aquela racionalidade que busca sempre a 

autossatisfação. Muitos de nós não somos tão racionais, e também nem tanto direcionados e 

habilitados em ponderar perdas e ganhos proporcionados pelas situações. Ademais, na vida 

real, o contribuinte raramente dispõe todo o conhecimento necessário para tomar uma decisão 

baseada na racionalidade econômica
81

. 

O que mostramos para a autoridade não nos é necessariamente por ela imposto ou 

produzido, mas é a nossa visão e percepção. O lado que apresentamos para as autoridades 

fiscais indica como as percebemos, e como usamos essa informação. Se a autoridade nos 

enfurece (ou nos trata muito bem), nossa análise do custo benefício provavelmente será 

diferente do que aquela que o agente fiscal e a racionalidade econômica poderia supor e 

imaginar. 

É meritório considerar o objetivo de promover o compliance como uma atividade 

diferente daquela realizada pela aplicação de sanções. Aquela envolve várias abordagens: 

                                                 
81

 Leroy (2002, p.51) entende que o indivíduo possui uma racionalidade limitada, não dispondo de informações 

claras para predizer a ocorrência de auditorias, e, para exemplificar, afirma que aqueles que já se submeteram a 

alguma espécie de procedimento fiscalizatório, tenderiam a superestimar a probabilidade de um controle estatal. 

Nesse caso o indivíduo tomaria como verdade o seu passado recente. Assim sendo, a avaliação de risco é feita 

com base em aspectos subjetivos e não objetivos, e o contribuinte toma suas decisões raciocinando de forma 

simples e cognitiva, numa abordagem heurística, por meio da qual reduz e simplifica o problema original e 

chega a uma solução possível dentro desse processo de aproximação. Portanto, o processo de escolha do 

comportamento a seguir não leva em conta as hipóteses da teoria utilitarista, ainda que ela possa atuar como um 

componente auxiliar para a compreensão de comportamentos. 
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debater e persuadir sobre a correção de atitudes voltadas para o compliance; mostrar como ele 

pode ser alcançada; demonstrar os incentivos que a medida traz. 

Sempre lembrando que é importante deixar claro que, ao mesmo tempo, não 

podemos desconsiderar o fato de que a possibilidade de aplicação de punições nos niveis mais 

elevados da pirâmide, torna os contribuintes mais receptivos à cooperação e aceitação da 

regulação nos níveis mais baixos. 

 

Diretiva 3: Estar aberto para as dificuldades: A vida se torna limitada pela regulação? 

Algo pode ser feito para minimizar a pressão? 

 

Aumentar o custo do descumprimento das normas de forma a tornar mais oneroso 

o comportamento baseado no auto interesse pode ser apropriado em alguns casos, não em 

todos. 

Às vezes, tomar esse caminho pode significar empurrar um comerciante que luta 

dentro das regras na tentativa de manter seu negócio, para o caminho da falência e do 

desaparecimento do mercado. Noutra vertente, o desfecho para o mesmo empresário poderia 

ser a manutenção do seu negócio, caso obtenha a ajuda de um bom contador, ou seja 

desenvolvido um plano de negócios adequado para a situação, ou mesmo elaborado um plano 

de pagamento dos tributos em atraso. 

Quando o Fisco usa o poder de inspeção e das auditorias que realiza para tentar 

descobrir a verdadeira razão do não compliance, ele está em posição privilegiada para 

adicionar valor ao negócio, não apenas para recuperar tributos não pagos. Ele estará 

posicionado para testemunhar as ocorrências negativas imediatas oriundas de suas demandas 

regulatórias e, talvez, ter a sensibilidade para perceber injustiças na lei tributária que pretende 

aplicar. 

Assim, formar relações de colaboração pode beneficiar ambas as partes. No centro 

dessas parcerias está a compreensão de como a força abstrata da lei atua na prática para afetar 

o meio de subsistência dos indivíduos, devendo o fisco ter receptividade para essa 

consideração. 
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Diretiva 4: Empregar a justiça procedimental na interação com os regulados, tratando-os 

com respeito, assegurando que os procedimentos sejam claros e transparentes, e 

permitindo que expressem seu sentimento. 

 

Agir impulsionado pelos principios da justiça do procedimento aumenta a 

capacidade de regulação. A justiça procedimental requer imparcialidade, transparência e 

accountability, mas esses aspectos são transcendidos pelo tratamento respeitoso dirigido ao 

regulado. Ouvir do contribuinte que a ele foi dado um tratamento respeitoso é fundamental 

para o estabelecimento de um clima menos antagônico entre Fisco e Contribuinte. 

Nesse ambiente de maior cooperação, pode surgir a possibilidade de se 

estabelecer um diálogo construtivo sobre a tributação, seus propósitos e os princípios que 

orientam essa atividade. 

 

Diretiva 5: Atuar de forma construtiva mesmo diante de vozes dissonantes. 

 

Não existe uma forma ideal de regulação que agrade a todos, e também é dificil 

supor que uma regulação imposta, sem a participação dos regulados, possa ser eficaz. 

Coisa diversa, e com maior probabilidade de sucesso, é buscar o reconhecimento 

da legitimidade da autoridade regulatória. Mas a imposição de regras baseada nessa 

autoridade tem um lado negativo: os regulados podem utilizar estratégias para burlar os 

comandos legais. Pessoas e organizações podem usar esquemas que apenas na aparência 

estariam de acordo com as leis, de forma a evitar maiores interferências, quando, na realidade, 

buscam maximizar seus resultados aproveitando-se das brechas da lei, e da boa vontade do 

Estado. 

Por isso, para serem efetivos, os reguladores precisam da cooperação das pessoas 

que serão objeto da regulação. Isso envolve motivar as pessoas a tomar parte no processo, 

contribuindo com boa vontade, conhecimento e esforço para que o objetivo seja atingido com 

êxito. 

Assim, o fisco deve ouvir e apreender a partir das visões dos diversos envolvidos, 

ainda que lhe sejam apresentados posicionamentos divergentes. Nesse caso, a divergência fará 

surgir o diálogo, com maior possibilidade de criação de abordagens regulatórias que permitam 
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a solução de problemas. Ademais, a divergência supera o desinteresse e a fuga do 

contribuinte, e pode auxiliar a colheita de subsídios para incrementar as interações entre fisco 

e contribuinte. 

 

Diretiva 6: Entender o dissenso em termos de justiça social: os resultados da regulação 

beneficiam a todos? Os custos e beneficios da regulação são distribuidos de forma 

desproporcional? 

 

 A justiça pode ser considerada em diferentes níveis de abrangência: individual, 

grupal e da sociedade. 

Questões sobre a justiça pode se referir ao resultado alcançado, se o processo é 

justo, ou se as penalidades e punições são justas. A existência de muitas maneiras de entender 

a justiça das situações, dificulta a determinação daquela que deve prevalecer. 

No Brasil, por intuição, entendemos que a justiça na imposição de tributos é 

percebida principalmente a partir da análise do nível dos serviços públicos colocados à 

disposição da população, em contraposição ao valor de tributos desembolsados.  

Não há nada tão direto quanto responder à injustiça com outra injustiça. E, em 

termos práticos, essa afirmação implica que, diante da injustiça, o contribuinte pode decidir 

por não dar sua contribuição. 

 

Diretiva 7: Entender o dissenso em termos de moral: é correto alterar o curso dos 

eventos nessa direção? 

 

Moralidade não é um tema que aparece relacionado com evasão e sonegação nos 

jornais (ao contrário do que ocorre nos acidentes envolvendo vidas humanas, desastres 

ambientais, por exemplo). Contudo, essa ausência de correspondência não se reflete quando 

se considera a população. 

A maioria das respostas recebidas sobre as obrigações dos sujeitos passivo, e as 

obrigações do Estado em relação aos contribuintes, estavam relacionadas com honestidade e 

justiça, de ambos os lados. 
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Segundo as pesquisas realizadas pelo CTSI, de 92 a 95% das pessoas acreditavam 

que deveriam contribuir voluntariamente com os tributos e o sistema tributário seria uma 

instituição que beneficia a todos e ajuda o governo a implementar suas medidas. 70% 

acreditam ser moralmente errado sonegar tributos. Entretanto, muitos disseram que os demais 

não compartilhariam dessa posição, e, inclusive, teriam dúvidas sobre os benefícios oriundos 

do pagamento dos tributos. Assim, o fato de a moral pessoal ser bem mais forte do que a 

percepção dos outros integrantes da sociedade, reflete a necessidade de incrementar a 

confiança reciproca dos membros da comunidade, mais do que corrigir as falhas pessoais 

relativas à obrigação moral de pagar os tributos. 

A terceira razão para apoiar o argumento de que os agentes fiscais devem tratar o 

compliance em termos da moral vem da literatura internacional sobre o cumprimento de 

regras tributárias. As previsões mais acertadas sobre o nível do compliance ocorrem quando 

realizada com base na moral tributária, que traduz a crença segundo a qual é moralmente 

errado sonegar. 

 

Diretiva 8: Reconhecer e recompensar os pontos fortes. 

 

A importância dos incentivos está apenas começando a ser reconhecida no 

contexto da regulação. 

Reconhecer os esforços e recompensar as melhorias nas atividades relacionadas à 

regulação é importante para obter o compromisso com o regime proposto e a manter o nível 

de cooperação entre regulados e reguladores. É parte do processo de mostrar respeito pelos 

demais e valorizar sua contribuição. 

Contudo, utilizar politicas de incentivos de forma satisfatória para obter o 

compliance de modo sustentável é uma questão delicada, pois deve-se evitar que o 

contribuinte só se adeque em razão dos benefícios que pode alcançar, divorciando as suas 

ações do comprometimento com o sistema
82

. Se não existe o desejo genuíno de melhorar o 

compliance e o que fizemos é apenas em razão das possíveis recompensas, sem atentar para o 
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 A esse propósito nos parece interessante mencionar os programas do tipo “Nota Fiscal Paulista” ou “Nota 

legal”no Distrito Federal, especialmente na forma de divulgação e veiculação das mensagens publicitárias que 

tem a finalidade de influenciar que os consumidores exijam a Nota Fiscal, como meio de obter benefícios 

pecuniários perante o Fisco. 



93 

 

fato de que nossas ações servem para um objetivo maior, os incentivos podem ser uma 

medida inútil para mudar o curso dos eventos.  

Portanto, eventuais incentivos devem ser introduzidos de modo a gerar 

consciência sobre como o compliance individual ajuda no contexto global, e como as ações 

resolvem os problemas que levaram à introdução daquele modelo de regulação, desde o 

início. 

 

Diretiva 9: Voltar à cena do não compliance e promover a regulação interventiva. 

 

As razões para o não compliance podem envolver a ignorância, a complexidade 

das normas, a falta de know how, a falta de autodisciplina, ou mesmo a desobediência 

deliberada. Independentemente da razão subjacente, repetidas ocorrências da falta de 

integridade do contribuinte podem ocorrer.  Quando os reguladores ficam preso dentro de um 

clima de punição, a solução para o caso de a ofensa se repetir tende a ser o aumento dos níveis 

de punição
83

. Ainda que essa postura possa ser adequada na maioria dos casos, pode gerar um 

ambiente de confronto desnecessário que redundará em mais trabalho para o fisco, uma vez 

que não se permitiu abrir o espectro para encontrar uma solução diferente, e, talvez, com 

maior probabilidade de trazer um resultado mais eficaz a longo prazo, presente a meta de 

incutir no contribuinte o desejo de fazer o que é correto. 

Ter em mãos um repertório de estratégias é o ponto fundamental da utilização da 

pirâmide regulatória. Podem abranger desde toques suaves até a intervenção mais profunda, e 

o repertório é melhor desenvolvido no nível operacional através da participação de agentes 

experientes que podem dividir com as demais as histórias nas quais vivenciaram episódios de 

mudança de comportamento, trazendo importante contribuição para manter a persistência nos 

casos de dificil solução. A rigidez de protocolos e a relutância em atuar de forma responsiva, 

por sua vez, é um obstáculo para o regulador que deseja melhorar o patamar do compliance. 

Regulador eficaz, ou, no caso da tributação, o agente fiscal adequado, é talentoso 

quando: (i) é capaz de conhecer sua tarefa; (ii) é observador dos contribuintes; (iii) é capaz de 
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 Não são raras as legislações que estabelecem uma penalidade agravada para os casos de reiterações de 

comportamentos. Assim é o caso, por exemplo, do art. 63 da Lei nº 1.254, de 08 de novembro de 1999, que 

dispõe sobre o ICMS no Distrito Federal, que traz a seguinte prescrição, segundo o qual “as multas serão 

aplicadas em dobro, em relação à obrigação principal, ocorrendo reincidência específica”. 
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tomar inciativa da forma de abordagem em cada caso; (iv) tem inteligência emocional; e (v) e 

possui habilidades sociais bem desenvolvidas (BRAITHWAITE, V., 2006).  

Outrossim, reguladores que não possuem as competências e o conhecimento 

necessários podem causar mais desarmonia do que colher benefícios, quando diante de 

oportunidades oferecidas pelas interações com os contribuintes. Nesse ambiente, práticas 

regulatórias indevidas se retroalimentam, e podem criar mais e mais problemas que requerem 

mais e mais mal treinados reguladores para resolver. Instala-se, dessa forma, o ciclo vicioso 

que tende ao aumento do antagonismo e o descrédito dos agentes fiscais perante os 

contribuintes e, mais importante, o desacreditamento do próprio Estado. 

Caso não existam servidores habilidosos, a saída é destacar aqueles que 

apresentem potencial e proporcioná-los o treinamento adequado para o desenvolvimento de 

suas atividades. 

 

Diretiva 10: Direcionar esforços para construir redes dentro do ambiente de regulação 

para aumentar a capacidade de desenvolver o compliance. 

 

Regulação é tema complexo, a tal ponto de os reguladores estatais serem apenas 

parte do contexto capaz de assegurar o regime de regulação.  Na perspectiva da tributação, 

uma administração tributária não poderia funcionar sem o apoio dos agentes fiscais, 

contadores e advogados, como também eles não poderiam funcionar sem o apoio das Cortes, 

juizes e a opinião de experts legais sobre o sentido da lei tributária. 

Cada vez mais reguladores têm trabalhado de forma colaborativa com outras 

agências reguladoras
84

, associações, grupos empresariais, grupos de consumidores, políticos, 

comunidade acadêmica. Dividir conhecimento e as práticas adotadas, coordenando operações, 

e construindo redes, são partes do dia-a-dia das modernas técnicas regulatórias. Na medida 

em que o poder das redes tem sido reconhecido, a tomada estratégica de decisões e a alocação 

de recursos para priorizar o alcance e o desenvolvimento de algumas redes de colaboração 

têm grande importância. 
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 No caso da tributação, o art. 37, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988, traz dispositivo específico que 

trata da atuação integrada das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou 

convênio. 
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Não raramente as autoridades reguladoras perdem contato com a voz da 

população. De várias maneiras, essa voz é considerada através da expressão dos 

representantes eleitos e como base de apoio para a construção da pirâmide regulatória, com a 

qual os reguladores podem contar de qualquer forma. Os custos de atuar dessa maneira 

desconectada podem ser elevados. Isso porque sem contato com as pessoas e sem sua 

contribuição, as autoridades se enganam no conhecimento sobre as bases morais e a 

legitimidade do seu poder regulatório, e sobre a conhecimento dos fatores sobre os quais se 

assenta sua legitimidade. 

2.6 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

A regulação pode ser entendida como a arte de gerenciar relacionamentos 

(BRAITHWAITE, V., 2003a). Portanto, não haveria razão para que também no âmbito das 

atividades relacionadas com a atuação das administrações fiscais seus conceitos não 

pudessem ser utilizados. 

Contudo, para que o exercício da regulação dentro do campo tributário seja eficaz 

e eficiente é necessário que a estratégia adotada leve em consideração os fatores que podem 

influenciar os comportamentos dos contribuintes em direção ao cumprimento de suas 

obrigações fiscais, embora esse conhecimento se constitua em uma multiplicidade de 

considerações que elevam a complexidade de uma definição precisa. 

De forma mais abrangente, a discussão sobre a melhor forma de obter o 

cumprimento das obrigações fiscais está na dicotomia da aplicação de medidas de punição ou 

na adoção de estratégias menos interventivas que levem o contribuinte, independentemente de 

uma intervenção estatal mais severa, a fazer o que seria o certo. 

As evidências empíricas, entretanto, têm revelado que uma simbiose dessas duas 

abordagens seria o modo mais adequado para se enfrentar o problema do compliance 

tributário, uma vez que tanto as medidas de punição quanto aquelas que tentam persuadir não 

se aplicam para todos, e em todos os momentos. Assim, disponibilizar a Administração Fiscal 

com mais ferramentas a serem aplicadas de acordo com a situação tende a ser uma estratégica 

capaz de gerar resultados mais consistentes, principalmente se considerarmos o ideal de que o 

recolhimento dos tributos se matenham ao longo do tempo. 



96 

 

Por sua vez, as estratégias da regulação responsiva podem ser colocadas em 

prática numa variedade de contextos, o que alcança igualmente as atividades de 

tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento. Por óbvio, devem receber a 

devida adaptação para atuar em cada contexto que se apresente. 

A regulação pela cooperação pressupõe que a administração fiscal busque o 

padrão de comportamento desejado através do nível de intervenção adequado 

(BRAITHWAITE, V.; MURPHY; RENHART, 2007). Não há, dessa forma, uma atuação 

padronizada que serviria para todas as situações, daí porque devem ser oferecidas o maior 

número de possibilidades para que o fisco possa atuar de forma mais eficiente. 

Com efeito, na regulação cooperativa a postura estatal varia de acordo com a 

disposição do contribuinte em aderir à tributação. Vai da utilização de meios menos 

interventivos (e mais de orientação, comunicação e disposição de serviços a favor do 

contribuinte), até alcançar o nível de aplicação dos comandos legais sem qualquer espaço para 

o diálogo.  

Mais importante, a regulação responsiva permite criar um modelo de compliance 

que leva em conta os diversos fatores que contribuem para o comportamento dos 

contribuintes, tantos aqueles oriundos do seu ambiente, quanto aqueloutros colocados à 

disposição do fisco. Não se baseia, portanto, na atuação pelo medo, mas tenta induzir à 

compreensão da obrigação (BRAITHWAITE, V.; MURPHY; RENHART, 2007).  

Inserida no seu contexto está a maior participação do regulado no processo de 

regulação, que nos estratos mais baixos da pirâmide de estratégias é o efetivo detentor do 

poder, que troca de mãos à medida que deixa de cooperar para adotar uma postura mais 

refratária e de mais enfrentamento, hipóteses nas quais o Estado assume o protagonismo. 

Em termos concretos o que ocorre na implementação da regulação responsiva é 

uma mudança na atuação da administração tributária: Deixa de lado a aplicação automática da 

lei em qualquer caso, para, no processo de arrecadação de tributos de acordo com a norma, 

também considerar, reconhecer e valorizar o esforço do contribuinte em seguir as regras. 

Nesse intuito, a regulação cooperativa é campo fertil para ser aplicada também nos espaços 

nos quais se requer a análise de operações com algo grau de complexidade
85

. 
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 Nesse sentido caminhou a proposta de emenda substitutiva à Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, 

que teria revelado uma postura retrógrada baseada no paradigma do crime e da repressão. A emenda subsitutiva, 
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Com efeito, a regulação responsiva está concectada com a idéia de que a atividade 

administrativa tributária que se pretenda impulsionadora do desenvolvimento não mais se 

adequa a uma restrita relação de subordinação do particular à vontade estatal, devendo se 

fundamentar também pela expansão da consensualidade (MOREIRA NETO, 1997) e da 

comunicação entre fisco e contribuinte, aperfeiçoando a legitimidade da atuação da autoridade 

estatal, que ao lado da possibilidade de exercício do poder de coerção, que tem seu espaço de 

atuação, haja ênfase no papel da administração fiscal não só como um facilitador e provedor 

de serviços aos Contribuintes (ALM; JONES, MCKEE, 2011), mas que também reconheça e 

leve em consideração a boa intenção de o contribuinte  recolher devidamente seus tributos. 

As amarras postas pela Administração Pública mais burocratizada tendem a ceder, 

e um modelo de administração pública consensual, mais democrática, tende a lastrear o 

traçado de soluções concertadas, mesmo na seara administrativa-tributária (BATISTA 

JÚNIOR, 2007, p. 412). E somente nos casos que não há outra alternativa, a letra da lei torna-

se o instrumento adequado a ser utilizado, ainda que em detrimento de todas as partes 

envolvidas, que se sujeitam a custos maiores, tanto em termos monetários, como também 

psicológicos. 

Trata-se, assim, de repensar a forma de atuação do fisco, e considerar que o 

atingimento de seus objetivos de buscar o cumprimento voluntário das obrigações pelos 

contribuintes deve ter em conta um balanço entre os modelos da coerção e da persuasão.  

Para resumir, a regulação responsiva deixa para trás um método baseado na 

aplicação de um conjunto delimitado de medidas pré-estabelecidas, e coloca na mão do 

regulador uma caixa de possibilidades que, dependendo da situação concreta, e da pré-

disposição do regulado, que se traduz nas motivações intrínsecas, pode ser adaptada às 

diversas situaçòes.  

A idéia da formação e utilização de redes de conexão aplicada à regulação 

responsiva revela a importância das interconexões institucionais para a implantação de um 

ambiente regulatório democrático propício. Isso porque uma atuação coordenada de vários 

atores dentro de um ambiente de trocas (democráticas) traz mais legitimidade para as ações 

que serão implementadas. Ao mesmo tempo permite a utilização dos pontos fortes de cada um 

                                                                                                                                                         
então, se propunha a tornar a MP 685/14 mais “democrática e responsive em relação à abertura de diálogo 

operacional entre a Receita Federal do Brasil e contribuintes, mediante a Declaração de Registro de Operações 

(DRO) e o Cadastro de Operações rejeitadas pela Administração Tributária (CORAT)". Essa proposta teria sido 

apresentada pelo Centro de Cidadania Fiscal ao Senador Tasso Jeiressati, conforme De Santi e Diniz (2016).  
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para se sobrepor aos pontos fracos. Dessa forma, menos recursos são mobilizados para 

influenciar os comportamentos que se desviam dos caminhos desejados pela regulação, que 

deixa de ser uma atividade exclusiva do Estado. 

É importante deixar claro que a regulação responsiva envolve a competência para 

emitir julgamentos, capacidade que vai além de um conhecimento mediano 

(BRAITHWAITE, J., 2011, p. 518), atributo que pode ser alcançado através de treinamento, 

mas também por meio do exercício regular de colocar em prática a teoria proposta no dia-a-

dia, e, muito mais, do modelo específico adotado dentro do quadro no qual se pretende 

implementar a responsividade. 

O desafio é renunciar às práticas que levam a um tratamento desrespeitoso e 

contraprodutivo em favor de uma forma mais natural de engajamento lastreada 

principalmente no respeito e na confiança. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DO CASO CONCRETO  

 

Apresentada a malha fiscal do Distrito Federal e seus principais aspectos 

descritivos e normativos, e considerando todo o referencial teórico da regulação responsiva 

como um parâmetro de atuação a ser adotado, o qual, linhas gerais, pressupõe a utilização do 

nível adequado de intervenção do fisco na esfera individual do contribuinte, em resposta ao 

comportamento de aderência ou não às normas do ICMS e do ISS vigentes naquele ente 

federativo, nosso objetivo agora é avaliar concretamente em que medida há uma convergência 

entre o instrumento e a teoria utilizada como paradigma de eficiência na busca pelo 

cumprimento espontâneo da obrigação tributária principal. 

E, ao realizar esse cotejo entre a teoria e o caso concreto, tentaremos sugerir 

medidas que levem a uma melhoria do ambiente de relacionamento entre o fisco distrital e os 

contribuintes do ICMS e do ISS no Distrito Federal, dentro da linha proposta por Valerie 

Braithwaite (2003b), segundo a qual regular é gerenciar relacionamentos. 

Para entabular a tarefa proposta nesse capítulo, partiremos da análise dos 

objetivos e funções delineados para a malha fiscal nas suas normas de regência, mas também 

levaremos em conta como esse mecanismo de cruzamento de informações atua concretamente 

no dia-a-dia das atividades do grupo de servidores encarregados de colocá-lo em prática. 

Por isso, será essencial avaliar os questionários respondidos pelos Auditores da 

Receita do Distrito Federal lotados no Gerência encarregada da malha fiscal, como também 

pelo escalão superior da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, especialmente o 

Coordenador de Fiscalização Tributária
86

, a Subsecretaria da Receita do Distrito Federal e o 

Secretário de Estado de Fazenda, a quem compete, em última instância, tornar possível e 

fornecer o suporte necessário para o seu funciomento. 

Nesses termos, de acordo com as normas analisadas anteriormente quando 

tratamos da malha fiscal do Distrito Federal no capítulo 1, especialmente a IN nº 13/16, trata-

se de um mecanismo que pretende verificar as (in)consistências das informações econômicos-

fiscais dos contribuintes, mediante o cruzamento de dados por eles disponibilizados, por 

terceiros vinculados aos fatos geradores, bem como informações detidas internamente, que 

são comparados com padrões pré-determinados. O resultado dessa operação é disponibilizado 
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em espaço próprio de cada contribuinte, permitindo ou auxiliando que ele, por si próprio, faça 

as correções necessárias nos seus registros fiscais e contábeis, adequando-se, dessa forma, aos 

patamares esperados de comportamento. Caso não sejam realizados os ajustes necessários, 

outra opção possível é a apresentação de justificativa, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos que comprovem as alegações apresentadas.  

Não sendo aceitas as justificativas, ou não tendo havido a retificação das 

declarações apresentadas, o débito “não declarado” constatado, mas não recolhido, ensejará o 

lançamento do tributo por meio de auto de infração. 

Com efeito, nem todos os padrões esperados de comportamento representam uma 

consideração restritiva que mereça necessariamente uma correção das informações pelos 

contribuintes, o que também se aplica quando as divergências encontradas não superam 

determinados valores mínimos. 

Portanto, esse desenho da malha fiscal nos permite identificar três tipos de 

atividades essenciais desenvolvidas dentro desse programa, a saber: (i) monitoramento, que é 

o acompanhamento da situação econômico-fiscal; (ii) orientação, que representa a atividade 

de fornecer as condições e os elementos para que as inconsistências sejam sanadas pelo 

próprio contribuinte; e (iii) a função de aplicação de medidas coercitivas.  

O objetivo de nossa abordagem é considerar cada uma dessas funções ou 

objetivos da malha fiscal dentro da proposta de atuação sugerido pela regulação responsiva, 

que fundamenta a utilização, em primeiro plano, de instrumentos de persuasão baseados na 

cooperação e no diálogo para obter o cumprimento voluntário das obrigações fiscais pelos 

contribuintes, para que, em um segundo momento, na medida que o contribuinte permanece 

dentro de uma postura recalcitrante, possam ser aplicados métodos baseados na coerção. 

Devemos, pois, diferenciar dois momentos distintos da malha fiscal do Distrito 

Federal. Um primeiro que busca o cumprimento espontâneo da legislação tributária e outro 

que pretende impor ao contribuinte o caminho a seguir por meio de instrumentos mais 

interventivos na sua esfera privada. 

A partir dessa análise será possível apontar o nível de aderência da malha fiscal 

com as premissas defendidas pela teoria da regulação responsiva, e, eventualmente, apresentar 

sugestões para a melhoria da atuação dessa estratégia no Distrito Federal. 
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3.1 ANÁLISE DO FATOR PERSUASIVO DA MALHA FISCAL DO DISTRITO 

FEDERAL- 1º ESTÁGIO DE ATUAÇÃO 

 

A persuasão dentro da regulação responsiva no âmbito da esfera da tributação, 

tem por objetivo buscar que o contribuinte, de forma espontânea, promova os atos necessários 

para que sua situação fiscal se adeque às normas que determinam o correto comportamento. 

Para isso, considerando a premissa de que o contribuinte tem a intenção de 

cumprir com suas obrigações, seria necessário que houvesse um ambiente de cooperação, 

diálogo e respeito entre as partes envolvidas, de modo a se atingir a meta da autorregulação, 

com o Estado tendo uma participação de mais apoio e menos intervenção no processo de 

adequação dos comportamentos do sujeito passivo.  

Também se inclui dentre os elementos de persuasão as medidas tomadas pelo 

fisco que provoquem no contribuinte a necessidade de correção de rota, mas que não 

indiquem a ameaça de uma sanção como a consequência. 

Podemos analisar o caráter persuasivo da malha fiscal sobre dois primas: (i) a 

partir das normas que regulam o programa: e (ii) a partir de sua atuação concreta no dia-a-dia. 

Essa diferenciação nos parece necessária ne medida em que as prescrições legais e a 

regulação no caso concreto não necessariamente podem coincidir. Mas, tanto uma quanto a 

outra delineam os contornos da malha fiscal e, assim, podem influenciar os comportamentos 

dos contribuintes, uma vez que que podem contribuir para formar o conjunto de idéias e 

conceitos sobre a tributação que são disseminados dentro do corpo social, e a partir dos quais 

se forma a compreensão do contribuinte, que passa a agir sobre essa influência. 

A princípio, e tendo em conta todos os elementos que caracterizam a malha fiscal, 

seriam elementos de persuasão essencialmente o monitoramento e a prestação do serviço de 

orientação ao contribuinte.  

Do ponto de vista sintático, de acordo com o dicionário, monitorar significa 

“acompanhar, vigiar e simultaneamente avaliar
87

. Assim, uma política de monitoramento 

tanto pode constituir um instrumento disponibilizado para servir o contribuinte, quanto o fisco 

pode utilizar a ferramenta para acompanhar o seu comportamento, e, basendo-se na condição 
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de que a pretensão é o cumprimento das leis tributárias, diante de eventuais “falhas” apuradas 

nesse acompanhamento, o caminho é informar e auxiliar a correção dessas diferenças. Mas 

também o monitoramento pode ser usado para vigiar o contribuinte, que poderá receber a 

mensagem que sua postura não é confiável, por isso, deve estar sempre sob a vigilância das 

autoridades fiscais. A separação de uma ou outra hipótese nem sempre é de fácil compreensão 

e percepção. 

No caso da malha fiscal do Distrito Federal, o monitoramente encontra-se 

definido primeiramente no art. 18, § 2º, inciso I, da Lei 4.567/11, o qual apresenta o 

procedimento como uma forma de “verificação periódica nos níveis de arrecadação dos 

tributos administrados pela Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do 

Distrito Federal”, nos seguintes termos: 

Art. 18. ......... 

§ 2º Os atos administrativos de monitoramento, sem prejuízo do 

disposto em regulamento: 

I – compreendem a verificação periódica dos níveis de 

arrecadação dos tributos administrados pela Subsecretaria da 

Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, 

em função do potencial econômico-tributário dos contribuintes, 

assim como das variáveis macroeconômicas de influência; 

II – serão realizados por intermédio do acompanhamento da 

arrecadação e do tratamento de quaisquer informações 

relacionadas com o crédito tributário, utilizando-se os dados 

disponíveis nos sistemas informatizados da Secretaria de Estado 

de Fazenda do Distrito Federal e das informações coletadas 

junto a fontes externas. 

 

Ainda de acordo com o art. 2º da Portaria nº 133/12, dentro da função de 

monitoramento está inserida a tarefa de disponibilização de informações relativas ao 

contribuinte, com vistas à verificação das consistências das informações, à produção de dados 

para subsidiar o planejamento de ações fiscais, e à geração de relatórios relativos às atividades 

econômicas para subsidiar os gestores na tomada de decisões.  

Portanto, ao menos no plano das normas que regulamentam o programa no 

Distrito Federal, o principal objetivo do monitoramento promovido pela malha fiscal estaria 

ligado muito mais com o controle do contribuinte, do que com a oferta de apoio e suporte para 

que ele, por si próprio, possa cumprir com sua obrigação. Deve ser somado a essas 
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disposições a previsão contida no art. 6º da IN nº 13/16, segundo a qual as inconsistências 

enquadradas na categoria restritiva podem desaguar na: (i) Suspensão da inscrição no CF/DF; 

(ii) Denegação da Nota Fiscal Eletrônica; e (iii) Indeferimento dos processos administrativos 

fiscais de jurisdição voluntária. 

Entretanto, não podemos deixar de destacar, pela importância da constatação, que 

a só explicitação dos critérios de cruzamento da malha fiscal do Distrito Federal, tal qual 

ocorre no Anexo Único da IN nº 13/16, já representa um avanço no sentido de se adotar uma 

posição de transparência da administração tributária para com os contribuintes. Esses, de 

antemão, em razão da disponibilização dos parâmetros de controle, têm conhecimento de 

como os dados a respeito de sua situação individual serão confrontados e avaliados. Ademais, 

cada hipótese possui uma justificativa e, mais importante, é seguida pela indicação da solução 

através da qual o contribuinte pode corrigir as incongruências para cada hipótese. 

Portanto, a mensagem que se retira das normas que tratam do monitoramento 

proporcionado pela malha fiscal, considerando os fins para os quais ela se propõe em um 

primeiro momento, no mínimo pode não deixar claro qual a real pretensão e a forma de 

abordagem pretendida pelo Fisco Distrital. Mais, não seria difícil imaginar que os 

contribuintes possam perceber na atividade de “monitoramento” um novo meio estatal de 

controle que, eventualmente, poderia ser utilizado para alcançar os faltosos e lançar punições.  

Ademais, dado que uma atmosfera de antagonismo entre fisco e contribuinte 

parece ainda prevalecer, o fato de serem disponibilizados todos os parâmetros de cruzamento 

da malha fiscal, e as soluções para corrigir os problemas detectados, pode fazer com que a 

demonstração de abertura do fisco ao diálogo seja encoberta, quando esses fatos são 

considerados dentro do contexto das demais normas aqui já destacadas. Relembramos, a esse 

propósito, que as intenções ou as posturas motivacionais são resultado de um conjunto de 

crenças que os contribuintes têm de si mesmos em relação à tributação. Essa falta de 

coerência entre as normas e o objetivo a que se propõem pode desestabilizar a confiança do 

contribuinte no fisco, pois a ameaça da sanção sempre estará presente. A sua aplicação ou não 

dependeria apenas da autoridade encarregada do procedimento em relação a determinado 

contribuinte, o que constitui mais um fato gerador de insegurança.   

Dessa forma, se a pretensão é oferecer subsídios ao contribuinte e colaborar para 

que ele próprio tome a iniciativa de se autocorrigir, parece-nos mais adequado que no 

monitoramento deve prevalecer a orientação e o apoio sobre o caráter de vigilância e controle, 
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principalmente se retomarmos os resultados das pesquisas empíricas consideradas pela OCDE 

(2013), segundo as quais uma postura de espreita para com os contribuintes que procuram 

cumprir com suas obrigações fiscais, pode desestimular esse comportamento, e gerar um 

indesejável ambiente de confronto e desafio nesse relacionamento, com potencial para 

diminuir o cumprimento voluntário da lei fiscal. 

No plano das atividades diárias dos servidores encarregados da malha fiscal na 

análise das incongruências detectadas pela malha fiscal, a situação parece demonstrar uma 

preocupação maior com a orientação e o diálogo com os contribuintes, fato que nos pareceu 

ficar evidenciado também nas respostas oferecidas ao questionário apresentado aos Agentes 

Fiscais. 

Na prática a situação se resolve caso a caso, pois o que se constatou na realidade 

das rotinas diárias dos Auditores da Receita do Distrito Federal alcançadas a partir do 

acompanhamento de suas atividades, e com base nas repostas oferecidas ao questionário, foi a 

tentativa de solucionar as divergências encontradas por meio do canal de comunicação 

disponibilizado aos contribuintes. Essa percepção foi observada, ainda que nos questionários 

respondidos, constatamos que alguns Agentes Tributários que atuam na malha fiscal do 

Distrito Federal ainda vêem na lavratura de auto de infração um meio idôneo para obter o 

cumprimento da legislação fiscal. 

Mas, é fato que não existe um procedimento ou rotina formalmente estabelecida 

que defina o modo pelo qual os problemas devam ser tratados, ou até quando a situação ainda 

deve ser considerada como um caso que pode ser solucionado pela via da cooperação. Essa 

ausência de procedimento formal tem um lado positivo, pois retira as amarras da fiscalização. 

Mas, por outro lado, pode ser uma porta de abertura para que, eventualmente, uma conduta de 

um agente estatal, numa dada situação, não se compatibilize com a postura desejada por uma 

abordagem que pretende obter o consentimento do contribuinte. 

A orientação se mostra de diversas formas, a começar pela apresentação de todos 

os parâmetros que serão levados em conta para avaliar a “regularidade” da situação 

econômico-fiscal, que é seguida da explicação do sentido e alcance do cruzamento, e pela 

sugestão do caminho que deve ser seguido para que sejam corrigidas as eventuais 

inconsistências. Entendemos, contudo, que esse auxilio que a própria legislação já oferece ao 

contribuinte deve ser reforçado nos contatos diários que acontecem entre a administração 

fiscal, por meio de seus agentes, e os sujeitos passivos, mesmo que ocorram por um meio 
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virtual de comunicação, especialmente, pelo atendimento das demandas no menor tempo 

possível e também na forma de comunicação com o contribuinte, que não é padronizada. 

Ao permitir a correção dos dados informados, o Fisco reconhece a possibilidade 

de ocorrência de erros por parte dos contribuintes, os quais não teriam necessariamente o 

objetivo de fugir dos efeitos da tributação. Contudo, essa possibilidade tem limitações, 

valendo destacar especialmente que a Portaria nº 02/2016, estabelece no seu art. 2º, que, em 

determinados casos os quais, essencialmente, se referem a hipóteses que diminuem o valor do 

tributo devido, somente serão aceitas correções nos Livros Fiscais Eletrônico relativas aos 3 

meses anteriores. Caso a lançamento a ser corrigido se refira ao período alcançado pela 

vedação, o mesmo dispositivo propõe que os ajustes sejam realizados nos períodos que ainda 

se encontram em aberto.  

A oportunidade de o contribuinte justificar os dados apresentados tem um viés 

claro de possibilitar o diálogo do contribuinte com as autoridades fiscais do Distrito Federal, 

bem como indica a abertura para que o Fisco do ente federativo possa ser influenciado pelos 

argumentos apresentados, diante do caso concreto. Portanto, nesse ponto, o relacionamento se 

adequa a um ambiente na qual a persuasão pode atuar como uma via de mão dupla, nos 

termos mencionada por Valerie Braithwaite (2003b)
88

. 

Seguindo na análise do caráter persuasivo, ao descrever a malha fiscal do Distrito 

Federal, apontamos que o público alvo das ações do Fisco, por uma opção estratégica de obter 

maior correspondência nas suas ações, seriam os contadores, pois raramente os contribuintes 

acessariam seu ambiente virtual disponibilizado pela Secretaria de Fazenda, ou mesmo 

possuem conhecimento suficiente para dialogar eficientemente com as autoridades fiscais. 

Aproveitando-se desse contato mais direto com os contadores, no ano de 2016 foi proposta a 

criação do que se denominou informalmente de “quartas da malha”
89

, criada para ser um 

encontro presencial mensal entre as autoridades fiscais e os contadores, nas quais seriam 

discutidos os assuntos de interesse comum relacionados com a malha fiscal. Ainda que a idéia 

tivesse por objetivo estreitar o diálogo entre as partes
90

, a necessidade de adequação do 

                                                 
88 

Foi dentro dessa linha de persuasão em duplo sentido que a Receita do Distrito Federal, após ouvir diversas 

reclamações dos contribuintes, optou por revogar o “caso”nº 16, que, ainda que se tratasse de um índice 

enquadrado na categoria de advertência. 
89

 Esse nome se deve ao fato de o encontro ocorrer às quartas-feiras. 
90

 E também diminuir as possibilidades de o contato apenas virtual distanciar as partes e aumentar o 

antagonismo, preocupação levantada por Luiz Roberto Peroba (2013) 
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modelo satisfatório para a eficácia dos encontros paralisou seu prosseguimento após algumas 

poucas tentativas de dar continuidade a esses eventos, sem sucesso
91

.  

Entretanto, esses encontros foram retomados após um diálogo prévio entre as 

autoridades do Fisco distrital e os dirigentes do Conselho Regional de Contabilidade 

(CRC/DF), no qual foi estabelecido um formato considerado eficiente. Os contadores 

vinculados à organização de classe que não tiveram seus problemas solucionados por meio do 

atendimento virtual da Secretaria de Fazenda, puderam enviá-los à entidade, informando o 

número de protocolo do registro da ocorrência, para que alguns casos mais complexos 

pudessem receber atendimento individualizado na sede do CRC/DF
92

. De posse desses 

“problemas” que não teriam sido solucionados, o modelo proposto para o encontro previa que 

alguns seriam os escolhidos para o atendimento presencial, e as demais pendências seriam 

tratados na palestra de orientação que seria oferecida pelos servidores do Fisco logo após os 

atendimentos. Nessa oportunidade, haveria a intenção de abordadar outros pontos de 

questionamentos que poderiam interessar a maior parte das dúvidas encaminhadas, além de 

responder perguntas que fossem feitas no decorrer da apresentação
93

 
e 94

.  

Pelo relato é possível perceber que as “quartas da malha” se trata de um evento 

que também demonstra e sinaliza a abertura para o diálogo com os contribuintes, através de 

seus contadores
95

. Ao mesmo tempo, a receptividade em ouvir os problemas encontrados 

pelos contadores, que não teriam solucionado as inconsistências detectadas pela malha fiscal 

através do atendimento virtual, tem maior chance de fortalecer uma postura compromissada 

com as obrigações fiscais, na medida em que se sentem ouvidos e respeitados em suas 

colocações, que são consideradas e tratadas. Entretanto deveria ser empreendida uma tentativa 
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 Indagados sobre esses encontros ocorridos no ano de 2016, não havia nenhum registro, bem como nenhum 

servido integrante da GGMAF, ou autoridade superior da Subscretaria da Receita do Distrito Federal soube 

informar quando e quantos ocorreram. 
92

 Essa notícia consta no site do CRC/DF, e está disponível no link: 

http://www.crcdf.org.br/2017/imagem/cursos/quarta.png. 
93

 Em 12 de julho de 2017, foi realizada o primeiro evento na sede do CRC/DF, já sob esse novo formato, no 

qual o Gerente da GGMAF apresentou a malha fiscal, além de responder às indagações encaminhadas pela 

assistência virtual que acompanhavam o evento, que foi transmitido através do ambiente virtual para os 

contadores interessados, que poderiam acessá-lo em tempo real através do link que foi disponibilizado aos 

associados, como também teriam a oportunidade de assistir o evento em data futura, pois a entidade associativa 

iria disponibilizar a gravação para posterior acesso, para quem assim desejasse. Foi possível presenciar o evento 

no CRC/DF, à convite do Gerente do GGMAF. 
94

 A nova fase do “quartas da malha” teve seu primeiro evento realizado na data de 12 de julho de 2017, na sede 

do CRC/DF. A sua integra está disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=Tff_mlgb7zg&feature=youtu.be>.  
95

 Entidade que atualmente congrega 14.985 profissionais, entre técnicos e contadores. Informação retirada do 

site do CRC/DF (http://www3.cfc.org.br/spw/crcs/ConselhoRegionalAtivo.aspx) 
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de verificar até que ponto o contribuinte propriamente dito percebe a malha fiscal no Distrito 

Federal. 

Outro fator que merece menção está na automatização do processo de análise da 

consistência dos dados informados, evitando que essa tarefa seja atribuída a um servidor, o 

que agiliza o processo de avaliação da situação do contribuinte, que, por sua vez, tem 

disponibilizado instantaneamente o resultado de sua situação individual quando 

inconformidades foram detectadas. E, a depender do caso, já pode começar a tomar as 

providências necessárias para sanar as inconsistências, sem ter de se deslocar até uma 

repartição fiscal, o que pode reduzir a possiblidade de ruídos na comunicação presencial 

interferirem nesse relacionamento.  

Por outro lado, na hipótese de o cruzamento não captar qualquer irregularidade, o 

sujeito passivo não receberá qualquer tipo de informação do Fisco distrital. Essa falta de 

comunicação, nesse caso, parece confirmar a tese segundo a qual o cumprimento da obrigação 

fiscal é uma obrigação natural, e não mereceria uma menção direcionada ao contribuinte, 

ainda que na forma de incentivo. 

 

3.2 ANÁLISE DO FATOR COERCITIVO DA MALHA FISCAL DO DISTRITO 

FEDERAL-2º ESTÁGIO DE ATUAÇÃO 

 

Não tendo obtido do contribuinte a correção das inconsistências ou a apresentação 

das justificativas, medidas que, a nosso ver, se situariam nos planos iniciais de uma proposta 

de regulação responsiva, a Lei 657/11, bem como o seu Decreto regulamentador, prevê que “o 

débito não declarado, constatado no procedimento fiscal de monitoramento, e não recolhido, 

ensejará o lançamento por meio de Auto de Infração em razão de ação fiscal”. 

Dentro dessa lógica, até o ano de 2016 foram elaborados 36 Autos de Infração, 

que somaram a quantia lançada de aproximadamente R$ 72.000.000,00 (setenta e dois 

milhões de reais) (informação verbal)
96

. Entretanto, teria sido constatado que essa forma de 

exigência direcionada ao contribuinte não seria eficiente, especialmente quando se observou 

                                                 
96

 Informação prestada pelo Gerente da GGMAF, Auditor da Receita do Distrito Federal Evandro Manzano, no 

evento “quartas do malha” realizado em Brasília, em 12 de julho de 2017. Íntegra do evento disponível em :< 

https://www.youtube.com/watch?v=Tff_mlgb7zg&feature=youtu.be>. 
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que a maioria dos lançamentos não tinham fundamento para permanecerem hígidos, dado que 

resultaram, em grande medida, de incorreções nas informações prestadas. Assim, após as 

devidas correções e justificativas, a maioria dos lançamentos teria como consequência a 

revisão total ou parcial do Auto de Infração. 

Em razão disso, no ano de 2017 não foi lavrado nenhum Auto de Infração, e assim 

deve permanecer o foco da atuação da malha fiscal do Distrito Federal, por orientação das 

instâncias de comando da Subsecretaria da Receita do ente federativo. 

Paralelamente, em agosto de 2015 surgiu o Projeto Veritas o qual, em termos 

gerais, previa a notificação de determinados contribuintes cujas inconsistências permaneciam 

em aberto por um período de três meses consecutivos, ou 6 meses alternados, oferecendo o 

prazo de trinta dias para a correção dos problemas, sob pena de suspensão da inscrição no 

CF/DF, cujos efeitos tenderiam ao seu cancelamento, decorridos 90 dias da suspensão
97

.  

Nesse caso, as inconsistências que devem consideradas dentro do Projeto Veritas 

seriam somente aquelas relativas aos “casos” 2
98

 e 9
99

, as quais se referem a hipóteses nas 

quais são utilizadas informações enviadas pelos contribuintes, não necessitando, nesses casos, 

de uma investigação subjetiva da conduta do contribuinte pelo Fisco para caracterizar a 

irregularidade, o que simplifica a aplicação desses critérios. Essa compreensão, por sua vez, 

reduz os espaços para contestações e adversidades, que se limitariam a invalidade dos dados 

informados ou considerados. Nesses termos, vislumbramos um nível maior de segurança 

jurídica e legitimidade para utilização de uma medida contra o contribuinte faltoso que é 

ameaçadora, a princípio, mas pode chegar efetivamente às vias da coerção. 

Chama a atenção na realização do Projeto Veritas que a justificativa legal para a 

imposição da pena de suspensão de inscrição, para o caso de contribuinte sujeito ao ISS, está 

lastreada no art. 23, inciso I, alínea “d”, item “5”, do Decreto nº 25.508
100

, de 19 de janeiro de 

2005, que apresenta o seguinte contéudo: 

 

Art. 23. Mediante ato da autoridade fiscal competente, a inscrição 

poderá ser: 

                                                 
97

 o Anexo A apresenta o modelo de notificação do projeto “veritas”. 
98

 CASO 2 - Movimento no Livro de Saída x Volume de NF-e Emitidas. 
99

 CASO 9 - ISS Destacado na NFe de Serviço x ISS Lançado na Apuração. 
100

 Regulamenta o ISS no Distrito Federal. No caso de contribuinte sujeito ao ICMS, o cancelamento da 

inscrição tem por base o art. 29, inciso I, alínea “c”, item “5”, que apresenta conteúdo idêntico. 
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I - suspensa, quando: 

(...) 

d) for constatado pelo Fisco: 

(...) 

5) que o contribuinte, por período igual ou superior a 3 (três) meses 

consecutivos ou 6 (seis) meses alternados, tenha enviado o Livro 

Fiscal Eletrônico, instituído pelo Decreto nº 26.529, de 13 de janeiro 

de 2006, sem registro das prestações realizadas relativas a fatos 

geradores que tenham sido praticados. 

 

Como se lê, nos parece que o fundamento legal utilizado para cancelar a inscrição 

do contribuinte em razão de divergências na malha fiscal encontra-se dissociada dos “casos” 

relacionados no Anexo Único da Portaria nº13/16, o que, a nosso sentir, fragiliza a utilização 

desse estratagema como meio idôneo de coerção ou indução forçada de uma postura do 

contribuinte. 

Analisando o “projeto veritas” em termos de sua operacionalização, no início de 

sua implementação foram realizadas muitas suspensões de inscrições, o que gerou um grande 

trabalho para os servidores da malha fiscal. Isso porque, na medida que as ocorrências se 

enquadravam nos critérios do projeto veritas, a suspensão do contribuinte do CF/DF era quase 

imediata, condicionada somente à fluência do prazo de trinta dias, dentro dos quais poderia 

haver a correção das incompatibilidades alcançadas. Assim, a manifestação dos contribuintes 

insatisfeitos, que não poderiam operar em razão da suspensão, acarretou um grande 

incremento do trabalho dos Auditores envolvidos, que teriam que verificar as diversas 

situações e tomar uma decisão. 

Na fase atual, a opção é notificar os contribuintes que apresentam maiores 

possiblidades de retorno em termos de tributo a recolher, dentre todos que se enquadram nos 

critérios do projeto, especialmente considerando os “casos”2 e 9 da lista de inconsistências. E, 

ao mesmo tempo em que notificações são realizadas, é demonstrado para o contribuinte o 

desejo de cooperaração por parte do Fisco do Distrito Federal, permitindo o surgimento de 

uma solução não conteciosa, ou, em alguns casos mais específicos, adota-se também a 

estratégia da advertência da aplicação da sanção, quando o prazo para correção já tenha se 

escoado
101

. Isto é, a suspensão não é imediata após o decurso do prazo estipulado de trinta 

dias, mas, essencialmente, é também levado em conta se o contribuinte, de algum modo, 
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 Em algumas situações os contribuintes eram contactados por telefone, para discutir a situação individual. 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26529&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26529&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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demonstra a intenção concreta de se adequar ou justificar a sua situação individual. Trata-se, 

nesse caso, de comunicar ao contribuinte que medidas mais drásticas serão tomadas, mas, 

antes, tenta reconhecer o esforço do inadimplente com suas obrigações fiscais em se 

readequar.  

Registre-se, contudo, que, de fato e de direito, esse procedimento não encontra 

respaldado em nenhuma norma, constituindo muito mais uma diretriz interna e não escrita, 

que adapta a atuação da malha fiscal a partir da consideração que é sempre mais vantoso 

conseguir que o contribuinte se torne adimplente, do que aplicar a penalidade. De certa forma, 

portanto, o processo de notificação do contribuinte é acompanhado da tentativa e da abertura 

do Fisco do Distrito Federal para uma solução que parta fundamentalmente da vontade 

expressa do contribuinte. 

Outrossim, deve ser avaliado em que medida a comunicação da suspensão da 

inscrição como meio coercitivo atende aos princípios da regulação responsiva, que prevê que 

a escalada da pirâmide regulatória deve ocorrer de forma menos abrupta possível, permitindo 

que o menor nível de intervenção possa influenciar a retomada da adequação da postura pelo 

contribuinte. 

Também como forma de combater as desconformidades, a IN nº 13/16 estabelece 

no seu art. 6º, parágrafo único, que os cruzamentos enquadrados na categoria “restritiva” 

podem ter como consequência o “indeferimento dos processos administrativos fiscais de 

jurisdição voluntária”, os quais compreendem os processos de Consulta, os Processos de 

Reconhecimento de Benefício Fiscal de Caráter não geral, os Processos de Autorização de 

Adoção de Regime Especial, bem como os Processos de Restituição
102

. 

Nos parece que essas previsões têm o risco de serem enquadradas pelo Poder 

Judiciário como sanções políticas, que teriam como função obter o pagamento do tributo 

devido, fugindo ao rito apropriado para a cobrança de exigência enquadrada naquela espécie 

de receita estatal. Dessa forma, a legitimidade desses tipos de restrições, como uma regra 

geral de cunho sancionatório, é questionável, tanto do ponto de vista jurídico, como também 

considerando a implementação do paradigma da regulação responsiva, cuja abertura de 
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 Conforme artigos 55 e seguintes da Lei 4.567/11, do Distrito Federal. 
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estratégias não deveria contrariar os posicionamentos reiterados manifestados pelo Poder 

Judiciário
103

, considerando a sua função precípua de guardião último das normas. 

Dentro desse panorama de aplicação de medidas que indiretamente se relacionam 

com as ocorrências verificadas, há o risco de o contribuinte abandonar o diálogo, pois contra 

ele foi tomada a medida extrema que, ao fim, pode impossibilitar o exercício da própria 

atividade. 

 

3.3 PROPOSTAS DE MELHORIA NA MALHA FISCAL DO DISTRITO FEDERAL 

 

Após termos apresentado um modelo paradigma de atuação de uma administração 

fiscal, e depois de termos analisado a malha fiscal do Distrito Federal dentro desse padrão de 

funcionamento, podemos, agora, sugerir medidas que poderiam aproximar o modelo da 

regulação responsiva a ser alcançado e o caso concreto. 

Dentro desse propósito, a análise que empreendemos nas sessões anteriores nos 

permite afirmar que alguns aspectos da regulação responsiva estão presentes na forma pela 

qual a malha fiscal do Distrito Federal se dispõe a buscar o cumprimento voluntário das 

obrigações pelos contribuintes do ICMS e do ISS que estão sob a jurisdição desse ente 

federativo. 

Nesse sentido, constatamos que existe uma abertura para o diálogo e a cooperação 

entre fisco e contribuinte, que, previamente, têm conhecimento dos padrões de cruzamento de 

informações que serão considerados pelas autoridades tributárias na análise das situações 

econômico-fiscais, e, diante de eventuais inconsistências detectadas pela malha fiscal, podem 

se utilizar do ambiente virtual disponibilizado pelo Fisco para solucionar as divergências, seja 
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 Ressalvamos, contudo, que, excepcionalmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) reputou constitucional a 

exigência de rigorosa regularidade fiscal para manutenção do registro especial para fabricação e comercialização 

de cigarros, conforme prevê o art. 2º, inciso II, do Decreto-Lei nº 1.593/1977.Na oportunidade ficou consignado 

que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal rechaça a aplicação de sanção política em matéria 

tributária. Contudo, para se caracterizar como sanção política, a norma extraída da interpretação do art. 2º, II, do 

Decreto-lei 1.593/1977 deve atentar contra os seguintes parâmetros: (1) relevância do valor dos créditos 

tributários em aberto, cujo não pagamento implica a restrição ao funcionamento da empresa; (2) manutenção 

proporcional e razoável do devido processo legal de controle do ato de aplicação da penalidade; e (3) 

manutenção proporcional e razoável do devido processo legal de controle da validade dos créditos tributários 

cujo não-pagamento implica a cassação do registro especial. No caso concreto, essas circunstâncias que não 

teriam sido demonstradas. (RE 550769/ RJ, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, Dje 02.04.2014) 



112 

 

por meio da retificação das informações, ou ainda pela apresentação das justificativas 

cabíveis.  

Enquanto o contribuinte que possui inconsistências nos seus registros na malha 

fiscal demonstra o desejo de cooperar com o Fisco local e seguir suas orientações, mantendo 

uma postura de abertura para a solução dos problemas, as medidas de cunho sancionatório 

não são aplicadas, ainda que a legislação assim determine.  

Importante ressaltar a importância da retomada dos encontros presenciais com os 

contadores, para sanar as dúvidas não resolvidas pelo canal tradicional disponível por meio do 

ambiente virtual, reforçando o desejo de a Administração Fiscal prestar ao contribuinte um 

serviço de apoio eficiente. O ambiente informatizado, por meio do qual são realizadas as 

contínuas interações, ao mesmo tempo que traz comodidade para o contribuinte e para o 

Fisco, estimulando a resolução de problemas com menor dispêndio de recursos. Mas, quando 

mal utilizado, pode aumentar o abismo existente entre as partes
104

.   

No que se refere às sanções aplicáveis, se no inicio do desenvolvimento dos 

trabalhos da malha fiscal a lavratura de Autos de Infração ainda era a ferramenta disponível, a 

constatação prática de que esses lançamentos, em maior parte, poderiam ser solucionados 

simplesmente pela melhoria das informações, e, por isso, não eram viáveis, foi reforçada a 

idéia de que o caminho a seguir passava necessariamente pelo incremento do esforço em 

auxiliar o contribuinte a fazer o que dele se espera. 

Por outro lado, as normas que instituem o monitoramento das atividades dos 

contribuintes não deixam claro que esse serviço tem como função primordial auxiliar o 

contribuinte a se adequar à legislação tributárias. Ao contrário, na nossa compreensão, a idéia 

presente no monitoramento, ao menos a partir da investigação da legislação que rege e detalha 

o funcionamento da malha fiscal, é que se trata de uma atividade mais voltada ao controle do 

comportamento, o que pode causar resistências nos contribuintes com inclinação ao 

cumprimento dos seus deveres. Isto é, a sensação ou sentimento de que está sendo vigiado 

quando seu desejo é cooperar, pode estimular o aparecimento de uma reação adversa. 
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 A propósito do contato entre entre Fisco e contribuinte, ALINK e KOLMER (2011, p. 398) sustentam que 

esses prefeririam não ter contato com a Administração Tributária. Mas, se esse encontro é necessário, esperam 

obter uma informação correta, acessível, imediata, e efetiva em termos de custo. Do lado da Administração 

Fiscal, as expectativas seriam, dentre outras: (i) os encontros somente ocorreriam se fossem indispensáveis (pois 

cada contato pode representar um risco potencial para mal-entendidos); (ii) resolver a maioria dos problemas em 

encontro único; (ii) melhorar a qualidade das declarações; e (iii) proporcionar respostas rápidas e corretas, 

correspondendo às necessidades dos contribuintes. 
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Da mesma forma, a aplicação de sanções não previstas para os casos específicos 

dos cruzamentos da malha fiscal, mas que são adaptadas de outros cenários, pode retirar a 

legitimidade desse recurso que somente excepcionalmente deveria ser utilizado. 

Efetivamente, podemos afiançar que a malha fiscal do Distrito Federal promove 

um avanço nas relações entre o Fisco e os contribuintes do ICMS e do ISS, frente ao objetivo 

proposto de buscar o “cumprimento espontâneo da legislação tributária”. 

Entretanto, como a própria teoria da regulação responsiva prega, o alcance do 

objetivo proposto para a malha fiscal do Distrito Federal deve sempre buscar novas formas e 

meios pelos quais se pode alcançar a meta de forma eficaz. Nesse sentido, algumas melhorias 

na malha fiscal podem ser implementadas, para que seu funcionamento tenha maiores 

possibilidades de realizar, com desfecho positivo, a meta proposta. 

Nesse intuito, percebemos que, em grande medida, a malha fiscal é regulada por 

atos infraconstitucionais emanados pelas próprias autoridades administrativas, os quais não 

tramitam pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, local aonde, ao menos na teoria, a 

participação democrática e representativa da sociedade se faz presente. Tais atos legais, 

portanto, são elaborados unilateralmente, e devem ser acolhidos pelos contribuintes que não 

tiveram qualquer participação na sua formação. 

Acrescente-se, ademais, que essas autoridades que exercem o poder normativo 

não necessariamente têm condições de saber e conhecer, por inteiro, a realidade sobre a qual 

seus atos produzirão efeitos, e, por isso, podem propor um formato institucional que não está 

preparado para atingir o objetivo a ser alcançado. 

Para resumir, não existe no Distrito Federal um debate prévio à introdução das 

normas regulamentadoras, notadamente com aqueles que sofrerão os seus efeitos, mas que são 

exigidos a cumprir voluntariamente uma obrigação fiscal de cunho pecuniário que, na prática, 

retira de cada contribuinte parte de um recurso que poderia ter outra finalidade mais alinhada 

com os desejos pessoais. 
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Diante disso, nossa primeira proposta é que sejam ampliados os debates que 

antecipam à edição de medidas oriundas das autoridades fiscais, que não devem ficar restritos 

às esferas internas do Fisco do Distrito Federal
105

.  

Para tanto, podem ser adotados os formatos das consultas públicas, instrumento 

que, no Brasil, já é utilizado na área da regulação da economia, mas que também tem sido 

cada vez mais viabilizada no âmbito tributário
106

. Alternativamente pode ser o caso de ouvir, 

formalmente, entidades representativas de contribuintes, contadores, advogados, e outras que 

de algum modo relevante se relacionam com a malha fiscal. A idéia, portanto, é permitir que 

os diversos interessados participem da produção das normas regulamentares da malha fiscal, e 

por elas se sintam também responsáveis e, assim, busquem zelar pelo seu cumprimento.  

Acompanhando a idéia proposta no Projeto de Lei da Transparência dos Critérios 

de Conformidade do Estado de São Paulo, pode ser sugerido a instituição de fóruns de 

discussão periódicos, ou mesmo de um órgão de aconselhamento de composição mista no 

âmbito da administração fiscal do Distrito Federal, com vistas a abertura de espaços 

institucionais destinados a conhecer as necessidades, ouvir reclamações, opiniões e sugestões 

de seguimentos da sociedade que se relacionem com a arrecadação do ICMS e do ISS. Essa 

proposta poderia suprir o fato de os contribuintes não participarem diretamente nos 

procedimentos da malha fiscal, que tem como sujeito primordial os contadores. 

Pensando em um resultado concreto que poderia se relacionar com a participação 

de agentes privado da sociedade na formulação de diretivas do Fisco, pode ser o caso de 

elaboração de uma cartilha de direitos e deveres dos contribuintes e do Fisco. Esse foi o 

caminho inicial adotados pela Administração Fiscal da Austrália, cuja cartilha do contribuinte 

apresentava 12 direitos que conduziam para  a necessidade de os agentes fiscais dispensarem 

um tratamento justo e razoável aos sujeitos passivos, a explicarem suas decisões de forma 
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 Braithwaite (2011) sugere que os regulados sejam chamados para participar da formatação da pirâmide 

regulatória, o que pode dar mais legitimidade às futuras aplicações de medidas coercitivas, que, de antemão, já 

serão de conhecimento público. 

106 A título exemplificativo, a página da Receita Federal do Brasil na internet (www. receita.fazenda.gov.br) 

possui um espaço destinado a divulgar as consultas públicas disponibilizadas pelo Orgão. O canal tem por 

objetivo “coletar subsídios e sugestões junto à sociedade para o processo de aperfeiçoamento de atos normativos 

de iniciativa da Receita Federal, promovendo maior previsibilidade e estabilidade aos efeitos da norma”. A 

Consulta Pública, por sua vez, “visa assegurar que sugestões sobre aqueles atos possam ser conhecidas pela 

instituição e levadas em consideração na definição do conteúdo da norma”. Também a Secretaria de Fazenda do 

Estado de São Paulo disponibilizou para consulta pública na internet (www.fazenda.sp.gov.br), até o dia 11 de 

agosto de 2017, o “Projeto de Lei da Transparência dos Critérios de Conformidade Tributária”, que objetiva 

estabelecer um novo padrão de relacionamento entre fisco e contribuinte, orientado a facilitar, apoiar e promover 

o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias do ICMS.  

http://www.fazenda.sp.gov.br)/
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clara, a prestar auxilio às dúvidas submetidas, a prover informação confiável, a respeitar a 

privacidade individual, manter os custos de conformidade dentro dos menores patamares, e de 

prestarem contas de sua atuação, inclusive perante agentes independentes do Estado 

(BRAITHWAITE, V., 2003b). 

Ao mesmo tempo, essas proposições serviriam igualmente para transmitir 

previamente aos contribuintes, de forma suave, a mensagem de que a politica vigente visa 

buscar o cumprimento voluntário das obrigações através de uma atuação cooperativa, 

respeitosa e de apoio, em primeiro lugar, deixando para o segundo momento a utilização de 

medidas mais intrusivas em razão da recalcitrância dos que insistem em descumprir a 

legislação. 

Além de reforçar o caráter democrático da participação da sociedade, essas idéias 

se atrelam à concepção das redes de governança, essenciais para o bom funcionamento da 

regulação responsiva especialmente nos países em desenvolvimento, cuja atuação servem 

para apoiar o Estado e reforçar a força impositiva das leis tributárias, na medida que todos se 

tornam, em alguma medida, também responsáveis pela regulamentação implantada. Assim 

sendo, as chances de manutenção de um clima de oposição tendem a diminuir, uma vez que o 

Estado não foi o único ponto de partida e difusor das normas.  

Considerando que a adoção de uma estratégia que se aproxime do modelo 

proposto pela regulação responsiva requer uma mudança de paradigma em relação aos 

modelos que têm na aplicação de sanções sua principal ferramenta, é indispensável a criação 

de um programa para tornar a cultura dos agentes fiscais mais amigável ao contribuinte. 

Nesse sentido, esse programa deveria engajar a mão-de-obra em todos os níveis e de todos os 

setores do Fisco distrital, desafiando os valores e crenças, de longa data predominantes, sobre 

o funcionamento e a missão da administração tributária, e tornar o Órgão e seus servidores, 

inclusive aqueles responsáveis pela realização de atividades de fiscalização, reponsáveis por 

porporcionar bons serviços ao contribuinte. Em termos práticos, esse programa poderia 

abranger as seguintes etapas: (i) Estabelecer e redigir uma missão clara como guia
107

; (ii) 

Engajar e obter o compromisso de todos na mudança; e (iii) Alinhar políticas, procedimentos, 

sistemas e estruturas. 
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 Como um referencial de missão para o Fisco, a Administração Fiscal da Holanda adotou como linha de 

prescrição de sua missão o reconhecimento do sentimento negativo básico do contribuinte em relação aos 

tributos. Seu lema tem os seguintes dizeres: ”Não podemos fazer que seja mais agradável, ma podemos fazer 

que seja mais fácil” (ALINK; KOLMER, 2011, p.412). 
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Ao tratar do modelo de compliance adotado pelo Administração fiscal da 

Austrália, Valerie Braithwaite e John Braithwaite (2001) entendem que a efetividade da 

estratégia de diálogo
108

 e persuasão está calcada na formação de uma cultura regulatória 

sólida, que deve capturar a importância de investir de forma consistente na construção de uma 

base mais abrangente possível, dentro da qual prevaleça o consenso sobre o sentido do 

compliance, forte compromisso de fazer o que seria o correto, e pela utilização das redes de 

comunicação para reforçar a importância da obsevância das normas. 

Nesse aspecto, as respostas aos questionários evidenciaram que a malha fiscal do 

Distrito Federal ainda é pouco compreendida pelos demais setores do Fisco, principalmente 

aqueles relacionados com a auditoria dos contribuintes. Anotes-se que, se os demais 

relacionamentos com os contribuintes não são orientados por uma política de prestação de 

bons serviços e pelo diálogo em primeiro plano, a tentativa da malha fiscal de criar um clima 

mais propenso à compreensão mútua e ao cumprimento voluntário das obrigações pode ser 

minado (ou ter efeito reduzido), o que sugere a necessidade de difusão do ideal da cooperação 

mesmo nos setores voltados para a realização de procedimentos de auditorias, especialmente 

para se reconhecerem dentro do processo que visa, em última instância, estimular a adesão 

voluntária do contribuinte
109

. 

Importante lembrar que um incentivo para essa mudança na postura da 

administração tributária está no fato deixar claro para os agentes fiscais que o novo papel que 

desempenharão, dentro de uma proposta que vista obter do contribuinte o pagamento 

espontâneo dos tributos, os transformam em figuras proeminentes dentro da atividade de 

coleta e fiscalização dos tributos. Isso porque deixariam de atuar de forma passiva e voltadas 

aos comportamentos já ocorridos, para focar ativamente no desenvolvimento do 

relacionamento com o contribuinte, influenciando sobremaneira os resultados a serem 

alcançados. 

Nessa linha de compreensão, J. Braithwaite (2011), desenvolve a idéa da 

responsabilidade passiva (do fisco), que se voltaria para a responsabilização dos contribuintes 

pelos feitos passados (mediante a coerção), enquanto a responsabilidade ativa considera os 

desafios, responsabilidades e o conhecimento para que os contribuintes sejam levados a fazer 

a coisa certa no futuro.  
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 O diálogo não afasta a necessidade de sempre ser mantido o caráter de uma interação profissional para evitar 

o risco de uma indevida aproximação, que poderia, inclusive, levar à corrupção (OECD, 2013). 
109

 Nos termos do paradoxo da regulação responsiva. 
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É importante salientar que uma postura contrária à obediência das regras 

tributárias não pode ser equiparada ao direito subjetivo de o sujeito passivo impugnar 

administrativamente eventuais lançamentos efetuados contra si, ou mesmo a utilização de 

medidas judiciais para fazer valer o direito que entende aplicável
110

, condutas às vezes 

indevidamente correlacionadas com o descumprimento das normas. Essa compreensão deve 

ser alcançada nesse processo de mudança de costumes. 

Propomos, assim, o reforço da mudança da cultura da administração tributária 

para um padrão de exercício voltado principalmente para auxiliar o contribuinte, deixando 

para atuar por meio de estratégias mais interventivas somente quando a contribuinte 

demonstrar que tenta se esquivar de cumprir suas obrigações, e não apresenta qualquer 

justificativa plausível para esse comportamento.  

Outra medida que consideramos válida, é realizar a avaliação da malha fiscal 

também em termos de numero de contribuintes ou de registros que estão de acordo com as 

normas tributárias. Apresentamos essa medida porque, atualmente, a GGMAF possui controle 

apenas dos números relativos às inconformidades, e o que nos parece ainda uma aferição 

atrelada à costumeira visão de disseminar a atividade do fisco apenas como um meio de 

fiscalizar às condutas contrárias às normas, desconsiderando a necessidade imprescindível de 

transmitir que sua atuação também alcança buscar o aumento do compliance e o que 

desenvolve esse comportamento.  

Igualmente, por detrás dessa sugestão, está a constatação empírica de que a 

comunicação dos fatos deve disseminar a mensagem de que a maioria dos contribuintes são 

honestos e cumprem com seus deveres
111

. Os casos de não cumprimento, assim, constituiriam 

a minoria, e, para estes, a informação deve evidenciar que o Estado tem obtido sucesso no 

combate efetivo aos desvios de arrecadação, ou ao menos se esforçado para tanto
112

.  

Considerando que os atendimentos virtuais geram números de protocolos, seria 

recomendável deixar expresso nas normas que aqueles contribuintes que se portam de acordo 

com as instruções e recomendações constantes desses atendimentos devidamente registrados, 

ficariam resguardados contra eventuais entendimentos em contrário manifestado 
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 Cabe rememorar, nesse aspecto, o direito fundamental estabelecido no art. 5º, inciso XXXV, segundo o qual 

“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
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 De forma a influenciar a racionalidade de cognição do contribuinte sobre os fatos. 
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 Entretanto, o nível de recuperação de tributos é um fator que pode ajudar a identificar a geografia da fraude 

fiscal (LEROY, p.82). 
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posteriormente pelo fisco, na avaliação daquele caso concreto, em quaisquer de suas 

instâncias de deliberacão. Afirmamos isso principalmente porqûe nem sempre a solução 

sugerida para uma dada situação está expressamente prevista na legislação, ainda que do 

ponto de vista da sua conformidade contábil e financeira ela seja viável. Esse procedimento 

traria para o contribuinte a necessária segurança jurídica, e, mais importante, representaria um 

importante elemento gerador de confiança na autoridade da qual emana a regra. 

Outra sugestão que nos parece adequada mira uma melhor regulamentação do 

“projeto veritas”, especialmente para constar que a suspensão da inscrição no CF/DF não 

ocorrerá enquanto o contribuinte demonstrar, concretamente, que tem a intenção de cooperar 

e se adequar às leis tributárias. 

Ainda no ponto relacionado com mudanças normativas, entendemos ser viável 

alterar especialmente aquelas expedidas pelas autoridades fiscais do Distrito Federal, para 

evidenciar que a malha fiscal também possui um viés orientativo para o contribuinte, 

diminuindo o seu caráter de controle. 

Tendo em conta que a regulação responsiva pressupõe que o Fisco tenha maior 

conhecimento acerca dos comportamentos e motivações dos contribuintes para poder 

estabelecer estratégias necessárias de abordagem, e, ainda, reconhecendo a existência de uma 

diversidade de perfis dos sujeitos passivos, o desenvolvimento de pesquisas ou questionários 

para ouvir o posicionamento daqueles que estão sujeitos ao ICMS e ao ISS, permitiria a 

construção de estratagemas que seriam mais eficientes para os diversos grupos discriminados. 

Finalmente, mas não menos importante, a malha fiscal, dentro do modelo 

institucional atualmente vigente na Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, ainda está no 

momento de delimitação de seu espaço dentro da estrutura administrativa. Considerando essa 

fase em que se encontra, pode ser pensada a possibilidade de deixar a malha fiscal como uma 

“porta de entrada” do contribuinte do ICMS e do ISS, no processo inicial de interação com a 

Administração Fiscal do Distrito Federal.  

Com efeito, se estamos falando de comunicar que os cumpridores da lei compõem 

a maioria, e que apenas alguns desviam-se desse comportamento, é importante identificar 

cada um desses grupos, tarefa que poderia ser realizada incialmente pela malha fiscal, com o 

auxilio da identificação de perfis a partir da realização de pesquisas. Dessa forma, aqueles 

(poucos) arrolados no grupo dos descumpridores das obrigações fiscais seriam objeto de 
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auditorias e processos de verificação que, por sua própria natureza, tendem a ser mais 

invasivos. Falamos, portanto, de pensar a malha fiscal como uma ferramenta de detecção de 

áreas de risco, permitindo ao Fisco agir estrategicamente de acordo com cada situação, o que 

importa também na racionalização da aplicação dos recursos disponíveis (OECD, 2013). 
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CONCLUSÃO 

 

Diante dos desafios impostos à tributação dentro de um contexto de crescentes 

aspirações sociais, de um lado, e profundas mudanças no ambiente econômico, político, 

social, tecnológico e demográfico, de outro lado, o anseio do Estado de ver o tributo devido 

corretamente recolhido espontaneamente pelo contribuinte é cada vez mais uma meta e um 

objetivo a ser perseguido. 

O paradigma de atuação tradicional baseado na percepção segundo a qual os 

contribuintes seriam seres economicamente racionais, que, assim, agem baseados 

exclusivamente com a finalidade de obter para si o melhor benefício, ponderando o custo de 

pagar o tributo com o benefício de deixar de fazê-lo, não consegue explicar os níveis de 

cumprimento das obrigações fiscais. Isto é, considerando que o fisco tem recursos limitados 

para fazer o acompanhamento e realizar investigações em relação a todos os obrigados, os 

níveis de descumprimento das normas tributárias deveriam ser superiores aqueles 

efetivamente observados. Portanto, outros fatores devem ser levados em conta quando se 

pretende analisar o comportamento dos contribuintes em relação à imposição de tributos. 

Nesse caminho, pesquisas empíricas têm demonstrado que outros fatores, de 

ordem moral, social e procedimental, principalmente, influenciam o modo pelo qual os 

sujeitos passivos das obrigações tributárias reagem em relação ao adimplemento das 

obrigações fiscais. 

No Distrito Federal, como pudemos demonstrar, a Lei que rege seu Processo 

Administrativo Fiscal designa explicitamente o desejo de obter o cumprimento espontâneo 

das leis tributárias. E, o que apresenta grande significância do ponto de vista do caminho a 

seguir, elenca entre os seus instrumentos de atuação possíveis a orientação ao contribuinte. 

Para tanto, sugere a adoção de uma política de “monitoramento”, que pressupõe a 

utilização das informações e dados fornecidos continuamente pelos contribuintes, e por 

terceiros que tenham relação com os fatos geradores do ICMS e do ISS no Distrito Federal, 

em atenção às diversas obrigações acessórias instituídas no interesse da arrecadação e 

fiscalização dos tributos, os quais são devidamente recebidos, tratados e confrontados com 

parâmetros esperados de comportamentos estabelecidos pelo Fisco distrital, previamente 
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divulgados inclusive em regulamentos expedidos pelas autoridades fiscais, que se utiliza de 

recursos da tecnologia da informação para realizar esses cruzamentos.  

Essa forma de atuar recebe o nome de malha fiscal, que, como o nome sugere, 

filtra os contribuintes que cumprem e aqueles que deixam de observar suas obrigações em 

relação ao pagamento de tributos. 

No Distrito Federal seu objetivo principal, como estabelece suas normas de 

regência, está de acordo com as previsões da Lei que trata do Processo Administrativo Fiscal 

nesse ente federativo. Isto é, tem como função obter do contribuinte o cumprimento 

voluntário das normas tributárias. 

Entretanto o atingimento desse objetivo não deve ser alcançado de qualquer 

forma, sem uma metodologia ou abordagem apropriada, sob pena de os contribuintes 

adotarem uma postura de enfrentamento e de desafio à autoridade fiscal, aumentando ainda 

mais o distanciamento e o clima de antagonismo que parece prevalecer entre as partes 

envolvidas. 

Nesse sentido, a nossa intenção foi analisar a malha fiscal do Distrito Federal a 

partir do paradigma da regulação responsiva, que, propõe, inicialmente, um modelo de 

atuação da administração fiscal baseada na cooperação e na orientação, com a criação de 

espaços de diálogo entre fisco e contribuintes. Por outro lado, espera do sujeito passivo a 

mesma cooperação e uma postura tendente ao pagamento do tributo devido. Contudo, para os 

casos nos quais o sujeito passivo demonstra a inclinação ou a intenção de não pagar o 

montante que lhe é atribuído pelas leis fiscais, a regulação responsiva prega a utilização de 

um nível crescente de intervenções na sua esfera privada, que passa pelo envio de 

comunicações, pela realização de auditorias e procedimentos fiscalizatórios mais intrusivos, 

chegando até o máximo quando a saída seria cassar o funcionamento das atividades do 

contribuinte. 

A idéia fundamental do modelo proposto pela regulação responsiva, que é 

sintetizado em uma pirâmide regulatória, que contempla os diversos níveis de estratégias 

possíveis ao Fisco, está no fato de que a possibilidade de aplicação de sanções e medidas 

coercitivas induzam o contribuinte e o fisco para que a maioria das situações sejam 

solucionadas na base da pirâmide, na qual os custos relacionados são menores para ambos.  
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Com efeito, a regulação responsiva deixa de lado a oposição entre a determinação 

da coerção e a utilização de instrumentos de persuasão, para se aproveitar dos benefícios que 

essas duas estratégias podem oferecer para influenciar o comportamento dos contribuintes. 

Portanto, sua premissa se adequa às constatações encontradas nas verificações empíricas, que 

revelaram que a só aplicação de sanções não condiciona a observância das leis tributárias.  

Nesse sentido, de acordo com a pretensão do modelo teórico utilizado como 

padrão a ser adotado, o fisco deve ter maior número de alternativas para elucidar os 

problemas relacionados com a tributação, beneficiando tanto o Estado como também os 

contribuintes.  

Trazendo esses apontamentos para o caso concreto analisado, embora o ambiente 

da tributação seja altamente regulado, com poucos espaços para que sejam utilizadas 

ferramentas que são mais adptáveis e maleáveis, e, por isso, capazes de forneçar maior 

variedade de abordagem diante dos problemas que o compliance tributária pode demandar, a 

malha fiscal do Distrito Federal se apodera da permissão contida no art. 138 do CTN, que 

permite a autorregularização do contribuinte, sem que sejam lançadas contra ele as 

penalidades previstas para os casos de descumprimento das normas, e explora os resultados 

obtidos nos cruzamentos realizados com a intenção de melhor abordar e controlar o 

contribuinte. 

A comparação empreendida entre a teoria proposta e a malha fiscal do Distrito 

Federal revelaram que existem pontos de congruência que reforçam essa estratégia como uma 

metodologia que pode alcançar o objetivo de auxiliar e conduzir o contribuinte a obsevar 

espontaneamente as leis tributárias relativas ao ICMS e o ISS no Distrito Federal, embora não 

se tenha nesse ente federativo um modelo formalmente estabelecido de atuação baseado na 

regulação responsiva. 

Contudo, viu-se que ainda existem possibilidades de serem implementas 

melhorias na forma de utilização da malha fiscal, especialmente: (i) alterações das normas 

para tornar expresso que a aplicação das sanções previstas levam em conta a verificação de 

um comportamento não adequado do contribuinte; (ii) alterações normativas para retirar 

ambiguidades na interpretação da intenção da utilização da malha fiscal; (iii) abertura para 

que os envolvidos com os aspectos da tributação do ICMS e do ISS no Distrito Federal 

participem mais efetivamente do processo de discussão da malha fiscal e da criação das suas 

normas regulamentares, especialmente entidades representativas dos contribuintes de variadas 
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vertentes e origens, trazendo mais legitimidade para a malha fiscal, principalmente para os 

casos nos quais a aplicação de penalidades é o meio adequado; (iv) esclarecer o objetivo 

inicial da malha fiscal como instrumento de cooperação e auxílio ao contribuinte, que 

somente seria submetido a outras formas de intervenção quando deixam de cumprir com suas 

obrigações e não demonstram a intenção de fazê-lo (v) realizar a avaliação da malha fiscal 

também em termos de contribuintes ou de registros que estão de acordo com as normas 

tributárias, evidenciando que a maioria cumpre com suas obrigações; (vi) permitir que os 

protocolos gerados pelos atendimentos aos contribuintes por meio do Agencianet sejam 

utilizados para prevenir futuras alegações do Fisco de descumprimento das regras, quando o 

contribuinte agiu com base na orientação recebida; (vii) Estabelecer estímulos positivos aos 

contribuintes que se enquadrem em determinados critérios fixados, que denotam o 

cumprimento de suas obrigações, talvez dentro de um modelo de cadastro positivo de 

contribuintes; (vii) criação de um programa interno que busque uma mudança da cultura dos 

Auditores da Receita do Distrito Federal, não só aqueles diretamente relacionados com a 

malha fiscal; (viii) elaboração de pesquisas junto aos contribuintes para conhece-los, 

aumentar a capacidade de as autoridades fiscais emitir julgamentos sobre as motivações que 

conduzem os comportamentos, e também dar voz às suas sugestões e insatisfações, ainda que 

algumas ou a maioria não venham a ser acolhidas e adotadas pelo Fisco. 

Essas sugestões de aprimoramento estão dentro do caminho sugerido por J. 

Braithwaite (2011), segundo o qual a regulação responsiva demanda, encoraja e requer 

melhorias continuas para buscar maneiras menos custosas pelas quais os objetivos 

regulatórios podem ser atingidos, aprendendo e avaliando continuamente porque algumas 

estratégias funcionam e outras não atingem o objetivo pretendido. 

Enfim, como idéia geral que deve guiar a implementação de mudanças na malha 

fiscal do Distrito Federal, é necessário considerar que a administração tributária não pode ser 

organizada somente em torno de funções definidas internamente, mas também deve levar em 

conta as necessidades dos contribuintes, que na relação com o fisco, precisam ser percebidos 

como clientes que devem ser atendidos e, principalmente, auxiliados, não sendo pressupostos 

como individuos sempre dispostos a se aproveitarem das oportunidades para obter o melhor 

proveito econômico. Assim, a lógica do contribuinte também deve ser considerada no 

desenvolvimento e execução de programas de serviços, especialmente quando o objetivo 

principal é alcançar o recolhimento espontâneo dos tributos devidos. 
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Também é importante ressaltar que deve ser evitada a tendência das 

administrações fiscais de fazer distinções muito estritas entre as tarefas de exigir o 

cumprimento ds obrigações fiscais, de um lado, e a prestação de serviços aos contribuintes, de 

outro. Embora essa diferença de atuação seja natural e compreensível, pois essas tarefas 

podem diferir substancialmente e além de requerer servidores com habilidades diversas e 

complementares, é importante ter em conta que a diferenciação entre a prestação de serviços e 

outras formas de atuação é muito mais artificial, uma vez que essas distintas atividades 

interferem umas na outras, e as regras básicas de comunicação entre contribuintes e a 

administração tributária são aplicáveis não apenas para as atividades empreendidas na 

estrutura de prestação de serviços, mas também para aquelas realizadas sob o argumento de 

exigir o cumprimento das normas. Isso é, todas as atividades desenvolvidas pelas 

administrações tributárias devem ser orientadas para contribuir com a meta final de alcançar o 

cumprimento voluntário das obrigações pelos contribuintes. 

Aproveitar para reiterar, sempre que possível e oportuno, o caráter orientativo 

primordial da malha fiscal, que somente em casos específicos é utilizada para intervenções 

mais diretas e coercitivas perante o contribuinte, que deve, em primeiro lugar, ser o 

responsável por se adequar às normas tributárias. 

Nesse sentido a pergunta essencial que deve ser respondida pelos que detem o 

poder para instituir formas de regulação dos comportamentos dos contribuintes é: As 

instituições devem ser desenhadas para os desonestos e descumpridores das normas, e, por 

isso, a regra fundamental é a repressão e o realce do antagonismo, ou devem ser pensadas 

para incrementar as virtudes cívicas daqueles determinados a fazer a coisa certa, auxiliando e 

prestando bons serviços? 

Os fatores que influenciam os comportamentos dos contribuintes, parece 

confirmar a necessidade de tratar a exigência de tributos também como um fator social, ao 

lado do seu relevante aspecto econômico.   
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APENDICE A- Questionário da pesquisa empírica 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO E DESENVOLVIMENTO-FGV/SP 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

ALUNO: Júlio César Moreira Barbosa 

ORIENTADOR: Flávio Rubinstein 

TEMA DA DISSERTAÇÃO: “Análise da malha fiscal do Distrito Federal dentro do 

paradigma da regulação responsiva” 

 

QUESTIONÁRIO: 

 

1) Na sua visão, quais os principais objetivos da malha fiscal do Distrito Federal? 

 

2) Qual(s) o documento(s) ou norma(s) que discrimina(m) ou esclarece(m) esse(s) 

objetivo(s)? 

 

3) Quais são as principais atividades desenvolvidas dentro da malha fiscal do Distrito 

Federal? 

(    ) auditoria 

(    ) monitoramento/controle  

(    ) orientação ao contribuinte 

(    ) orientação aos contadores 

(    ) fiscalização 

(    ) lavratura de autos de infração 

(    ) análise de risco dos contribuintes 
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(    ) outras atividades (favor, descrever suscintamente): 

 

justificativa: 

 

4) Qual a sua função dentro da malha fiscal do Distrito Federal? 

 

5) Qual a relação da malha fiscal com os demais setores da Subsecretaria da 

Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal? 

 

6) Você acredita que a malha fiscal é bem compreendida pelos demais setores 

da Administração Tributária do Distrito Federal? explique brevemente: 

 

7) Você acredita que a malha fiscal do Distrito Federal atinge os objetivos para 

os quais ela se propõe? 

 

8) Qual a forma de mensurar os resultados da malha fiscal do Distrito Federal? 

 

9) Você acredita que a qualidade da relação entre servidores que atuam na 

malha fiscal e os contribuintes é importante para o atingimento dos objetivos da 

malha fiscal? 

 

10) Como se dá o relacionamento com o contribuinte dentro da malha fiscal do 

Distrito Federal? 

 

11) Você acredita que é papel da malha fiscal do Distrito Federal promover a 

melhoria da qualidade das relações entre Fisco e Contribuinte? 

 

12) Considerando a malha fiscal do Distrito Federal, na sua visão, o que é mais 

importante?  

a.(   ) incentivar/auxiliar o “bom contribuinte” a se manter recolhendo o tributo 

devido; ou  

b.(    )  inibir condutas dos contribuintes tendentes ao não pagamento dos 

tributos devidos; 

 

c. (     ) ambas as alternativas. 

 

justificativa: 
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13) Como a malha fiscal do Distrito Federal lida com o erro do contribuinte? E 

com a complexidade das normas? 

 

14) A malha fiscal do Distrito Federal dispensa o mesmo tratamento para todos os 

contribuintes, independentemente do nível de cumprimento do pagamento dos 

tributos devidos (isto é, os “bons pagadores” e os “maus pagadores” recebem o 

mesmo tratamento)? Explique: 

 

15) Você acredita que a aplicação de multas e penalidades é um meio eficaz para 

influenciar o contribuinte a recolher o tributo devido? Em quais situações? Existiriam 

outros meios para se atingir esse objetivo? 

 

16)  O que vc acha que poderia ser feito para incrementar a atuação da malha 

fiscal do Distrito Federal? 

 

NOME DO RESPONDENTE: 

 

CARGO: 

 

 

 

Brasília,      , de                 de 2017 

 

 

Obs. 

1- Sempre que possível, justifique sua resposta, ainda que de forma suscinta. 

2- As respostas apresentadas devem representar a visão pessoal do respondente. 

3- O respondente que não desejar identificar seu nome, poderá deixar de fazê-lo. 

4- Em nenhuma hipóteses as respostas a esse questionário serão utilizadas para 

outros fins, senão como subsídios para o desenvolvimento da pesquisa no âmbito do 

Mestrado Profissional em Direito e Desenvolvimento da FGV/SP, dentro do tema 

proposto.  

5- A expressão “malha fiscal do Distrito Federal” deve ser entendida como a 

atuação dos Auditores-Fiscais da Receita do Distrito Federal encarregados de 

implementar o seu funcionamento perante os Contribuintes. 
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ANEXO A- Modelo de notificação do Projeto Veritas 

 

    

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DA RECEITA 

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

 

 

PROJETO VERITAS II  – COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE 

CFDF 

 01 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE   

RAZÃO SOCIAL:   

Nome Fantasia   

Endereço   

CFDF: «CFDF» CNPJ:   

Ativ. Econômica 

ICMS 

  

Ativ. Econômica 

ISS 

  

Telefone:   Telefone contador:   

 

02 – COMUNICADO  

Fica a empresa acima descrita CIENTIFICADA de que, caso não seja providenciada a regularização da sua 

escrita fiscal, conforme orientações a seguir, em 30 dias, a partir da ciência deste comunicado, sua 

inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CFDF) será suspensa conforme determina o art. 29, 

inciso I, item 5 do Decreto 18.955/1997 e art. 23, inciso I, item 5 do Decreto 25.508/2005, transcritos abaixo: 

 

Decreto 18.955/1997 

Art. 29. Mediante ato da autoridade fiscal competente, a inscrição poderá ser: 

I - suspensa, quando: 

[...] 

c) for constatado pelo Fisco: 

[...] 

OS: 89/2017 

  SIGLA:  «SIGLA» 
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5) que o contribuinte, por período igual ou superior a 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) 

meses alternados, tenha enviado o Livro Fiscal Eletrônico, instituído pelo Decreto nº 26.529, de 

13 de janeiro de 2006, sem registro das operações ou prestações realizadas relativas a fatos 

geradores que tenham sido praticados. 

Decreto 25.508/2005 

Art. 23. Mediante ato da autoridade fiscal competente, a inscrição poderá ser: 

I - suspensa, quando: 

[...] 

d) for constatado pelo Fisco: 

[...] 

5) que o contribuinte, por período igual ou superior a 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses 

alternados, tenha enviado o Livro Fiscal Eletrônico, instituído pelo Decreto nº 26.529, de 13 de janeiro 

de 2006, sem registro das prestações realizadas relativas a fatos geradores que tenham sido praticados. 

1- Motivo da Suspensão: A empresa deixou de resolver os indícios de irregularidades (ver os indícios 

com as notas explicativas correspondentes e a TABELA ANEXA) apontados no MALHA FISCAL, na etapa 

II do Projeto VERITAS, ou não apresentou justificativas suficientes para a sua ocorrência. Isto implica 

na falta do registro de operações e prestações acobertadas por NFe, emitidas pela empresa, no Livro 

Fiscal Eletrônico; 

2- Efeitos da Suspensão:  

 

Após 30 dias da suspensão a empresa estará sujeita a: 

 

a. Descredenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos (NFe, CTe e NFCe) e 

bloqueio na Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF), conforme Art. 30, 

inciso I, alínea “e” do Dec. 18.955/97  e art. 24, inciso I, item d do Decreto 25.508/2005, 

como segue: 

 

Decreto 18.955/1997 

Art. 30. Suspensa a inscrição: 

I - a repartição fiscal: 

[...] 

e) cancelará o credenciamento para emitir documento fiscal eletrônico do contribuinte 

suspenso há mais de 30 dias. (AC). 

Decreto 25.508/2005 

Art. 24. Suspensa a inscrição: 

I - a unidade de atendimento da Receita competente: 

[...] 

d) cancelará o credenciamento para emitir documento fiscal eletrônico do contribuinte 

suspenso há mais de 30 dias.  

 

b. Denegação da Autorização de Uso da NF-e na condição de emitente ou destinatário conforme 

Art. 10, inciso II e § 9º, inciso II da Portaria 403/2009, transcritos abaixo:  

Art. 10 - Do resultado da análise referida no artigo 9º, a Administração Tributária 

cientificará o emitente: 

[...] 

II - da denegação da Autorização de Uso da NF-e, em virtude de: 

a) irregularidade fiscal do emitente; 

b) irregularidade fiscal do destinatário. (NR) 

[...] 

§ 9º Para os efeitos do inciso II, do caput, considera-se irregular o contribuinte, emitente do 

documento fiscal ou destinatário das mercadorias e serviços, que estiver, conforme o caso, 

nos termos dos artigos 27 a 29, do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, ou nos 

artigos 20, 22 e 23 do Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005, com a inscrição: 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26529&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26529&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26529&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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[...] 

II - suspensa por prazo superior a trinta dias, em virtude de iniciativa do fisco decorrente de 

descumprimento da legislação tributária, após regular notificação para cumprimento das 

obrigações. 

 

Após 90 dias da suspensão a empresa estará sujeita a: 

 

a. Cancelamento da inscrição, conforme Art. 29, inciso II, alínea “d” do Dec. 18.955/97 e Art. 

23, inciso II, alínea “d” do Decreto 25.508/2005, como segue: 

 

Decreto 18.955/1997 

Art. 29. Mediante ato da autoridade fiscal competente, a inscrição poderá ser: 

[...] 

II - cancelada, quando: 

[...] 

d) permanecer suspensa por período superior a 90 (noventa) dias; 

Decreto 25.508/2005 

Art. 23. Mediante ato da autoridade fiscal competente, a inscrição poderá ser: 

[...] 

II - cancelada, quando: 

[...] 

d) permanecer suspensa por período superior a noventa dias; 

 

 

3- Orientações para regularização da escrita fiscal e evitar a suspensão. 

a- Para evitar a suspensão, será necessário o saneamento dos indícios do tipo 1, 2, 3, 4, 8 e 9 do 

MALHA FISCAL no período de JANEIRO/2012 a SETEMBRO/2016.  

b- Em caso de dúvida, ou para receber mais informações sobre as irregularidades apontadas, formas 

possíveis de regularização ou comunicação da regularização, acesse o site da Secretaria de 

Fazenda do Distrito Federal (www.fazenda.df.gov.br), selecione o “Atendimento Virtual”, 

opção “Pessoa Jurídica” em seguida o Assunto: “Comunicados/ Notificações/ Auto de 

Infração”, por fim, como Tipo de Atendimento: “Projeto VERITAS - Informações”.  Insira 

os dados da empresa e envie sua mensagem ou arquivo 

INDICANDO A SIGLA DESTE COMUNICADO NO TEXTO DA 

MENSAGEM:  

 

c- Caso o contribuinte esteja ou seja inserido em outra ação fiscal durante o curso deste 

comunicado, favor avisar a equipe do MALHA via “Atendimento Virtual” no Assunto: 

“Comunicados/ Notificações/ Auto de Infração” e Tipo de Atendimento: “Projeto VERITAS - 

Informações”.   

 

4-  Demais consequências da não regularização das irregularidades: 

Além das consequências citadas no Item 2 a empresa a qualquer tempo poderá ser incluída em Ação 

Fiscal para exigência dos impostos relativos às irregularidades apontadas.  

 

5- Anexos: 

Relatório de Aviso do MALHA FISCAL.  

 

 

03 – (     ) SUJEITO PASSIVO    (     ) MANDATÁRIO   (     )  PREPOSTO    

Declaro-me CIENTE deste Comunicado do qual recebi cópia. 

Data ____/____/ 2016 Hora: _________ Telefone  

Nome   Assinatura  

«SIGLA» 

http://www.fazenda.df.gov.br/
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Identidade  CPF  

Notas explicativas à TABELA ANEXA, por tipo dos principais indícios: 

Tipo 1 - Consiste no cruzamento das informações de faturamento prestadas pelo contribuinte no LFE (valor 

INFORMADO) com as enviadas pelas administradoras de Cartões de Crédito/Débito (valor CONSIDERADO). 

 

Tipo 2 - Consiste no cruzamento do valor do débito do ICMS declarado no campo 02 (VL_01 “Valor total dos débitos 

por Saídas e prestações com débito do imposto”) do registro E360 do LFE (valor INFORMADO) com o somatório do 

campo Valor do ICMS próprio destacado nas NFe de saída emitidas pelo contribuinte declarante (valor 

CONSIDERADO). QUANDO HOUVER INFORMAÇÃO DA DATA DE SAÍDA NA NFE , A REFERÊNCIA SERÁ O ANO E MÊS 

DESTA DATA, CASO CONTRÁRIO SERÁ O MÊS E ANO DA DATA DE EMISSÃO DA NFE. 

 

Tipo 3 - Consiste no cruzamento do valor do “saldo credor do período anterior” (campo 10 do registro E360) do mês 

de referência (valor INFORMADO) com o valor do “saldo credor a transportar para o período seguinte” (campo 12 do 

E360) informado no LFE do mês anterior (valor CONSIDERADO). 

 

Tipo 4 - Consiste na verificação de aproveitamento de créditos do ICMS no registro das entradas/aquisições no LFE, 

com CFOPs de operações em que a apropriação não é permitida (aquisições, pelo substituído, de bens ou mercadorias 

sujeitas ao regime de substituição tributária ou destinadas ao uso, consumo ou ativo permanente do declarante, 

p.ex.). O valor INFORMADO corresponde ao somatório do ICMS indevidamente aproveitado.  

 

Tipo 8 – Divergência apresentada mediante o confronto entre os valores de ICMS – Substituição Tributária destacada 

no campo da Nota Fiscal Eletrônica e os valores lançados no Livro Fiscal Eletrônico, seja nos campos dos Documentos 

Fiscais ou no Registro E360, n.º 17 (VL_16 – Valor  total de “ICMS substituto pelas saídas para o Estado”). Para 

efeito de divergência , foi considerada a menor diferença entre as seguintes operações: Substituição Tributária da Nota 

Fiscal Eletrônica  - Substituição Tributária dos Documentos Fiscais com CFOPs iniciados com 5; Substituição Tributária 

da Nota Fiscal Eletrônica – VL_16 – Valor Total de ICMS substituto pelas saídas para o Estado do Registro E360. 

QUANDO HOUVER INFORMAÇÃO DA DATA DE SAÍDA NA NFE, A REFERÊNCIA SERÁ O ANO E MÊS DESTA DATA, CASO 

CONTRÁRIO SERÁ O MÊS E ANO DA DATA DE EMISSÃO DA NFE. 

 

Tipo 9 - Consiste no CRUZAMENTO do valor do campo 10 (“VL_ ISS - valor total do ISS destacado”) do registro B470, 

do LFE (valor INFORMADO) com o somatório do valor do ISS próprio destacado nas NFe emitidas pelo declarante em 

que conste como Código do Município de Incidência ou, na falta deste, como Código do Município do Fato Gerador o 

código de Brasília “5300108” (valor CONSIDERADO). A retificação das informações prestadas no LFE e o recolhimento 

ou parcelamento do ISS serão considerados ESPONTÂNEOS e sujeitos apenas aos acréscimos moratórios, ressalvadas 

as ações fiscais em andamento e os créditos tributários anteriormente constituídos por meio de auto de infração. 

QUANDO HOUVER INFORMAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA NFE, A REFERÊNCIA SERÁ O MÊS E ANO DESTA 

DATA, CASO CONTRÁRIO SERÁ CONSIDERADO O MÊS E ANO DA DATA DE EMISSÃO DA NFE. 

 

 

 

 


