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1. INTRODUÇÃO

o Brasil tem exibido, nos últimos anos, a pior performance econômica de
toda a sua história, convivendo, neste período recente, recessão e inflação.

Após várias tentativas de implementaçãode programas de estabilização,
os economistas têm demonstrado relativo consenso em apontar a causa preponderante
desse quadro adverso: o desequilíbrio das contas do setor público e consequente
dificuldade no seu financiamento.

De fato, a relativa facilidade de obtenção de recursos que o governo
possuia durante o milagre econômico esvaiu-se. O financiamento externo foi
interrompido após a crise mundial da divida, no começo dos anos 80. O Pais tomou-se
exportador líquido de divisas. A dívida pública interna exige altas taxas de serviços e
títulos públicos com prazos de resgate cada vez mais curtos. O financiamento
inflacionário passa a ser realizado no tramo ineficazda curva da demanda por moeda.

Diante de tal quadro, o governo viu-se obrigado a tentar obter recursos
através de suas receitas fiscais. A partir do começo dos anos 80, a legislação tributária,
relativamente estável desde a Reforma de 1966, passa a ser constantemente modificada
com o intuito de elevar as receitas do governo. Novos impostos e contribuições sociais
são criados; há redução nos prazos de pagamentos; alíquotas e bases de cálculos são
alteradas.

Apesar dessas tentativas de extração de recursos adicionais do setor
privado, a carga tributária experimentou um paulatino decréscimo no período. A
tentativa de obtenção de aumentos de arrecadação através de simples modificações na
legislação tributária mostrou-se ineficaz, provocando, antes, resultados adversos às
receitas do governo.

Comprovada a ineficácia de aumentos de tributos através,
exclusivamente, de modificações na legislação, o combate aos vazamentos nas receitas
públicas decorrentes da evasão fiscal deixou de ser visto como algo secundário pelos
formuladores de política econômica. O plano de estabilizaçãoatualmente em curso prega
a necessidade de se obter o equilíbriofiscal antes da utilização de qualquer outra medida
mais drástica, para quebrar a inércia da inflação. Assim, seu primeiro passo (plano de
Ação Imediata - PAI) consistia na adoção de medidas de ordem fiscal, em especial a
intensificação do combate à evasão fiscal.



Merece destaque, que o discurso de combate à evasão fiscal dó é
recente. A diferença significativa em relação ao passado reside na quebra da passividade

da sociedade frente à corrupção .. Hoje existe uma demanda ativa por moralidade,
consubstanciada nos seguintes fatos: prisão dos fraudadores do INSS no Rio de Janeiro;
CPI da Sonegação Fiscal; impeachment do Presidente da República e prisão de alguns
dos principais envolvidos no processo; prisão de bicheiros no Rio de Janeiro; renúncia de
deputado envolvido com a corrupção do Instituto de Previdência; cassação de deputados
que transacionaram filiações partidárias; CPI do Orçamento.

Grande parte das apurações dos ilícitos foi feita a partir da quebra dos
sigilos fiscal e bancário dos envolvidos. O orgão responsável pela administração dos

tributos federais, entre outros, tem atuado de maneira decisiva na investigação das
denúncias de corrupção.

Aliando-se os fatores econômico-financeiro (esgotamento das formas
usuais de financiamento) e político-social (aumento na demanda por moralidade), o

combate à sonegação toma-se um instrumento quase óbvio na obtenção de recursos
adicionais para o setor público.

A prática da evasão de tributos é largamente conhecida. As principais
técnicas e procedimentos na fuga ao pagamento dos tributos estão contidas no relatório
parcial da CPI da Sonegação Fiscal. Pouco poderia ser acrescentado ao descrito naquele
relatório.

No entanto, existe na literatura econômica, uma linha de estudos muito
pouco difundida no Brasil, preocupada com as questões do setor público. Trata-se da

"PubJic Economics", cuja linha mestra consiste em mesclar conceitos das Finanças
Públicas e da Teoria do Bem-Estar Social. Essa fusão diminui o caráter normativo da
cadeira das Finanças Públicas e, ao mesmo tempo, toma menos estéril a Teoria do Bem-
Estar.

Um dos focos de preocupação dessa mais recente linha de abordagem é o
estudo do comportamento dos agentes públicos e privados frente à questão da evasão
fiscal. Tais trabalhos comportam algumas subdivisões, em termos de objeto e
metodologia:

(a) há os estudos sobre contrabando, que utilizam uma metodologia bastante aproximada
daquela utilizada nos textos sobre comércio exteriorí;

(b) há os trabalhos sobre fuga de capitais, que se preocupam primordialmente com a
questão cambial, em detrimento do aspecto tributárioê;

~ v. Pi« (81).
V. Marques & Meyer (89).
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(c) há os textos sobre os efeitos das anistias fiscais, que estudam o comportamento dos

agentes ao longo do tempo, necessitando, portanto, de modelos intertemporais para
obter resultadosê; e

(d) há. finalmente, as análises da fuga ao pagamento dos tributos internos, que utilizam
modelos de alocação de portfólio sob risco.

O foco desta dissertação está centrado na questão da evasão dos tributos

internos (letra d). Mais especificamente, na evasão dos impostos internos;

A legislação brasileira prevê a cobrança de tributos, que se subdividem

em impostos, taxas e contribuições de melhoria. As taxas são cobradas pela colocação à
disposição do contribuinte de bem (ou serviço) público, ou pelo exercício do poder de
polícia. As contribuições de melhoria são cobradas para execução de uma obra pública,

que, em tese, valorizará o imóvel do contribuinte. Assim, ambas as exações possuem, em

algum grau, vinculação direta com a oferta de serviços ao contribuinte. O mesmo não

acontece com os impostos, que são cobrados sem uma contraprestação direta pelo
dinheiro arrecadado. A receita de impostos vai para um fundo comum a todos os

cidadãos.

Além disso, estão previstas as cobranças de contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico. As primeiras têm o objetivo de financiar a
previdência social, o atendimento médico e a assistência social do contribuinte. As

segundas estão relacionadas a .setores econômicos específicos. O comportamento do

contribuinte frente ao pagamento das contribuições sociais está diretamente relacionado
com os seus beneficios futuros. Portanto, os modelos descritos neste trabalho espelham

apenas parcialmente a evasão no pagamento desse tipo de exação.

Assim, definimos o objeto central desta dissertação como sendo o estudo
do comportamento de agentes públicos e privados frente ao pagamento dos impostos

internos.

O trabalho compõem-se de três capítulos, além desta introdução. O

capítulo dois analisa as reações do setor privado frente ao pagamento de impostos. No
terceiro capítulo serão descritas as principais questões relacionadas com o
comportamento do setor público frente à evasão fiscal. Finalmente, o quarto capítulo
contém uma análise dos principais resultados obtidos ao longo do texto e as

considerações finais.

É necessário, ainda, um breve esclarecimento da terminologia adotada,

uma vez que os termos utilizados aqui nem sempre correspondem aos encontrados no

jargão jurídico-tributário.

3 V. l\ndr.:oni (91 ).
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o próprio termo evasio fIScal merece uma qualificação. Ele incluirá três

tipos de ações executadas pelo contribuinte para fugir ao pagamento de impostos:

(a) Sonegação fiscal: termo utilizado sempre que houver uma atitude ilegal do
contribuinte para fugir ao pagamento de impostos. No texto da dissertação, este tipo de
ação está basicamente caracterizada quando o contribuinte oculta deliberadamente sua
verdadeira renda das autoridades tributárias ("tax evasion");

(b) Elisão Fiscal: tratá-se da execução pelo contribuinte de atos jurídicos, econômicos ou

administrativos com o intutito de evitar ou retardar a implementação do fato gerador do
imposto ou, ainda, diminuir sua base de cálculo. Dessa forma, não é uma prática ilegal. O
contribuinte aproveita as brechas na legislação tributária, de forma a postergar ou

diminuir seus desembolsos a título de pagamento de impostos ("tax sheltering");

(c) Inadimplência Fiscal: nesse tipo de fuga ao pagamento de impostos, o contribuinte

declara corretamente seus débitos fiscais, mas não os recolhe efetivamente aos cofres do

Tesouro. Ele aguarda o Estado executar a cobrança do imposto em atraso. O grande

apelo desse método de evasão está no ganho financeiro da' operação e na possibilidade
de prescrição dos débitos fiscais. Ele estaria na interface dos dois métodos anteriores,
pois sua prática, em muitos casos, não exime o contribuinte de sofrer sanções de ordem
civil ou penal.

O conjunto dessas três formas de fuga ao pagamento de impostos será
denominado de evasão fiscal ("tax avoidance"). Assim, no desenvolvimento de um

modelo específico sobre sonegação de rendas, o termo mais geral, evasão fiscal, será
utilizado sem restrições.

Cabe definir, finalmente, o termo estrutura tributária, muito utilizado

ao longo do texto.

A cobrança de impostos é normatizada pela legislação tributária. Nela são

definidos fato gerador, base de cálculo, alíquotas, isenções e contribuintes da obrigação.
Além disso, ela contém as obrigações acessórias e os encargos legais incidentes, no caso
da ocorrência de evasão fiscal. Os encargos legais são constituídos pela correção
monetária, pelos juros de mora e pela multa aplicável. Juridicamente, apenas a multa é
considerada penalidade. Pode ser multa de mora, quando o débito fiscal vencido é
recolhido espontaneamente pelo contribuinte, ou de oficio, quando o Fisco executa

algum procedimento no sentido de recuperar o débito fiscal.
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Na maioria dos modelos descritos nesta dissertação, todo esse aparato
normativo estará sumarizado em apenas dois parâmetros:

(a) as alíquotas, t, incidentes sobre as rendas declaradas;

(b) as multas aplicáveis, s, que compreendem todos os encargos legais que incidam sobre
os débitos fiscais (multa, correção monetária e juros de mora).

Além do arcabouço juridico, o termo estrutura tributária é composto por
um parâmetro de ordem expectacional. As decisões sobre evasão fiscal estão
intimamente relacionadas com a probabilidade, p, de ocorrer fiscalização. Não se trata da
probabilidade efetiva de ocorrer punição, mas do risco a que o contribuinte acredita estar
se expondo ao praticar a fuga ao pagamento dos impostos. Ela pode, portanto, variar
entre os integrantes da população. No entanto, para simplificar, a maioria dos modelos
utiliza a fração da população que o Fisco consegue auditar como indicador da
probabilidade de fiscalização percebida pelos contribuintes. De qualquer forma, mesmo
sob o aspecto expectacional, existe um elo entre a estrutura do órgão responsável pela
administração tributária e o risco de ser investigado.

As demais particularidades terminológicas constantes desta dissertação
serão descritas ao longo do texto, sempre que se faça necessário.
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2. O COMPORTÀMENTO DO SETOR PRIVADO FRENTE À .
EVASÃO FISCAL

Este primeiro capítulo descreve, segundo os principais modelos
desenvolvidos na literatura econômica, o comportamento dos agentes privados frente ao
pagamento de impostos.

Segundo Srinivasan (73), o trabalho pioneiro sobre evasão de impostos
foi produzido por Sharon (67). No entanto, o estudo de Allingham & Sandmo (72) é
reconhecido como o trabalho seminal nesta área.

Allingham & Sandmo criaram o modelo básico de evasão fiscal
interrelacionando o estudo dos efeitos da tributação nas decisões de portfólioé com o

estudo microeconômico do combate à atividade criminalã. Tal modelo vem sendo
aperfeiçoado mas resiste, em suas linhas básicas, até o presente momento.

A primeira seção do capítulo descreve os principais passos desta
modelagem básica, onde a renda do contribuinte é supostaexogenamente determinada.
As seções seguintes cuidam dos principais desenvolvimentos encontrados para o modelo.

Assim, na segunda seção, a renda do contribuinte toma-se endógena, pela inclusão do
lazer na utilidade individual; a terceira trabalha com as questões psico-sociais
relacionadas à evasão fiscal; a quarta estuda a sonegação fiscal das firmas; e, finalmente,

na quinta seção, são analisadas as formas legais de fuga ao pagamento de impostos, as
chamadas elisões fiscais.

4 v. Mossin (68a) e (68b). Stiglitz (69), Arrow (70).

S V. Bcckcr (68).
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2.1 O MODELO BÁSICO DE EVASÃO FISCAL

Esta seção apresenta os principais resultados obtidos pelo modelo básico
de Allingham & Sandmo e por dois desenvolvimentos posteriores, ainda sob o
pressuposto de que a renda dos contribuintes seja exógena. No primeiro
desenvolvimento, a multa deixa de incidir sobre a renda sonegada, passando a gravar o
imposto sonegado. O segundo trabalho estuda a relação entre progressividade da
incidência tributária e sonegação fiscal.

2.1.1 O MODELO DE ALLlNGHAM & SANDMO

No modelo original, o contribuinte, suposto econômico-racional, aufere
sua renda e, no momento seguinte, faz sua declaração de rendimentos às autoridades
fiscais. Nesse instante, ele escolhe o montante de sonegação de sua renda real.

O objetivo é maximizar sua utilidade individual, que é função do
consumo, variável ligada à renda disponível após o pagamento dos impostos. Allingham
& Sandmo verificaram a semelhança de tal situação com a maximização de um portfólio
de ativos, sob incerteza.

O pagamento correto dos impostos devidos equivaleria a fazer posição
em ativos seguros. A evasão fiscal, por outro lado, corresponderia à aquisição de ativos
de risco, sujeitos a eventuais prejuízos. As perdas potenciais dos ativos de risco seriam
representadas pela possibilidade do adquirente ser investigado e sofrer multa superior ao
imposto originariamente devido.

A decisão relevante do indíviduo seria. portanto, determinar o montante
de renda a ser oferecido à tributação, tomando como parâmetros a alíquota do imposto,
a probabilidade de ser fiscalizado e a multa a ser imposta. no caso de ocorrer
fiscalização.

Adaptando esta concepção à questão fiscal, se:
W = renda real;

X = renda declarada;
t = alíquota do imposto;
s = muita;

p =- probabilidade de ocorrer fiscalização;
y = W - t.X = renda disponível, não ocorrendo auditoria;

Z = W - t.X - s(W-X) = renda disponível, ocorrendo auditoria;

a função utilidade individual esperada é expressa por
EU = (l-p).U[W - t.X] + p.U[W - t.X - s(W-X)].
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Para o desenvolvimento do modelo e obtenção de resultados, faz-Se
necessária a adoção dos pressupostos que se seguemê;

(a) O comportamento do contribuinte atende aos axiomas de Newrnann - Morgenstein:
não existe aprendizagem ou arrependimento em suas atitudes, descartando-se
sentimentos de ordem pessoal, tais como vergonha ou incômodo do ato de evasão.

(b) O contribuinte exibe aversão ao risc02, o que é garantido com a suposição de que a
função utilidade é positiva, crescente e côncava [U = U(c) > O ; U > O; U' < O],
conforme o gráfico abaixo:

z c y c

GRÁFICO I: função utilidade positiva, crescente e côncava

U

I -dU...........••..••....... .1 ...••.••.....•.•...............•.••••.•
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Fica claro que a utilidade da tomada de risco, determinada estocasticamente pelas
utilidades em Y e Z, é superada pela utilidade determinística em c = W(1-t). A diferença
de utilidade entre o risco (50% de chance de ocorrer o par de rendas Y e Z) e a certeza
(100% de chance de ocorrer a renda c) é de -(dlf).

(c) A renda evadida pelo contribuinte é totalmente descoberta e recebida pelos agentes

do Fisco. no caso de ocorrência de auditoria.

6 Tais pressupostos serão utilizados ao longo da dissertação. exceto quando explicitamente ressalvado.

7 No modelo de Srinivasan, o contribuinte maximiza a renda disponível, exibindo neutralidade ao risco
IU(y)= yl·
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As condições de primeira e segunda ordem deste problema de
maximização são dadas pelas expressões:

dEU .
dX = -1.(1 - p).U'(Y) - (/-s).p.U'(Z) = O;

dEU 2

~ =12.(1 - p).U"(Y) + (/_S)2 .p.U"(Z) = D(O.
d-X

A condição de segunda ordem (O) está atendida, uma vez que U" < O.

As condições de ingresso do contribuinte na evasão fiscal podem ser
obtidas impondo-se que, no ponto da solução de canto da total honestidade (X = W), a

curva da função utilidade seja decrescente, ou seja, ~ < O.

Da condição de primeira ordem temos que:

d:~ = -/(1- p)U'(W -IW)-(I -s)pU'(W -IW) <O
U'(W -IW)[ -/(1- p) - (I - s)p] < O

[-/(l-p)-(/-s)p]<O

-I + lp - tp+ sp < O
sp c t .

Desta forma, para haver sonegação fiscal, o "preço do ativo seguro" [t ]
deve ser superior à expectativa de "preço do ativo de risco" [E(P.s) ].

Uma vez estabelecidas as premissas básicas do modelo de AIlingham &
Sandmo, o comportamento dos contribuintes frente à questão tributária é obtido a partir

da diferenciação total da condição de primeira ordem em relação aos principais
parâmetros do modelo ( X, W, t, se p).

2.1.1.1 A SONEGAÇAo FISCAL E A RENDA INDMDUAL

A primeira questão que abordaremos é a influência da renda do
contribuinte sobre a sua decisão de pagamento de impostos. Diferenciando totalmente a
condição de primeira ordem em relação à renda total, W, e resolvendo para a renda
declarada, X, temos:
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ec 1
óW = -D [-t.(1- p).U"(Y)-(/-s).(l-s).p.U"(Z)]

1 .
= D [/.(1- p).U"(Y) +(1 -s).(1-s).p.U"(Z)].

I

Dividindo e multiplicando a expressão acima por U' (Y):

& =_1 .lJ'(Y)[t.(1- p). lJ"(Y) -(t-s).(1-s) p U"(Z)]
óW D U'(Y) . U'(Y)·

Por outro lado, da condição de primeira ordem temos que:
-1.(1- p).U'(Y) = p.(t - s).U'(Z)

U'(Y) = p(t - s) U'(Z).
-t(l- p)

Então:

& _ 1 ,U"(Y) U"(Z)
ôW - DU (Y)[t(l-p) U'(Y) +(t-s)(I-s)p p(t-s)U'(Z)

-/(1- p)

= -~t(1- p)lJ'(Y)[ - U"(Y) + (1- s) U"(Z)].
D lJ'(Y) U'(Z)

As expressões U"(y) U"(y)
------- > O e - .y > O são conhecidas,
lJ'(y) U'(y)

respectivamente, como as medidas de aversão absoluta [RA(Y)] e de aversão relativa
[RR(Y)] ao risco, propostas por Arrow-Pratt.

Substituindo RA!la expressão anterior obtemos:

iW 1
- = --1.(1- p).lI'(Y)[R.4(Y) - (1- s).RA(Z)].
óW D

Um dos pressupostos usualmente aceitos na teoria dos riscos é de que a
aversão absoluta ao risco é decrescente com a rendaê, Quanto maior a renda do
indivíduo maior seu desejo de assumir riscos. Se aceitamos tal afirmação, o sinal da

expressão só se toma não-ambíguo no caso da multa sobre a renda sonegada ser maior
que 100% (s > 1), pois nZ => RA(Y) (RA(Z).

Assim, nestes casos, ôX > O e a sonegação do contribuinte diminui com
iW

o seu nível de renda real. Não é possível estabelecer resultados nos casos onde s::; 1.

Outro resultado de interesse é a proporção com que a renda declarada
varia com relação à variação da renda real do indivíduo. Tal sensibilidade é dada pelo
sinal de (lX / W) / zw.

11 , •• Arrow (70).
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~X)
W =_1_( ôX .W-X)

ar W2 ar
1 1

= -., (-[/(l- p)U"(Y) +(/- s)(l- s)pU'(Z)]W - X)W· D
1 1= -., .-{/(I- p)U"(Y).Y +(t -s)pU'(Z).Z).W· D

Multiplicando e dividindo por U'(Y), e lembrando que

R R (Y) = ~','(~ ;. y (medida de aversão relativa ao risco de Arrow - Pratt) e

U'(Y) = pU -s) .1I'(Z) (condições de primeira ordem),
-/()- )

estabelecemos que:

Como se percebe o sinal da expressão depende da variabilidade da
magnitude de RR(') com a renda. Esta não tem uma definição mais sedimentada na
literaturat, mas verificamos que a propensão ao pagamento de impostos aumenta/diminui
com o acréscimo de renda, se a aversão relativa ao risco é crescente/decrescente com
esta. Caso RR(') seja constante com a renda, a fração de rendimentos sonegada se
mantém inalterada com o acréscimo de renda do indivíduo.

2.1.1.2 A SONEGAÇAo FISCAL E AS AL(QUOTAS DOS IMPOSTOS

Outro ponto fundamental na questão do pagamento de tributos é a
sensibilidade do comportamento do contribuinte frente a modificações nas alíquotas dos
impostos. Ela é definida pela diferenciação total da condição de primeira ordem e
resolvendo para t.
dX ] 1dt = - D X[1(I- p)U"(Y) + p(/- s)U"(Z)] + D[(l- p)U'(Y) + pU'(Z)).

Utilizando os mesmos procedimentos algébricos da seção anterior; temos que:

dX = _..!... X.I.( 1- p)U'(Y)[RA(Y) - R.4(Z)] + ..!..[(] - p)U'(Y) + pU'(Z)).
dt D D

9 Vale observar que a função utilidade U(y) = In(y) é usualmente empregada na literatura e exibe
aversão relativa ao risco igual à unidade (RR=l).
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o sinal do primeiro termo do lado direito da expressão depende ela
variação da aversão absoluta ao risco com a renda. Utilizando o pressuposto de que

RA(') é decrescente com a renda, seu sinal toma-se positivo. A sonegação diminui com o
aumento de alíquotas. O segundo termo é inequivocamente negativo. Assim, no caso de
aversão absoluta decrescente, o resultado final depende da magnitude de ambos os
termos.

O primeiro termo da expressão pode ser entendido como o efeito-renda
que a variação de alíquotas provoca na decisão de portfólio do contribuinte.

Similarmente, o segundo expressa o efeito-substituição. O efeito-
substituição sempre será negativo, pois o aumento de alíquotas toma a sonegação mais
lucrativa.

Por outro lado, o aumento de alíquotas pode provocar queda na
sonegação através do efeito-renda, pois, dada uma posição de portfólio do contribuinte,
um aumento na tributação diminui sua renda disponível. Se RA(.) é decrescente com a
renda, o indivíduo se toma mais averso ao risco, diminuindo sua posição nos ativos de
risco (sonegação).

2.1.1.3 A SONEGAÇAo FISCAL E A EXPECTATIVA DE PUNIÇAo

No modelo descrito acima, o comportamento dos indivíduos é guiado
apenas por fatores econômicos. Inexistem sentimentos de ordem moral. Desta forma, a

única inibição ao total engajamento na sonegação fiscal é dada pela expectativa de
prejuízos que o contribuinte tem quando adlquire o ativo de risco, sonegando seus
tributos.

Tal expectativa, por sua vez, expressa-se em duas dimensões:

(a) a multa 5 a ser aplicada caso venha a ocorrer fiscalização; e

(b) a probabilidade p de que tal fiscalização venha a ser realizada.

Para o estudo da influência de tais parâmetros sobre o comportamento
dos indivíduos, a condição de primeira ordem é totalmente diferenciada e resolvida em
relação a ambos os parâmetros (s e p) , produzindo as expressões:

dX = -~.p.U'(Z) - ~(W - X)(t - s)pU"(Z)]
ds 1) 1)

dX 1
- = -[ -IU'(Y)+(/-S)U'(Z)].
dp 1)
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Ambas as expressões são inequivocamente. positivas, bastando que' a
multa exceda a alíquota legal (5 > t), condição mínima' exigida em qualquer sistema
impositivo, uma vez que a multa está incidindo sobre a renda sonegada. Assim, tanto o
aumento da multa legal como a percepção pelos contribuintes de aumento na
intensificação da fiscalização reduzem a sonegação fiscal.

2.1.2 O MODELO MODIFICADO DE Yl1ZHAKI

Yitzhaki (74), fundamentadona experiência tributária da maioria dos
países, modificou o modelo básico, propondo que a imposição das multas passasse a
incidir sobre o imposto sonegado, e não sobre a renda evadida.

Como se viu na seção anterior, a sensibilidade da sonegação fiscal às
modificações das alíquotas do imposto é composta por dois efeitos, renda e substituição,
que podem ter sinais opostos, impossibilitando a resolução do sinal da equação.

Tal ambiguidade fica resolvida com a modificação proposta por Yitzhaki,
pois agora o contribuinte escolhe X para maximizar:

EU = (1- p).U(W -IX) +p.U[W - IX - st(W - X)].
As condições de primeira e segunda ordem tomam - se:
éEU
iJX = I[ -(1- p).U'(Y) + (s-I).p.U'(Z)] = O

ifEU_ .•~~= t2[(1- p).U"(Y) +(s-I)2 .p.U"(Z)] = D'< O
iJX-

e a condição de segunda ordem continua atendida pelo pressuposto de concavidade da
função utilidade.

A alteração na base de incidência das multas não modifica os resultados
relativos à expectativa de punição (multa e probabilidade de fiscalização). No entanto, as
sensibilidades da sonegação fiscal frente a variações nas alíquotas e no nível de renda real
experimentam um certo grau de refinamento.

Frente a variações nas alíquotas, a sensibilidade da sonegação passa a ser
dada pela expressão

&I: = __ I {-(l- p)U'(Y) +(s-l)pU'(Z)+/[(X)(I- p)U"(Y)+[-X -s(W -X)](s-l)pU"(Z)]}
d D'

que pode ser reescrita como
G1Y -I-' = -.U'(Y).(I- p){X'[RA(Z) - R..r(Y)] + s(W - X)RA(Z)}.
v1 D'
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Quando a aversão absoluta decresce com a renda temos qúe

RA(Z) > RA(Y), o que toma a expressão .'! inequivocamente positiva, ou seja a

elevação das alíquotas aumenta a renda declarada, diminuindo o valor sonegado.

O resultado estabelecido é explicado pelo desaparecimento do efeito-
substituição. Agora o aumento da alíquota legal não toma a sonegação mais lucrativa,
uma vez que aumenta "pari passu" a penalidade aplicável. As modificações nas alíquotas,
dada a nova estrutura de punição, provocam efeito-renda puro no portfólio do
contribuinte. Como o aumento de alíquotas equivale a uma redução na renda disponível,
o contribuinte toma-se mais risco-averso, reduzindo sua sonegação.

Quanto à sensibilidade da sonegação fiscal frente ao nível de renda real
do indivíduo, a alteração de Yitzhaki confirma o resultado anterior de um modo mais
elegante.

Diferenciando a condição de primeira ordem em relação à renda real W
temos:

iJX -/[-(1- p)lI"{Y) +(s-l)pU"(Z)(1- st)]
iW = 12 [(1- p)lI"(Y) + (s-I)2 pU"(Z)]
Após procedimentos algébricos, a expressão acima toma - se:
ôX SIR.1(Z) - [R.~(Z) - RA(Y)]-=--'---'-----==----'--'----'-..:...=....
bW sIR.I{Z) -/[R.4(Z) - R.~(Y)]

Dessa forma, se-O < t < I, temos que !< 1, o que indica que a renda

declarada cresce com o nível de renda real dlo contribuinte, no entanto em proporção
menor, confirmando o resultado de Allingham & Sandmo, em uma única expressão.

2.1.3 A PROGRESSIVIDADE DA TRIBUTAÇÃO E A EVASÃO FISCAL

Nos modelos precedentes, a tributação da renda é efetuada de maneira
uniforme sobre o total do valor declarado. A alíquota média se confunde com a marginal,
pois esta se mantém constante em relação à renda e não existe limite de isenção.

Os modelos ficam, desta forma. divorciados da realidade. A maioria dos
países tributam os rendimentos utilizando alíquotas diferenciadas por faixa de renda e,
não raro, os indivíduos mais "pobres" ficam isentos do pagamento de impostos,
aproveitando-se do, assim chamado, limite de isenção. Esta primeira faixa de
rendimentos isentos geralmente é aproveitada pelos demais contribuintes.
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Diante dessa constatação, Pencavel (79) propôs um modelo para estudar
a influência da progressividade sobre a renda declarada. Seu modelo, além disso,

ambicionava a endogenização da renda do individuo, uma vez que a renda dependeria do
número de horas trabalhadas, ficando implicitamente introduzido o lazer na função
utilidade individual. No entanto, a endogenização da renda individual tomou sua
modelagem infrutífera, apresentando resultados com ambiguidades incontornáveis.

Detendo-se apenas no estudo da progressividade, Pencavel tomou fixo o
número de horas de trabalho, voltando, por conseguinte, a renda a ser exógena ao
modelo.

2.1.3.1 As TABELAS DE INCIDêNCIA NAo UNEARES

A função utilidade individual no novo modelo é dada por U = U(y, h),
sendo função da renda (consumo) e do número de horas trabalhadas (lazer). A função

tributária também sofre alteração. Agora a renda tributável consiste em rendimentos

advindos do trabalho e rendimentos de outras fontes. A remuneração pelo esforço do
trabalho é função do número de horas trabalhadas.

W(h) = w.h + I = renda tributável;

W = taxa de salários;

h = número horas trabalhadas;

I = outros rendimentos.

o montante de impostos a pagar [T(.)] é dado por:

1· Xa= -a+l ;

a = rendimentos sobre os quais não incidem impostos;

I, O' = parâmetros de função tributária, onde:

a+X0<1<-- e
Xa

>0<0'-1.
<

o novo. parâmetro tributário a, significando rendimentos excluídos da
tributação, pode ser entendido como a faixa de isenção na tabela de incidência do
imposto de renda. Por outro lado, o parâmetro O' define se a alíquota marginal cresce
( O'> 1), decresce (O' < 1) ou se mantém constante (O' = 1) com o crescimento da renda.
No caso de O' > 1, a tributação toma-se, de fato, progressiva, porque não só a alíquota
marginal, como o montante efetivo de pagamentos de impostos crescem com a renda do
indivíduo1º.

10 Os demais modelos são casos particulares onde a = O e 0'= 1.
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Com a função tributária acima, a renda do contribuinte é dada por:

Y = W(h) + a - t x: , se não for fiscalizado e

Z = W(h)+a-t x: -st(JV - Xa
), se for fiscalizado.

A utilidade esperada será:
EU = p.U(Z,h)+(I-p).U(Y,h)
e as condições de primeira ordem serão:
iEU T.J' ,a-I-a; = pW(I- Sluyy )Uc (Z) + (1- p)wU c(Y) + UL (h) = O

muar = p(s-I)Uc(Z)- (1- p)U •.(Y) = O

onde
U c = derivada da utilidade em relação ao consumo;
U L = derivada da utilidade em relação ao trabalho.

Em condições limites,
UL(h)=> w = - e
Uc(Y)

UL(h)=> w.(I-s.mT
) =

Uc(Z)

p=O

p=1

A taxa marginal de substituição entre trabalho e lazer é igual à taxa de
salários, quando não existe fiscalização. Se existe certeza da punição, a taxa marginal de
substituição passa a ser a taxa de salários, descontada da alíquota marginal e da multau.

2.1.3.2 A ESTÁTICA COMPARATIVA

o modelo, como descrito acima, trabalha com renda endógena e, como
mencionado, foi incapaz de produzir resultados sem ambiguidade. Limitando o objeto de
estudo na progressividade, o número de horas trabalhadas toma-se fixo e a utilidade
esperada passa a ser representada por

EU = pU(Z) + (1- p)lf(Y) +U(h) ,

produzindo a condição de primeira ordem
(;'EU
ôX = p.(s-I)U'(Z) - (1- p).U'(Y),

e a condição de segunda ordem

êE~~J = ai X"-I[p(s-I)2 U"(Z) +(1- p)U"(Y)] = D < O.»x:

11 mT= 1. (T.W"-I= alíquota marginal incidente sobre a renda real.
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A introdução da progressividade na função tributária reforça ós
resultados obtidos anteriormente. Os novos parâmetros tributários, a e a, influenciam

o comportamento dos indivíduos na mesma direção que um aumento de alíquotas o faria.
Novamente, quanto menor a expectativa de renda disponível, mais averso ao risco torna-
se o contribuinte.

Assim, a ampliação da gama. de rendimentos excluídos da tributação
(inclusive elevação do limite de isenção) ou o arrefecimento da progressividade do
sistema, induzem a uma maior evasão fiscal por parte do contribuinte.

Em termos formais, isto é demonstrado pelas expressões obtidas pela
diferenciação total da condição de primeira ordem:

iK = -U'(Y)(l- p)[-RA(Z)SI(X"lnX - WlnW)+(1 ,x"lnX)[lU(Z)-RA(Y)]] > O
ro D
IJX = -U'(Y)(I- p)[RA(Y) - RA(Z)] (O
âJ . D

ôX = -U'(Y)(l- p){R.1(Z)/("y" - Xa) + Xa[RA(Z) - JU(Y)]} )0.
a D

o aumento das alíquotas (t), o aumento da progressividade da incidência
(rr) e a diminuição do volume de rendimentos não tributáveis (a) elevam o grau de
progressividade da função tributária e, ao mesmo tempo, o volume de rendimentos
declarados ao Fisco.

'-

Os parâmetros relacionados à expectativa de punição também produzem
os resultados esperados. O aumento na probabilidade de fiscalização e na multa aplicável
aumentam a renda declarada:

c1r = -U'(Y»O
lI) J)

ôX -p[-U"(Z).I·(Wa - Xa)+ i~.plU'(Y)]
= p )0.à; D

2.1.4 COMENTÁRIOS

Os modelos de evasão fiscal descritos nesta seção podem ser
considerados os pioneiros no assunto, pagando, obviamente, um preço pela sua
originalidade. Apesar de suas simplificações da realidade econômico-tributária. têm
oferecido a base de toda a literatura posterior e são capazes de produzir resultados
intrigantes, que até hoje causam controvérsia entre os estudiosos.
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Enquanto alguns resultados confinnam a intuição, outros
desdobramentos do modelo causam certa perplexidade.

A estática comparativa dos parâmetros relativos à punição produzem os
resultados esperados, indicando diminuiçãoda sonegação com o aumento da expectativa
de punição. Além disso, o modelo coloca os "ricos" sob suspeição, uma vez que a
proporção de evasão fiscal seria crescente com a renda real.

Porém, o modelo com renda exógena acena com a possibilidade, de
redução da sonegação fiscal através do aumento de impostos. Tal afirmação contraria
totalmente o senso popular, que atribui ao excesso de carga tributária uma das principais
causas da sonegação de impostos. E se a legislação tributária prevê a incidência de
multas sobre o imposto sonegado modelo, tal resultado, obtido por Yitzhaki, é firme e
sem ambiguidade.

O modelo de Pencavel, apresentado para se estudar o reflexo de
progressividade na evasão fiscal, referendou os resultados obtidos pelos modelos de
renda com tributação linear dos rendimentos. A sofisticação do modelo, com sua
aproximação da realidade dos sistemas tributários efetivamente implementados pelos
países (tributação progressiva), foi incapaz de reverter o controvertido resultado sobre
relação entre carga e evasão fiscal. Pelo contrário, o modelo demonstrou que quanto
maior o grau de progressividade do sistema, menor a propensão do contribuinte a
assumir riscos, evitando dessa'forma a sonegação fiscal.

Vale mencionar que Pencavel testou seu modelo com os parâmetros do
Imposto de Renda dos EUA [1 < s < 1,5; t < 0,2; e, portanto, s.t < 1]. Mesmo
utilizando renda endógena, o modelo foi capaz de produzir alguns resultados, todos eles
nesta mesma direção, tais como:

õX (O : a evasão fiscal aumenta com o aumento da renda tributável de outras fontes.a
õX (O : a evasão fiscal aumenta com a elevação da taxa de salários.
&

õX - fi ai di . . das ali- > O : a evasao se mumn com o aumento quotas .a
No entanto, trata-se de resultados parciais e o estudo do dilema dos

contribuintes entre trabalho e lazer, com consequentes reflexos no pagamento de
impostos, ficaria para os modelos de evasão fiscal com renda endógena.
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2.2 OS MODELOS DE EVASAo FISCAL COM RENDA ENDÓGENA·

Nos modelos' apresentados na seção anterior, a renda "ex ante" do
indivíduo é dadaU, restando ao contribuinte apenas uma decisão a tomar: quanto
declarar ao Fisco. Entretanto, de um modo geral, a renda auferida é função da
quantidade de trabalho oferecido.

O emprego de tal esforço se dá em detrimento do lazer do indivíduo,
colocando-o frente a dois dilemas:

(a) quanto trabalhar e

(b) quanto da renda auferida declarar ao Fisco.

Isto torna necessária a inserção de novo argumento na função utilidade
do contribuinte, aproximando os estudos de evasão fiscal dos estudos sobre mercado de
trabalho.

Este tipo de modelagemtorna a estática comparativa mais complexa, pois
atuam simultaneamente três efeitos: (i) o efeito portfólio; (ü) o efeito renda; e (iii) o
efeito lazer.13. Para se obter resultados minimamente produtivos faz-se necessário
estabelecer pressupostos, alguns deles bastante fortes. Portanto, é recomendável um grau
adicional de cautela na interpretação dos resultados obtidos nesta seção.

2.2.1 FONTES DE RENDAS DIFERENCIADAS

Os modelos pioneiros de evasão fiscal com renda endógena foram
apresentadas por Weiss (76~ e Andersen (77).

O modelo simplificadode Andersen subdividea renda em dois tipos:

(a) uma endógena, função da quantidade de trabalho oferecida;

(b) a outra, exógena, advinda de outras fontes.

Assim:
I = renda exógena, advinda de outras fontes;
h = número de horas trabalhadas;
w = taxa de salários por hora trabalhada;

12 O conceito de temporalidade utilizado nesta dissertação refere-se à atuação do governo, exceto quando
ressalvado explicitamente. Assim, uma situação "ex ante" significa uma situação antes da incidência dos
impostos e das investigações do Fisco.

13 Baldry (79) afirma ser impossível obter resultados não-ambíguos frente aos três efeitos.

14 O estudo de Weiss. cujo enfoque era o dilema eqüidade-eficiência, produz um inusitado resultado. Sob
certas circunstâncias [função utilidade não separável entre lazer/consumo e alto valor positivo para
U"'(.)], existe a possibilidade de uma tributação aleatória, definida após a entrega das declarações, ser
favorável ao contribuinte.
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h.W = renda endógena, advinda do trabalho;

h.W + I= renda total;

t = alíquota constante do imposto;
s = multa sobre a renda sonegada;
X = montante de renda declarada ao fisco;
p = probabilidade de auditoria.

A renda "ex post" é dada por:

Y = h.w + 1- t.X com probabilidade (I-p), e

Z = h.w + I - t.X - s(h.w + I-X), com probabillidade (P).

A função utilidade individual é aditiva, tendo como argumentos a renda e
o lazer e sofrendo as seguintes restrições, bastante razoáveis:

UT = V(h) + U(y); Y = renda; h = trabalho,

V(h) < O;V'(h) < O; U'(y) > O;U"(y) < o.

Dessa forma, o individuo escolhe h e X, de forma a maximizar a utilidade
esperada:

E(UT) = V(h)+(l- p)U(Y)+ pU(Z).

As condições de primeira ordem são dadas por.I!:

iJEC::) = V'+I(-p).w.U'(Y) +w(l-s)pU'(Z) = O

iE~) =-(I-p)tU'(Y)+p(s-t)U'(Z)=O.

o modelo de renda endógena produz resultados em duas linhas
diferenciadas:

(a) sobre o mercado de trabalho; e

(b) sobre a evasão fiscal, propriamente dita.

2.2.1.1 Os EFEITOS SOBRE A OFERTA DE TRABALHO

Uma primeira constatação oferecida pelo modelo de Andersen é a de que
o aumento da renda exógena obtida de outras fontes (I) diminui inequivocamente a
oferta de trabalho (h). uma vez que:

IS A aditívidade da função toma a utilidade marginal da renda independente da utilidade marginal do
lazer, UwL= 0, satisfazendo as condições de segunda ordem, cf. p.98 em Pyle (89).
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lJ1 -D.w(sr1-t]Y
ã= H <o
onde
D = p(1- p)U"(Y).U"(Z) > O , e

H = V"[pU"(Z) (S_t)2 + (1- p)U"(Y)t2]+ D[ ws(l-t)! > O.

o estudo da influência de uma variação nas alíquotas, por sua vez, é
menos trivial. Conseguimos estabelecer somente o efeito substituição, ainda assim,
utilizando-se de alguns pressupostos adicionais,conforme descrito a seguir.

Da estática comparativatemos:

lJ1 = _ X .1J1 + 1J2E(UT).[-[(pU'(Z)+(I- p)U'(Y)]].
a (1-1) ã áu7X H

o segundo termo do lado direito é o efeito-substituição e apresenta o

mesmo sinal que [-IJ:::XUT)], uma vez que o termo entre colchetes é negativo. Como

a2E _ qpU'(Z)(s-t)-(I-p)U'(Y)t]_- - -mlJX OI
= -{p(s-t)U"(Z)(w-sw)-(I- p)t.U"(Y).w} =
= -(wp(s- t)(I- s)U"(Z) - wt(l- p)U'(Y)} =
= -wU '(Y).(1- p)t .[RA(Y)- RA(Z).(I- s)] =
= wU'(Y).(I- p)t[RA (Z).(I-s)-R,4 (Y)],

a expressão apresenta o mesmo sinal que [R A (Z)( 1- s) .....RA (Y)], existindo duas
possibilidades:

(a) se s » 1 => - IJ 2 E < O => o efeito substituição é negativo, ou seja o aumento da
milX

alíquota diminui a oferta de trabalho;

(b) se <I, temos que

[RA(Z)(I- s) - RA (Y)] < O<=> ~~~~:~ = ~: ~~~ > (1- s).~.

Desenvolvendo o termo à direita na desigualdade,temos:

(1-s). Y = (I-s)(hw+1 -tX)
Z hw+1 -tX -s{hw+1 -X)

________ ~(l_-~s)_Y =
= (l-s).Y---'---'----- =

Y -s(hw+ I -X)

,_-..:(:.-I-_s~)Y___ =
Y -s(Y)+sX(I-t)=

Y - s( hw + I - tX) + sX(1 - t)
Y(1-s) <1.

Y{I-s)+sX(I-t)
=
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Como Y > Z, a aversão relativa ao risco não decrescente com a renda e-

, fi' duzi iJE2 Oe su Ciente para pro UZlT - ôX DI < .

Equivale dizer que, constatado que a multa é inferior a 100%, temos que
aceitar o pressuposto de que a aversão relativa ao risco é não decrescente com a renda,
para estabelecer que a variação nas alíquotas produz efeito substituição negativo sobre a
oferta de trabalho. Ou seja, aumentos na alíquota diminuem a oferta de trabalho.

Se as multas são fixadas acima de 100%, garantem o efeito-substituição
negativo em qualquer circunstância.

A influência da elevação nas multas aplicáveis é negativa e não necessita
de pressupostos adicionais, pois ela é dada pela expressão

m = t(hw+/- X). DI +.!.pU'(Z)w(l-t)[pU"(Z)(s-t)-(I- p)U"(Y)t],
â s{l-t) ôI H
cujo efeito - substituição pode ser reescrito como

.!.pU'(Z)w{l-t)U'(Y)(I- p)t[Rc(Y)-Rc(Z)] < O .
H

No entanto, a determinação da influência da probabilidade de fiscalização
sobre o mercado de trabalho requer, novamente, a aceitação de pressupostos sobre o
comportamento da aversão relativa ao risco dos indivíduos.

Da estática comparativa, temos:

m = _1 {ws(l-t)[pU"(Z)(J'(Y)(s-t)-(I- p)U"(Y)U'(Z)t]} =iP H

= ~ {ws(l- t)U'(Y)(J'(Z)[ - p.RA(Z)(s- t) + (1- p)Rc(Y)t]) =

1 ,[]2 . RA(Z) Rc(Y)= H {ws{l-/)U (Y) U'(Z) .p(s-t)[ U'(Z) + U'(Y)]}·

As . inal [in] = sinal [RA(Y) _ RA(Z)].
Sim, s iP U'(Y) U'(Z)

Para que [Rc (Y) RA(Z)] seia positivo, é necessário que a fração
U'(Y) U'(Z) :I

[RA(Y)] seja crescente com a renda (y).
U'(y)

22



Isso ocorre quando:

U"(y)
U'(y)

RA() d U'(y) [U"(Y) ]
d( Y) d -[U'(y)]2

U'(y) _ -=-__ -=- = =
dy dy dy

-U'(y)U"'(y) +2.[U"(y)]2
= >0.

[U'(Y)r

A expressão acima só se torna positiva se

- U'(y).U"'(y)+2.[U"(y)Y > O

ou

U"'(y) < 2[U"(y)Y
U'(y)

[U"(y)y [U"(y)y"'---~+ .:...-~~
U'(y) U'(y)

Nos casos de aversão relativa ao risco crescente, temos que

-U"(y)
d[RR(Y)] _ d[ U'(y) .y] _ U"'(y).U'(y) - U"(y).U"(y) U"(y)

dy - dy - -[ [U'(Y)r .y+ U'(y) ])0

ou, desenvolvendo a desigualdade

U"'(y){[U"(y)f U"(y).
U'(y) Y

o atendimento simultâneo das duas desigualdades em U"'(y) acontece
quando:

[U"(y)]:: U"(y)~--.::...~ < --~
U'(y) - Y

U"(y).U"(y) U"(y)-...;:..:....;~-.:.:....;..< --~
U'(y) - Y

-RR(Y) s -1 ~ RR(y) ~ 1.

Dessa forma, podemos afirmar que o efeito global (renda e substituição)
de um aumento na probabilidade de fiscalização sobre a oferta de trabalho depende da
aversão relativa ao risco. Se RR é crescente na renda e sua magnitude é maior ou igual à
unidade, o aumento na probabilidade de punição aumenta a oferta de trabalho. Por outro
lado, se RR é decrescente com a renda, a mesma condição é necessária, mas não
suficiente, para a obtenção do mesmo resultado.
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Finalmente, o modelo estabelece que um aumento na taxa de salãriós
provoca um efeito-substituição positivo, aumentando a oferta de trabalho, conforme o
segundo termo à direita da expressão:

2

ih =hih -[pU'(Z)(l-S)+(l-P)U,(y)]ôE(~
iW IJJ ôX

onde tiE(U;> = p(s - 1)2 U"(Z) + (1- p)t2U"(Y) < O.
ôx·

2.2.1.2 Os EFEITOS SOBRE A RENDA EVADIDA

o estudo dos efeitos da variação dos parâmetros sobre o montante de

renda evadida requer pressupostos menos fortes. O pressuposto usual da aversão
absoluta ao risco decrescente com a renda é suficiente para estabelecer que a sonegação

global de rendimentos (hw + 1 - X) aumenta com a elevação da renda exógena
proveniente de outras fontes (1), pois:

qhw + I - X) _ V"(l- 1)[pU"(Z)(s- I) - (1- p)U"(Y)t]
q/) H

= V"(1 - 1).1.(1- p)U'(Y)[RA (Y) - RA (Z)] > o.
O estudo do aumento de alíquotas fica limitado ao efeito-substituição.

Quando a multa é inferior a 100%, a elevação das alíquotas do imposto aumenta a
sonegação fiscal. Se a multa supera 100%, o resultado é indeterminado.

Da estática comparativa temos que

qhw+l-X) -x qhw+l-X)---:..._--~ = --o +
à (l-I) a

+ 2- {-[pU'(Z) + (1-p)U'(Y)].[V"+w2 (l-t)[pU"(Z)(l-s) + (1- p)U"(Y)]]).
H

O efeito-substituição, dado pelo segundo termo do lado direito, torna-se
positivo quando s < I.

A elevação da taxa de salãrios provoca, também, efeito-substituição que

induz o contribuinte a aumentar o volume de renda sonegada, pois o segundo termo à
direita da expressão abaixo é positivo:

qhw+/-X) =h é(..hw+/-X)_
iW a

- _1[[plJ'(Z)(}- s) + (1- p)U'(Y)w(l- t)][pU"(Z)(s - t) - (1- p)U"(Y)t]].
H

Quanto aos parâmetros relativos à punição da evasão fiscal, ambos

isoladamente produzem os resultados esperados.
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No caso das multas só é possível definir o efeito-substituiçio, dado pelo
segundo termo à direita da expressão:

qhw+I -X) tihw+] -X) qhw+I -X)=- +â s(1-t) â
1 2 2 2

+H {-D·w (hw+I -X)s(1-t) + pU'(Z)[w(1-t)] .[pU"(Z)+(l- p)U"(Y)]+

+V"[ _ hw+ I - x. ifE(u;) + pU'(Z)]}
S IJX

que é negativo, pois como visto anteriormente ,

d-E(UT) _ i{pU'(Z)(s-t)-(1-p)tU'(Y)]_ 2U"(Z) (1 ) U"(Y)
2 - ~ - P(s-t) + - P t < O.

iJX G(I\.

No caso da probablidade de fiscalização, é possível determinar seu efeito
global. O aumento em sua intensidade reduz a quantidade de renda sonegada, uma vez
que

ô(hw:; - X) = ~ {s[w.(l-t)f[p.u"(Z).U'(Y)+ (1- p).U"(Y).U'(Z) +

+V"[U'(Z).(s- t) + U'(Y).t]]} < O.

Adicionalmente, Andersen verificou que o efeito total de um aumento na
multa aplicável, compensado com uma diminuição na probabilidade de fiscalização, é
negativo, reduzindo o nível de sonegação, pois

~hw+ I-X)/ = ..!.{-D(hw+ I - X)s[w(1-t)t+[pw(1-t)tu"(Z)[U'(Z)-U'(Y)]-
a. ,.1'='& H

-V"[pU"(Z)(s-t)(hw+ I -X)- P.~[U'(Z)-U'(Y)]]}.
s

Este resultado, similar ao obtido por Becker (68) e Kolm (73), é uma

tentação para o governo. A política menos onerosa de aumento de penalidades,
acompanhada de um relaxamento na fiscalização, é eficaz em reduzir a evasão fiscal, não
obstante seu caráter de iniqüidade, caracterizada pela punição exemplar a poucos

contribuintes.

2.2.2 MERCADOS DE TRABALHO DIFERENCIADOS

A endogenização da renda no modelo de evasão fiscal acima descrito
produz resultados insatisfatórios. Cowell (85) reputou tal dificuldade ao fato de que o
contribuinte resolve dois problemas simultaneamente:

/
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a) Quanto de lazer saerífícar?

b) Quanto de renda obtida oferecer à tributação?

Existem três alternativas básicas ao contribuinte:

(a) descansar;

(b) trabalhar e oferecer toda a renda à tributação; e

(c) trabalhar e sonegar uma fração da renda obtida.

A função utilidade aditivamente separável, U = UI (L) +U2 (C), implica
em Ull = Ull = o. O comportamento do indivíduo frente ao seu dilema (trabalhollazer e
risco/não risco) não é balizado por qualquer vinculação cruzada entre consumo e lazer.
Assim, inúmeras posições de portfólio são compatíveis com a resolução do problema de
maximização da utilidade esperada.

A partir desta observação, Cowell (81a), (81b), (85), (90) veio
adaptando, para o modelo de evasão fiscal, uma forma alternativa de separabilidade que
havia sido utilizada por Drêze & Modigliani (72) no estudo de otimização da poupança
("decisões de consumo" e "decisões de portfólio")!é.

Para seu desenvolvimento, Cowell segmentou a economia em duas partes
absolutamente distintas

(a) mercado formal: onde todas as transações são registradas em livros comerciais e
fiscais e delas têm conhecimento-as autoridades fiscalizadoras;

(b) mercado "black": onde ocorrem as transações da economia submersa e o governo,
sem uma investigação específica, delas não tem conhecimento.

Dessa forma, tendo o indivíduo optado por trabalhar no mercado formal,
ele obrigatoriamente oferece à tributação toda a renda obtida neste mercado. Por outro
lado, tendo trabalhado no mercado "black", toda a renda obtida é sonegada. Isto torna o
modelo bastante próximo da realidade, uma vez que vários tipos de ganhos obtidos no
mercado formal sofrem, inclusive, de retenção do imposto na fonte.

Assim,

h, = horas trabalhadas no mercado formal;

~) = taxa de salários do mercado formal;

h, = horas trabalhadas no mercado informal;

16 A scparabilidade utilizada por Drêze & Modigliani implica na seguinte relação entre as taxas

d(U?/ )
marginais de substituição ):U\ = O, v. p. 23 em Cowell (85).

â
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~ = taxa de salários do mercado informal;

a = rendimento não tributável ou limite de isenção;

L = lazer = 1 - b -h .o \'

H = oferta de trabalho total = bo +h..

o governo impõe as seguintes tributações:

to: sobre o mercado formal;

tI: sobre o mercado informal, quando investigado.

Se denominamos o retomo líquido do trabalho de wj
17, temos que:

vo=l-to e wo=voWo;

{
(l- r.), se houver fiscalização com probabilidade (p)

VI = 1, se não houver fiscalização com probabilidade (1- p)

o consumo do indivíduo é dado por

C=a+woho +wlhl .

Cowell, em trabalhos auxiliares à proposição do modelo, demonstra que

a oferta global de trabalho, B, é função bem definida, tendo como argumentos a taxa de
salário do mercado formal (Wo) e a tributação que recai sobre o mercado formal (to, ou
Vo e a):

H = H(Wa, vo,a) = H(wo,a).

Dessa forma, se definimos uma função de alocação de portfólio, 4> ,
entre os mercados formais e informais, as ofertas de trabalho nos dois mercados podem
ser expressas como:

ho = Htw; ,a) - ~(wo ,a,H[wo ,a],tlW; ,p)
h, = 4>(wo .a,H[wo ,a],tl,W; ,p).

O trabalho ofertado no mercado informal é obtido por resíduo e os
estudos sobre evasão fiscal focalizam o comportamento de h., frente às variações dos

parâmetros da função tributária.

2.2.2.1 A ESTÁTICA COMPARATIVA

Uma vez estabelecidas as equações de comportamento da oferta de
trabalho nos dois mercados, o estudo da sonegação fiscal pode ser feito pela

diferenciação direta da equação

h, = ~(wo ,a,H[wo,a],tl> wl>p) .

17 No modelo. a tributação do mercado informal, tI, deve ser entendida como a resultante de todos os
parâmetros envolvidos (multa. alíquotas e probabilidade de fiscalização).
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o primeiro parâmetro a ser analisado é o limite de isenção (óu
rendimentos não tributáveis). Fazendo a diferenciação da equação de oferta de trabalho
"black", obtemos!!:
m) az, az, IJH
-=-+-.-âl âl ãI âl

az, az, IJH
=-+w -.-âl °âlâl

az, IJH
= âl[l+woâl].

Se a aversão absoluta ao risco (RA) é decrescente com a renda, temos
que az,)0. Dessa forma, m) será positiva se [1- wo iH] > O.Essa última desigualdade

âl âl âl
estabelece a condição de superioridade do consumo. Assim, o aumento do limite de
isenção (ou dos rendimentos isentos de tributação) provoca um incremento na oferta de
trabalho informal, aumentando a sonegação fiscal, quando aceitamos o pressuposto
adicional de que o consumo é bem superior.

Esse aumento na sonegação é novamente explicado pelo aumento na
renda disponível do contribuinte, provocando, consequentemente, desejo de assumir
maiores riscos na alocação dos "ativos" de seu portfólio.

O aumento na expectativa de punição retrai a oferta de trabalho no
mercado informalíâ, pois o aumento nas multas e na probabilidadede fiscalização atuam
direta e negativamente sobre a função de alocação de portfólio( 4»:: =: (O;

m) = az, (O.
a) a)

No modelo proposto, o efeito da variação das alíquotas sobre a
sonegação é dado por:

ih) az, aI> IJH
-=-+--
ao ao iH' ao'

az, aI>
18 - = Wo.-, v. Cowell (81).

ôH âz
19 Válido para curva de oferta de trabalho tradicional (crescente com a remuneração).
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De desenvolvimentos anteriores, Cowell (81a) havia obtido que : )0' e
o

:. )0, quando a aversão absoluta ao risco (RA) é decrescente e a aversão relativa ao

risco (RR) é crescente com a renda. Por outro lado, se a curva de oferta de trabalho é

"tradicional", crescente com a taxa de salários ( iR )0), fica estabelecida ambiguidade
avo

no resultado, uma vez que se wo = (1 - to)Wo, e então ãI (O.
ão

Dessa forma, é necessário assumir, além da aversão relativa crescente,
outro pressuposto adicional, relativo ao comportamento dos individuos no mercado de
trabalho. Quando, simultaneamente,aceitamos que (i) RA é decrescente com a renda, (ü)
RR é crescente e (ili) a curva de oferta de trabalho é vertical ou "bending-backward",
podemos afirmar que a elevação da tributação do mercado formal aumenta o número de
horas trabalhadas no "black".

A1ém disso, o aumento na progressividade do sistema (aumento
simultâneo dos parâmetros a e to) empurraria inequivocamente o indivíduo para o
mercado negro, através da atuação conjuntamente adversa de ambos os efeitos.
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2.2.2.2 A MAGNrruDE DA MULTA E O COMPORTAMENTO DO CONTRIBUINTE

A separabilidade do mercado de trabalho, como proposto pelo modelo,
permitiu a Cowell descrever o comportamento dos contribuintes frente à variação da
multa em três fases distintas. Se a curva de oferta de trabalho informal é "bending-
backward", o gráfico abaixo mostra as três situações:

G~ICO 2: magnitude da multa e componamento do contribuinte
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Na fase m, a multa é tão alta que o contribuinte opta pela honestidade
total e não trabalha no mercado informal.

A medida que a multa vai sendo reduzida (fase Il), começa a existir um
incentivo à pratica da sonegação, tanto maior quanto menor a punição. Até o ponto
onde, na fase I, o contribuinte se especializa totalmente no mercado informal, tomando-
se um "fantasma"1!·

20 A descontinuidade em t I" é explicada pelos custos administrativos envolvidos na mudança de uma
fase para outra ou, ainda. pela reinserção do individuo nos arquivos do governo, habilitando-o ao acesso
dos bens e serviços públicos (aposentadoria. saúde, beneficios sociais).
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A curvatura da fase I pode ser explicada como um "hedge" que' o
contribuinte faz para compensar a elevação na.sua expectativa da magnitude do eventual
"prejuízo". No início, ele tende a compensar o aumento da multa com o aumento da
oferta de trabalho ilegal até o ponto (t;), onde o retomo sobre a oferta adicional de
esforço passa a ser decrescente. A partir daí, a multa aplicada é tão alta que torna a
rentabilidade esperada da sonegação menos atrativa, e o indivíduo reduz sua oferta de
trabalho ilegal.

Com este esquema, Cowell considera inverídicosupor que o aumento das
muItas sempre detem a evasão fiscal. O estudo da estática comparativa das multas
aplicáveis descrito anteriormente estaria limitado ao segmento posterior ao tramo
ascendente da fase 11. Ele afirma que os indivíduos que exibem curva de oferta de
trabalho "bending-backward" e encontram-se à esquerda de t;, aumentarão a oferta de
trabalho informal se ocorrer um aumento de multas, provocando o aumento da evasão
fiscal.

2.2.3 COMENTÁRIOS

O modelo proposto por Andersen foi o primeiro a conseguir obter
resultados utilizando renda endógena. No entanto, sua estrutura tributária é menos
realista, em especial pela volta da incidência das multas sobre a renda evadida, e não
sobre o imposto evadido. Além disso, o modelo não consegue obter resultados globais
para variações em parâmetros cruciais, limitando-seao estudo dos efeitos-substituição.

Os resultados obtidos para os parâmetros relativos à puníção, ainda que
parciais, convalidam aqueles obtidos dos modelos de renda exógena, com o aumento da
expectativa de punição induzindo a redução na evasão fiscal. Da mesma forma, os
indivíduos "mais ricos" continuam sob suspeita, ainda que somente esteja determinado o
efeito-substituição, que prevê aumento na renda sonegada com o aumento da renda real
do indivíduo.

Quanto às variações nas alíquotas, fica estabelecido um contencioso com
os resultados obtidos anteriormente. Yitzhaki e Pencavel haviam conseguido obter
resultados contrários ao senso comum de que o aumento de impostos gera mais
sonegação fiscal.
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No modelo de Andersen, a sobretaxaçio da renda induz ao aumento aa

sonegação fiscal, se a multa aplicável sobre a renda evadida é inferior a lOOOIÓ. Vale frisar

que este resultado não surpreende, pois trata-se apenas do sentido de atuação do efeito-
substituição. Em seu modelo, não é possível determinar a direção do efeito-renda,
justamente aquele que desestimula o contribuinte risco-averso a praticar a evasão.
Assim, o aumento de alíquotas torna a sonegação mais lucrativa, pois as multas

aplicáveis estão desatreladas ao imposto devido.

Os efeitos sobre a oferta de trabalho produzem os resultados esperados,
exceto pela influência da intensidade de fiscalização, Aumentos de alíquotas, de multas e
redução da taxa de salários diminuem a oferta de trabalho, devido à redução do salário

líquido esperado. O acréscimo da renda advinda de outras fontes também atua no mesmo
sentido, uma vez que cai a utilidade marginal da renda obtida através do sacrificio do
lazer.

A influência do aumento na probabilidade de fiscalização deveria

acompanhar essa mesma lógica, uma vez que reduz a expectativa de salário líquido do

sonegador. No entanto, a intensificação da atuação do Fisco produz efeito global
positivo sobre a oferta de trabalho, ainda que dependente da aceitação de pressupostos

pouco sedimentados na literatura (RR crescente e de magnitude maior ou igual à
unidade). O autor reputa tal efeito a uma espécie de "hedge" feito pelos indivíduos para
fazer frente ao aumento da possibilidade de punição.

O modelo de mercados separados desenvolvido por Cowell retirou a
parcialidade dos resultados obtidos por Andersen. Agora, o aumento da sonegação
causado pela elevação da carga fiscal advém do efeito global da estática comparativa. No

entanto, tal resultado depende de uma confluência de novos pressupostos, todos de
dificil comprovação empírica. A saber: (i) a aversão relativa ao risco é decrescente com a
renda; (ii) a curva de oferta de trabalho é do tipo "bending-backward" ou vertical.

Assim, fica claro que, se por um lado, os modelos de renda endógena são
mais compatíveis com a realidade, seus resultados tornam-se menos consistentes, dada a

necessidade de pressupostos adicionais, em especial a respeito do comportamento da

aversão relativa ao risco dos individuos.
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2.3 O COMPORTAMENTO SOCIAL E A EVASAO FISCAL

Até o presente momento, a SOlllegaçãofiscal foi estudada como um ato
desvinculado de questões morais ou sociais. Os contribuintes, nas suas decisões de
portfólio, levam em conta apenas fatores econômico-financeiros. A sonegação de
impostos fica vinculada mais à teoria do risco e a punição pelo ato ilegal acontece apenas
em termos monetários.

No entanto, a evasão fiscal é um ato eminentemente social e a teoria do
risco é incapaz de explicar, por exemplo, porque uma fração da população não pratica a
sonegação, mesmo que tenha acesso ao mercado informal e este seja financeiramente
mais favorável.

Os estudos que se seguem foram baseados em trabalhos que
desenvolveram a linha aberta por Becker (68), em especial em Block & Heineke (75),
que estudaram a curva de oferta da atividade criminal, e em Mofitt (83), que lidou com o
custo de estigma social suportado pelas famílias que recorrem aos beneficios do bem-
estar social, oferecidos pelo governo aos cidadãos considerados carentes.

2.3.1 A "DESUTlLIDADE" SOCIAL DA SONEGAÇÃO

Benjamini & Maital (85) são os autores da primeira tentiva de explicar a
influência da componente social sobre a evasão fiscal. Para isso, incorporam ao modelo
básico de Allingham & Sandmo um custo de estigma social, traduzido por uma
"desutilidade" que certa fração da população de contribuintes sofreria quando praticasse
a sonegação de rendimentos.

Esta "desutilidade" pode estar ligada a motivos psicológicos (angústia,
desconforto ou medo pela expectativa de punição) ou sociais (prejuízos à reputação).

A função utilidade total do indivíduo é modificada pela adição de um
novo termo, negativo e autônomo em relação ao consumo:

U = U(Y)-V(X)
Y = W - tX = (renda depois do IR);
X = renda declarada.

A função "desutilidade", V(.), utilizada exibe o seguinte comportamento:

(a) se W = X ~ V(X) = O: a declaração da totalidade dos rendimentos recebidos não
causa decréscimo adicional na utilidade global do indivíduo;

(b) se W >X ~ V(X) = V: a prática da sonegação, independentemente da sua
magnitude, diminui a utilidade esperada do indivíduo, devido à atuação. da "desutilidade"
social.
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As condições de primeira e de segunda ordem do modelo tradiciorial

ficam inalteradas, uma vez que o novo termo foi assumido como fixo. Dessa forma,

todos os resultados anterionnente descritos se mantêm. No entanto, as condições de
entrada para ocorrer sonegação ficam mais elevadas.

Nessa nova situação, não basta haver um ganho esperado com a
sonegação, ou seja, não basta t > ps. Este ganho deverá ser grande o suficiente para

compensar a "desutilidade" causada pelo ato da sonegação. Assim, haverá uma maior

fração da população que exibirá uma solução de canto, onde a sonegação é evitada
devido ao custo fixo social ou psicológico.

A introdução de um custo fixo social da evasão fiscal, a despeito de não

modificar os resultados da estática comparativa do modelo, produz um argumento
poderoso contra o aumento de impostos.

Na situação onde t> ps existe um incentivo financeiro à sonegação.

Conforme os resultados do modelo de evasão com renda ex:ógena e multa sobre o
imposto sonegado, o aumento na alíquota do imposto direciona inequivocamente a um
aumento na renda declarada em termos individuais e agregados.

Sob o prisma do modelo com estigma social, os contribuintes podem ser
subdivididos em dois tipos: os "amorais" e os "honestos". O custo fixo "social" da
sonegação não afeta os "amorais". O resultado continua aplicável e o aumento de
alíquotas pode reduzir a evasão fiscal, uma vez que, caso lhes seja lucrativo, os
"amorais" já estarão praticando a evasão.

No entanto, para a população de contribuintes "honestos", o aumento da
alíquota toma a recompensa pela sonegação cada vez maior, podendo vir, a partir de
certo patamar, a compensar o custo de estigma social.

Dessa forma, formar-se-ia um novo grupo de individuos: os "honestos
arrependidos". Dependendo da fração da população "honesta" que passaria a sonegar
impostos, a evasão fiscal agregada poderia aumentar, ao contrário do proposto por
Yitzhaki, e em conformidade com o senso popular de que a elevação da carga fiscal

aumenta a sonegação.

2.3.2 AS "EPIDEMIAS DE EVASÃO FISCAL"

A introdução da "desutilidade" da sonegação serviu de referência para

Benjamini & Maital (85), Schlicht (85) e Gordon (87) desenvolverem estudos sobre a
interdependência do comportamento dos contribuintes frente à questão fiscal.
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Os trabalhos acima defendem a idéia da existência de vínculos entre
padrões morais coletivos e individuais.Na ponderação do indivíduo frente a decisão de
sonegar ou pagar impostos, uma das variáveis-chave residiria em como a sociedade
encara cada uma das alternativas.

Uma boa "proxy" desta valoração da comunidade é o comportamento
efetivamente verificado de seus membros frente à questão. Se uma grande fração da
população paga pontualmente seus impostos, podemos supor que esta comunidade
recrimina fortemente a sonegação fiscal. Assim, um indivíduo que deixa de pagar seus
impostos sofre um alto custo social, se flagrado em delito.

Por outro lado, a sonegação pode ser largamente praticada dentro da
comunidade. Isto é indicador de, no mínimo,aceitação da sonegação fiscal como um ato
criminoso de menor relevância, reduzindo, assim, o custo social da evasão fiscal. No
limite, o pagamento de impostos passa a ser percebido como um ato de tolice.

Desta forma, estão colocadas as bases para a disseminação de um "surto
epidêmico" do comportamento da população frente ao pagamento dos impostos. Em
termos matemáticos, a função utilidadeassume a forma de:

U=(-B+Cn)X+Dn,

onde
B = custo social da sonegação;
C = coeficiente unitário redutor do custo social, parâmetro da aceitabilidade da
sonegação fiscal pela comunidade e reduz o custo social pela observação de que os
outros membros da comunidade também evadem os impostos;
n = fração da população que sonega impostos;
X = O, se o indivíduo não sonega os impostos;
X = 1, se ele pratica a sonegação fiscal;
D = utilidade ou "desutilidade" que o indivíduo obtém do conforto moral pela
observação de que os outros indivíduosda comunidadepraticam a sonegação fiscal21.

Assim, se o indivíduonão sonega, sua função utilidade toma a forma de

U(J = DIl,
e se ele sonega os impostos, sua utilidadeé dada por
UI =-B+(C+D)n.

21 Bcnjamini & MaitaJ pressupõem C>O. Os cidadãos sentem-se de certa forma aliviados com a evasão
praticada pelos outros contribuintes.
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A situação descrita acima pode ser mostrada pelo gráfico que se segue: .

GRÁFIco 3: interdependência do componamento dos contnbuintes
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Sua interpretação fornece, em termos simples, o conceito de "epidemia"
de sonegação fiscal. Se todos os cidadãos são idênticos, na situação onde a
"honestidade" prevalece, N = O e X = O, verificamos que a sonegação individual não é

desejável, pois quando o contribuinte se engaja solitariamente na sonegação, ele suporta
custo social no valor de (-D). Com isso, ele é impelido a retomar à "honestidade".

Esta situação perdura até o ponto onde o número de sonegadores, que
multiplica os parâmetros da aceitabilidade da evasão fiscal e do conforto moral advindo

da observação de que os outros também sonegam, compense a "desutilidade" individual
da sonegação (-D). Até o ponto N*, prevalece a função utilidade Uo = D.n e a

"honestidade" é mantida, com o ponto de equilíbrio sendo remetido para a completa

"honestidade", N = O.

Rompida a barreira de N* sonegadores, todos os indivíduos melhoram
sua utilidade quando passam a sonegar os impostos, pois sua função utilidade é dada por
UI = - B + (A + C) N. O novo equilíbrio vai se estabelecer em NT, havendo uma

"epidemia" de sonegação fiscal que resultaria na completa "desonestidade" da sociedade.

36

N



Com base neste modelo, os autores tiram duas conclusões a respeito da
atuação do Fisco:

(a) se o número de sonegadores estiver acima de N*, os esforços para conter a evasão
são inúteis, pois o equilíbrio está estabelecido em N = NT.

(b) se o número de sonegadores estiver abaixo de N*, os esforços de combate à evasão
são inócuos, pois a completa honestidade já se estabelece no ponto de equilíbrio, N = O.

2.3.3 O MODELO DE EVASÃO FISCAL COM MORALIDADE INDIVIDUAL

Os estudos descritos acima não se preocuparam em desenvolver um
modelo específico de evasão fiscal que incorporasse formalmente a questão social. Tal
tarefa coube a Gordon (89), que utilizou um modelo de renda exógena, onde os custos
sociais relativos à moralidade individual foram incorporados.

A função utilidadeã passa a ter como argumento, além do consumo, a
honestidade. Esta é tomada como o inverso da evasão fiscal, H = - E, onde E é a renda
sonegada. assumindo a seguinte forma:

U(e,H), com Ue>O e UH >0,

ou

U = U(e) - v.E, onde

v.E = custo privado da sonegação, "proxy" invertida da honestidade (redutor da
utilidade individual);
c = y.(l-t) + r.t.E = consumo;

t = alíquota;
y = renda exógena;
r = variável situacional

r = 1, se o indivíduo não sofre fiscalização com probabilidade (l-p) e
r = -s, se o indivíduo sofre fiscalização com probabilidade (p);

s= multa.

A novidade do modelo é a introdução do parâmetro "v", que define a
honestidade dos indivíduos da comunidade, sendo distribuída conforme uma função de
densidade F(v) entre [O,V], onde v = O significa que o indivíduo é "amoral" quanto à
questão do pagamento de impostos.

Para existir solução interior, a condição de primeira ordem é dada por
E[U c (e).r.t] - v = O e a condição de segunda dada por E[U cr:(e).r2t2] <= O.

22 Gordon previne que a modelagem frutífera ocorre quando UHC =UCH=UHli O.
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Evitamos solução de canto em E = O se

k:: (1- p- ps).t.Uc[y(l-t)]> O.

Quando (1- p - ps) S O, ocorre o, assim denominado pela teoria do risco,

"jogo menos que justo". Tal circunstância é condição suficiente para a implementação da
totaI honestidade, pois k S O e ocorre a solução de canto E = O.

Por outro lado, se (1- p - ps»O, existe o incentivo financeiro à
sonegação. Agora k é positivo e os indivíduos que exibem "baixo" coeficiente de
moralidade individual (v) se engajarão, em algum grau, na sonegação fiscal, pois v < k,

garantindo a condição de primeira ordem. Os cidadãos "mais honestos", que exibem
v ~ k, tem sua condição de primeira ordem inequivocamente negativa, permanecendo na

solução de canto em E = O.

2.3.3.1 ESTAnCA COMPARATIVA

Os resultados de interesse nesse modelo são aqueles relacionados com
os novos parâmetros introduzidos para o estudo da moralidade. Se v = O, sua estática
comparativa é idêntica à de Alligham-Sandmo, sendo este apenas um caso particular,
onde todos os indivíduos são "amorais" frente à decisão de sonegação de impostos.

Os parâmetros tributários relacionados à expectativa de punição exibem

os mesmos resultados do modelo básico para a fração da população "pouco honesta",
v<k, pois

aciP =-(1+s).t.Uc[y(1-t)]<O

ac
â' =-p.t.UdY(1-t)]<O.

Assim, a intensificação da atuação do Fisco e/ou o aumento das multas
aplicáveis, reduzem o parâmetro k, fazendo com que uma fração maior da população
exiba coeficiente de honestidade (v) superior àquele (parâmetro k), aumentando, dessa
forma, a "honestidade" global da comunidade.

Além disso, fica comprovado que os indivíduos menos "honestos"
sonegam uma fração maior de suas rendas, pois

/JE -1
-=- 2 <O.
iV Ucc (c).(rt)

De modo geral, os modelos de renda exógena indicavam que o aumento
de impostos reduzia a sonegação fiscal. A endogenização da renda alterou esse
resultado. O aumento de impostos passa a implicar em aumento da participação no
mercado informal, desde que aceitos alguns pressupostos adicionais.
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A introdução da moralidade no modelo produz um terceiro resultado
para a questão.

Gordon, em seu trabalho, afirma que quando a aversão absoluta ao risco
é decrescente, existe um coeficiente de moralidade limite, v* < k, tal que a fração da
população que exibe v < v* reduz sua evasão fiscal quando ocorre aumento nos
impostos. No entanto, a fração da população que possui k> v > v*, aumenta o volume
de sua sonegação fiscal.

óE- <O quando v < v"a '
s:- < O quando k> v > v" .â '

A interpretação do resultado é dada pela subdivisão dos efeitos do
aumento da tributação em dois tipos:

(a) efeito-renda que induz os contribuintes a arriscar menos na sonegação; e

(b) efeito-redução no custo psicológico/socialde ser "desonesto", que induz ao aumento
da evasão.

Na fração da população que exibe v < v* prevalecerá o efeito-renda, pois
esta fração dos cidadãos é menos exposta a questões morais. Paradoxalmente, sobre a
fração da população que possui um maior grau de moralidade prevalecerá o efeito-
redução do custo da "desonestidade".

Vale observar que estamos tratando do grupo que possui k > v > v*.
Estes cidadãos exibem coeficiente de moralidade ainda insuficiente para deixar de
praticar a sonegação fiscal, mas que estão mais próximos de voltar a cumprir suas
obrigações tributárias do que o grupo menos "honesto". No entanto, é este último o
grupo que tenderá a reduzir sua evasão fiscal devido ao efeito-renda.

A situação é agravada porque a sensibilidadedo parâmetro k em relação
ao aumento de alíquotas é dada por:

ac = (1- p- ps){Uç[y(l- t)] - t.yU «[y(l- t)]} > O.a
A elevação das alíquotas aumenta o parâmetro k, fazendo com que

aumente o número de contribuintes que, anteriormente "honestos" (v < k), passam ao
grupo descrito acima, mais sensível ao efeito-redução do custo psicológico da
sonegação.
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2.3.3.2 A INTERDEPEND~NCIA DO COMPORTAMENTO DOS INDIVIDUOS

Além dos resultados relatados acima, o trabalho de Gordon aperfeiçoou
o modelo de interdependência entre os contribuintes, proposto inicialmente por
Benjamini & Maital. Para isso, subdividiu o custo do ato da sonegação em dois tipos:

(a) o custo psicológico da sonegação (vI.E), e

(b) o custo relativo à reputação pessoal (v2.E).

O custo psicológico unitário, VI, passa a ser um atributo pessoal do
cidadão, variando de magnitude dentro da comunidade. Mas, o custo de reputação
unitário, v2, toma-se indicador da aceitabilidade da evasão fiscal pela comunidade. É
parâmetro único para todos os indivíduos da população dado por v2 =b.ca, onde

b = fração de população que considera a sonegação moralmente reprovável; e

ca = uma unidade fixa do custo de reputação.

Dessa forma, o custo de reputação, v2, é linearmente dependente da
opinião da população a respeito da sonegação, estabelecendo uma subdivísão entre o
estigma individuaI e o estigma social da sonegação.

O trabalho utiliza um modelo dinâmico no tempo, onde os indivíduos, no
período de tempo t, maximizam [U(c,) - (VI +b"cR )E,], onde cada período está

relacionado a um único bt. As propriedades deste modelo, em cada determinado período,
são idênticas ao descrito nas seções anteriores, exceto pela condição de entrada da
solução interior, que agora se tórna k - (VI +b, .cR) > o.

O grupo de indivíduos que exibem VI < k - b, .cR vão evadir alguma
fração de seus impostos, enquanto os indivíduos que possuem VI > k - b, ,cR não se

engajarão na prática da sonegação.

A proporção de sonegadores no período t é dada por e, = F( k - b, .CR ).

O parâmetro limite para o engajamento na sonegação fiscal fica assim
reduzido de k para k -b, .cR• Seguindo a metodologia de Akerlof (80) , os cidadãos

que exibem VI > k impõe a regra social de que a sonegação é uma atitude prejudicial à
sociedade. É o grupo dos cidadãos "intrinsecamente honestos".

Forma-se outro grupo de cidadãos, que exibem k > VI > k -b, 'CR , que

não praticarão a sonegação fiscal, mas não por seus princípios individuais, pois para isso
deveriam exibir VI > k. Este novo grupo de contribuintes é compelido a acompanhar a

regra social imposta pelo grupo dos cidadãos "intrinsecamente honestos", devido ao alto

custo de reputação envolvido na prática da sonegação.
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A relação dinâmica entre bt e et toma-se, dessa forma, de especial
interesse. Se tomamos a proporção da população que Dão sonega no período anterior
como a fração daqueles que consideram a sonegação reprovável socialmente; temos que
b, = 1-e'_I' Substituindo na função de~, obtemos a seguinte equação de diferenças de
primeira ordem:

e, = g(e,_t) = F[k - (l-e,_t ).cR].

A interpretação da equação acima indica que a fração da população que
se engaja na sonegação fiscal:

(a) aumenta com o aumento do beneficioinicialda sonegação, k;

(b) diminui com o aumento da unidade de custo de reputação, CR. , uma vez que
(1- et-l ) < 1; e

(c) está direta e positivamentevinculadaà fração da população que sonegou impostos no
período anterior, estabelecendo uma inércia em relação ao passado.

CowelI encontrou inúmeras soluções possíveis e plausíveis para esta
equação de diferenças. No entanto, Gordon demonstrou que existe pelo menos uma
solução interior do tipo O < e* = g(e*) < 1, quando maxívj, cR,)> k > min(vl, cR,).
Assim. pode existir uma situação de equilíbrio interior estável, possibilitando a
convivência entre sonegadores e cidadãos honestos, descartando a inevitabilidade da
"epidemia"de sonegação fiscal, conforme prevista por Benjamini& Maital23•

2.3.4 COMENTÁRIOS

Os modelos de evasão fiscal, com a introdução da moralidade individual
e/ou coletiva, experimentam um salto de qualidade. A interdependência entre o
comportamento dos integrantes de uma comunidade oferece uma nova linha de
pesquisas. A sonegação fiscal deixa de ser um ato de caráter eminentemente individual e
passa a depender da conceituação que a própria sociedade faz da sua prática.

Entre os resultados descritos, destaca-se a possibilidadede ocorrência de
uma "epidemia de evasão fiscal". Em algumas circunstâncias, a autoridade tributária
pode se defrontar com uma tentativa coletiva e organizada de evitar o pagamento dos
impostos. Além disso, este fenômeno social parece, de fato, estar vinculado à inércia do
comportamento da comunidade, conforme descrito por Gordon. As fases de verdadeira
desobediência civil podem alternar-se com corridas ao caixa do Tesouro, se o governo
consegue reverter um quadro adverso na percepção do pagamento de impostos pela
comunidade.

23 Schlicht também demonstra a possibilidade de equilíbrio estável, utilizando um parâmetro individual
de cumprimento das leis.
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Outra linha que abre um campo vasto de pesquisas é a graduação do
conjunto dos contnDuintes conforme seu grau de honestidade. A subdivisão da sociedade
em, pelo menos, três grupos principais, conforme descrito acima, permite a obtenção de
um resultado elegante para o controverso efeito do aumento dos impostos sobre a
sonegação fiscal.

Ainda que o efeito global dependa da magnitude dos efeitos parciais, a
possibilidade de tomar o "preço da honestidade" muito caro para os cidadãos
cumpri dores da lei pode induzi-los à sonegação de impostos. A teoria explicaria, de
maneira particularmente feliz, o senso comum, contrário ao aumento de impostos.

42



2.4 EVASAo FISCAL DAS FIRMAS

Os modelos anteriores são dirigidos ao estudo da evasão dos impostos
devidos sobre a renda dos indívíduos. Marelli (84) desenvolveu um modelo específico
aplicável às pessoas jurídicas, explorando algumas peculiaridades referentes à tributação
das empresas.

Seu modelo pressupõe uma firma monopolista, que seja tributada pelo
volume de suas receitas. O lucro da empresa, após o eventual pagamento dos impostos,
possibilita o consumo de seu proprietário, que possui a função utilidade usual.

u = U(c); U>O e U'I<O.

Após o fechamento do exercício fiscal, o proprietário faz a opção entre:

(a) pagar os tributos, reduzindo seu consumo; ou

(b) sonegá-los, total ou parcialmente, sujeitando-se, no entanto, ao pagamento de multa,
caso seja fiscalizado.

Verificamos que a posição básica de portfólio não se altera
profundamente:

Y = (1- at)R(q) - C(q) com probabilidade = (l-p)
Z = (1- at)R(q) - C(q) - st(1- a)R(q) com probabilidade = p,
onde:
a = fração das receitas declaradas
q = quantidade vendida I produzida
R = receitas, função da quantidade vendida I produzida
C = custos, função da quantidade vendida I produzida
t = alíquota
s = multa.

No entanto, agora o administrador da empresa possui duas variáveis de
decisão:

(a) a quantidade de produção (q); e

(b) a fração das receitas declaradas (a).

Seu objetivo é maximizar
EU = (1- p)U(Y)+ pU(Z), sujeito a
q z O e O s a s 1.
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o problema de otimização produz o seguinte Lagrangiano:

I.= (1- p)U(Y) +pU(Z) +Ã[I- a- a]

Ã = multiplicador de lagrange

a = variável de apoio à resolução.
e as condições de Kuhn - Tucker ficam

de = (1- p)[(l- ta)R'-C']U'(Y) +p[(1- ta)R'-C'-st(l- a)R']U'(Z) so
dq

dI. = R[pt(s-I)U'(Z)-(I-p)tU'(Y)]-Ãs O (1)
da

di di
a.da + q. dq = O

q~O
a~O
Ã.(I-a)=O (2)
Ã~O,

onde R' e C' são a receita e o custo marginais, respectivamente.

Para obtenção de solução não trivial (q ~ O), é necessário que:

(l-p)[(I-ta)R'-C']U'(Y) = -p[(I- ta)R'-C'-st(l- a)R']U'(Z) (3)
Como (l-p), p, U'(Z),U'(Y) são positivas, a solução da conta só é evitada quando:

(1- ta)R'-C'> O e
(1- ta)R'-C'-st(l- a)R'< O.

Dessa forma, a produção de equilíbrio estará entre as quantidades para as
quais se verifiquem as situações:

(l-ta)R'=C'
[(1- ta) - st(l- a)]R'= C'.

As expressões acima definem as quantidades nas quais os custos
marginais são iguais às receitas marginais depois da tributação efetiva (sem e com

ocorrência de fiscalização).
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2.4.1 A EVASAo OTlMA DA FIRMA

De acordo com as condições de Kuhn- Tucker, verificamos que a

maximização da evasão toma necessário que a=O, ou óL = O, ou ambas ocorrendoôa
simultaneamente.

Se a.. = O e Â = O, temos da equação (1) que
ôa

p.t.s.U'(Z)- p.t.U'(Z)-t.u'(r)+ p.t.U'(Y) = O

p(s-l) = U'(r)
(l-p) U'(Z)

(4).

Assim, a relação acima é condição necessária para a obtenção de solução
interior para a fração ótima de sonegação.

a.
Por outro lado, se 8a = O e Â. > O, estabelecemos que

p(s-l) > U'(r) e O<M:s[pt(s-l)U'(Z)-(l-p)tU'(Y)].R.
(1- p) U'(Z)

Usando a equação (2), verificamos que isto implica em definir a=l.
Ocorre, portanto, a solução de canto da completa "honestidade" da empresa, que oferece

a totalidade de seus rendimentos ao Fisco.

Finalmente, se óL < O, a maximização conjunta do nível de evasão e do
ôa

nível de atividade impõem A=O e a=O. Agora a solução de canto se estabelece na

completa desonestidade.

Assim, a solução do problema assume a seguinte forma:

p( s - 1) > U' (r) => a = 1 (total honestidade)
(1- p) U'(Z)

~p(.;,.....s_-...:.,.l)U'(r) O- < => a=
(1- p) U'(Z)

.:.....p(.;,.....s_-...:.,.l)= U'(r) => a= a·
(1- p) U'(Z)

(total sonegação)

(solução interior)

Do exposto, a única maneira de coibir completamente a evasão fiscal da
firma monopolista é fixar os parâmetros relacionados à expectativa de punição de forma

a satisfazer a desigualdade p( s - 1) > U' y •
(l-p) U',
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Se s > 1, a fração p( s - 1) cresce com o aumento da probabilidade de
(1-p)

fiscalização. O aumento das multas sempre eleva o valor da fração. Então, em ambos os
casos, o combate à evasão fiscal é favorecido.

2.4.2 A QUANTIDADE DE PRODUÇÃO ÓTIMA SOB EVASÃO FISCAL

A decisão sobre a quantidade de produção, conforme descrito acima, será
definida em um valor entre aqueles que satisfazem:
(l-ta)R'(q)-C'(q) = O
[(1- ta) - st(l- a)]R'(q) - C'(q) = o.

A maximização conjunta comporta três alternativas de nível de
sonegação: a= 1, a= a· ou a = O.

O caso da total honestidade «(1= 1) transforma a equação (3) em
(1- t )R' = C'. A quantidade de equilíbrio estará no ponto onde a receita marginal,
depois do pagamento dos impostos, se iguale ao custo marginal. Da mesma forma,
quando ocorre uma solução de evasão fiscal interior (a = a·), a composição entre as

equações (3) e (4), também resulta na quantidade de equilíbrioverificada no ponto onde
(1- t)R'= C'.

A interpretação do resultado indica que o monopolista, mesmo
engajando-se na evasão, ajusta sua produção exatamente como se fosse pagar a
totalidade de impostos. As condições de maximização são as mesmas em ambas as
situações. No entanto, pode ocorrer o desvio de uma fração desses tributos dos cofres
públicos, fazendo com que o pagamento de impostos e o repasse destes aos
consumidores sejam problemas separáveis.

A quantidade de equilíbrio na situação de total sonegação fiscal (a=O) é

obtida combinando a desigualdade U'r > p(s-l) com a a equação (3), que resulta nair, (1- p)

desigualdade R'(l- t) < C' . Assim, no caso de firma "fantasma", só haverá quantidade
de equilíbrio quando existir q, que satisfaça:

- -(1- t)R'(q) - CI(q) < O e
- -

U1(y) _ P (l-st)R'(q)-C'(q)
U1(Z) (1-p) R'(q) - CI(q)

Entretanto, se I> R'(~,~~'(q), para qualquer q, então o único

equilíbrio possível é em q = O.
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2.4.3 A RELAÇAO ENTRE PRODUçAoE EVASAo FISCAL

Conforme descrito acima, a quantidade de produção, dada uma alíquota
para os impostos, depende das receitas e custos marginais. Por sua vez, a fração de
declaração ótima de renda, dados os parâmetros tributários (t, p e s), depende ainda da
quantidade produzida, pois U(Y) e U(Z) possuem a própria quantidade de produção
como argumento.

A partir da equação (4), obtemos que

da = &(Y).N-RA(Z).M >0
dq tR[RA(Z)(s-l) + RA(Y)

M == (I - a-t)R'-C'-st(l- a-)R';

N == (1- a-t)R'-C'.

o denominador da expressão é positivo, se s > 1.

No equilíbrio, N~ e MsO, pois a quantidade ótima de produção deve
estar no intervalo de valores que satisfaz

(I - a-t)R'-C'= Oe (1- a-t)R'-C'-st(l- a-)R'= O,

definindo, desta forma, um numerador também positivo.

Assim, a modelagem estabelece que o aumento da quantidade ótima de
produção induz a uma redução no ní,:elda evasão fiscalpraticada pelas firmas.

2.4.4 AS FISCALIZAÇOES ESPECIAIS SOBRE AS GRANDES FIRMAS

É prática usual das administrações tributárias impor aos grandes
contribuintes, em especial às grandes corporações, controles mais rigorosos, programas
especiais de fiscalização e, não raro, a presença intensiva de equipe de auditores dentro
da empresa.

Marelli pesquisou a influência dessa prática na decisão de evasão fiscal
das empresas, tornando a probabilidade de fiscalização uma função do montante de
imposto pago ou dos rendimentos declarados, p = p[a.t.R(q)].

Quando p' >; O, o Fisco se utiliza de programas de fiscalização do tipo
"Grandes Contribuintes", aumentando a probabilidade de fiscalização sobre aqueles que
recolhem efetivamente um maior volume de impostos. Por outro lado, a função
probabilidade que exibe p' < O, indica que o governo fiscalizará com mais assiduidade as
empresas presumivelmentepequenas.
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o modelo com as adaptações citadas produz um Lagrangiano do tipo .
A

e = {1-p[a.t.R(q)]}U(Y)+ p[a.t.R(q)]U(Z)+bll- a- a],

que apresenta as seguintes condições de Kuhn- Tucker:

:~ = (1- p)U'(Y)[N]+ pU'(Z)[M]+ p'[a.t.R'][U(Z)-U(Y)] S O (5)

di = tR[pU'(Z)(s-I)- (1- p)U'(Y)]+ p'(tR)[U(Z)-U(Y)]-6s O (6)
da

di dI.
q.-+a.-=O

da dq
a~O
q~O

6~O
l-a~O

6.(1- a) = O (7)

Das equações (6) e (7), verificamos que para existir solução interior é
necessário que

{
(S-I)PV'(Z) -(1- p)V'(Y) +p'.[Vz -Vr] = O
8=0

e

Isto significa que a solução interior será dada em

U'(Y) = p(s-l) _ p' V(Y)-V(Z)
U'(Z) (1- p) (1- p) V'(Z)

Além disso, se F(a,q) == V'(Y) , temos que
U'(Z)

F ( ) = -V'(Z)U"(Y)t.R - U'(Y).U"(Z)t.R(s-I»O
u a,q [U'(Z)]2

e como V(Y) > VeZ), podemos afirmar que:

U'(Y»p(s-l) quando p'( O (8');
U'(Z) (1- p)

U'(Y) _ p(s-l) quando p' = O (8");
U'(Z) (1- p)

V'(Y) < p(s- t) quando p' > O (8"').
U'(Z) (1- p)
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A interpretação das relações acima estabelece que quando' a
administração tributária abandona a política de fiscalização neutra por outra, onde a
probabilidade de fisca1izaçãocresce à medida que aumenta a renda tributável declarada
(p'>O), as empresas diminuem a fração ótima de rendimentos oferecidos à tributação,
aumentando a sonegação fiscal.

Sob a ótica da quantidade de equilíbrio, tal política de fiscalização
também não é eficiente.Descartando a solução'trivial (q = O),temos da equação (5), que
para uma solução interior, a quantidade de equilíbriose verificará no ponto que satisfaça
a seguinte relação:

(l-/)R'-C' p' U(Y)-U(Z)
RI-C' = p' U'(Z)

(9).

Por outro lado, para a solução interior conjunta em q e a, as equações
(5) e (6) produzem

(1- p)U'(Y)[N] + pU'(Z)[M] = p'.[U(Y)-U(Z)]
a.I.R' a.I.R'

p(s-I)-U'(Z)-(I- p)U'(Y) = p'.[U(Y)-U(Z)].

Intercalando as equações acima com os resultados estabelecidos pelo
conjunto de equações (8), verificamosque ocorrem as seguintes relações:

R'(I-/)-C'>O, quando p'>O (10'),
RI(1- I) - C' = O, quando r= O (10"),
R'(I-/)-C'<O, quando p'< O (10''').

Por um lado, isto indica que a implementação de programa especial de
fiscalização desse tipo quebra a separabilidade entre as decisões de evasão fiscal e

r

repasse de impostos. Agora a quantidade de equilíbrio depende da fração de renda
declarada, uma vez a quantidade ótima (q) é definida pela equação (9), na qual estão
presentes V(Y), VeZ) e U'(Z), todos dependentes da fração de rendas declaradas, a .

Além disso, do conjunto de relações (10),vemos que a empresa reduzirá
sua quantidade de equilíbrio, se o Fisco altera sua política de fiscalização neutra. O
equilíbrio na produção, sob monopólio, é dado pelo gráfico abaixo:
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GRÁFIco 4: produção ótimasob política de fiscaJizaçio do tipo p' >O

R', C'

R'(1-t)

C'

Para o caso de política de fiscalização neutra [p'=O e R'{l-t)=O], a

situação de equilíbrio é estabelecida em q I. Se o Fisco adota uma política do tipo p' > O,
a nova relação entre custos e receitas marginais deve atender R'(I-t) > C', O novo

equilíbrio é dado em C}2, com consequente redução na produção.

Assim, a política de vincular as fiscalizações aos montantes de pagamento

de impostos seria ineficiente, tanto pelo lado da fração de rendimentos declarada, quanto

pelo lado da quantidade de produção. Ela desestimularia simultaneamente a produção e

o oferecimento da renda à tributação.

2.4.5 COMENTÁRIOS

O estudo do comportamento das firmas fica bastante restrito, pois o

modelo de Marelli limita-se a estudar o caso da empresa monopolista. No entanto, é
capaz de fornecer alguns resultados interessantes.

O modelo estabelece uma relação negativa entre evasão fiscal e
quantidade de produção. Ao contrário dos resultados obtidos para os indivíduos, o
aumento dos rendimentos (faturamento) incentiva o pagamento dos impostos. O autor
oferece este resultado como uma explicação para o senso comum de que as maiores
empresas sonegam menos impostos. Entretanto, observa que se trata de resultado
parcial, uma vez que não contempla a possibilidade de variação no comportamento das

curvas de receitas e de custos.
\,
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Outro ponto de destaque é a questão do repasse do impostos. Se' a
política de fiscalização é neutra (P' = O), a firma detennina a mesma quantidade de

produção, tanto na hipótese de totaI honestidade como no caso de sonegar uma fração
dos seus rendimentos. Além disso, não existe relação matemática ligando a produção e
sonegação fiscal.

Quando o Fisco aumenta o rigor sobre os maiores declarantes, esta

separabilidade fica prejudicada. As quantidades ótimas de produção e evasão tomam-se.
matematicamente vinculadas. Além disso, as empresas diminuem sua quantidade de
produção e passam a esconder uma fração maior de suas rendas. A ineficácia desta

política é evidente.

Vale informar, ainda, que o autor compara a evasão fiscal sob tributação
direta e indireta. Na tributação direta, a produção de equilíbrio independe da função

tributária [R' = C'], ao contrário do observado para a tributação indireta [R'(I-t) = C1.
Além disso, existe uma menor propensão à sonegação quando a tributação é indireta.
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2.5 O MODELO DE ELISÃO FISCAL

Nos modelos descritos anterionnente, existiam apenas duas opções aos,

contribuintes frente à questão tributária: sonegar ou pagar os tributos. Entretanto, a
complexidade das legislações tributárias modernas permite uma terceira alternativa,
frequentemente utilizada pelos indivíduos e empresas. Trata-se da elisão fiscal, definida
como o aproveitamento de todas as lacunas, imperfeições, beneficios e incentivos
existentes na legislação tributária para fugir" diminuir ou retardar o pagamento dos
impostos.

Ao contrário da sonegação, a elisão fiscal é procedimento legal. Está
associada aos grupos de contribuintes de alta renda, pois exige contratação de
consultores, víagens constantes ao exterior (em especial aos paraísos fiscais), aberturas
de firmas "off-shore" e outros atos administrativos dispendiosos.

A relevância deste tipo de fuga ao pagamento de impostos levou Cross &
Shaw (82~ a desenvolver o modelo pioneiro de aversão ao pagamento de impostos,
compreendendo não só a sonegação, mas também a elisão fiscal.

No entanto, o modelo mais frutífero para este tipo de estudo foi proposto
por Cowell (90). A função utilidade continua sendo dada por:
EU = pU(Z)+(1- p)U(Y)
onde Z = (1 - t) y - ste (caso ocorra fiscalização)

y = (1 - t) y + te (caso .não ocorra fiscalização)

onde e = renda evadida.

Se definimos C = custo da sonegação, como a quantia que o contribuinte
deve provisionar para fazer frente à eventual fiscalização, podemos afirmar que:

U(Y - C) = pU(Z) +(1- p)U(Y) .

o autor supõe C = C(e,r,y,a) ~ O, onde

r= I'(p.s, t) = parâmetros tributários;

a = características pessoais,

e que C = C(O,r,y,a) = O.

Ou seja, quando e = O => C = O, os indivíduos que não praticam a

sonegação não incorrem em qualquer tipo de custo.

,f

24 A metodologia de Cross &. Sbaw consistiu em estudar o grau de substitutibilidade e
complementariedade entre elisão e sonegação fiscal.
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Diferenciando totalmente a função utilidade, extraímos a seguinte
relação:

C = dC = 1 spU'(Z)-(I- p)U'(r) +1 ~ o.
• de U'(Y -C)

A expressão acima indica que o custo da evasão é crescente com o
volume de sonegação praticado, pois a função utilidade é crescente e côncava e, desta

U' (Z) - (1- )U' (r)forma, U' (r - C) ~ U' (Y). Mesmo que a expressão [sp p] seja
U'(r-C)

negativa, ela terá magnitude inferior à unidade, estabelecendoo resultado.

Obtemos ainda que

2 S2pU"(Z) + (1- p)U"(r) U"(r - C)C = -I +(C -I). .
•• U'(r -C) • U'(r -C)

O primeiro termo do lado direito é positivo e o segundo é ambíguo, mas
será positivo na área de interesse de estudo, na região onde C.(/·

Ce

GRÁFICO 5: custo marginal da sonegação

Ce, t

e* e

t

p(1+s)t

o

Introduzindo a elisão fiscal no modelo, definimos seus parâmetros
básicos como sendo:

x = quantidade de rendimentos elididos;e

S(x) = custo de elisão fiscal, composto por uma parcela fixa e outra variável, em geral,
crescente com a renda objeto da elisão fiscal.
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GRÁFIco 6: custo da elisão fiscal 1I
I

S(x) S+Sx

S

x

A condição básica para a prática da elisão fiscal é de que Sx < t, caso
contrário o contribuinte opta pelo recolhimento do imposto, no limite, a situação menos
onerosa. O ganho da elisão fiscal é dado por [tx - S(x)] e a nova renda relevante para
decisão de evasão fiscal é dada por:

• y+[tx-S(x)]
Y = (l-I) .

O problema do contribuinte em um modelo conjunto de evasão e elisão
fiscal é um pouco mais complexo. Ele deve maximizar a renda disponível, escolhendo o
montante de renda sonegada (e)-e o montante de renda a ser elidada (x),

Formalmente:
max (l-/)y + [Ie- C(e,r,y' ,a)] +[tx- S(x)], sujeito a
x +e s y, x ~ O e e ~ O.

Este problema resulta no Lagrangiano
f. = (l-t)y +[te-C(e,r ,y' ,a)] + [IX - S(x)] + ,t[y - x -e - y]

e nas condições de primeira ordem:

a =[/-S (X)].[l- cr(e;r,Y',a)]_,tSO
at x (l-I)

: = I -C,(e;r,y',a)-,t S O,

onde À. = multiplicador de Lagrange.
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Para haver solução interior em ambas as frentes de escolha, sonegação'e
elisão fiscal. é necessário que Ce(e; r, y',a) = Sx(x), O custo marginal da evasão deve

igualar-se ao custo marginal da elisão.

GRÁFICO 7: custo da sonegação fisc:al e da elisão fiscall

Ce

e, x

O contribuinte sonega os rendimentos na faixa de rendimentos [O,e·) e

pratica a elisão fiscal sobre o restante da sua renda. No entanto, dependendo do
comportamento e desenho das funções envolvidas na questão (Ce, Sx e t), pode ocorrer
uma situação de divisão tripartite da renda real do indivíduo. A decisão do contribuinte
pode contemplar: (i) a sonegação de uma fração dos rendimentos; (ii) a elisão fiscal
sobre outra fração; e (iii) o oferecimento de parte de seus rendimentos à tributação,

conforme exposto no gráfico abaixo.
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GRÁFIco 8: solução conjunta com pagamento, sonegação e elisIo de impostos

t

y

eo··············································e x·························_····_······_····_········1

Sobre a renda representada pela área sombreada [intervalo (e, x)],
incidiria a tributação normal. O contribuinte sonegaria a renda compreendida entre (O, e),
uma vez que o custo marginal da sonegação (Ce>é menor entre os custos marginais das
demais opções (t, SI). Finalmente, ele efetuaria elisão fiscal da renda compreendida entre
(x, y), uma vez que, nesta faixa Sx < t < Ce·

Aparentemente, a solução para o portfólio do contribuinte depende
apenas das relações marginais entre os custos da sonegação, da elisão e do pagamento
espontâneo dos impostos. No entanto, a realidade da elisão fiscal é bastante diferente,
pois sua execução deixa pista sobre a renda real de seus praticantes.

2.5.1 A ELlSÃO FISCAL COMO FONTE DE INFORMAÇÃO PARA O FISCO

A elisão fiscal, além do aspecto da legalidade possui outra característica
que a distingue substancialmente da sonegação fiscal: o aspecto informacional. A
sonegação é um fenômeno intrinsecamente relacionado com o ocultamento de
informações. Os auditores do Fisco enfrentam enorme dificuldade para detectá-la. São
exigidos grandes esforços na obtenção de dados adicionais, buscados fora dos livros e
documentos apresentados pelo contribuinte.

A elisão fiscal, por sua vez, é feita de forma aberta, quase ostensiva. A
contratação de consultorias, a abertura de firmas nos paraísos fiscais, os gastos com
incorporações, cisões ou fusões entre empresas, as movimentações com moeda
estrangeira e demais atos necessários à execução do planejamento tributário deixam
pistas a respeito da renda verdadeira do contribuinte.
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o Fisco, através dos valores envolvidos nas transações acima, pode
coletar indícios suficientes para estabelecer uma renda mínima do contribuinte, y, obtida
da menor raiz de t (x) - S (x) = O, uma vez que a função tributária legal é conhecida e a
função custo da elisão também pode ser estimada com relativa facilidade.

Assim, o contribuinte que sonega rendimentos e pratica a elisão fiscal
estará em desvantagem informacionaI em relação àquele que simplesmente sonega seus
rendimentos. É plausível, portanto, limitar a evasão fiscal em e S y - y, pois de outro
modo a autoridade fiscalizadora disporá de indícios suficientes para investigar e punir o
contribuinte que exibe os, assim chamados, sinais exteriores de riqueza.

Isto significa que, nas vizinhanças da renda mínima estimada pelo Fisco,
y, a condição de equalização dos custos marginais da evasão e elisão fiscal,
[C, =SlI (x)l, não é regra a ser seguida pelo contribuinte racional, pois todos aqueles
que exibem rendimentos declarados próximos do mínimo estimado, y, estarão sob a mira

do Fisco.

I

"
A maneira formal de tratar este problema é imaginar que as funções de

custos total e marginal da sonegação sofram uma descontinuidade (um salto) no ponto
e = y - y, tomando a probabilidade de fiscalização neste ponto igual a 100%. Aqueles
que praticam elisão fiscal e declaram rendimentos próximos do minímo plaúsivel sofrerão
inexoravelmente a visita dos auditores do Fisco.

Essa situação é descrita pelo gráfico que se segue:

GRÁFICO 9: elisão fiscal como fonte de informações para o Fisco

Ce=(l+s)t -> p=l

t

y

pt(l+s)

ee*
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A solução natural para os contribuintes com renda y >y é praticar' a

elisão da renda mínima de y e sonegar o restante de seus rendimentos. No entanto, essa

estratégia seria sub-ótima, pois se imaginamos um conjunto de contribuintes com as

mesmas características (parâmetro a idênticos), haveria uma suspeita concentração de
rendas declaradas em y, chamando a atenção da autoridade tributária.

Com isto abre-se a segunda e mais provável possibilidade de po~

dos contríbuintes entre dois tipos

(a) aqueles que sonegam seus rendimentos; e

(b) aqueles que praticam a elisão fiscal.

A função que define a atitude do contribuinte frente a este dilema é dada
pela função f(y;r,a) == C(e*;r,y,a)- S(y) +t(y-e* ), onde e* = e* (r,y,a).
A elisão fiscal somente é executada quando f > O.

O aumento nos parâmetros tributários r = I'(p.s, t) desloca a função r
para cima, induzindo os contribuintes à elisão fiscal, pois tanto o pagamento usual de

impostos como a sonegação fiscal têm seus "preços" aumentados.

Do estudo desta função, o autor consegue afirmar que dentro de um

grupo de contribuintes com as mesmas características a e rendas diferentes y, ou:

(a) ninguém pratica a elisão fiscal; ou

(b) existe uma renda crítica y cy, tal que (i) aqueles que possuem menor renda (y <y)
praticam a sonegação fiscal; e (ü) aqueles com maior renda (y > y) praticam a elisão

fiscal.

Para estabelecermos a proposição acima, são necessárias três condições:

(a) a elisão fiscal deve ter um custo fixo mínimo S(O) > O, o que a torna impraticável

pelos mais "pobres";

(b) o custo marginal da elisão fiscal deve ser inferior ao risco de ser fiscalizado

Sx(x) < p, para tomar o planejamento tributário atraente em relação à alternativa da

sonegação fiscal; e

(c) a relação entre a multa e a alíquota de impostos aplicáveis deve respeitar a

desigualdade s » (1- t) , cujo objetivo é evitar que e* = y, ou seja o contribuinte tornar-
t

se "fantasma".
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A interpretação desta proposição indica que os "ricos" acabatn
praticando a elisão fiscal, escapando do pagamento pesado de impostos sem correr
riscos, uma vez tratar-se de procedimento legal. Quanto aos "pobres" são dadas apenas
duas alternativas: o pagamento integral dos impostos ou a sonegação fiscal, com todos
os riscos que esta atitude implica.

Dessa forma, o ônus efetivo do sistema tributário sempre recairia sobre
os indivíduos de baixa renda, seja pelo pagamento espontâneo dos tributos, seja pelas
receitas adicionaisobtidas das aplicaçõesde multas pelos agentes fiscalizadores.

2.5.2 COMENTÁRIOS

o planejamento tributário tem se tomado a grande dor de cabeça dos
administradores fazendários de qualquer país do mundoal. As inovações no mercado
financeiro internacional, a proliferação de paraísos fiscaís, a globalização da economia
mundial e a transnacionalização das firmas têm facilitado o trabalho dos "engenheiros

tributários".

A complexidade das relações econômico-tributárias do mundo atual
requer uma legislação cada vez mais complexa, surgindo daí lacunas e imperfeições a
serem exploradas. Os governos após constatarem taís lacunas expedem novas normas
tributárias, que após analisadas pelos consultores dão ensejo a novas possibilidades de
elisão fiscal. Algo como um jogo de gato e rato se estabelece entre o governo e os

"

contribuintes.

Além disso, até para compensar seus altos custos, a elisão fiscal sempre
envolve quantias elevadas de recursos. Em certas circunstâncias, o planejamento
tributário preocupa os agentes do Tesouro até mais do que a própria sonegação fiscal.

Alie-se a essas explicaçõesde cunho econômico-administrativo,o grande
poder que os segmentos "mais ricos" da sociedade exercem sobre os legisladores e
administradores tributários, conseguindo a aprovação de normas que lhes são mais

favoráveis.

2S A legislação norte-americana obriga os indivíduos e corporações a recalcular o imposto de renda, sem
o aproveitamento de certos beneficios fiscais, quando o valor devido fica abaixo da figura jurídica
denominada imposto mínimo alternativo (Alternative Minimum Tax). A legislação alemã dá poderes à
autoridade fiscal de impugnar atos com abuso da forma jurídica. praticados com o intuito principal de
escapar ao pagamento do tributo. Para o caso brasileiro, v. último capítulo.
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Esse tipo de fuga ao pagamento de impostos carrega uma alta dose de
iniqüidade. Apenas os grandes contribuintes são capazes de fazer frente ao volume de
recursos necessários para a execução de planejamentos tributários. Aos mais "pobres",
restam apenas as alternativas mais onerosas. O modelo de Cowell ajuda-nos a
compreender tal mecânica.

Além disso, foi particularmente feliz no estudo do problema
informacional envolvido na questão. O Estado mantém controle sobre várias das ações
características da economia tributária. Viagens ao exterior, remessa de divisas, cisões,
fusões e incorporações de empresas, abertura de empresas "off-shore", exportações,
importações sempre deixam algum tipo de registro nos vários orgãos da administração
pública. De fato, os contribuintes que se utilizam deste recurso tornam-se
particularmente visados pelo Fisco e, assim, a polarização descrita pelo autor é bastante
realista.

O contribuinte que opta pela elisão fiscal geralmente evita praticar
sonegação de impostos. Quando isso ocorre ele toma um risco calculado, pois sabe que
o Fisco detém mais informações sobre sua verdadeira renda do aquelas que possui sobre
os outros contribuintes.
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3. O COMPORTAMENTO DO SETOR PÚBLICO FRENTE À
EVASÃO FISCAL

No capítulo anterior foram apresentadas as principais questões relativas
ao comportamento dos agentes privados frente ao pagamento de impostos. Neste
capítulo, o enfoque será deslocado para as atitudes do setor público frente ao problema.

Vários aspectos relacionados ao comportamento do governo já foram
contemplados anteriormente. Podemos dizer, por exemplo, que a elevação da

expectativa de punição, através do agravamento das multas aplicáveis e do aumento na
probabilidade de fiscalização, faz aumentar o grau de cumprimento da obrigação
tributária. Existem, entretanto, limites para a aplicabilidade de tais regras. As punições

devem guardar relação com o crime cometido. A magnitude das multas fiscais sofrem,
portanto, limitações de caráter social. Por outro lado. a elevação da probabilidade de
fiscalização está vinculada ao aumento dos gastos alocados na máquina arrecadadora.

Sua limitação é de caráter econômico.

Este capítulo trata destas e de outras especificidades da evasão fiscal,

quando enfocadas sob o prisma do setor público. O estudo pode ser desdobrado em três
diferentes níveis do governo, descritos a partir do mais amplo para o mais específico.

O nível mais elevado de governo diz respeito ao conjunto formado pelos
Poderes Executivo e Legislativo, em última instância os definidores da estrutura

tributária: multas, alíquotas e probabilidade de fiscalização.

Geralmente, a fixação das multas aplicáveis é atribuição dos legisladores.

A estrutura de tributação propriamente dita (fato gerador. base tributável e alíquota)
também fica a cargo do Poder Legislativo, mas com algum grau de participação do
Executivo. Alguns tributos necessitam de agilidade em sua administração devido aos
impactos sobre a economia. Os impostos sobre o comércio exterior são os exemplos
clássicos desta partilha do poder de tributar. A probabilidade de fiscalização, por sua
vez. é um parâmetro tributário essencialmente vinculado à atuação do Poder Executivo.

Além de determinar o desenho dos parâmetros tributários, este nível

superior de decisão traça os objetivos do governo.

Um segundo nível de governo é formado pelos ordenadores do

dispêndio público. Ele define o dimensionamento do Fisco do país e o nível de
provimento dos bens e serviços públicos. influenciando, dessa forma, a atitude dos

agentes privados frente à questão do pagamento de impostos.
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Finalmente, o terceiro nível da estrutura governamental é o Ministério da
Fazenda propriamente dito. Ele é responsável pela definição de políticas econômicas e
pelo acompanhamento do cumprimento da obrigação tributária estabelecida pela
legislação. Além disso, ocupa-se das questões macroeconômicas relacionadas com a
evasão fiscal.

A divisão de poderes acima descrita não é exaustiva, nem absoluta,
possuindo interfaces e interseções entre os vários níveis de governo. No entanto, ela
provê uma metodologia para o estudo do comportamento dos agentes públicos frente à
evasão no pagamento de impostos.

Assim, a primeira seção deste capítulo contém questões da competência
dos escalões mais elevados do governo. Nela são abordados os problemas na fixação da
estrutura tributária e à interferência dos objetivos (sócio-politicos) do governo sobre o
combate à evasão fiscal. As duas seções seguintes dizem respeito, em tese, aos
ordenadores de despesa dentro do governo. Na terceira' seção é discutido o
dimensionamento do Fisco e na quarta, o reflexo da oferta de bens públicos sobre a
evasão fiscal. A quinta seção relata algumas técnicas especiais de fiscalização e,
finalmente, a sexta seção descreve os poucos trabalhos sobre evasão fiscal, encontrados
na literatura macroeconômica.
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3.10 DESENHO DOS PARÂMETROS TRIBUTÁRIOS

Se a atuação do setor público possui o intuito de coibir a sonegação
fiscal, ela deve perseguir a implementação de uma estrutura tributária que mantenha o
jogo da sonegação fiscal não lucrativo. O "preço esperado" da punição deve superar o
"preço" do pagamento espontâneo dos impostos, E(p.s) > t.

Existe, portanto, uma relação inversa entre a probabilidade de
fiscalização e a multa aplicável, dada uma alíquota de impostos. Esta situação pode ser

\

descrita pelo gráfico abaixo:

..

H

GRÁFICO 10: multa e probabilidade de fiscalização, com alíquotas constantes

p

t = cte

o s

O Fisco deve trabalhar na região acima da linha H para eliminar
totalmente a sonegação fiscal. Essa regra, aparentemente muito simplesde ser seguida, é
de dificilobtenção na prática.

A decisão de fixação das alíquotas dos impostos não é tomada com total
liberdade, uma vez que o governo planeja obter um dado volume de recursos para a
produção de bens públicos, havendo, portanto, pisos inferiores a ser~mobedecidos.

A probabilidade de fiscalização também encontra limites, uma vez que
seu aumento requer alocação de recursos, que de outra maneira poderiam ser utilizados
nas atividades-fimdo Estado.
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As multas, por sua vez, sofrem limitações de caráter juridico-social. Não

se pode impor penalidades' desproporcionais ao crime praticado. Stigler (70) defende a

necessidade de haver sempre um grau marginal de punição para os crimes de maior
gravidadeêê. Sing & Yarbrough (78), através de entrevistas feitas na Carolina do Norte-
EUA, verificaram que a sonegação fiscal é considerada um delito apenas levemente mais
grave do que o roubo de uma bicicleta.

Não obstante tais limitações, existe uma tendência de se privilegiar o
aumento das multas em detrimento do aumento da fiscalização. Isto é explicado pelo

fato do aumento de multas ser estabelecido sem a necessidade de dispêndios materiais,
enquanto a elevação da probabilidade de fiscalização requerer recursos humanos e
materiais adicionais.

o estudo de Christiansen (80) possibilitou a análise dos efeitos da
implementação de duas políticas distintas de fixação dos parâmetros relativos à
expectativa de punição:

(a) com manutenção do ganho esperado com a evasão constante;

(b) com manutenção da multa esperada constante.

No modelo, ligeiramente modificado com relação aos modelos de renda
exógena, temos que:

x = renda após impostos, se não há evasão;

e = imposto evadido;

q = probabilidade de escapar ao Fisco;

l-q = probabilidade de ser fiscalizado.

A função utilidade esperada é dada por
EU = qU(Y) + (1- q)U(Z). onde
Y = x +e:: renda disponível se não houver fiscalização e
Z : X - s.e: renda disponível se houver fiscalização.

As condições de primeira e segunda ordem são dadas por

E': qlf'(Y) - (1- q)sU'(Z): O

E": qU"(Y) + (1- q)S2U"(Z) < O.
Se q for tomada como função de $ q(s), temos que:

ti> :.=!.. {-(l-q)U'(Z) + (1- q)s.eU"(Z) + [U'(r) + sU'(Z].(dq)}.a,. E" tis

23 Como exemplo. cita a hipótese de roubo e assassinato serem punidos com a mesma pena. Haveria um
incentivo ao assassinato das vítimas e testumunhas do crime de roubo, pois a pena é a mesma e o crime
fica mais dificil de ser desvendado pela polícia.
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Quando a expectativa do ganho da evasão fica constante, a relação
[q - (l-q).s] é fixa, pois o ganho esperado é dado pela expressão [q.e - (l-q)s.e]. Assim,

dq=(l-q), e
ds (l+s)

â = _I {-(l-q)U'(Z) +(l-q)s.eU"(Z)+[U'(Y)+sU'(Z)]. (1- p)}
â E" (l+s)
que desenvolvida, torna - se:

& = (l-q)[U'(Z) U'(Y) -s.eU"(Z)] <O.
iS E" (l+s) (l+s)

A expressão é negativa devido à concavidade da função utilidade
[U'(Z) > U'(Y)], estabelecendo que se a multa é aumentada de forma a manter o ganho
esperado com a evasão constante, os contribuintes aversos ao risco vão diminuir a
evasão. Portanto, sob a ótica estrita da racionalidade econômica, não existe limite na
magnitude das multas. Com essa restrição (ganho esperado constante), quanto maior a
multa aplicável, maior será o cumprimento da obrigação tributária.

Por outro lado, se a expectativa de punição se mantém constante, o
aumento nas multas é relaxado pela diminuição na probabilidade de ocorrer fiscalização.
Nesse caso, a relação [(l-q).s] é mantida constante, possibilitando afirmar que:

dq :: (l-q) e
ds s
de _ (1-q)[U'(Y) U"(Z)]- +s.e..
ds -E" s
A partir da expressão acima, o autor obteve a seguinte relação

entre evasão fiscal e multas :

: = l~I:.UI(Z)[l~q -O.R/(Z)],

onde O = ~, a proporção da multa paga sobre a renda líquida disponível
x-s.e

após a execução de uma fiscalização, podendo ser entendida como um coeficiente de punição .
Dessa forma, a evasão fiscal guarda a seguinte relação com a variação nas multas

de ) 1- q , O R (Z)-(O=> --( . R •
ds q
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A interpretação das relações acima requer a adoção de pressuposto
adicional a respeito do comportamento da aversão relativa ao risco. Christiansen aceitou
o pressuposto de que RR(y) aproxima-se da unidade. Assim, quando o coeficiente da

chance de ocorrer fiscalização ( 1~ q ) supera o coeficiente de punição (O), o aumento

nas multas aplicáveis aumenta a sonegação fiscal, se a expectativa de punição se mantém
constante.

Em outros termos, a cômoda política de aumentar a magnitude das
multas aplicáveis e diminuir a probabilidade de fiscalização é ineficaz, quando a ."multa
inicial" é pequena.

3.1.1 O REGIME DE INCIDÊNCIA DAS MULTAS fi

Sing (73), a partir dessa primeira recomendação na fixação dos
parâmetros tributários, pesquisou qual a magnitude da probabilidade de fiscalização
necessária à erradicação da sonegação fiscal, aplicada ao caso da Índia.

Foi utilizado um modelo onde a renda esperada do indivíduo é dada por:
E(y)=p[w-T(w)-a.s.w] + (l-p) [w - T[w(l-a)],

onde
a = percentual de evasão fiscal ,
T(.) = função tributária,
E(y) = renda disponível esperada,
w = renda real.
A condição de primeira ordem. para maximização da renda disponível é:

~(y) = -p~' + (1- p)T'[y(1- a)]y = o.oa
No ponto de inexistência de evasão (a = O), temos:

-ps + (l-p) T'(y) =:> p[T'(y) + s] = T'(y) =:> P = T'~~y; s

Entre outros resultados, Sing verificou que, quando as multas incidem
sobre a renda sonegada. a probabilidade de fiscalização necessária à obtenção da total
honestidade (a = O) variava expressivamente com a magnitude da renda do contribuinte.

Utilizando a função de tributação da legislação indiana, o autor percebeu
que a probabilidade necessária para erradicar completamente a evasão fiscal variava de
um mínimo de 2,2% (para renda de Rs 10.000 e multa de 500%) até a máxima de 49,4%
(para renda de Rs 300.000 e multa de 100%).
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Diante de tal constatação,· Sing concluiu pela necessidade aa
implementação de um grau de agravamento na estrutura de multas, quando estas
incidissem sobre a renda evadida.

A situação acima se modifica quando a multa incide sobre imposto
evadido. Em um modelo com a incidência da multa sobre o imposto sonegado, a renda
disponível esperada do indivíduo toma-se: l·,.~,"
E(y) = p[w - T(w) - s{T(w) - T[w(l- a)]}]+(l- p){w - T[w(l- a)]}.

A condição de primeira ordem é dada por :

iE(y) = (1- p- ps)yT'[(l-Ã)y] = O.
ó'a

Tomando uma multa de 100% sobre o imposto sonegado verificamos que:

iE(y) =(1-3p).T'[(I-Ã)y].
ó'a

Da relação acima podemos afirmar que:

(a) p (!:::) iE' )0:::) Ã*= 1:::) a solução ótima seria a total sonegação .
3 ó'a

(b) P =!:::)iE' = O:::)O(Â.* (1:::) existe uma solução interior .
3 êa

(c) p ).!.:::) tE (O:::) Â.*= O:::) a solução ótima é o total cumprimento da obrigação tributária
3 ó'a

Quando a multa aplicável passa a incidir sobre o imposto evadido, a
magnitude da probabilidade de fiscalização não depende da renda do indivíduo, uma vez
que, como descrito no capítulo anterior, a sonegação e o seu "preço", dado pela
expectativa de punição, caminham "pari passu".

Fishbum (79), estudando a magnitude da multa necessária para
estabelecer a completa honestidade em diferentes modelos de punição, formalizou os
resultados descritos acima. Para isto, o autor utilizou três tipos de modelos de punição.

O primeiro modelo cobra o imposto devido do sonegador sobre a
totalidade da renda tributável e, adicionalmente, faz incidir separadamente uma multa
(s 1) sobre a totalidade da renda tributável. O segundo modelo faz incidir a multa (s2)
somente sobre a fração de rendimentos sonegados. Finalmente, o terceiro modelo faz
incidir a multa (S3) sobre o imposto sonegado. Se

y = renda bruta real;
w = renda tributável real;
x = renda declarada;
a = proporção da venda declarada ee x = (1- a)w;

y = y - T(.) = renda disponível, caso não haja fiscalização;
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os três tipos de punição resultam nas seguintes rendas disponíveis, caso haja fiscalizaçãõ:

Zl = Y - T( w) - SI •aw (modelo de Srinivasan);
Z2 =y- T(x)-s2'aw (modelo de AIlinglwn & Sandmo);
Z) = Y - T(x) - S3 .[T(w) - T(x)] (modelo de Yitzhaki);
Si = multa aplicávelpara cada modelo.

o indivíduo escolhe sua sonegação de modo a maximizar a utilidade
individual esperada, dada por EU = pU(Y) + (1- p)U(Z). Isso resulta nas seguintes
condições de primeira ordem:
-PSIWU'(ZI)+ (1 - p)wT'(x)U'(Y) = O;
pw[T'(x) - S2]U'(Z2) + (1- p)wT'(x)U'(Y) = O;
pwT'(x)(l- s)U'(Z3) +(1 - p)wT'(x)U'(Y) = O.

No ponto de ótimo, temos que:

s·(a. w) = (1- p)T(x)u'(f).
1 ,p, . pU'(ZI) ,

s~(a' w) = pT(x)U'(~ )+(1- p)T(x)U'(f).
• ,p, pU'(Z2) ,

e(_. )_ pU'(Z3)+(I-p)U'(Y)
S3 a,p, W - I •

pU'(Z)

Como a ausência de sonegação (a = O) torna a renda disponível
idêntica, mesmo havendo regimes de punição diferenciados,podemos estabeler que:

s·(a'p w) = (I - p)T(W).
J " ,p
e T'(w)

S (a'p w)= .
2 " •P
e(_ ) 1S3 a;p,w =-.

p

Se a função de tributação tem caráter progressivo, com 0<r'(.)<1 e
T"(.»O, verificamos que s3 > s2 > sI. O sistema de punição que requer a maior multa
para coibir totalmente a sonegação é aquele que incide sobre o imposto sonegado. Além
disso. verificamos que s2 e sI são. crescentes com a renda tributável, enquanto s3
mantém-se constante.

Assim, o governo que opta pela cobrança da multa sobre o imposto
sonegado deve fixá-la em patamar superior aos demais regimes de punição. Para
compensar tal desvantagem, os efeitos da sua incidência independem da renda do
contribuinte, sendo desnecessária a introdução da progressividade na própria função de
punição.
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3.1.2 OS OBJETIVOS DE GOVERNO E O COMBATE À EVASÃO FISCAL

Algumas atribuições do Estado podem ser consideradas indep~dentes do

grupo político no poder. Trata-se do provimento dos bens essencialmente públicos,
distintos dos bens privados eventualmente ofertados pelo Poder Público. A segurança
pública. o sistema judiciário, a defesa nacional e a coleta de tributos são algumas dessas

ações indiscutivelmente públicas.

Enquanto os três primeiros atributos governamentais citados acima
tendem a variar pouco ao longo do tempo, a política tributária, em geral, e o combate à
evasão fiscal, em particular, sofrem forte influência dos objetivos do(s) grupo(s) que
Iidera(m) os Poderes Legislativo e Executivo.

Podemos esperar, por exemplo, um maior empenho na diminuição da

sonegação fiscal se o grupo político dominante for constituído por cidadãos honestos. A
partir deste prisma, Cowell (90) discutiu a desejabilidade da erradicação da evasão fiscal,

em função dos objetivos do governo.

Partindo do pressuposto que todo governo almeja o melhor desempenho
possível, através da maximização de sua função objetivo, a questão se torna definir qual
função balizará suas diretrizes. Para o desenvolvimento do método, é necessária a

introdução da restrição orçamentária do governo, tendo como componente o custo da
máquina de fiscalização:

nT-mp(p).~ R, onde

T = t(y-r .e);

R = receita desejada;

e = rendimentos evadidos;

r = retomo da evasão, sendo

r = 1 com probabilidade (l-p) (sucesso na evasão),

r = -s com probalidade p (fracasso na evasão),

E(r) = l.(l-p) + (-s).p = l-p-ps;

f{J = custo da máquina de fiscalização.

A questão da evasão fiscal pode ser dividida em dois sub-problemas.

O primeiro sub-problema é obter, a partir de uma alíquota pré-fixada, a

relação entre os parâmetros de punição (s, p) que tome o retomo esperado da sonegação

fiscal não lucrativo [E(r) = 1- P - p.s ~O ].
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Assim, os pontos de atuação do govemo que almeja a eliminação ela
evasão fiscal situam-se acima da linha H, obtida em 1 - P - p.s =~, conforme o gráfico
que se segue:

1 P

GRAFICO 11: o sub-problema (5. p)

s

A linha G é composta dos pontos onde a restrição orçamentária do
governo é atendida. Sua inclinação é dada por

ds f{J p (p) - T, d T T - deri d d fu - ibutári I - .- = , on e p e • sao as enva as a nçao tn utana em re açao a
dp z:
probabilidade de fiscaJização e às multas .

A função custo de fiscalização exibe f{Jp (p) > O e f{Jpp (p) > O.

Na figura, observamos que o ponto A, onde se cruzam as curvas H e G,
é o último ponto (s,p) de uma política eficiente de combate à evasão fiscal. Aumentar
ainda mais a probabilidade de fiscaJização implica incorrer em custos sem retomo, uma
vez que já estamos na fronteira da eliminação da evasão fiscaJ.

24 A curva H está representada por uma reta devido a limitações do software utilizado. Trata-se de uma
1

curva em forma de hipérbole, do tipo s = - - 1 .
P
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o segundo sub-problema em que se divide a questão estuda a relaçÍo
entre alíquotas e multas, dada uma probabillidadede fiscalização"'pré-estabelecida. A

imposição da erradicação da evasão fiscal, H, é dada por s = 1-= P e a inclinação da
p

d 0- 'o d 'dada ds 1;curva a restnçao orçamentana o governo e por - = --o
dt 7;

Assim, o segundo sub-problemaresulta no gráfico que se segue:

GRÁFIco 12: o sub-problcrna (5, 1)

s

A H
(l-p)/p

1 t

No ponto A a restrição orçamentária está atendida, assim como a evasão
está eliminada. Aumentar multas a partir de A é ineficiente, pois a receita líquida
desejada pelo governo está sendo obtida com a menor alíquota possível.

Assim, o ponto A, estabelecido nos dois gráficos (s, p) e (s, t), é eficaz
no atendimento das metas orçamentárias e toma a evasão fiscal não lucrativa e, portanto,
inexistente, se os agentes são racionais e aversos ao risco.

No entanto, Cowell argumenta que este ponto não é necessariamente
ponto de ótimo. A vinculação entre a otimização da função objetivo e a satisfação da
restrição orçamentária depende do tipo de função bem-estar social que o governo
pretende maximizar. Cowell propôs três possibilidadespara a função de maximização do
governo e estudou a desejabilidadeda erradicação da evasão fiscal em cada uma delas.

3.1.2.1 A FUNÇAo DE BEM-ESTAR UTILITARISTA

Neste primeiro enfoque, o governo não qualifica a postura do cidadão
frente à evasão fiscal. O sonegador não é discriminado e o cidadão honesto não é
premiado.
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o objetivo do governo é maxiimizar o bem-estar social tomando como
indicador a função utilidade de um indivíduo representativo da comunidade:

W = EU = p.U(Z) + (l-p).U(Y), onde
Y = (l-t).y + t.e = renda disponível se não for fiscalizado;
Z = (l-t). y - ste = tenda disponível se sofrer auditoria.

Um dos pressupostos do modelo é que o contribuinte conhece a exata
dimensão da probabilidade de fiscalização que o governo impõe à sociedade. Então o
contribuinte tem clara noção a respeito dos seus riscos quando pratica a sonegação. O
governo valora o bem-estar social pela expectativa da renda disponível "ex post" do
indivíduo representantivo.

Isto significa dizer que o governo deixa a cargo dos integrantes da
comunidade definir a magnitude da aversão à desigualdade na distribuição da renda. Se
imaginamos que a renda é identicamente distribuída "ex ante", o grau de aversão ao risco
de cada indivíduo ditará a distribuição de renda "ex post", após o pagamento espontâneo
dos impostos e a realização das auditorias pelo governo.

A comunidade composta por indivíduos com baixa aversão ao risco, após
o término da atuação do Fisco, exibirá uma grande desigualdade na distribuição de
renda, pois aquela fração da população investigada terá sua renda disponível reduzida
pela imposição das multas, enquanto os sonegadores "de sucesso" agregarão o produto
da sonegação à sua renda disponível. O governo que utiliza a abordagem utilitarista
mantém uma atitude passiva frente à decisão de evasão de seus cidadãos.

Desenvolvendo o modelo, verificamos que a inclinação das curvas de

isoutilidade no plano (s, p) é dada por - WwP = u~~(;~(y), quando e> O.
:J P .e.t

A queda da expectativa de punição, através da redução das multas e da
probabilidade de fiscalização, aumenta a renda disponível do indivíduo. Assim, quando a
função objetivo é puramente utilitarista, .o nível de bem-estar social cresce com a redução
dos parâmetros tributários relativos à punição, tomando as curvas de isoutilidade
crescentes à sudoeste do plano (s, p).
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1 P

GRÁFIco 13:o ~problema (s, p) na maximização de função
de bem-estar utilitarista

s

bem-estar W2 > bem-estar Wl

Neste caso, existe um ponto B, diferente de ~ onde o bem-estar social
utilitarista tangencia a curva de restrição orçamentáriaêê, atendendo as condições de
financiamento desejadas pelo governo em um nível de bem-estar social mais elevado do
que aquele encontrado no ponto A.

Isto significa dizer que o governo que tem como objetivo maximizar a
renda disponível, mostrando passividade em relação à distribuição de renda "ex post",
não tem interesse na eliminação total da evasão, pelo menos na resolução do sub-
problema (s, p).

No sub-problema (s, t), o bem estar social continua crescendo a sudoeste,

com as curvas de isoutilidade exibindo a inclinação de _ W, = y(l +s)
W. e.t

25 Na realidade, a curva H é, por si mesma, um dos contornos da função de bem-estar social W, uma
Wp U(Z)-U(Y). (l+s)

vez que - - = aproXIma-sede - , quando e ~ O.w.. p.U'(Z).e.t p
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GRÁFICO 14: o sub-problema (5. t) com maximização da função de bem-estar social utilitarista

s

W2

H

G

1 t

o ponto A pode ser ponto de máximo, dependendo da declividade da
curva de restrição orçamentária. Se isso acontece, a eliminação da evasão é estratégia de
ótimo na resolução deste sub-problema.

É possível mostrar que não existe solução única de ótimo integrada entre
os dois sub-problemas. Imaginando uma situação onde p = Po- o ponto de ótimo no
plano (s, t) se estabelece em Ao. como indicado no gráfico 15, onde

R
- + rp(Po)

e to = ...;.n;.....- _1- Po
s=--

o Po y

Se o ponto Ao corresponde ao ponto A em (s, p), percebemos que ele
não é ponto de ótimo, pois o aumento das multas e redução da probabilidade de
fiscalização leva o equilíbrio para uma curva de bem-estar social de nível mais elevado,
atingindo o máximo no ponto B.
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•

GRÁFIco 15:o sub-problema (5, t) com maximização da função de bem-
estar socia1 utilitarista

s

(1-p1)/p1

(1-po)/pO

t

Assim, o equilíbrio no plano (s, t) desloca-se para AI. Se a função de
custo da máquina fiscalizadora é estritamente crescente, a sequência é repetida
indefinidamente, com reduções na probabilidade de fiscalização e na alíquota do imposto
e elevações ilimitadas nas multas aplicáveis.

O resultado acima confirma, com argumentos orçamentários, a afirmação

de Christiansen de que a racionalidade econômica não impõe limites à magnitude da

multa aplicável sobre a sonegação de impostos.

3.1.2.2 A FUNÇAo DE BEM-ESTAR NAO-UTlUTARISTA

Após a descrição da abordagem utilitarista, torna-se inevitável questionar

o tratamento que o governo dispensa a seus cidadãos. Os sonegadores de impostos
merecem ser tratados pelo governo da mesma forma que os cidadãos que pagam seus
impostos corretamente? Em outros termos, o peso social na maximização do bem-estar

deve ser uniforme para todos os integrantes da comunidade, independentemente da
postura individual de cada um no financiamento do Estado?

Caso não aceite esta neutralidade de tratamento, o governo necessita
modificar a função de bem-estar social a ser maximizada.
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o utilitarismo deve ser trocado por uma função de bem-estar social"éx

post", onde seja possível diferenciar os cidadãos. O governo abandona a função utilidade
do indivíduo representativo como indicador do bem-estar social. A nova forma utilizada
para caracterizar cada integrante da comunidade é a utilização de uma função de bem-
estar social aditiva. A cada cidadão é atribuído um peso social diferenciado. O bem-estar
global é dado pela soma da renda disponível de cada um dos integrantes da comunidade,
ponderada pelo peso social atribuído pelas autoridades governamentais.

A função de bem-estar social passa a ser expressa por:

w = p(p).U(Z) +[1- p(p)]U(Y).

A função Ú(.), inicialmente pressuposta como crescente e concâva, deixa
de representar necessariamente a utilidade individual. Ela passa a indicar a valoração "ex
post" que o governo faz da renda disponível de cada cidadão. Quanto mais acentuada a

concavidade de Ú(.), maior a aversão à desigualdade na distribuição de renda "ex
post"26•

Complementando a função de bem-estar social, essa nova valoração da
renda disponível passa a ser ponderada pelos pesos p(p) e [1-p(p)]. Apesar de

balizados pela fixação da probabilidade de fiscalização, os novos pesos sociais não são
necessariamente idênticos àqueles utilizados no enfoque utilitarista. Os valores
p(p) e [1-p(p)] representam, em última instância, o peso social que o governo confere

aos cidadãos investigados e àqueles que escapam do Fisco, respectivamente.

Nos sub-problemas [(s, p) e (t, s)], as inclinações das curvas de
isoutilidade da nova função de bem-estar social!são dadas por:

Wp pp[Ü(Y)-li(Z)]-(O'.r).t.ep

- Ji: = (O'.r).I.es - p.O'(Z).t.e

W, y.[/'-(O'.r)[e+t.e,]=~----~~~--~-
~ (U'.r).I.es - p.[/I(Z)./.e

A O'(Z)
26 Quanto maior a concavidade de U (.). menor a fração A •

. U'(Y)
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No entanto, não é possível determinar suas direções de crescimento, nem
tampouco a inclinação das curvas de restrição orçamentária, G, pois a função objetivo

está descrita em termos muito genéricosll. Para verificar o comportamento do governo

frente à modificação dos seus objetivos, estudaremos três casos particulares da nova
função de bem-estar social aditiva não-utilitária.

3.1.2.2.1 GOVERNOS INDIFERENTES A DISTRIBUIÇAo DE RENDA

o primeiro caso a ser estudado é aquele onde o governo não tem
compromisso com a distribuição de renda "ex post". Nele fica estabelecido um exemplo
particular da abordagem utilitarista. A preocupação dos formuladores da política de
governo se resume em coletar a receita fiscal desejada.

A formalização de tal atitude é conseguida retirando-se a concavidade da
função Ú(.) e atribuindo-se aos pesos sociais p( p) e [1- p( p)] os mesmos valores para

as proporções da população investigada e não investigada.

A função de bem-estar social passa ser expressa por:
"w = p. Z + (1 - p). Y , possuindo as derivadas parciais

W p = - pp.(l +s)te+(1- p- psit.e ,

W. = - p.t .e + (1- p- p sy.t,e,

W, =-y+(l-p-ps)(e-l.et)·

Além disso, se p(. ) = p, temos que Wp = Tp, ~ = J: e W; = T" pois

ao governo, a função de bem-estar social é praticamente traduzida pela função tributária.

No sub-problema (s, p), as inclinações das curvas de isoutilidade são
"

W T
dadas por - ~ = / ' enquanto a inclinação da curva da restrição orçamentária é

~ .
ds Tp - tp p (p)

expressa por - - = .
dp T.

Se aceitamos que o custo da máquina de arrecadação é crescente com a
probabilidade de fiscalização, tpp > O, então as curvas de isoutilidade W serão mais

inclinadas que a curva de atendimento à restrição orçamentária G, pelo menos nas

vizinhaças dos pontos de intersecção entre as duas curvas.

27 Cowell afirma, no entanto, que H continua sendo uma curva de contorno de W no plano (s,p).
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GRÁFIco 16: subproblema (s, p) nos governos indiferentes à
desigualadade na distribuição de renda
s

1 Pbem-estar W2 > bem-estar Wl

Como o nível de bem-estar social cresce para a esquerda no plano (s, p),
sempre haverá um modo de elevá-lo, cortando a probabilidade de fiscalização e
aumentando a multa, não sendo possível obter solução única de ótimo para este sub-
problema.

Da mesma forma, o sub-problema (s, t) não possui solução única.

Quando tomamos um dado p = p, a função de bem-estar social pode ser reescrita como

W = Y - T e as inclinações das curvas de isoutilidade são dadas por _ ~ = 1; ,
~ 1'.

exatamente a mesma inclinação da curva da restrição orçamentária, G. Assim, esta se
toma o limite inferior da obtenção de receitas pelo governo. Todos os seus pontos
satisfazem a restrição orçamentária e, ao mesmotempo, maximizamo bem-estar social.

Do exposto, verificamos que quando o governo adota a abordagem não-
utilitária e não se preocupa com questões de iniqüidade, ele transfere esta indiferença
para a questão da honestidade. Erradicar ou não a sonegação fiscal tomá-se uma questão
irrelevante. pois o único objetivo do governo é obter o volume de receitas desejado.
Várias estratégias viabilizarno objetivo do governo, inexistindo,portanto, solução única
para o problema.
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3.1.2.2.2 GOVERNOS AVERSOS A DESIGUALDADE NA DISTRlBUIÇAO DE RENDA

Quando o governo é sensível à questão da desigualdade entre as rendas
disponíveis após sua atuação, ele deve modificar a função de bem-estar social objeto de
maximização. Os pesos sociais atribuídos aos indivíduos com menor renda devem ser
elevados. Se aceitamos o pressuposto de que a renda "ex ante" é igualmente distribuída
entre os cidadãos, a preocupação do governo se desloca para os "desafortunados" que
sofreram fiscalização e tiveram sua renda disponível "ex post" reduzida.

Um governo com essas diretrizes maximizá, no limite, uma função de
bem-estar do tipo W = Z. Apenas o indivíduo mais pobre, representado pelo
contribuinte fiscalizado e multado, merece a preocupação do governo (fi = 1).

As derivadas da função de bem-estar social são dadas por

Wp = -s.l.ep > O

W, = -y-s(e +er.t)< O

W: = -e.t - s.e..t ;

cujo sinal dependerá da elasticidade da evasão fiscal em relação ao valor das multas.

Mas quando e ~ O=> W. > O.a!

No plano (s, p), vemos que o bem-estar social cresce à nordeste, pois
Wp >0 e ~ >0.

Esta inversão no aumento do nível de bem-estar social é explicada pela
diminuição da renda disponível dos contribuintes investigados (Z), que ocorre com o
aumento da sonegação fiscal. Assim, a estratégia de ótimo para o govemo é elevar a
expectativa de punição em ambas as dimensões (s, p), objetivando impor a completa
honestidade na comunidade (a curva H). Se o governo consegue erradicar a sonegação
fiscal, as rendas disponíveis "ex post" dos dois grupos de cidadãos (fiscalizados e não-
fiscalizados) mantêm-se idênticas.

28 Cowell trabalha com os pressupostos de que e, < O,ep < O.e, > O. Assim. se
e ~ O => w.. = - S.es .t > O. Como vimos no primemocapítulo er > O é pressuposto discutível.
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GRÁFIco 17: sub-problema (s, p) nos governos com alta aversão ã desigualdade Da distribuiçlo de
renda

s

1 P
bem-estar Wl > bem-estar W2

No plano (s, t), o bem-estar social cresce à noroeste e sua declividade é
positiva. Isso toma o ponto A uma possível solução parao sub-problema.

GRÁFICO IH:o sub-problcrna (s, t) DOS governos com alta aversão à desigualdade na disttibuição de
renda

H

1
bem-estar Wl > bem-estar W2

t
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Continua inexistindo solução única conjunta para os dois sub-problemás.
Se o equilíbrio está estabelecido inicialmente em A, ele satisfaz as restrições
orçamentárias e impõe a completa honestidade sobre a comunidade. Mas, se existe um

ponto AI, situado à esquerda de A no plano (5, p), que satisfaça a restrição orçamentária
e mantenha a completa honestidade, é sempre possível aumentar o bem-estar social,
reduzindo a probabilidade de fiscalização e aumentando a multa aplicável.

Retomando ao sub-problema (5, t), verificamos que o equilíbrio é
deslocado do ponto A para o ponto AI. pois o aumento nas multas permite efetuar uma
redução nas alíquotas, atingindo um nível de bem-estar social mais elevado. Este
procedimento desloca a curva da restrição orçamentária de G para GI no plano (s, p) e

pode ser indefinidamente repetido até que a multa aplicável seja infinita e a alíquota dos
impostos e a probablidade de fiscalização aproximem-se de zero.

GRÁFIco 19:o sub-problerna (s, p) nos governos com alta aversão à desigualdade na
distribuição de renda

6

1 P
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S A'(l-p')/p~-,~ ~ _
(l-p)/p~~~ ~ _

H'

GRAFICO 20: o sub-problema (5, p) DOS governos com alta aversão à desigualdade na distribuição de •
renda

H

1 t

A maximazação do bem-estar social não-utilitário com aversão à
desigualdade de renda surpreende-nos com seus resultados. O grupo social que mais
preocupa o governo é composto pelos indivíduos "mais pobres" da comunidade: os
sonegadores que sofreram fiscalizações. Poderíamos, então, esperar uma redução nas
multas como uma estratégia para melhorar o bem-estar social. No entanto, a atuação do
governo vai justamente na direção oposta. Ele eleva a expectativa de punição,
perseguindo a total erradicação da sonegação fiscal, pois esta é a única maneira de
garantir que a idêntica distribuição de renda "ex ante" é mantida após o pagamento dos
impostos (espontâneo ou devído às fiscalizações).

3.1.2.3 A FUNÇÃO DE BEM-ESTAR BASEADA EM INDICADORES OBSERVÁVEIS

Este terceiro tipo de função de bem-estar social utiliza como referência
apenas variáveis e indicadores efetivamente passíveis de observação pelo governo. A
renda declarada peJos cidadãos ao Fisco é um desses dados disponíveisàs autoridades do
governo. No limite, o governo poderia passar a considerá-la como a única fonte legítima
de bem-estar social dos indivíduosda comunidadeê.

29 Essa metodologia seria similar à adotada por o governo que premiasse a "honestidade", maximizando
uma função não-utilitarista do tipo W = Y. Na realidade, são premiados os cidadãos não investigados,
inclusive os sonegadores que escapam do Fisco.
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Nesta situação, a função a ser maximizada assume a forma
W = (1- t )(y - e), e suas derivadas parciais em relação aos parâmetros tributários são
dadas por:

W: =-(I-t)es >0,

Wp = -(1- t)ep > O,

W, =-(y-e)-(l-t)e, <O.

No plano (s, p), as curvas de isoutilidade crescem à nordeste, sendo
desejável impor à sociedade a completa honestidade em H.

GRÁFICO 21: o sub-problema (s, p) nos governos que maximizam função de bem-
estar social baseada em variáveis observáveis

s

1 P
bem-estar Wl > bem-estar W2

No plano (s, t), o bem-estar social aumenta a noroeste e o ponto A pode
tomar-se ponto de máximo.
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GRÁFICO 22: o sub-problema (5, 1) nos governos que maximizam função de bem-estar social baseada-
em variáveis observáveis

H

1 t

bem-estar W2 > bem-estar Wl

A erradicação da sonegação fiscal é desejável e factível em ambos os sub-

problemas, mas novamente não existe um único ponto de ótimo. Sempre é possível
aumentar a multa e reduzir a probabilidade de fiscalização, de modo a satisfazer a
restrição orçamentária.

Percebemos que este tipo de abordagem equivale à premiação à
honestidade. A função objetivo é maximizar as rendas espontaneamente declaradas ao

Fisco.

3.1.3 COMENTÁRIOS

Esta seção cuidou do comportamento dos responsáveis pela fixação dos
parâmetros tributários. Tal atribuição é normalmente exercida pelos níveis mais altos do

governo. Em geral. o Poder Legislativo fixa a multa e a alíquota do imposto (5, t),
enquanto o Poder Executivo implementa a política de fiscalização (p). Verificamos ser
possível determinar uma configuração para esses parâmetros tributários, na qual a evasão
fiscal é, pelo menos teoricamente, eliminada, E(s.p) > t (multa sobre o rendimento

sonegado) ou E(s.p) > 1 (multa sobre o imposto sonegado).

No entanto, tal resultado deve ser utilizado com grande cautela. Foi

demonstrado por Christiansen que a implementação de uma política de punição que
aumente as multas, mas relaxe a intensidade de fiscalização pode ser, sob certas

circunstâncias, ineficaz no combate à evasão fiscal.
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Além disso, a determinação da magnitude da multa depende do seu

regime de incidência. As multas aplicáveis sobre o imposto sonegado têm a vantagem de

atuarem de modo uniforme sobre o conjunto dos contribuinte, independentemente da
distribuição da renda. Entretanto, nesse regime, o valor da multa que elimina a
sonegação é superior àquele exigido quando se trata de multa incidente sobre a renda
sonegada.

Na outra subseção, verificamos como os .objetivos de governo
influenciam no combate à evasão fiscal. As ações governamentais frente às questões
tributárias dependem de suas diretrizes e do juízo de valor que seus formuladores de
política fazem dos vários grupos de cidadãos. No entanto, essa interferência política
extrapola o plano macro da política tributária e atinge a própria atuação do Fisco. Ficou
comprovado que o grau de combate à sonegação fiscal também depende da função de
bem-estar social que o governo pretende maximizar.

O quadro abaixo resume a posição do governo frente à erradicação da
sonegação fiscal para cada um dos enfoques analisados. Com algum grau de abstração,
ele pode ser entendido como a interface entre a política e a atuação do Fisco.

QUADRO 1: desejabilidade da erradicação da sonegação

FUNÇÃO DE BEM-ESTAR DESCRIÇÃO E DESEJA VEL ACABAR
SOCIAL COM A EVASÃO FISCAL?

maximizá a função utilidade do

Utilitária (W) indivíduo representativo da
NÃOcomunidade; a aversão individuaI

ao risco confunde-se com a aversão
à desigualdade governamental

maximizá a função Utilidade NÃO (se o governo é
, aditiva dos indivíduos da indiferente à desigualdade)

Individual não-utilitária (W) comunidade; atribui pesos
SIM (se exibe

diferenciados para cada grupo de o governo

cidadão
aversão à desigualdade)

maximizá a renda disponível

- declarada pelo cidadão ao Fisco,
SIM

Variáveis observáveis (W) única fonte de renda considerada
socialmente aceitável
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Finalmente, vale registrar a dificuldade existente na fixação de alíquotas
de impostos sob evasão fiscal. A metodologia descrita nesta seção não é capaz de
resolver a determinação conjunta dos três parâmetros tributários. Fica como registro, a
complexa expressão para a alíquota ótima obtida por Sandmo (81), cujo modelo será
desenvolvido na seção seguinte:

dEI (dE) .-... . w'.- -w· - (w·L· -w'L')
* 1 cov( w' L' ,a' ) N· dI a-comperwdD dat = -. - p.S .. --.-,;.;;.~~~~~-------

p -rr-í dL; ~ N' _I dLw -- ~ w .-m ma-compensado a-comperwdD
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3.2 O DIMENSIONAMENTO DO ·FISCO..
Esta seção aborda as questões relativas .à realocação de recursos da

oferta de bens públicos, propriamente ditos, para a máquinafiscalizadora.

Aparentemente, tal preocupação estaria resolvida na seção anterior.
Definido um desenho de política tributária, dimensiona-se o tamanho do Fisco, dada a
função objetivo que se pretende maximizar. Ou ainda, as regras básicas da
microeconomia poderiam ser utilizadas, se o objetivo fosse o de maximizar o "lucro" do
setor público. O governo, nesse caso, igualaria sua receita marginal ao custo marginal da
máquina arrecadadora.

No entanto, o pressuposto de que os indivíduos são risco-aversos faz
com que o problema do dimensionamento do Fisco escape às análises tradicionais de
beneficio-custo.

3.2.1 METODOLOGIA DE DIMENSIONAMENTO SOB AVERSÃO AO RISCO

O modelo de Sandmo (81), para estudar os reflexos da existência de
aversão ao risco, divide a sociedade em dois grupos de indivíduos: (i) os cidadãos
honestos, que somente obtêm renda no mercado formal; e (ii) os sonegadores, que, além
disso, possuem a alternativa de buscar renda no mercado informaI. Estes dois grupos
recebem pesos sociais diferenciados por parte do govemoêê que tem como objetivo
maximizar o bem-estar social, respeitando a sua restrição orçamentária.

A estrutura tributária passa a agregar dois "novos" parâmetros. O
primeiro deles, a, serve para compensar variações na tributação do mercado formaI (t).
O outro parâmetro, b, compensa variações na expectativa de punição do mercado
informal (p e s), tomada como a tributação efetiva deste mercado.

3.2.1.1 As CARACTERíSTICAS DO GRUPO DOS CIDADAos HONESTOS

Este grupo opta por trabalhar no mercado formaI ou, talvez, não tenha
acesso ao outro mercado. Sua função utilidade é dada por

Uh = li te: ,Lh). onde Ch é o consumo e Lb é o número de horas trabalhadas,

sendo U~ > O e U~ < o.

30 Sandmo utiliza o pressuposto forte de que o tamanho dos grupos se mantém constante.
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Se a taxa de salários no mercado formal é wh, a alíquota de impostos ~ t

e o novo parâmetro de ajuste é a, o consumo do contribuinte honesto é dado por

Ch = wh.Lh.(I-t)+ a, formando o Lagrangiano

L = U[wh.Lh.(I-t) + a, Lh]_.lh[Ch - wh.Lh.(I-t) + a].

As condições de primeira ordem são:

onde .lh = multiplicador de Lagrange = utilidade marginal da renda.

A função utilidade U(Ch, Lh) = U[wh.Lh.(I-t)+a, Lh] pode ser

representada pela função indireta Vh = V*[wh.(l-t), a]. Supondo que a taxa de salários

seja constante temos Vh = V[t, a], cujas derivadas relevantes são dadas por:

Vh 't:.,ht = -W /L

V~=Ã,h.

As expressões acima indicam que a sensibilidade da utilidade individual

aos parâmetros tributários é dada pelo efeito direto sobre o consumo multiplicado pela

utilidade marginal da renda (Âh).

3.2.1.2 As CARACTERfsTICAS 1;)0GRUPO DE SONEGADORES

o grupo que recorre ao mercado informal para obter renda exibe a

seguinte função utilidade:

c = consumo

Le = número de horas trabalhadas no mercado formal

E = número de horas trabalhadas no mercado informal.

Seu consumo depende do sucesso na evasão fiscal, tornando a utilidade

esperada uma variável estocástica do tipo:

EU = (1- p)U(C) ,L + E) + pU(C~ ,L + E), onde

C~ = we L" (1- t) + a + w" E, se não for fiscalizado,

C~ = w" L" (1-1) +a + h + li,e Et+> s), se for fiscalizado.
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o Lagrangiano do problema dos evasores é dado por:

e = [(1- p)U(C] ,L~ +E)+ pU(C2 ,L" + E)]-Â1[C1 -w" L" (l-t)+a+w"E]-

- Â2 [C2 - w"L" (1- I)+a +b+ w~E(l- s)],

resultando nas seguintes condições de primeira ordem:

iJeIX: =(I-p)Uc(CpL+E)-Â] =O=>Â] =(l-p)Uc(C1,L+E)
1

aIX: = pUc (C2,L +E) - Â1 = O=> Â2 = pUc(C2,L +E)
2

iJe
ôL = (1- p)UL(Cp L + E) + pUL (Cz ,L + E) +w(l- I)Â1 +w(l- I)Â2 = o
iJe
tE = (1- p)U1,(C1.I.+E)+ pUE(C2,L+E)+awÂ, +w(l-s)Â2 = O.

.
Com isso, ficam definidas as funções demanda, C~ e C;, e as funções

oferta, L" e E, que podem compor uma função utilidade indireta, tendo como

argumentos os salários, as alíquotas, os parâmetros de ajuste (8, b) e a probabilidade de

fiscalização:

V· = V(I ,s,a,b,p)::. (1- p)U[C; (.), L"(·) +E(.)]+ pU[c;(·), L" (.)+ E(.)].

Essa função indireta apresenta as seguintes derivadas relevantes:

V,= (1- P)UC[CI'1. + E].( -",1.)+ pUc[C2,L+E].(-wL) = (+wL)(Â] +k)
V:=kwE

V:=ÂI+Â~V:= U[C2,L + E)- U[CI,L + E]

V: = Â2·

Se o parâmetro a equilibra a compensação da variação nas alíquotas dos .

impostos, como descrito anteriormente, temos que:

e -- e ---"'1L [t,s,p,a(t,s,p.[} )]= L [t,s,p,U] a-com".nsado

E[t ,s,p,a(1 ,s,p,U
e
)] = E [t,s,p,fl] la-compensado·

Da mesma forma, se a compensação nas variações da multa e da

probabilidade de fiscalização é feita pelo parâmetro b, temos que:
e ~. e -elL [I ,s,p,a(t ,.•.•..1',1 r )] = L [/,S,p, U ]V b-compensado

E[t ,s,p,a(1 ,.'i,P.U~)] = E [/'-'",P,U
e
] I .

b - compensado
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Assim, podemos formar o seguinte sistema de equações:

iL = iL .a, + /LI
éS i1J ôs éS b-~nsado

! : : .: + !I,-,",""
IJL IJL ãJ /L-=_._+-
iP t1J i;p i;p b-compensado

iJE ôE i1J ôE-.-=_.-+-
iP i1J iP i;p b-_pensado

!::·:+!I.-
s: õE âl lEI
a = âl • c1' + a ,,-_pensado'

Utilizando derivações da função utilidade indireta e substituindo
âl ib ih ~. d . d . tili' iP e i5 nas equaçoes acima, po emos reescrever o sistema a segumte orma:

iL = -wE iL + iJLl
â; ib ôsb-c.ompc:nsldo

iJE a: é'E'1
éS = - wE i1J + ôs b-c.ompc:nsldo

iL =_ U(CI'L+E)-U(C2,L+E). ôL+ iLl
q, Âz i1J ôs b-campcDSIIIIo

a: U(Cl'L+E)-U(C."L+E) s: s:-: - .. -+-
q, Â2 t1J i;p b.campcDSllllo

a. a: êLla = -wL· âl +-a a.çompcnsado

iJE : -wl: . iJE + êEl .
a à:z â a-oxmpensado

Com o objetivo de verificar a1guns dos efeitos renda e substituição do
sistema acima, Sandmo utilizou os resultados obtidos por Diamond & Yaari (72) no
estudo sobre decisão de portfólio. Para a analogia, a aquisição de ativos no primeiro
período (com o consequente sacrifício de consumo) é comparado ao sacrificio do lazer.

,
j
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Assim,:1.._ <O e
ôL tE-<o e -<onâI &'

foram aceitos os

õEl <o 31
â b _campeIISIdo

seguintes

e, .aínda,

efeitos-substituição

os efeitos-renda

3.2.1.3 A ATUAÇAo DO GOVERNO

o setor público procura maximizar uma função de bem-estar social, na

qual a utilidade agregada de um dos grupos é ponderada socialmente, assumindo a

seguinte formaêê:

W= NhyhUh(C' ir- N"y"Utl[(1-p)U(CI' LtI
+E)+pU(C2' LtI +E)]

Onde

Nh= população de cidadãos honestos

Ne= população de sonegadores
hy = peso social atribuído ao grupo dos honestos
ey = peso social atribuído ao grupo dos sonegadores.

Utilizando as funções de utilidade indiretas descritas anteriormente, a

função de bem-estar social pode ser reescrita como:

W = »:yh.Vh(/.a) + N"· y". V" (I ,s,a,b,p).

A receita tributária esperada é dada por:
h h h Ar"" Li JI. ~ • L· b .)R(r,s,a,b.p)= íV (tw L -a)+(1-p)ll (tw -a)+PIV (tw -a- +sw E

= (lVhl/ Ih + .lv~w"iv-s« -N')«: P N"b+ psE««.

if.·1
31 A expressão 71 mantem-se indetcnninada.

cp :
Ib '1,.."'"'Pc:n\4JJ.;.J

32 A determinação dos sinais das derivadas do lazer (L) e da evasão (E) em relação ao parâmetro b
exige a adoção de pressupostos adícionaís.

JJ Sandmo previne tratar-se de uma solução "second best". A solução "first best" é dada pela equalização
das taxas de salários. ".c c \\,h com tributação dos indivíduos por capitação "Iump som",
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Por outro lado, a função custo de fiscalizaçãoé expressa por:

custo total = rp(p). Ntl onde rp '(p) > O e rp " (p) > O.

Assim. a restrição orçamentária do setor público, a partir de um dado
nível de recursos requeridos (R), é representada por R(t,s,a,b,p) = R + rp(p)N\
produzindo o Lagrangiano f = W + ,u[ R(·) - R - rp(p) NtI

] e as seguintes condições

de primeira ordem:

ôf. "h 't: hNh "e 'L' tlN' (iR) Oa=-/I"w r -/I"W r +,u8i =
ôf. .,1/ 1/ ' Te iR-=-/l.:-wErA +,u(-)=Oâ - â
a: hh h,e m
âz = Â r N +Â r E + ,u( ib) = O (11)

a .,' 'Ne miJJ = /1,,2 r + ,u( dJ ) = O

a I/Ne[U L' Le ôR etp = r (C2' +E)-U(CI' +E)]+,u.[tp -rp '(p)N ]=0,

onde ,u = multiplicador de Lagrange.

3.2.1.4 O "TAMANHO" DO FISCO

o conjunto de equações acima mostra que as derivadas da receita
governamental em relação aos parâmetros tributários dependem do comportamento da
oferta de trabalho.

Se assurrumos que trabalho é bem inferior, então
ôR- < O e, da equação (11) acima, temos que ,u > O.
âz

iJR
->0a

Na situação de ótimo, as seguintes relações se mantêm
iR iR O éR () Ntl O C ' . . d- > O ; - < ; - - rp p >. aso contrano, as receitas oa, & iP

governo poderiam ser aumentadas reduzindo-se as alíquotas (t), as multas (5), o
parâmetro de ajuste (b) ou, ainda, a probabilidade de fiscalização (p). Essas variações
nos parâmetros tributários aumentam a utilidade individualnos grupos de cidadãosêé.

34 Notar que quando o governo não se interessa pelos sonegadores cr' = O). a maxímização do bem-
OR ôR êR

estar confunde-se com a maximízação de receitas. pois - = O. - = O e - = rp(p). N" .
êb â tp

92



Feitas estas observações, é possível determinar as relações entte
probabilidade de fiscalização, multa e custo de máquina de fiscalização a partir das
condições de primeira ordem do problema do setor público. Os efeitos diretos e indiretos
dos parâmetros tributários relacionados com a punição sobre a receita do governo são
dados pelas seguintes equações:

Assim, as equações das condições de primeira ordem podem ser
reescritas independente dos tamanhos, absoluto ou relativo, dos dois grupos de
contribuintes.

a c .,e c ~ ~8L' 'E ,IE-=-r /I..~+WE +,u[IW -~-+PW + psW -]= oâ· a â
a c.,. ,8L' .IE- = r /1.., + ,ultlll -~-- p+ p·\·w -] = ot1J - ai d:J

a c c e, • LC .8 LC

b 'E ,IE '()] (14)cP =-y[U(cl.L +E)-U(C:. +E)]+,u[tw~- +SW +psW iP -tp p

(12)

(13)

Multiplicando a equação (13) por (wf.E) e somando à equação (12),

verificamos que:

" a: a: 11 8Lt! 8LII

]

ps[W E-+"7]= -/[W E--+-.a, n éb âi

Por outro lado, as equações das curvas de oferta de trabalho b-
compensadasindicamque:

[ ,'EôE;-ru"]=t:.1;; I
li- õb d à' b-·."OmpetWdo

e i/lO: ôL" «t: I
[lV E-'''-+--,]=-ôb til tS b-compensado
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produzindo, portanto, a seguinte relação entre os parâmetros tributários no ponto de
ótimo:

ps. iJEl = +] . iJLI!
&-bc:ompalSlldo &-

b COIIIpI:IIAdo

ps
ou -=

t

b - CXIIIIpCIIUda

Assim, para a maximização do bem-estar da sociedade, a relação entre a
expectativa de punição da sonegação (p, 5) e a alíquota efetiva do mercado fonnaI (t)
deve ser igual à relação existente entre as derivadas das ofertas de trabalho, legal e ilegal
do grupo de sonegadores, compensadas pelo parâmetro de ajuste b.

Vale observar que para evitarmos a completa sonegação é necessário que
p.s> t. Isso toma a seguinte relação verdadeira:

Portanto, para haver solução interior, o aumento nas multas deve elevar a
oferta de trabalho regular dos sonegadores, mas em valor menor do que a redução
ocorrida na oferta de trabalho irregular.

Repetindo o mesmo procedimento para as equações (14) e (13), sendo

'I· I· I· d [U{C~,Le+E)] ·1· d deri d d desta u tirna mu trp ica a por • e uti izan o as enva as as curvas e
Â~

oferta de trabalho em relação à probabilidade de fiscalização b-compensadas , obtemos
que:
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»i: .ss U(C;,L'+E)-U(~,L'+E) e •tw - +psw - -p. • - +sw E=tp'(p) (15).
cp b canp cp b COIIIp Â2

A expressão [U(C~, t:+ E) - U(c;, L' +E)], desenvolvida por Taylor, é idêntica a

U(C;' L6 + E) - U(c~,Le+ E) = 1l.·(C;,L' + E)(C; - C;) +~Ucc(c;,L' + E)(C; - c;)2.
Além disso, temos que

Â; = pUc(~,L" + E), e
, t b &'ECI-C: = - +sW~,

o que permite reescrever (15) da seguinte forma:

'( )=t 08I"I' + s e a;; _IUcr..(c;,L'+E)(._ ')2
tp p w iP p w iP 2 U ( ~ L' + E) CI C2 .

b c:omp b COIIIp ~ ~ ,

o custo marginal de se fiscalizar um sonegador adicional, no ponto de
ótimo, deve ser igual às receitas marginais coletadas nos mercados formal e informal (b-
compensadas), somadas a um termo relacionado com o grau de aversão ao risco exibido
pelo grupo dos sonegadores. Assim, a existência de aversão ao risco faz com que a
probabilidade de fiscalização, ou, em última instância, o "tamanho" da máquina

fiscalizadora, seja maior do que quando a sociedade exibe neutralidade ao risco.

A racionalidade dessa regra reside na diminuição da iniqüidade "ex post".

Quando multa e probabilidade de fiscalização são os únicos instrumentos para combater
a evasão, se ocorre uma intensificação da atuação do Fisco, podemos reduzir a multa a

ser aplicada. A probabilidade de ser multado aumenta, mas a punição é menos severa.

Este resultado é contra-intuitivo. Aparentemente, se a sociedade é aversa
ao nsco, deveríamos esperar uma menor alocação de recursos na fiscalização de
impostos. No entanto, a intensificação da fiscalização induz ao maior cumprimento
espontâneo da obrigação tributária, reduzindo a iniqüidade da punição pesada recaindo

sobre poucos contribuinrtes.

Vale observar que tal resultado está garantido para os casos em que
existe solução interior. Isso ocorre quando a função custo é convexa, como no caso em
que q>(O) ~ O e qJ'(1) ~ oc, conforme o gráfico abaixo:

95



GRÁFICO 23: beneficio-custo da fiscalização

B, C

p* 1· Po

Quando o Fisco exibe um alto custo fixo, podem ocorrer soluções de

canto para a probabilidade de fiscalização. Se os beneficios do combate à evasão são
altos, a solução de ótimo pode se aproximar do total controle (p = 1); se os beneficios
são pequenos, a ausência de fiscalização passa a ser desejável (p = O). Tais situações são

ilustradas pelo gráfico abaixo:

GRÁFICO 24: beneficio-custo da Iisclização com alto custo fixo

C, B1, B2 Benefício B1 ,

~

o p
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3.2.2 O FISCO E O "EXCESSO DE CARGA TRIBUTÁRIA" DA EVASÃO
FISCAL .

No intuito de aprofundar o estudo do dimensionamento da autoridade
fiscal, Slemrod & Yitzhaki (87) propuseram a existência de um custo suportado pela
sociedade devido ao "excesso de carga tributária" da evasão fiscal.

Os autores definem essa figura como a perda de utilidade esperada que o
contribuinte sofre por pagar impostos de uma forma probabilística. Em outros termos,
seria a diferença de utilidade individual entre o pagamento certo do imposto e seu
pagamento como uma espécie de loteria.

Assim, existiriam dois custos envolvidos no dimensionamento do Fisco:

(a) o custo explicito de manter a máquina fiscalizadora [9'(P)]; e

(b) o custo implícito do "excesso de carga tributária" da evasão fiscal [EB].

Os autores abandonam a possibilidade da utilização de multas como
instrumento de combate à evasãoêê. Para obter seus recursos, o governo dispõe apenas
da intensidade de fiscalização (p) e da alíquota do imposto (t).

No modelo proposto, os agentes privados maximizam a função utilidade
esperada, EU = (l-p).U[c+e, L] + p.U[c-se, L], escolhendo o número de horas
trabalhadas (L) e o valor do imposto evadido (e).

A condição de primeira ordem em relação à decisão de evasão fiscal é
* * * * * .dada por (l-p).Uc(c +e , L ) = p.s.Uc(c -se, L ) e os pagamentos esperados (receita

esperada) são representados pela expressão ER = t.w.L * - (l-p.F).e* , onde

c = renda disponível depois do IR = (l-tjw.L;

e = imposto evadido;
s = multa aplicável e F = (1+5).

O objetivo do setor público é obter os recursos requeridos, maximizando
a utilidade individual de um contribuinte representativo, através da escolha da alíquota
(t) e da intensidade de fiscalização (p). A multa (s) permanece fixa.

A função de bem-estar social do govemo é dada por

W=(l-p).U(c* +e", L*) + p.U(c* -se, L*) e a restrição orçamentária é expressa por

- * *R +ço(p) = t.w.L - (l-p.F).e , onde

R = receita desejada;
ço(p) = custo da máquina fiscal.

35 Caso contrário. o modelo produz a solução trivial fi = 00 e p = O.
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As condições de primeira ordem do problema do governo são dadas por.

.. . .. •.• m
w L [(1-p)uc:(c +e ,L )+pUc(c -se ,L )]=l[-a] (16)

• • .' . •• a?
U(c +e ,L )-lJ(c =se ,L)= Â[ tP -ffJ '(p)] (17).

onde

R = receita total, incluindo impostos e multas coletadas;

Â = multiplicador de Lagrange = utilidade marginal esperada ao se flexibilizar o
requerimento de receitas do governo em uma unidade monetária.

I

Da equação (16), verificamos, novamente, que ~ > O, significando que,

no ponto de ótimo, a tributação deve estar no tramo ascendente (eficaz) da curva de

Lafer.

Slemrod & Yitzhaki definem o "excesso de carga da evasão" pela

expressão:

* * *EB = U[c + (l-p.F).e ] - [(1 - p).U(c + e ) + p.U(c - se )] > O.

o primeiro termo do lado direito representa a utilidade do indivíduo que

paga com certeza exatamente o montante de impostos que o governo espera receber.
Podemos pensar que esta seria a carga tributária no caso de ocorrer um acordo entre o
Fisco e o contribuinte, significando o pagamento de forma determinística. O segundo

termo expressa o pagamento sob incerteza, nos termos usuais.

Se exite aversão ao risco e ocorre alguma evasão fiscal [e*>0; (l-pF»O],

o "excesso de carga da evasão" é sempre positivo (EB > O). O custo social total passa a
ser dado pela soma do excesso de carga (EB) e do custo da máquina de fiscalização
[ffJ(.)]. O objetivo do governo é minimizá-los.

Para mensurar a sensibilidade do excesso de carga tributária da evasão

em relação à probabilidade de fiscalização, devemos comparar a magnitude da utilidade

individual nos dois sistemas tributários distintos. O primeiro sistema é o tradicional, com
imposto sobre a renda e evasão fiscal, que poderia ser representado pela seguinte função

utilidade indireta:

v = V[O, w.(l-t), F, p]
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No outro sistema, a renda não é tributada diretamente e a receita

requerida pelo governo passa a ser obtida através de um imposto fixo "per capita", não-
distorcedorêê. Tal sistema tributário poderia ser representado pela função indireta de

utilidade:

v = V[-R, w, F', p'].

Ambos os sistemas tributários conseguem coletar R de receitas, uma
- * Ivez que R = t.w.L -(I-p.F).e*.

Dessa forma, o excesso de carga tributária é dado por:

EB = V[ -R, w,F',p'] - V[O,w(1- 1),F,p]IR=R e

iEB óV[O, w(1- p),F,p]--=4> iP R=R

[
av av a ]

= - iP +-a' iP R,,"R .

a R
Utilizando a função indireta, temos que = --' e portanto4>R=R R,' ,

iJEB= -[V -1' R,]
iP ". R, •

Os autores observam que os lados esquerdos das condições de primeira

ordem, equações (16) e (17), são respectivamente as derivadas -Vt e-V p' pois
equivalem a uma maxirnização da função utilidade sem as restrições orçamentárias.

Assim, podemos reescrever aquelas equações como:

Vp = -J. .[Rp-cp'(p)] e

Vt = -.? .Rt .

Substituindo-as na expressão do "excesso de carga" da evasão fiscal

obtida acima, conseguimos estabelecer que:

ôER [ l.R,.Rp]-' = - À.[R/, - cp '(p)] - R = -l.cp '(p).ip ,
Assim, no equilíbrio, o custo marginal do aumento da probabilidade de

fiscalização (ponderado pela utilidade marginal do recurso público), apresenta a mesma
magnitude (com sinal contrário) do custo marginal implícito que o contribuinte suporta

por pagar impostos como em uma loteria.

3(. Através da dcnonunada "lump SWIl tax",
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Os responsáveis pelos dispêndios públicos deveriam, portanto, injetar

recursos na máquina de fiscalização até o ponto onde haja idêntica redução (poupança)

no custo privado do "excesso de carga tributária" da evasão fiscal. Dessa forma, o setor
público toma o custo social marginal global (explícito e implícito) igual a zero.

3.2.3 COMENTÁRIOS

Os dois trabalhos descritos nesta seção produzem, aparentemente,
resultados diferentesr!. O estudo de Sandmo estabelece a necessidade de um grau
adicional de aperto na fiscalização quando os cidadãos são risco-aversos. Assim, a maior

expectativa de ser investigado "empurraria" os contribuintes para a honestidade,
pondendo haver redução na multa aplicável. Seria evitada, dessa forma, a implementação

de políticas de fiscalização do tipo "servir de exemplo", que exibem alta iniqüidade "ex
post".

Esta intensificação adicional na fiscalização faz com o custo marginal
supere a receita marginal no ponto de ótimo. É o preço que o setor privado pagaria para

ser "incentivado" a não correr riscos, elevando a utilidade global dos indivíduos risco-
aversos.

O segundo estudo impõe uma regra diferente no ponto de ótimo.
Slemrod & Yitzhaki pregam a necessidade do custo marginal social total ser igual a zero.

O custo explícito da máquina fiscalizadora deve ser compensado pela redução no custo
implícito que o individuo suporta por pagar impostos como em um jogo.

Não está no escopo desta dissertação resolver tal discussão, restando de
ambos os estudos a certeza de que a existência de aversão ao risco ou de "excesso de
carga fiscal" da evasão fiscal influi no dimensionamento da autoridade tributária.

A utilização da análise tradicional de beneficio-custo ou, ainda, da
relação microeconômica fundamental (R' = C') não se presta ao dimensionamento da

autoridade fiscalizadora Há necessidade de se incluir na análise os custos invisíveis

envolvidos na questão do risco.

37 Slemrod &. 'ÚIJ'Jl:llo.l reputam l<ll diferença uma mera questão semântica, no entanto criticam o
conceito de "receitas marginais ao longo das curvas de oferta de trabalho" e. no trabalho de 1985,
apresentam um exemplo numérico. quantificando a disparidade de resultados pelo uso inapropriado do
termo "receitas marginais"
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No caso do trabalho de Sandmo, existe uma clara opção pelo
sobredimensionamento do Fisco, de modo a induzir ativamente os contribuintes à
honestidade. No estudo de Slemrod & Yitzhaki, esta opção não é tão clara. O tamanho
do Fisco é limitado pela redução do custo privado do "excesso de carga tributária" da
evasão fiscal. No entanto, os inusuais conceitos utilizados em ambos os trabalho (as
"receitas marginais, computada ao longo das curvas de oferta compensadas" e o
"excesso de carga tributária" da evasão fiscal) dificultamuma síntese para os resultados
obtidos.
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3.3 A OFERTA DE BENS PÚBLICOS E A EVASÃO FISCAL

Talvez a justificativa mais utilizada pelos contribuintes para a fuga ao

pagamento dos impostos seja a falta de retomo de tais gastos, representada pela
insuficiência de oferta de bens e serviços públicas pelo governo.

Esta questão foi negligenciada no primeiro capítulo da dissertação, pois o
setor privado, neste caso, apenas reage ao comportamento do setor público. No entanto,
existe uma vinculação direta entre sonegação fiscal e a satisfação dos contribuintes com

a atuação do governo ao desempenhar suas funções.

3.3.1 A DEMANDA POR BENS PÚBLICOS

o primeiro estudo relacionando evasão fiscal e demanda dos

contribuintes por bens públicos e privados foi realizado por Kolm (73). Seu modelo
toma a função utilidade individual aditivamente separável no consumo de bens privados
(função da renda disponível) e no consumo de bens públicos (função da receita líquida
coletada):

E(UT) = (l-p).U(Y) + p.U(Z) + V(G), onde

Y=y-tx

Z = Y - tx - s[y-x]

G = receita líquida = R - fi' (p) = oferta de bens públicos

rp (p) = custo da fiscalização

R = t.x + p.síy-x).

O cidadão escolhe a parcela da renda a ser declarada (x), dados os
parâmetros tributários, e o governo, dado o valor x, escolhe os parâmetros tributários t,
5 e p. Estes influenciam diretamente o bem-estar social global, W = n.UT, mas também

indiretamente, através de x(t, s, p~.

Assim, as condições de primeira ordem para o problema são:

(a) pelo lado do contribuinte:

êEUT-- =: -(1- p)U'(Y) - p(/- s)U'(Z) = O
à

(18)

31( Kolm pressupõe que o número de contribuintes é suficientemente grande para tomar a evasão
individual irrelevante frente à definição da receita fiscal (R) c da oferta de bens públicos (G).
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(b) pelo lado do governoê:

ôW-a= x(V'-EU')+V'(t- ps)x, = O (19)

ôWq, = U(Z)-U(Y)+s.v'.(y-x)-V'Q'+V"(t- ps)xp = O

~ = p(y - x)[V'-U'(Z)] + V'(/- ps)x~= O (20)

onde, Xt. xp e Xs são as derivadas da renda declarada em relação a cada um dos
parâmetros tributários. Kolm utiliza os seguintes sinais: Xt< O, xp > O e Xs> ~.

Quando a estrutura tributária produz alguma sonegação fiscal

[(t - p.s) > Oe x < y)], da equação (20) verificamos que V' < U'(Z). A utilidade marginal

do bem público é menor do que a utilidade marginal do bem privado, em situação de
fracasso na sonegação. Por outro lado, se Xt < O, da equação (19), observamos que
V> EU'. A utilidade marginal do bem público é maior do que a utilidade esperada do

jogo da evasão.

Com isso, a relação entre as utilidades marginais dos bens públicos e

privados pode ser expressa por:

U'(Y) < EU' < V' < U'(Z).

Além disso, da equação (19) é possível determinarmos a relação

fundamental a ser usada pelo governo para a satisfação da demanda por bens públicos,

na presença de evasão fiscal:

x.(V- EU') + V.(t - p.s).Xt = O

x.V'- x.EU'+ \".(t - p.sj.x, = O

V'.[x + (t - p.s).Xt] = x.EU'

1
V'.[I + (t - p.s). - .xtl = EU'

x

'

''[ I P'" I ] }"'[I'. 1+(---)_·x = :,
t t x '

V'[l +( i- ~S) i] = EU'

I--=----- ps
I+(I-"--)cax

I " CI,

V'
EU'

onde C; = elasticidade da renda declarada em relação às alíquotas.

39 Na equação (19). EU' = ( l-pj.U'(Y) + p.U'(Z).

40 O controvertido efeito XI < O é utilizado.
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A expressão acima~ indica que a taxa marginal de substituição entre os
bens públicos e privados (TMS) é igual à taxa marginal de transformação entre eles

(TMT = 1, nesse caso), modificada por um termo que é proporcional à elasticidade da
renda declaradatx) em relação às variações da alíquota dos impostos (t). VaIe notar que
os preços relativos dos bens públicos e privados, neste modelo simplificado, independem
do custo da máquina de fiscalização.

Ela define o preço que o setor privado está disposto a pagar pelos bens
públicos, na presença de evasão fiscal, consistindo, em última instância, na sua demanda
relativa pela atuação do setor governamental.

3.3.2. O FINANCIAMENTO DOS PROJETOS PÚBLICOS NA PRESENÇA DE
SONEGAÇÃO E LAZER

o modelo anterior prevê a possibilidade do contribuinte trocar trabalho
tributável por evasão fiscal, mas não permite a opção do indivíduo pelo lazer não

tributado. O modelo proposto por Usher (86) toma a renda do indivíduo endógena.
Assim, o governo, na implementação de um projeto financiado por impostos deve levar
em conta a fuga pela evasão fiscal e, também, a perda de receitas decorrente da redução
da oferta de trabalho,

A literatura das finanças públicas trata essa situação através das
chamadas "perdas de peso-morto":!! da tributação, Tanto a evasão fiscal como a fuga
para o lazer provocam um "peso-morto", causado pela existência da tributação,
conforme gráfico abaixo:

V' 1
41 No texto, ela é dada por -- = ( )' trabalhando com o pressuposto da relação

E(!' ps x]- 1--- Et t

positiva entre aumento de impostos c aumento de sonegação.

42 "Dcadwcight loss".
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GRAFlCO 25: "perda de peso mono" da evasão flSC31 e do lazer

w

1

(1-t)

I .d= consumo pnva o

I = receita fiscal

= lazer induzido pela tributação

c = custo privado por reduzir o pagamento de impostos através da evasão;

Z = custo privado por reduzir o pagamento de impostos através do lazer.
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Quando ocorre um aumento de impostos para financiar a oferta de bens
públicos, as perdas são representadas por:

GRÁFICO 26: "perda de peso morto" da evasão fiscal e do lazer

w
1

(l-t)

(l-tI )

ti > t

AI BI

Assim, se um projeto é financiado por aumento de impostos (â Receita
Fiscal), deve prever um ganho adicional à sua usual relação beneficio/custo. Tal projeto
deve compensar as perdas com o custo da evasão fiscal (âC) e as perdas relacionadas
com a diminuição da oferta de trabalho (ãZ).

âRF= ât(B-A) - t(A-A') - t(B-B')

tlZ = t(B-B')

âC = t(A-A').

106



Podemos definir <I>= custo marginal dos fundos públicos como

;= At(B-A)
At(B- A) -1(A - A')-I(B- B')

1
;= t[(B'-A') - (B- A)]

1+-=-------
&(B - A)

;= 1
1+& (B-A),'

onde E(B-A),t = elasticidade da receita à alíquota do imposto.

A partir dessa concepção, Usher formaliza um modelo, onde os bens
públicos e privados recebem valorações diferenciadas, conforme descrito abaixo:

g = preço do bem público (n" de horas para se produzir uma unidade de bem público);

G = quantidade de bens públicos;

h = preço do bem privado (n" de horas para se produzir uma unidade de bem
privado);

C = quantidade de bens privados = consumo;

L = nOde horas trabalhadas = y = renda total;

x = renda declarada;

y - x = e = renda evadida;

'JI(y - x, D) = custo privado da evasão fiscal;

D = dispêndio governamental no combate à evasão fiscal;

N = população de individues supostos idênticos.

Sobre o custo de evadir, são assumidos os seguintes pressupostos:

qJ)' = _ lJIx > O, lJID> O e '1'(0, D) = O

O indivíduo escolhe o número de horas trabalhadas (L) e a quantidade de
renda evadida (e), de forma a maximizar sua função utilidade U = U(C, L, G). A sua
restrição orçamentária é dada por h.C + t.x + 'P(L - x, D) = L.

O setor público escolhe t, G e D, de forma a maximizar a utilidade do

individuo representativo. sujeito à restrição dada pela fronteira de produção da economia
M = h.N.C + N.'I'(.) + N.D + g.G - N.L = O. Assim, as variáveis de decisão do
contribuinte (C, L e x) podem ser expressas em função de t, G e D.
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o Lagrangiano do problema do contribuinte é dado por:

f = U(C,L,G)- Â[hC+tx+ 'I'(L - x,D)- L], onde

C = C(t, G, D) = consumo;

x = x(t, G, D) = renda declarada;

L = L(t, G, O) = renda total.

As condições de primeira ordem são dadas por

U; -Â.h=O

UL -Â.['I'" -1]= O

-Â.[1 - '1',,] = O,

onde 'I'e = derivada do custo em relação à evasão fiscal (e = L - x).

Diferenciando o orçamento L = h.C + t.x + 'P(L - X, D) em relação aos
parâmetros t, G e D e usando as condições de primeira ordem, obtemos as seguintes
relações:

h.Ct + x = 4(1-t) (21)

h.CG = LG{1-t) (22)

h.CD + 'fID = LD(1-t) (23)

Derivando a fronteira de produção

M = h.N.C(t,G,D) + N. fII(L~ x,D)+H.D+ g.G -H.L(t,G,D)

em relação a t, G e D e usando as expressões (21), (22) e (23), obtemoséê:

c1\1= -lIx[ 1+ I.~]
â x
iM
iG =-H.xc·l+g

iAl
éD = H(I-xD·/).

A derivação da função utilidade individual U = U[C(t, G, D), L(t, G, D), G] em relação

aos mesmos parâmetros produz:

43 Aparentemente. Ushcr utilizou o pressuposto de que os efeitos da variação dos parâmetros tributários
sobre a oferta de trabalho se aproximam daqueles exercidos sobre a evasão fiscal.
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iJU-" =-Â..x
ã

ôU
iG -v,
ôU
ôD =-Â.."'D·

Igualando as derivadas acima (da função utilidade e da fronteira de
produção) com o objetivo de oferecer o maior volume possível de bem-estar social e

observando que S = 1 (inverso da elasticidade da receita fiscal em relação à
" [1+~.x,]

x
variação das alíquotas dos impostos somada à unidadeéí), verificamos que:

N.x = -Â..x = Uc.x (em relação a t) (24)
S h

g-N.t.LG = UG (em relação a G) (25)

Dividindo (24) por (25), obtemos:

U; g-N.t.La
Uc = N
h S

N.VG =s[g -N·~·La1=S[g -N.~·xa1.U, h h h h

ou

A expressão acima é similar à regra fundamental da oferta ótima de bens
públicos, estabelecida por Samuelson. O planejador público maximizao bem-estar social
quando a oferta de bens públicos é determinada no ponto onde a taxa marginal de
substituição entre os bens públicos e privados iguala-se às suas taxas marginais de
transformação

4-1 A derivada x. (C portanto SI. já contempla as variações que ocorrem devido a ambos os efeitos,
evasão fiscal e aumento do lazer, pois:

R=-I.X(t,G,D)

ifl Ia =X+l.X; = I+-~'XI
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No entanto, ela é modificadapelo efeito da evasão fiscal e do lazer sobre
a receita fiscal (através do parâmetro S), e pelo efeito da variação na oferta de bens

públicos sobre a oferta de trabalho [- N .!... La] ou sobre a fração da renda que é
h

declarada pelo indivíduo [ - N.!.. .xa ].
h

Assim, a implementação de um projeto público financiado através de
aumento de impostos requer um adicional de beneficios para compensar as demais
perdas envolvidas no processo de obtenção dos fundos públicos. Usher realizou um
exercício numérico para aferir a sensibilidade desses custos adicionais devidos à
existência da sonegação e do lazer. Utilizandoos seguintes valores:

t = 0,50; e = 0,10; E L,., = elasticidadeda oferta de trabalho = 0,2; e

eE I = elasticidade da evasão fiscal= 2,0;

verificou que S = 1,8. Ou seja. os beneficios do projeto financiado por aumento de
impostos devem ser quase o dobro dos custos explícitos orçados pelo cálculo
tradicionaléã.

3.3.3 A OFERTA DE BENS PÚBLICOS E A DECISÃO DE EVASÃO FISCAL

Uma das questões centrais do debate sobre a evasão fiscal é a
interrelação existente entre o nível de satisfação do cidadão com a atuação do governo e
sua decisão de fugir ao pagamentos dos impostos. O trabalho de CowelI e Gordon (88)
tratou de tal questão. estabelecendo a relação entre o nível de bens públicos colocados à
disposição do indivíduo e a sonegação fiscal.

Os autores propõem um modelo onde, inicialmente, a população é
composta por contribuintes idênticos e o indivíduo representatativo exibe uma função
utilidade do tipo:

45 Adicíonalmcmc, Usher propõe uma regra de dimensionamento do Fisco semelhante àquela
estabelecida por Slcmrod & Yitzhaki O governo deve aplicar recursos na máquina fiscalizadora até o
ponto onde as receitas marginais igualem-se ao custo privado de sonegar impostos [S(t.xO-I)='PO)·
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U =U(c,z), onde
c = (1- t)y + r. t. e = consumo de bens privados

t.Y-r.t.E-lp R d b· 'bl'z = ; = """'i = consumo e ens pu lCO$

Y = renda agregada;
E = evasão agregada;

., I' . I{r = 1, no caso de não ocorrer auditoria com probabilidade(l- p);
r = vanave srtuacrona

r = -s, no caso de ocorrer auditoria com probabilidade p

li' = custo da máquina arrecadadora;
; = taxa marginal de transformação entre os bens públicos e privados = ~l.priy'

A condição de primeira ordem em relação à evasão é dada pela expressão
Uc(c, z).r.t = O, e se t > O, ela se toma Uc(c, z).r = O. Diferenciando-a em relação à
alíquota do imposto (t). obtemos:

-U"c.r.y+ Ucz·r.z, (26),t .e, +e=
D

onde O = -Ue.; .r2 > O.

o termo à esquerda é o efeito total de uma variação nas alíquotas sobre a

evasão fiscal. A definição de seu sinal nos permite detectar o comportamento do
contribuinte frente ao pagamento de impostos, na presença de oferta de bens públicos.

Cowell & Gordon aceitaram o resultado obtido por Arrow (70), o qual

estabelece que, sob aversão ao risco decrescente, a expectativa do produto [E(Ucc.r)] é
positiva, o que toma negativo o primeiro termo do lado direito da equação (26).

O segundo termo do lado direito da equação (26) tem sinal indefinido,
pela presença do produto r E'(Ucz.r.Zt) ]. Para estabelecer resultados, os autores
utilizaram uma relação especial para as preferências individuais, de modo a tomá-las

invariáveis ao efeito-rendaeê. Esse regime de preferências faz com que, no equilíbrio, a
taxa marginal de substituição [(Uc)/(Uz}] entre os bens públicos e privados iguale-se à
taxa marginal de transformação (;).

Se definimos m = ~ = U;, verificamos que m toma-se invariável em
Uc

relação ao consumo c, e dessa forma, toma-se fixo em relação a r. Isso permite
estabelecer as seguintes relações entre as preferências dos bens públicos e privados:

46 ZlFF-prcfcréncias (zero lllOOI1W cffccts).
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Voltando à equação (26) e substituindo o resultado acima, obtemos:

_ -Ucç.r.y+m,Ucr:.r.z, _ -Ucc.r[y ] ("'6')t,e,+e- - --m..
D D z,

Como [E(Ucc.r)] > O, fica claro que o sinal da expressão acima será
definido pelo sinal do termo [m - (y/zt>l

Por outro lado. verificamos que a função utilidade individual, em relação
a variações nas alíquotas de impostos, comporta-se conforme o gráfico abaixo!!:

GRÁFIco 27: utilidade individual e alíquotasde impostos

u

No ponto de otimização da utilidade individual, temos z = Z = L.z,
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público é dada por E = Ett). pois dessa forma.

ll! '/ [ '] I'- =: L. - l'+ r (e + t .t',) + !., =, .a L' . . -

escassez excesso

tz



Se z < z ; podemos considerar que o setor público está ofertando um
nível de bens públicos inferior ao demandado pelos agentes privados. O "preço" do bem

público nesta circunstância, m'= Uz, supera seu "preço" de equilíbrio, tornando m'>.L.
~ ~

Com isso, a expressão (26') se toma positiva, significando que a evasão fiscal aumenta
quando, numa situação de suboferta de bens públicos, elevamos os impostos.

O reverso se estabelece, quando z > z . A evasão fiscal diminui com o

aumento de impostos, se o bem público está superofertado.

Os resultados acima confirmam, sob certo aspecto, o senso comum. No
entanto, não deixa de ser surpreendente a generalização desse resultado feita por Cowell

(90) para um conjunto de contribuintes heterogêneos.

Sob aversão ao risco decrescente, quando o bem público está
subofertado, o aumento de impostos, apesar de reduzir o consumo privado do cidadão,

permite uma compensação através do aumento na oferta de bens públicos. Com isso, o
contribuinte percebe incrementos em sua disponibilidade total de recursos e se arrisca

mais, aumentando a evasão fiscal.

Por outro lado, se o bem público já está superofertado, o aumento de
tributação apenas reduz o consumo de bens privados sem qualquer outra melhoria
global, pois o aumento da oferta de bens públicos é inócuo. Assim, o cidadão, já saciado
do consumo de bens públicos, vê reduzido seu consumo global, tomando-se mais averso

ao risco e reduzindo a evasão fiscal.

Paradoxalmente, os indivíduos mais carentes do bem público são mais

propensos a engajar-se na sonegação fiscal, em relação àqueles que não necessitam tanto

da ajuda governamental.

3.3.3.1 O ACESSO DIFERENCIADO AOS BENS PÚBUCOS

Vale observar que os resultado descritos acima somente se mantém

quando a atitude individual do contribuinte é insuficiente para modificar os efeitos
agregados e quando não existe rivalidade na distribuição pelo bem público. Numa
comunidade de cidadãos que exibem renda y e atributos pessoais a, o efeito global de um

aumento de impostos sobre a evasão fiscal, na presença de bens públicos, é dado por

_ . [e. (ma .z, - y)] .
I.E. 1-1: = J ·dF(v,a).

. (1-1) .

Portanto, o efeito global vai depender da distribuição de renda (y) e das

taxas marginais de substituição (ma) exibidas pelos integrantes da população.
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Para flexibilizar os pressupostos citados acima, é necessário a introdução
de dois novos parâmetros: o grau de rivalidade na disputa pelo bem público e o grau de
acompanhamento da atitude de um indivíduo pelos outros.

O primeiro parâmetro pode ser obtido, pela redefinição da taxa marginal
de substituição entre os bens públicos e privados (;), agora tomada função do tamanho
da população de contribuintes, 1s ;(N)~N,de tal forma que:

(a) se ;(N)= 1, não existe rivalidade pelo bem público, pois, para um dado volume de
bens públicos, uma pessoa extra não modifica a quantidade da oferta "per capita";

(b) se ;(N) = N, ocorre a perfeita rivalidade pelo bem público, pois há redistribuição a
cada novo indivíduo ingressado na comunidade.

O segundo parâmetro, capturando a expectativa que o contribuinte tem a
respeito do comportamento dos outros indivíduos, pode ser definido por O s ,;(N) s 1,
de tal forma que:

(c) se ~(N) = 1, o indivíduo espera que os demais cidadãos acompanhem perfeitamente
suas atitudes frente à evasão fiscal;

(d) se ,;(N) = O, a decisão do contribuinte é totalmente indivídualista.

O par [;(N), ;(N)] descreve o grau de participação no financiamento e
distribuição dos bens ofertados pelo Estado, em uma comunidade de população N. Ele é
um indicador de "quão públicos" são estes bens.

A partir da introdução dos novos parâmetros, a evasão fiscal média
esperada da população é representada por:

e = eo + ;(N).e, onde
eu = [1- ';(N)].e*;
e* = evasão fiscal de equilíbrio.

A oferta de bens públicos passa a ser expressa por

Ir - rtt N -1)e\! + [r + t N -1)r.;(N)],.e- ffJ.. - -------_.~--.::._--------:;...-.;...::...-~
~- ;(N)

que, por sua vez, produz a nova condição de primeira ordem dada por

E[Uc.r-fr+(N -l)r.;(N)].U=]= O
;(N)

Dessa maneira, a relação entre evasão fiscal e oferta de bens públicos vai
depender dos novos parâmetros introduzidos no modelo. Agora. o grau de fuga no
pagamento de impostos pelo indivíduo depende de sua percepção a respeito do
financiamento e distribuição dos serviços prestados pelo setor público.
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o modelo não é capaz de produzir resultados não-ambíguos, no entanto,

torna transparente a complexidade da questão do financiamento do dispêndio público, na
presença de sonegação fiscal. A satisfação de um indivíduo passa a depender tanto do
comportamento do seu vizinho (para ajudá-lo no financiamento) quanto das prioridades
das autoridades no poder (para contemplá-lo na redistribuição dó bem público).

3.3.4 COMENTÁRIOS

Esta seção abordou os principais problemas que surgem para as

autoridades governamentais responsáveis pela alocação de recursos quando os
integrantes da comunidade praticam a evasão fiscal.

Como descrito, a existência de evasão fiscal e de lazer "encarecem" os

projetos públicos financiados por aumento de impostos. Não basta os beneficios
superarem os custos orçamentários. O projeto precisa compensar também os custos
ocultos advindos do aumento da sonegação e do lazer não-desejado.

A própria demanda por bens públicos sofre influência da evasão fiscal. A
regra clássica de Samuelson é modificada por um termo relacionado com a elasticidade

da renda declarada em relação às aliquotas dos impostos.

Além disso, verificamos que a teoria confirma o sentimento intuitivo de
que quando o bem público está subofertado, existe um incentivo ao aumento da
sonegação. No entanto, vale ressaltar a estranha mecânica com que esse resultado é
estabelecido. O administrador público deve estar previnido de que os indivíduos mais
arredios à coleta de fundos para melhorar o desempenho do governo serão justamente

aqueles mais necessitados do bem público.
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3.4 POLfTICAS DE FISCALIZAÇÃO

Nesta seção o enfoque se volta para o próprio departamento do governo
responsável pelo combate à evasão fiscal, a máquina fiscalizadora. É possível formalizar

alguns "jogos" que ocorrem entre o Fisco e o contribuinte.

A partir disso, a autoridade fiscalizadora pode implementar estratégias
especiais, com o objetivo de melhorar a performance na arrecadação de recursos dos
agentes privados. Em particular, serão apresentados os resultados esperados pela
realização de auditorias e descritos dois tipos de programas de fiscalização especiais. No

primeiro, o Fisco discrimina os contribuintes em termos da probabilidade de fiscalizá-los
e, no segundo, são fiscalizados todos aqueles que não oferecerem um patamar minímo de

renda à tributação.

3.4.1 O "JOGO" BÁSICO ENTRE O FISCO E O CONTRIBUINTE

A maior parcela das receitas fiscais ingressa nos cofres públicos de
maneira espontânea. Apesar de existirem cidadãos intrinsecamente "honestos", grande
parte deste comportamento pode ser creditado à, assim chamada, "presença fiscal", que

passa aos contribuintes a idéia da possibilidade de punição. Esse efeito indireto pode ser

considerado o mais relevante na atuação do Fisco.

No entanto, a implementação de auditorias produz efeitos monetários

diretos. Por um lado, existem os custos envolvidos nas suas execuções. Por outro lado,
pode ocorrer a recapturação de receitas, que contam com um adicional pela aplicação de
multas. Se o contribuinte selecionado para fiscalização for "inocente", o custo ·da

auditoria pode ser considerado perdido, em termos de retomo direto.

Para ilustrar este problema, Cowell (90) compara a evasão fiscal a um
"jogo" onde o governo tem duas estratégias, fiscalizar ou não fiscalizar, enquanto os

contribuintes também possuem duas estratégias, sonegar ou não sonegar os impostos.

Se o governo executa a auditoria e constata sonegação, ele aufere uma
receita R = (1+s).t.y - tp e o contribuinte vê seu consumo reduzido para c = (l-t-s.t).y.

Contudo, se o governo fiscaliza e o contribuinte já pagou todos os seus impostos, a
receita líquida cai de RI = t.y (receita fiscal sem fiscalização) para R" = t.y - tp e o

consumo do contribuinte permanece em c = (l-t).y.
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A tabela de rendimentos deste jogo é dada pelos pares [c,R], abaixo:

QUADRO 2: "jogo" básico entre Fisco e contribuinte

ESTRA TEGiAS fisca lizar não fiscalizar

sonegar [(I-l-Sl).y; (1+S).ty-qJ) [y, O]

não sonegar [(1-l).)'; Ly-qJ) [(l-t)y; ty]

Não existe equilíbrio nas estratégias puras. Quando o contribuinte joga
"não sonegar", a estratégia ótima do Fisco é jogar "não fiscalizar", mas, neste caso, o

contribuinte muda de estratégia e passa a jogar "sonegar".

No entanto, existe equilíbrio de Nash em uma estratégia mista. onde o

Fisco joga "fiscalizar" com probabilidade p = _1_, tomando o retomo esperado da
l+s

sonegação nulo, pois:

E(r)=r=(1-p).I+p.s

E(r)=r=l-p-p.s
- 1 1 l+s-1-s

E(r)=r=l----·s= =0
l+s I+s l+s

o contribuinte, por sua vez jogaria "sonegar", com probabilidade

q = L:m, e assim a receita líquida do governo toma-se:
syt

R = (1- q)/.y +q(l + s)/.y - qJ

R = (1-~)/ ..v+~(1 +.\')/.)'- qJ
s.y.t s.y.t

R=I.)'- qJ+ qJ+tp-qJ=l.y.
s s

Após várias rodadas, o "jogo" se equilibraria com as estratégias mistas

propostas acima, onde a evasão média esperada é nula (pois r=0) e a receita líquida
média esperada é coincidente com a carga tributária legal (ER = t.y).

Esta formulação deve ser encarada com ressalvas, pois a simetria do

jogo. com equivalência entre os jogadores, não se aproxima da realidade. O Fisco, pelo
poder de punição e pelo maior volume de informações de que dispõe, pode ser encarado

como o líder, enquanto o contribuinte é considerado o liderado do jogo.

4~ No texto, li =: qJ . No entanto. sua utilização não estabelece o resultado.
( 1 + S}/)'
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3.4.2 POLiTlCA DE FISCALIZAÇÃO DIFERENCIADA POR GRUPO DE
CONTRIBUINTES

A legislação tributária não impõe ao Fisco restrições à escolha dos
contribuintes a serem investigados. Trata-se, em tese, de uma decisão de cunho
administrativo das autoridades fiscalizadoras.

A partir dessa liberdade de atuação, Greenberg (84) propôs um técnica
de fiscalização, onde o Fisco, conformando-se que uma parcela:da população pratica e
continuará praticando a evasão fiscal, consegue induzir a fração remascente a pagar
espontâneamente seus impostos.

A técnica consiste em subdividir os contribuintes em três grupos, cuja
diferenciação é dada pelo grau de controle do governo. Os integrantes de cada grupo se
sujeitam a magnitudes distintas de probabilidadesde fiscalização. AJémdisso, tal técnica
prevê uma regra de realocação, entre os grupos, dos contribuintes fiscalizados, de
acordo com a constatação de sonegação fiscal ou correto cumprimento da obrigação
tributária.

3.4.2.1 A DESCRIÇAo DOS GRUPOS DE CONTRIBUINTES

Esta técnica de fiscalização trabalha com intensidades diferenciadas de
fiscalização para cada grupo de contribuintes. Uma vez fiscalizado, o contribuinte pode
ser remanejado de grupo, conforme o resultado apurado pela auditoria. A regra de
realocação dos contribuintes fisca1izadosé dada pelo quadro abaixo:

QUADRO 3: fiscalização diferenciada - realocação dos contribuintes

Grupo Rca1ocação dos Integrantes

GI la, constatada sonegação fiscal, o contribuinte é deslocado para G2;

(b) contatado o correto pagamento, o contribuinte permanece em G 1.

G1 (a) constatada sonegação fiscal, o contribuinte é deslocado para G3;

(b) constadado o correto pagamento, é realocado para G 1.

G3 os integrantes deste grupo permenecem indefinidamente nele, ainda que efetuem o
correto pagamento.
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Inicialmente, a população é subdividida (aleatoriamente) entre os grupos

nas seguintes percentagens:

QUADRO 4: Iíscalízação diferenciada-

fração da população em cada grupo de contribuintes

Grupo Fração da população

G1 a
G2 l-a

G3 o

A fração de GI. a, sofre as seguintes restrições:

O< a <min[.!., e, h], onde
2 p

E = fração da população de sonegadores considerada "aceitável" pelo Fisco;

h = fração da população que o Fisco consegue auditar (restrição orçamentária);

p = probabilidade de fiscalização, não nula, abaixo da qual todos os contribuintes
praticam a sonegaçãoê.

Este primeiro conjunto de restrições a respeito do tamanho inicial dos

grupos garante que:

(a) a população do grupo Gl seja menor que em G2 (a < 1/2);

(b) o grupo Gl seja menor que a população "suportável" de sonegadores (a<e);

(c) a restrição orçamentária do governo seja atendida;

(d) a população do grupo G2 saia por resíduo; e

(e) o grupo G3 inicie o jogo vazio.

Após a definição do tamanho dos grupos, a autoridade fiscal estabelece

que o grupo G 1 será fiscalizado com a probabilidade PI = P, o grupo G2 com a
2

probabilidade p~ = (~ ) . P e o grupo G3 sofrerá fiscalização intensiva P3 = 1.
- 1- a 2

49 SI! p(y) c a probabilidade mínima de fiscalização que induza ao fim da evasão fiscal, existe um teto
máximo para a total sonegação dado por P ~ p(y).
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Assim, o desenho completo da técnica de fiscalização proposta torna-se:

QUADROS: físcalízação diferenciada - desenho completo

Grupo fração da Reaíocação do contribuinte Probabilidade de

população Fiscalização

se sonegar se não sonegar

GI a G2 Gl
PI =~

G2 }- a G3 GI a pP2 =(-).-
l-a 2

G3 o G3 G3 P3 =1

3.4.2.2 As ESTRATÉGIAS DOS GRUPOS DE CONTRIBUINTES

Uma vez fixada a estratégia do Fisco, resta aos liderados reagirem
racionalmente à ela. Os integrantes do grupo G 1 optam pelo total engajamento na
sonegação, uma vez que a probabilidade de fiscalização deste grupo está abaixo daquela

em que todos são incentivados a sonegar [PI = p <p l. Mas, ainda assim, a sonegação
2

continua dentro dos limites considerados suportáveis, pois o grupo Gl é menor que a
fração suportável de sonegadores (a < e).

Os (eventuais) integrantes do grupo G3, por sua vez, vão se submeter ao
correto pagamento dos impostos, pois neste grupo o controle é total (P3 = 1). É
irracional sonegar os impostos, para, no momento seguinte, sofrer uma autuação.

Assim, a eficácia da estratégia desenhada depende do comportamento
dos integrantes do grupo G2, para os quais restam duas estratégias puras distintas:

(a) estratégia S1.: sonegar em Gl e pagar corretamente em G2, evitando ser deslocado

para G3; ou

(b) estratégia S2: sonegar em Gl e em G2 e pagar corretamente em G3.

Quando comprovamos que a estratégia SI é superior à estratégia S2, fica

demonstrado que esta política de fiscalização é eficaz, pois a sonegação estará dentro

dos limites suportáveis, respeitando a restrição orçamentária.
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Para isso, sejam:

z = (2o,zl, ...): a sequência de ganhos líquidos esperado~ quando o cidadão está em
Gl e segue SI;

x = (xo,xI,"'): idem, se o cidadão está em G2 e segue SI;

y = (Yo,y1, ...): idem, se o cidadão está em G2 e segue S2.

Em particular, zo. Xc e Yo são os ganhos instantâneos "ex ante"

("míopes"~ por sonegar em G 1. por pagar corretamente em G2 e por sonegar em G2,
respectivamente, sendo que Zo > O, Xc = O e Yo> O.

A superioridade da estratégia SI sobre S2 acontece quando.., ..,';08 x' > ';08v', onde S é a taxa de desconto no periodo t, que Greenberg aceita

como próxima da unidade para estabelecer os resultadosa.

A expectativa de ganhos dos seguidores da estratégia S2 é dada pela

soma

(a) do ganho esperado da evasão em G3 (nulo, pois P3 = 1) com

(b) o ganho esperado da evasão em G2

(c) ponderado peJa probabilidade de permanecer em G2, [q2 = 1-P2 = 1-(~ ) p].
l-a 2

Assim. os ganhos em S2 podem ser expressos por:

.." "",
1: ~y =y +ôq l: s»,,,00 o :!,:oO

r. 8y' - Yo
';0 l-ôq~
pois existe ganho "míope" (y., > O) na evasão fiscal em G2.

Os seguidores da estratégia SI têm a chanche (l-q2) de voltar para o
grupo Gl e a chance (qJ de permanecer em G2. Desta forma, a expectativa de seus

ganhos. lembrando que o ganho "míope" de pagar corretamente em G2 é nulo (xo=O), é
dada por:

SO Ganho liquido esperado é definido como o aumento na utilidade esperada quando o indivíduo adota a
estratégia Si ' abandonando o correto pagamento dos impostos.

SI Agora ganho "ex ante" ou "míope" é definido como a economia de impostos imediata decorrida da
evasão. Não leva em consideração as possibilidades de rcalocações entre os grupos que o ato de evadir
pode vir a acarretar. Assim. o pagamento correto dos impostos em G2 não traz ganho imediato.

52 O autor reconhece que õ ~ I é pressuposto forte, pois significa que os indivíduos possuem vida eterna
e não descontam o futuro. No entanto. argumenta que sempre existe 8(&)< 1, de forma a garantir que
não mais que c% da população praticará a sonegação. Além disso, afirma que a superioridade da
estratégia SI pode ser garnnuda se o Fisco investiga o passado do contribuinte que for pego evadindo,
uma vez que isto reduz o ganho esperado da sonegação em G2.
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A somatóriaacima define apenas parcialmente a estratégia ~1, pois seus

seguidores podem voltar para grupo G 1, onde possuem a chance [q 1=1-p] de ali
2

permanecer e a chance [I-q I] de retornarem ao grupo G2, situação que produz

expectativas de ganhos expressa por:

I~.X' = Zo +ô(q.:I8 Z, +(1-q.).I8x'].

Combinando ambas as expressões, obtemos:

i ~x' = õ{1-q) .
1=0' (I-8q)(1-8q)-6(I-q)(1-q) Zo'

e se 8~ 1, temos que I8 x' ~ 00,

Portanto, existe uma taxa de desconto média, próxima da unidade, para a
qual a estratégia S I é superior a S2 e o contribuinte racional deve pagar corretamente

seus impostos se estiver no grupo G2.

Do exposto, fica definido o seguinte padrão de comportamento dos

indivíduos racionais: -;

(a) sonegar os impostos em GI;

(b) pagar espontaneamente os impostos em G2; e

(c) pagar compulsoriamente os impostos em G3.

Essa técnica de fiscalização permite as seguintes afirmações:

(a) nenhum integrante dos grupos Gl e G2 é deslocado para G3 e, se G3 começa o jogo

vazio, assim permaneceêê;

(b) a fração da população que continua sonegando em G 1 está abaixo do limite
considerado suportável (a < c);

S3 Se ocorresse quebra da racionalidade e houvesse uma "epidemia" de evasão fiscal. a restrição ,
orçamentária ficaria comprcmctidn pois p] = I c r < 1. Mas. Greenberg afirma que isto pode ser evitado
tornando cada urna das probabilidades de fiscalização dependente do tamanho do seu grupo (gi), com o
seguinte desenho:

. [p,a]. . [ r-p.a]P, = mtn 1,:;-; ,se 1 = 1,2; P .. = mtn 1, .
_.g, g3
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(c) o número de contribuintes fiscalizados no grupo G 1 é de [P. a]. Eles serão todos
2

deslocados para o grupo G2. No grupo G2; serão fiscalizados

[ a .p .(1 - a) = P a] indivíduos. que então são remanejados para o grupo G 1. Isso
(l-a) 2 2

garante que os tamanhos dos grupos G 1 ( a) e G2 (1- a) sejam mantidos

dinamicamente constantes;

(d) o orçamento do governo é respeitado porque o número total de fiscalizações é de

a- P + a. P = a.p •por pressuposto abaixo da restrição orçamentária [a.p < r].
2 2

3.4.3 A POLíTICA DE FISCALIZAÇÃO POR RENDA MíNIMA DE CORTE

Ainda utilizando sua prerrogativa de selecionar os contribuintes a serem
fiscalizados, a autoridade fiscalizadora pode lançar mão de outra técnica, que consisite
em "exigir" uma determinada quantia mínima de impostos dos contribuintes. Esta
"exigência" mínima não advém da implementação de uma lei. Ela é sustentada apenas

pela atuação administrativa do Fisco.

O governo, mais uma vez, desiste de coibir a evasão fiscal e passa a ter

como objetivo a obtenção de receitas fiscais com o mínimo custo de auditoria possível.
Para isso, fixa uma determinada renda mínima de corte que é informada, explícita ou
veladamente, ao conjunto dos contribuintes. No limite dessa técnica de fiscalização, as

declarações de rendimentos abaixo deste mínimo são consideradas suspeitas de
sonegação e sofrem auditorias. Por outro lado, se o contribuinte declara pelo menos a

renda mínima de corte, ele escapa das fiscalizações.

A comprovação da eficácia dessa técnica. proposta por Reinganum &
Wilde (85), é obtida comparando-se os resultados de dois tipos distintos de políticas de

fiscalização:

(a) a execução de auditorias aleatórias;

(b) a execução de fiscalizações com base na renda mínima de corte.

No modelo. o contribuinte maximiza seu consumo ou sua renda esperada
disponível [c(.)], sujeito aos parâmetros tributários vigentes [t(.), f(.) e pO]. Isso define
sua declaração ótima de rendimentos [a(.)]. Caso haja multiplicidade de declarações

ótimas, o contribuinte escolhe a mais favorável ao Fiscoêí,

54 Por simplicidade. foi utilizado o modelo com pagamento de impostos por "capitação"("lump-sum
tax"), Em Rcinganum & Wilde (~n).o estudo é feito com tributação proporcional sobre a renda e os
resultados são os mesmos.
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Se

x = renda declarada;

I = renda real, distribuída segundo uma função densidade G(I), G'(I) = g(I) > O,
'VI e[O,oo];

t(x) = min {T, x} = valor a pagar, se não houver fiscalização;

T = imposto "lump sum";
f{x, I) = min {T+F, I} = valor a pagar, se houver fiscalização no contribuinte que
recebe Ie declara x;

f(I,I)=min {I, T};

então o consumo do contribuinte é dado por

c(x, I) = [1 - p(x)].[I - t(x)] + p(x).[I - f(x)] = renda líquida esperada.

Dada a declaração ótima do contribuinte [a(I)], o governo escolhe os
parâmetros tributários [t(.), p(.) e f(.)], de forma a maximizar suas receitas esperadas

líquidas [ER(x, I)], a partir da expectativa de distribuição de rendas G(I~.

A receita líquida esperada pelo governo é de:

. f. {[min{T+F,I}-tp].P(X), se x<I
R(x,l) = mm ; T,x}.[I- p(x)] + [ ]

min{T,/} - tp .p(x), se x~ I.

o contribuinte, por sua vez. possui a seguinte renda líquida esperada:

(a) quando x < I:

{
[ 1- p(x)][ J -mín {x,T}] + p(x)[I - T -F], se I ~ T+ F;

c(x,J) =
[1-p(x)][I-minfx,T}] , sel<T+F.

(b) quando x = 1:

{
(1- p(I)][ I - T] + p(I )[1 - T]

c(1,1}= O
, se I ~ T;

, se I < T.

3.4.3.1 Os PROGRAMAS DE AUDITORIAS ALEAT6RlAS

A característica básica de um programa de auditorias aleatórias é a
independência da probabilidade de fiscalização [p(.)] em relação à renda declarada (x).
Isso produz a seguinte sensibilidade da renda disponível em relação à renda declarada:

(a) quando x < I:

55 Os autores utilizam o Principio da Revelação ("Rcvclation Principlc"), que afirma ser sempre possível
transformar uma dada poluica tributária viável. p:::: [p(.). tt.), fO). em outra equivalente (com o mesmo
nível de utilidade para o contribuinte e para o governo), em que ocorra o correto pagamento dos
impostos.
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C
z
(X,l){-(l-P), sex<T;

o , se x z T.

(b) quando x = I:
cz(l,l) = o.

Assim, o comportamento do contribuinte é do tipo "tudo ou nada".

Quando não se engaja na sonegação, ele declara sua renda verdadeira [a(l) = 1], mas
quando ocorre sonegação, ela é efetuada de maneira completa [a(1) = O], pois ex < o.

O estabelecimento das regras de declaração ótima para o conjunto dos
contribuintes requer o estudo das três situações possíveis:

(a) quando I ~ T+F:

c(0, I) = (l~p).J + p.(I-F-T) = I - p(F+T)

c(l, I) = 1- T

:. a(I) = O <=> P< _T_
1'+1"

(b) quando T ~ I<T+F:

c(O, I) = (l-p).I

c(I, I) = I - T
T:. a (I) = O <=> P < -
I

(c) quando I < T:

c(O, I) = (l-p).I

c(I, I) = O

:. a (I) = O 'ri I<T.

T TSe p < -- e I < T + F, necessariamente p < -. Assim, quando
1'+1" I

P< _T_, a declaração ótima de todos os agentes é zero, ou seia, ocorre a total
1'+1" :I

sonegação de suas rendas.

d T ibui di . TQuan o p ~ -,--. " os contn umtes com ren unentos supenores a -
T+r P

têm como declaração ótima seus rendimentos reais (completa honestidade), enquanto

aqueles com renda inferior a T sonegam totalmente seus rendimentos.
p

Dessa forma, o desenho das declarações ótimas fica:
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O, quando < T e I~ T+F;P T+F

I, quando T I~T+F;p>-- e- T+F

a(l)= O, quando T T~I<T+F;p<- e
I

I, quando
T T~I < T+F;p~- e
I

O, quando I<T.

Essa situação faz com que as receitas fiscais líquidasdo governo sejam:
. T

-{I'.p+ rT+/'p.l.dG(J)+ j'"' p.(T+F).dG(I) ,quandop<--Jo T+F T+ F
R[a(l),l] = T

-{I'.p+ f:p.I.dG(I) + fT.dG(I)
p

T, quando p ~--
T+F

Quando p ~ _T_, o Fisco retoma seus créditos até o limite da renda
1'+F

dos mais pobres (I ~ T - 2.o termo) e arrecada espontaneamente dos mais ricos
p

T
(l > - - 3.0 termo).

p

TQuando p < -- , todos os cidadãos praticam a evasão e o Fisco
T+F

retoma seus créditos até o limite da renda dos mais pobres (l s T+ F - 2.0 termo) e,
dos mais ricos, retoma os impostos acrescidos das multas (l s T+ F - 3.o termo).

Como o objetivo da autoridade fiscal é maximizar receitas líquidas,
escolhendo os parâmetros T, p e F, a condição de primeira ordem em relação aos
impostos (T) é dada por:

p[l-G(T+ F)], Tse p<
T+F

R; = T T
=0.

[1-G(-)], se p~
T+FP

Se p > O, a única maneira de sustentar a maximização das receitas
líquidas (RT = O) é fazer T* ~ 00, pois G(oc) = 1. Se p = 0, a fixação de T* é
irrelevante, pois RT = Opara qualquer T. Assim, a fixação de multas é irrelevante para
ambos os casos.
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A condição de primeira ordem em relação à intensidade de fiscalização'é
dada por:

-~+ f+F1.dG(I) +r.F rr+F)dG(I), quando p < T!F
Rp = T =0.

-tp + L; I. dG(I) , quando J2 ~
T+F

Porém, se p > O e T ~ co (condições necessárias para haver solução
interior na maximizaçãoglobal dos parâmetros) as expressões acima se fundem em:

n, = -tp+ f' I.dG(I).

Existem duas possibilidades para definição da intensidade 6tima de
fiscalizaçãoêê:

(a) ~ ~r I.dG(I): se esta relação é verdadeira, a implementação de um programa de

fiscalizações aleatórias mostra-se ineficaz. Como T~ex:>, toda a população está engajada
na sonegação fiscal. Mas o Fisco tem como limite de receitas a renda dos indivíduos,
representada pela integral acima. Com isso, os custos suplantam as receitas e a opção
ótima do governo seria abster-se de executar fiscalizações(p.=0).

(b) fi' <r ldG(l): os custos de auditoria são inferiores aos valores a serem

recapturados e a opção ótima do governo é o total controle sobre os contribuintes
(p*=l).

Vale ressaltar que em ambos os casos, a fixação de multas é irrelevante.

Do exposto, podemos afirmar que, em um programa de fiscalizações
aleatórias, a fixação de multas é sempre irrelevante. Quando o governo entende ser
antieconômico implementar a fiscalização (p. =O), a definição de valores para os
impostos também é irrelevante. Por outro lado, quando a magnitude da renda da
população torna viável um programa de fiscalizações, a opção do Fisco é fixar imposto
tendendo ao infinito (T*~.x-) e implementaro total controle sobre os indivíduos (p*=1).

56 Se 3 renda é identicamente distribuída em G(I). rI.dG(I) torna-se equivalente à renda média da

população.
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3.4.3.2 Os PROGRAMAS DE AUDITORIA POR RENDA MrNIMA DE CORTE

Abandonando a aleatoriedade na seleção de contribuintes, as autoridades
fiscalizadoras estipulam a renda mínima de corte. Elas submetem aqueles contribuintes
com rendimentos declarados abaixo do mínimo a probabilidades maiores de fiscalização.
O limite desta técnica de fiscalização é dado po~:

{
lo se x < i;

p(x) = > .O, se x _ i;

onde i = renda mínima de corte.

Aqueles cidadãos que declaram renda actma do limite fixado pelo
governo não sofrem auditorias. enquanto os que declararem abaixo são fiscalizados com
total certeza.

A receita fiscal líquida obtida de um contribuinte que possui renda II e
declara I é dada por:

{

mín {x, T} , se i s x < T;
R(x,l) = mín {I, T} - f/J , se i> x = I;

mín {I. T+ F} - f/J , se x < mín {i, I}.

Na primeira situação, o governo não fiscaliza porque o contribuinte
declarou pelo menos a renda de corte. Na segunda, o governo fiscaliza, mas não aplica
multas, pois a declaração de redimentos é verdadeira. Na terceira, o governo fiscaliza e
arrecadada o imposto mais multas, se a renda real do contribuinte, assim o permitir.

Portanto, a renda disponível do cidadão é dada por:

{

I-mín (x,T} , se i s x < T~
c( x ,1) = I - mín {I, T} , se i> x = I;

I-mín (T+F,I} , se x< mín {i, I}.

Nesse tipo de programa de fiscalização, o estudo da otimização da
declaração de rendimentos do contribuinte oferece duas situações relevantes:

{
PI' se x < i (PI < 1)

S7 Reinaanum & Wilde afirmam que um desenho do tipo p( x) . ( O)' é capaz de
- P2' se x ~ 1 P2 >

produzir os mesmos resultados,
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Então, exceto quando I < i (que implica em indiferença quanto à renda
declarada~, se i < T, os contribuintes otimizam seu consumo declarando exatamente a

renda de corte proposta pelo Fisco, a(D = i.

(b) quando i ~ T:

{
C (i,I) é inadmissível}

(b.I) I < T:'
c (0,1) = r(l,I) =°

{

C (i, I) é inadmissível }
(b.2)T~I<i: c(l,I)=I-T

. c (O,I)=max 10,l-T-F}

(b.3)I~i: {:~:~:;::~~ }.
c (0,1) = max lO,1 - T -F}

(a) quando i < T:

(a.1) I<i: {C(l,I)=O}
c (0,1) = °

{

C (i,1) = l-i}
(a.2)i~ I<T: c(I,I)=O

c (0,1)=0

{

C(i,I)=I-i}
(a.3)i<T~I<T+F: c(l,l)=I-T

c (0,1) = °
. {C (i,I)=I-i }

(a.4) I~T+F: c (I,J)=I-T
c (0,1) = I - T - F

=> a (I) E [0,1];

=> a (I) = i;

=> a (I) = i;

=> a (I) = i.

=> a (I) E [0,1];

=> a (I) = I;

=> a (I) E [i.I],

A partir do pressuposto de que, sempre que lhe for indiferente, o

contribuinte opta pela declaração de renda que melhor atenda ao Fisco, o desenho da

declaração ótima do contribuinte exposto a essa técnica de fiscalização é dado por:

SI! Quando} < i. se o contribuinte sonega ele sofre fiscalização e lhe é cobrada a totalidade de sua renda;
se ele tenta atingir o pagamento <1.1 renda de corte também não lhe resta renda disponível. Aos mais
pobres. portanto. é indiferente pagar ou sonegar seus rendimentos.
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{

I,

a(l} = i.,
I,

se
se
se

1< j e i< T;
I~ j e j < T;
i~T.

Vale observar que nos programas de auditoria por renda de corte a
fixação de multas também é irrelevante. Além disso, o perfil de sonegação fiscal na
comunidade muda completamente. Enquanto sob fiscalizações aleatórias a sonegação era
generalizada, aqui ela ocorre somente nas faixas de alta renda.

A receita fiscal líquida será dada pO~9:

{

f(l-f/J}.dG(l}+[idG(l), se i<T;
R[ a(l},I ] = °T '.

. L(I -lp).dG(l) +J; (T -lp).dG(l) + [T dG(l), se j ~ T.

Por um lado, não interessa ao governo fixar renda mínima de corte acima

do imposto regularmente exigido (i > T~. Por outro lado, fixar a renda de corte abaixo
do imposto regular (i < T) torna este inócuo. Assim, a renda de corte relevante é i = T.
Esse procedimento resulta na receita esperada de

R(.) = r (/-fP)dG(l) + f;T.dG(l),

que diferenciada em relação ao imposto T produz

RT[.]=-lp. g(T}+l-G(T).

Ressaltando que, em políticas de fiscalização por renda de corte, a
fixação de multas é sempre irrelevante, podemos afirmar que a maximização de receitas

pelo governo é garantida quando ele fixa r = T*. Existem então três casos especiais:

(a) i* = T* = O;

(b) i* = T* = 00;

A A ••

(c) i* = T* = T, onde T resolve [-<p.g(T) + 1 - G(T)] = O

5\1 Notar que. em ambos os casos. as auditorias sobre as declarações abaixo da renda de cone não
rcsulatam em aplicação de multas. Acima <1.1 renda de cone. o pagamento é espontâneo.

60 A expectativa de receitas é decrescente em i :> T. porque nesta faixa de renda:

ER = (T - lp)G(I)I~ + TG(l)I;' = (T - rp)G(i) - (T -lp)G(T) + TG(oo) - TG(i)

e. portanto, ~~ =(T-rp)g(i)-Tg(i)=-çn.g(i)<O, onde gfij= G'{i j o O.
a
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Assim, as fiscalizações por renda mínima· de corte são capazes de

produzir os mesmos resultados que as fiscalizações aleatórias, dados por (a) e (b), e além
disso, admitem solução interior, descrita em (c), tornando-as "fracamente" superiores
àquelas desenvolvidas através de auditorias aleatórias.

Adicionalmente, podemos afirmar que a implementação de uma política
de total controle daqueles que declaram renda inferior ao fixado pelo governo
[p(x)= 1 "i/ x < T], é condição suficiente para produzir a total honestidade dos

cidadãosêí, bastando existir algum valor positivo para as multas (F > O).

Como corolário, a política de fiscalização de custo mínimo é dada por:

p(x) = O se x ~ T = i;

p(x) = 1 se x < T = i.

o modelo, no entanto, possui duas características indesejáveis.

Em primeiro lugar, todo o esforço de fiscalização é concentrado sobre os
mais pobres. Fiscalizar os mais ricos não é decisão racional frente ao objetivo de
maximizar receitas líquidas, mesmo que a sonegação fiscal seja praticada exatamente

nesta camada social.

A1ém disso, as auditorias realizadas não tem a finalidade de recapturar

impostos sonegados e sim garantir que os mais ricos declarem pelo menos o valor da
renda de corte. Apenas os contribuintes "pobres de fato" deverão fazer declarações de
rendimentos abaixo da renda de corte. Mesmo assim, a autoridade fiscalizadora necessita
verificar tais declarações para manter a credibilidade do programa. Dessa forma, o

esforço de fiscalização não é diretamente compensado pela aplicação de multas.

3.4.4 COMENTÁRIOS

Foram descritos nesta seção as questões mais diretamente relacionadas

com a autoridade fiscalizadora do governo. Ficou sugerida, no início, a existência de um

"jogo" capaz de desestimular a prática da evasão fiscal, quando o governo consegue
combinar a probabilidade de fiscalização e a multa aplicável de modo a tornar nulo o

ganho esperado da sonegação de impostos [p = 1~ s ].

6\ No caso hrnuc. lz T+F. temos:

rei, I) ~ rtx, 1)c:>1- T? (I - p(x)HI - mintx, TIl + p(x)[I - T - F).

Se x < T => p(x) ::: 1 ::::;.I-T::::I-T - F t! F~ O.

Se x > T => mintx, T] =.: T ~ I - Tz (I - p(x)JrI - n + p(x)[I - T - F), que é verdadeírov] p(x) > O e T >
O).
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No entanto, uma aplicação simples de tal regra mostra sua difícil

implementação. Por exemplo, uma multa aplicável de 100%, requer uma probabilidade
de fiscalização da ordem de 50%, percentual de dificil obtenção na prática. Ainda que o
governo disponha de informações adicionais que possam dar indícios da prática de

sonegação, a identificação daqueles que deixam de cumprir suas obrigações fiscais só é
possível quando o Fisco investiga individualmente os suspeitos.

Mais pragmáticas, as duas técnicas especiais de fiscalização descritas

convivem com níveis suportáveis de sonegação, havendo, por outro lado, uma
preocupação no atendimento das restrições orçamentárias.

O método da discriminação dos contribuintes é maculado pela

necessidade de manutenção de um grupo de contribuintes que sofrem total controle pelo
Fisco (grupo G3). Esta fiscalização intensiva pode parecer perseguição, aos olhos da
comunidade. No entanto, o fato dos integrantes de tal grupo serem reincidentes na
prática da evasão fiscal atenua essa aparente iniqüidade.

A aplicação pura e simples do método da renda de corte é insustentável,
sob os prismas éticos e políticos. É dificil sob qualquer aspecto, exceto o econômico,
defender a implementação de um programa que fiscaliza todos os pobres e deixa livres os
ricos que adquiram sua "imunidade fiscal" pelo pagamento do valor estipulado pelo
governo.

Ainda que, na situação de otimização, o governo fixe o patamar mínimo
idêntico ao imposto regular, o simples fato de deixar o pagamento de impostos ao
arbítrio dos mais ricos, enquanto os mais pobres sofrem pesada fiscalização, toma o
método socialmente insustentável.

É claro que as ressalvas acima são dirigidas às técnicas enquanto

estratégias puras. A utilização dessas técnicas especiais de modo graduado (para imposto
específico ou, ainda, dentro de setores econômicos específicos) é hipótese que não pode

ser descartada, se o governo persegue a melhoria da relação beneficio/custo na

arrecadação de impostos.
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3.5 A MACROECONOMIA E A EVASÃO FISCAL

Há uma clara relação entre o regime de pagamento de impostos e a

dinâmica de formação de preços, a distribuição de renda ou, ainda, a alocação de
recursos. Todavia, a sonegação de impostos não tem sido objeto de preocupação pela
literatura macroeconômica. As poucas contribuições encontradas concentram-se no

relacionamento entre evasão fiscal e demanda agregada.

Todo ganho pecuniário do combate à evasão tem como origem a renda

do contribuinte que vem evitando o pagamento dos impostos. Inatacável sob o prisma

ético, tal fato é considerado por alguns autores como pouco relevante, podendo vir,
inclusive, a provocar reflexos macroeconômicos indesejáveis em certas circunstâncias.

Esta seção descreve os poucos estudos macroecômicos encontrados na

literatura, que exibem algum grau de preocupação com a questão da evasão fiscal.

3.5.1 DESCASO DA MACROECONOMIA COM RELAÇÃO À EVASÃO

FISCAL

Quando uma fração da renda evadida volta ao mercado de bens e
consumo, ela produz demanda efetiva nos mercados formais e informais. Isso pode se

traduzir em renda e pagamento de impostos nos passos seguintes do processo produtivo,
compensando, pelo menos em parte, a evasão fiscal ocorrida inicialmente.

Peacock & Shaw (82) realizaram um exercício para comprovar tal fato.

Se a economia é fechada e a propensão ao consumo tende à unidade, a prática da evasão

fiscal não diminui a receita coletada pelo governo, pois:

Y = (' + A = renda agregada;
A = fi + I = dispêndio autônomo;
(' :=. b. Y.; = consumo agregado;

}~ = [ 1 - I ( 1 - e )1Y = renda disponível;

e = percentual de evasão fiscal;

b = propensão a consumir.

Então:

Y;b[l-r(l-e)].Y+A

y = [A . )li- h I-t( 1-e
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tA
Quandoe=O => RI =I.Y=----

I-b(l-I)
t(l-e)A

QuandoO<e<1 => Rz=I.(I-e).Y= [ ( )]'
l-b l-I l-e

IA t(l-e)A
Perda de receitas = R I - R ~ = - ---::~-;-.---.-=

- I-b(l-/) l-b[l-t(l-e)l

A expressão que representa a perda de receitas do governo na presença

de evasão fiscal pode ser reescrita por:

RI _ R, = te( 1-b) A
- [1-b(1-n].[I-b[l-t(l-e)]]

que tende a zero quando os evasores gastam toda sua renda disponível (b-> 1).

3.5.2 A DESTINAÇÃO DOS GANHOS PELO COMBATE À EVASÃO FISCAL

o combate à evasão fiscal transfere recursos da fração do setor privado
que vinha evitando o pagamento de impostos para o setor' público. A destinação dada a
estes recursos adicionais causa repercussões de ordem macroeconômica. O incremento

da arrecadação pode ser canalizado para três fins:

(a) aumento na oferta de bens e serviços públicos;

(b) corte nas alíquotas nominais dos impostos;

(c) redução da dívida/déficit público.

A macroeconomia mantém alto grau de debate a' respeito dos efeitos que

cada uma destas medidas causam "per si", sendo dificil estabelecer um consenso na
literatura. No entanto, vale destacar algumas observações efetuadas por Pyle (90) sobre

o assunto.

a) Am!!.~JlH!.na_Qj~.!t,!-º-~\:.len5J:~úpli{'o~:caso o governo resolva' reinvestir os ganhos de

combate à evasão em serviços, a demanda efetiva sofre uma expansão do tipo
orçamento-equilibrado. O dispêndio adicional tem o mesmo valor do aumento nos

tributos colctados.

b) CQrte nª--ªlk!ypta d~ imflostos: o reflexo macroeconômico de tal aplicação depende da
propensão a consumir dos evasores, em relação à dos cidadãos que pagam seus
impostos. Podemos esperar efeitos contracionistas na demanda agregada, se a propensão
a consumir dos evasores for superior à dos cidadãos "honestos" e vice-versa.
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c) Redução na dívida/déficit público: o resgate da dívida pública ou a redução do déficit

do governo tem como principal reflexo a queda nas taxas de juros, sendo plausível supor

uma melhoria das condições de crédito do governo e a ocorrência de um efeito

expansionista da demanda agregada.

3.5.3 COMENTÁRIOS

Apesar da fuga ao pagamento de impostos corroer a receita tributária,

um dos pilares da política fiscal do governo, fica patente um certo descaso da
macroeconomia para com o fenômeno da evasão fiscal. O exercício proposto por

Peacock & Shaw dá pistas para a explicação desse desinteresse.

Os países em desenvolvimento, e até alguns países desenvolvidos, sofrem

de problemas crônicos de desequilíbrio fiscal, sendo a elevada taxa de evasão fiscal

admitida como uma de suas causas básicas.

Por um lado, os dispêndios governamentais têm aumentado de modo

significativo, principalmente na área de seguridade social, pois:

(a) o aumento na expectativa de vida tem pressionado o orçamento público em sua

rubrica de previdência social, através do aumento nas aposentadorias e pensões;

(b) a assistência médica tem se tomado cada vez mais dispendiosa devido aos avanços

tecnológicos na área e ao alto preço dos medicamentos; e

(c) o desenvolvimento econômico tem se fundamentado na informatização da produção,

sendo incapaz de diminuir a taxa de desemprêgo mesmo em épocas de expansão do

produto, o que pressiona os gastos com asssistência social.

Por outro lado, a globalização da economia e as inovações do mercado
financeiro têm criado os chamados "paraísos fiscais", verdadeiros ralos na coluna de

receitas da maioria dos países.

Além disso, Pylc deixa claro que o combate à evasão fiscal pode vir a

tomar-se um instrumento poderoso de política econômica, através da destinação dos
recursos obtidos. Invertendo o prisma adotado pelo autor, a tolerância para com a fuga
no pagamento de impostos pode ser vista como um fator contracionista da economia, se
consideramos que o acesso à evasão fiscal é mais fácil para os "mais ricos", exatamente

aqueles que exibem menor propensão a consumir.

A redução de alíquotas dos impostos pagos pelos "mais pobres" ou a

diminuição da dívida pública, com consequente redução da remuneração dos "mais ricos"
empresta dores ao governo, pode vir a melhorar o perfil de distribuição de renda na

economia. além dos efeitos benéficos sobre o consumo e a produção.
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Finalmente, cabe ressaltar a necessidade de as autoridades econômicas' e

tributárias estarem com objetivos coordenados em sua política de atuação, pois os

próprios indicadores econômicos utilizados para balizar a política global do governo

podem estar viesados pela evasão fiscal.

Assim, se os responsáveis pela política econômica trabalham com
indicadores que sugerem insuficiência de demanda. isto direciona a utilização das opções

(a) ou (c) para a destinação dos recursos extraordinários. No entanto, essa aparente
insuficiência de demanda pode ser fruto do alto volume de economia submersa,
induzindo os fonnuladores de política a tomar decisões equivocadas do ponto de vista

macroeconômico.

Feige (81) chega a defender que a estagflação observada nos anos 70

tratou-se de um fenômeno puramente estatístico. A verdadeira razão da convivência de
altas taxas de inflação e alto índice de desemprego oficial teria sido o aumento do

mercado informal nos países desenvolvidos.

Ainda que seja discutível a magnitude com que a evasão fiscal distorça os
dados estatísticos, é sempre necessário cuidado na leitura destes. A utilização adicional

de indicadores econômicos menos sujeitos a esses tipos de distorções (consumo de
energia elétrica, telefonia e dados do sistema financeiro) pode ajudar na melhoria da

confiabilidade dos dados tradicionais do nível de emprego e da demanda agregada da

economia.
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4. CONCLUSÃO

o estudo da evasão fiscal é ingrato. Trata-se de um fenômeno
econômico-social oculto por natureza. Além disso, o debate popular em tomo do

assunto é cercado de mitos e ideologia.

Alguns argumentam que o Estado gasta maios recursos e, assim, estes

estariam melhor empregados se mantidos com os agentes privados. Reforçam sua tese

argüindo que o excesso de carga tributária é o motivador da fuga ao pagamento dos
impostos, De outro lado. há os que encaram a evasão fiscal como pura apropriação
indébita dos recursos públicos pelos sonegadores. Esta linha de raciocínio encontra forte

argumento quando lembra que a evasão fiscal é acessível apenas aos mais ricos. Os
trabalhadores, sofrendo a retenção de seus impostos na fonte, sequer têm a opção de

pratica-Ia.

O propósito desta dissertação foi expor os principais instrumentos que a

literatura econômica oferece para a análise do fenômeno.

À guisa de conclusão, serão confrontados os principais resultados obtidos

na literatura, numa tentativa de auxílio à obtenção de algumas das respostas para as

questões relativas ao fenômeno da evasão fiscal.
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4.1 A CARGA TRIBUTÁRIA E A EVASÃO FISCAL

Esta dissertação inicia-se descrevendo o estudo pioneiro sobre o assunto,
no qual é destruído o argumento de que a evasão fiscal é decorrência da alta carga
tributária imposta aos contribuintes. Fica solidamente comprovado que, em um modelo
simples com renda exógena e multa sobre o imposto devido, a sonegação diminui com o
aumento da tributação.

Esse resultado inesperado motivou os estudiosos a sofisticarem o
modelo, tomando a renda endógena. Quando o ócio passa a competir com o consumo,
obtemos finalmente o resultado do "bom senso": o aumento da tributação induz o
contribuinte à sonegação. No entanto, o grau de consistência desse resultado é, no
mínimo, duvidoso.

o modelo de Andersen somente estabelece o sinal do efeito-substituição,
ignorando <' efeito-renda, justamente aquele que afasta o contribuinte do risco. O modelo
de Cowel1, para obter seus resultados, necessita de curvas de oferta de trabalho verticais
ou "bending backwards", além de aversão relativa ao risco decrescente com a renda.

Em termos de simplicidade e solidez, o modelo pioneiro é superior ao de
renda endógena, pois o único pressuposto que poderia ser considerado forte é a renda
fixa do contribuinte.

Entretanto, com a introdução da moralidade individual e coletiva, o efeito
agregado de um aumento de impostos sobre a evasão fiscal é indeterminado. Mas a
própria mecânica com que se implementa essa indeterminação é argumento favorável ao
alívio da carga tributária.

O aumento de impostos eleva o preço da honestidade ( t k), tomando-o
insuportável, pelo menos para uma fração de cidadãos anteriormente "honestos" (v> k).
Da mesma forma. pode empurrar para a sonegação parte dos cidadãos que anteriormente
acatavam. ainda que a contragosto, a regra social do pagamento dos impostos
(k > v :;..k-b..r). Paradoxalmente, os contribuintes "amorais" (v < k-b..r) reduzirão o
montante de sonegação fiscal, pois já estão com seu portfólio carregado de ativos de
risco e o aumento de impostos reduz sua renda disponível esperada.

O resultado agregado é indeterminado. Entretanto, seria indefensável
implementar um aumento de impostos com o objetivo de punir os "antigos" sonegadores,
mas ao mesmo tempo, empurrar os "antigos" cidadãos "honestos" para a evasão fiscal.
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No caso do Brasil, o preço da honestidade dos indivíduos pode ser

obtido pelas três incidências básicas sofridas pela a renda: .
a) Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF): incidente sobre os rendimentos de
qualquer natureza recebidos pelos indivíduos. É cobrado em bases correntes mensais,
havendo uma declaração de ajuste anual. A alíquota efetiva de 1988 foi de 9,46o/~ sobre
os rendimentos tributáveis e o quadro abaixo mostra a atual tabela de incidência anual.

TABELA I: tabela de incidêucia anual do IRPF
RENDA TRIBUTAVEL (UFiR) ALIQUOTA (%)

() - 12.000 isento

12.000 - 23.400 15%

23.400 - 216.000 26,6%

acima de 216 ..000 35%

b) CQ'ltriJm!çiio Social dºJ~!!l.P.I~~O(CSEmpregado): incidente sobre o salário e a
folha de pagamentos A contribuição dos empregados varia de 8% a 10% sobre os
salários. sem limite de isenção. Sua incidência está limitada a um teto de 10 salários

mínimos. A alíquota efetiva de tais contribuições não está disponível, no entanto,
percebemos que ela será entre 8-10% para os assalariados até o teto acima, decrescendo

com os maiores salários.

c) lr:nm1~0...prO\~Qrio ~QIJ~J.ransªções Financeiras (IPMF): incidente sobre os débitos
em conta-corrente bancária à alíquota de 0,25%, que pode ser tomada como sua alíquota

efetiva. O IPMF, apesar de tecnicamente ser um imposto sobre o consumo, incide
também sobre a poupança> tomando-o próximo de imposto sobre os rendimentos.

Se admitimos que a evasão nos outros impostos é decisão das firmas, o

custo da honestidade individual é dado pelas alíquotas efetivas e marginais, que

dependem da faixa de rendimento do contribuinte.

5'.) As alíquota ••nominais em 1tJXX variavam entre de 10% a 45%.
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A tabela abaixo indica, apenas como exemplo, os custos médio' e
marginalpara alguns patamares de remuneraçãoê,

TABRA 2: custos médio e marginal do pagamento dos impostos sobre a renda do indivíduo

Renda IRPF c.see. IPMF Total Custo Custo
Anual (UFIR) Empreg. (UFIR) (UFIR) Médio Marginal
(UFIR) (UFIR) (%) (%)

12.000 O 131 30 161 1,34 15,25

23.4UO 1.710 131 59 1.900 8,12 25,25

50.UOO 8.360 131 125 8.616 17,23 25,25

Wú.()O{J 20.8ilO 131 250 21.241 21,24 25,25

20ü.OOO 45J~60 131 500 46.491 23,25 25,25

o mesmo exercício para as pessoas jurídicas é mais complexo, devido à
existência de impostos e contribuições sociais sobre várias operações efetuadas pelas
empresasst. O preço da honestidade varia de empresa para empresa, de acordo com a
magnitude de cada uma das operações tributadas.

Além disso, dependendo do mercado em que atuam, as empresas têm
como repassar parcial ou totalmente seus custos tributários. Então, um estudo detalhado
do prohlema deve preocupar-se com demanda, oferta e outras variáveis relativas ao
ambiente de negócios das empresas.

Uma comparação do preço da honestidade no Brasil e no resto do
mundo, que enfrente o problema de compatibilização das disparidades entre nível e
distribuição, é um desafio para os estudiosos do assunto.

Ainda como desdobramento da introdução da moralidade, merece
destaque o conceito de "epidemia de evasão fiscal". Na realidade, poderíamos trocar o
termo por "epidemia do comportamento dos contribuintes". A teoria mostra a
possibilidade de ocorrência de uma fuga coletiva ao pagamento de impostos. Mas, do
mesmo modo, existe a possibilidade de uma verdadeira corrida dos contribuintes aos
cofres do Tesouro.

"o Válido para um contribuinte sem deduções. O salário mínimo foi estimado em US$ 60,00, sendo
tomada a paridade I UFIR = 0.55 US$.

610 faturamento sofre incidência de COFINS. PISIPASEP, ISS e IWC; o gasto com pessoal sofre a
incidência da Contribuição Social do Empregador e outras contribuições: a movimentação bancária é
tributada pelo IPMF: os empréstimos e outras operações financeiras pagam IOF; sobre o valor agregado
de suas vendas é cobrado ICMS e IPI. Sobre o lucro propriamente dito, incidem a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) e o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
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As duas situações parecem ter ocorrido no Brasil, em passado recente.

De um quadro de quase desobediência civil em relação ao pagamento de tributosf!, a

Secretaria da Receita Federal obteve, em 1993, uma arrecadação de US$ 46,358 bilhões
(25,65% superior à obtida em 1992). A recuperação econômica e as alterações na
legislação contribuiram para esse resultado. No entanto, a experiência mostra que
melhoria no desempenho da economia não significa necessariamente aumento de
arrecadação tributáriaéê. Exemplo disso é dado pela tabela abaixo, onde são

confrontados os dados de crescimento da economia e a arrecadação da União.

TABELA 3: arrecadação da União (inclusive Contr. Social do Empregado e do
Empregador - INSS) e crescimento do pm

Ano Base Arrecadação Crescimento pm Arrecadação

(USS bilhões) (%) (%pm)

I'lH~ 51,303 5,3 18,69

J')~5 50,505 8,0 16,53

1986 49.-'00 7,6 14,62

191(7 48.929 3,5 13,56

198H 50,507 -0,1 13,58

1'J1S9 54,152 3,3 13,55

1990 68.303 -4,5 17,13

I')')J 59.331 0,9 14,19

FO!\TES SRF. SEPL, Ramos Filho (93).

Nos anos de 1985 e 1986, a despeito de vigorosos incrementos na
atividade econômica. a arrecadação tributária diminuiu em relação a 1984. Na realidade,
a receita da União tem se mantido constante em relação ao produto (13,5 - 14,5 % do
PlB)64. Supondo que houve um crescimento de 5% do Pffi, em 1993, e que a carga

tributária tenha permanecido constante (cada 1% de aumento no Pffi significando 1% de
acréscimo na arrecadação). obtemos explicação para US$ 1,845 bilhões, considerados

advindos do efeito-renda sobre a arrecadação.

6: O relatório parcial da CPI da Evasão Fiscal informa a existência de 90.145 recursos administrativos
contra o Fisco (p. ::!I). 169.1O~ processos inscritos na Dívida Ativa da União (p. 85-6), 115.000
processos fiscais em curso no Poder Judiciário (p. 171). resultando em algo em tomo de 350.000 ações
contra a Fazenda Nacional (p 17).

63 V. Soares (,)3b).

M Exceto para o ano de 19l)(). quando a carga tributária da União atingiu 17,13% do pm, fato
explicado pela possibilidade de pagamento de tributos com os ativos bloqueados pelo Plano Collor.
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As modificações na legislação não são suficientes para explicar' o

acréscimo restante. Em 1993, as alterações mais significativas for~: sobreposição do

pagamento de IRPJ e CSLL em janeiro, fevereiro e março de 1993 (ganho estimado US$
1,107 bilhões); ganho de arrecadação de 20 dias de IPI e de 5 dias de IPI-Fumo, IPI-
Bebidas e IOF (ganho estimado US$ 0,406 bilhões); cobrança de IPMF durante 3
semanas (ganho estimado US$ 0,256 bilhões); perda de arrecadação de uma quinzena em

1992 (ganho estimado em US$ 1,456 bilhões). Dessa forma, US$ 3,225 bilhões
poderiam ser considerados efeito-legislação.

Portanto, dos US$ 9,464 bilhões de acréscimo ocorrido de um ano para o

outro, restam US$ 4,394 bilhões a serem explicados.

Vários indicadores de desempenho do Fisco parecem referendar a

hipótese de ter ocorrido uma verdadeira "epidemia" de pagamento de impostos em 1993.

A arrecadação de multas em ]993 superou em 21,42% a de 1992. Entre abril e

novembro de 1993. período em que se acelerou o processo de corrida aos cofres da
União, as solicitações de parcelamento de débitos cresceram 33% em quantidade e 52%
em volume de recursos. Em dezembro de 1993, a arrecadação de multas foi 41%
superior à obtida em abril de 1993.

Assim, grande parte desse incremento de arrecadação pode ser imputado
a uma maior adimplência dos contribuintes, devida a uma maior percepção de risco. Isso

pode ter deflagrado um processo inverso à usual fuga ao pagamento dos impostos.

Dentro do campo teórico, merece destaque também a comprovação de

que existe uma certa inércia no comportamento coletivo frente ao pagamento de
impostos É possível a coexistência entre os sonegadores e os cumpri dores da obrigação
tributária. No entanto, ela é dinâmica e diretamente dependente do tamanho de cada
grupo no período anterior.

65 A csumanva das "árias contribuições para o aumento de receitas merece um estudo mais
aprofundado. Os valores aqui mencionados foram obtidos simplesmente rateando-se a arrecadação anual
do imposto que teve sobreposição de pagamentos (ou diminuição no prazo de recolhimento) pelo período
adicionnl em 1991. Exemplo: receita de IRPJ-93 = US$ 5,536 bilhões; n° meses = 15; contribuição para
o acréscimo = 5536 x (3/15) = US$ 1.107 bilhões [V. MF/SRF/COSAR (94) e Lerngruber, Soares &
Soares (94»).

142



Finalmente, a elisão fiscal merece especial atenção.

O resultado apresentado pela teoria foi inequívoco. O aumento das
alíquotas legais dos impostos incentiva o planejamento tributário. E como demonstrado,
sob o ponto de vista da eqüidade, esta é a mais perversa das práticas de fuga ao
pagamento de impostos. Ela não apresenta riscos. pois é procedimento legal que utiliza
as inevitáveis falhas ou omissões da legislação. É acessível apenas aos mais ricos, alguns

com poder suficiente para comprar a própria norma tributária. E sempre estarão

envolvidas quantias milionárias, valendo por milhares de pequenas sonegações que
ocorrem no cotidiano de uma sociedadeê,

Combatê-Ia é uma questão de honra para as autoridades fiscais de todo o
mundo. As legislações da Alemanha, Canadá, Finlândia, Espanha, Suécia e Reino Unido

possuem dispositivos que coibem o abuso da forma legal na questão tributária. Na
Holanda, o Fisco pode impor a taxação que recairia sobre a transação mais assemelhada

àquela em que houve abuso de forma na interpretação da lei. Nos EUA, se o Imposto de

Renda não atinge um valor mínimo de efetivo recolhimento, a legislação obriga o
contribuinte a recalculá-lo reduzindo ou eliminando vários beneficios, incentivos,
isenções e outras vantagens fiscais inicialmente aceitas ("Altemative Minimum Income
Tax").

A legislação e a própria tradição do direito positivo brasileiro não
contemplam esse tipo de poder aos agentes do Fisco. É possível impugnar apenas as
ações nas quais se consiga comprovar ter existido simulação, figura jurídica prevista no

Código Civil. Mas esta caracterização desloca a engenharia tributária para a vala comum
da sonegação fiscal

Do exposto. podemos concluir que os modelo de evasão fiscal não são
capazes de responder inequivocamente se a elevação nos impostos aumenta a prática da
sonegação. No entanto, auxiliam na desmitificação de certos conceitos, usualmente tidos
como verdades no debate popular.

O alívio na carga fiscal não induz, "per si", o contribuinte a um aumento
do pagamento dos impostos. Nem por isso a carga fiscal pode ser aumentada
indiscriminadamente A redução do preço da honestidade é menos uma imposição moral
por respeito ao cumpridor de suas obrigações. do que uma forma pragmática de manter
sob controle o nível de evasão agregada do conjunto dos contribuintes.

,,(; A perda de arrecadação do IRPJ causada pela aprovação da Lei 8.200/91 foi estimada em
aproximadamente USS 13.2 bilhões (V. Silva (92) c Relatório da CPI da Evasão Fiscal, p. 169].
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A manutenção de uma política desse tipo ,ao longo do tempo tende 'a
implementar um círculo virtuoso na questão fiscal, mantendo uma inércia de aumento na

fração da população que paga regularmente seus impostos, Além disso, torna menos
atrativa a prática da elisão fiscal. que. apesar de legal, é uma forma injusta de fuga ao
pagamento de impostos e a que mais danos causa aos cofres públicos.

No Brasil, uma resposta empírica para a relação entre a carga tributária

nominal e a evasão é de dificil obtenção. Os tributos sofreram constantes modificações

em alíquotas, bases de cálculos e prazos de recolhimento. Houve problemas com
indexação em vários períodos. Mesmo a determinação da elasticidade-renda da

arrecadação tributária é tarefa ainda não realizada.

A titulo de ilustração, segue tabela que relaciona as alíquotas mínimas e

máximas incidentes sobre a renda dos indivíduos e as séries de arrecadação do IRPF e

IRRF.

TABELA 4: arrecadação do impostos sobre a renda dos indivíduos

(IRPF c IRRF) e alíquotas máximas e mínimas

Ano Base Alíquota (%) Arrecadação Arrecadação

mínima - máxima (USS bilhões) (%Pffi)

19~5 5 -60 10,127 3,47

1l)~6 5 - 50 9,682 3,32

j\)87 5 - 50 8,718 2,87

I~~g 10 -45 9,658 2,42

IlJ89 lO - 25 12,517 2,60

199u 10 -25 10,852 3,12

1')91 10 -25 10,376 2,12

1992 10 - 25 9,090 2,29

fUNTE: SRF c Ramos Ftlho (93).
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4.2 A ESTRUTURA TRIBUTÁRIA E A EVASÃO FISCAL

Se os efeitos de um aumento da tributação são controversos, o aumento
da expectativa de punição é praticamente inequivocoêã, A elevação da probablidade de
fiscalização e das multas aplicáveis diminui a propensão à sonegação fiscal.

É possível até determinar o desenho da estrutura tributária que empurra o

contribuinte para a solução de canto da completa honestidade. Se a multa incide sobre o

rendimento sonegado, a expectativa de preço da punição deve ser maior que o preço do
pagamento dos impostos, E( s.p) > t. Se a multa incide sobre o imposto sonegado, ocorre

uma vinculação automática entre alíquotas e multas e a regra da completa honestidade é
dada por E( s.p) > 1. Isso também é referido no texto como tomar a evasão fiscal um

jogo "menos do que justo", E(r) = 1 - P - p.s' < ()§!.

Aparentemente o problema da evasão fiscal se resolve, pois sua
erradicação está garantida quando o governo consegue implementar a estrutura tributária

sugerida no parágrafo anterior.

No Brasil, a legislação tributária prevê a cobrança dos seguintes encargos

legais sobre os tributos e contribuições sociais recolhidos em atraso§!:

a) atualização monetária: todos os tributos e contribuições federais encontram-se
plenamente indexados à Unidade Fiscal de Referência (UFIR), que é corrigida

mensalmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - série

Especial (IPC A-E), fixado pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE). A
SRF fixa valores diários para a UFIRD com base na taxa de inflação esperada para o
IPCA-E.

b) iuros d~mora: são cobrados juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração. Vale
observar que o juro incide aritmeticamente sobre o valor em UFIR do tributo ou

contribuição devido.

c) m~lta de mOJlr incidente quando o débito em atraso é recolhido espontaneamente pelo
contribuinte. A multa de mora é de 20% sobre o imposto devido em UFIR, reduzida a

10%, se recolhido até o último dia útil do mês subsequente ao do vencimento.

67 A única exccssão à regra é apresentada por Cowell. quando o contribuinte é um "fantasma" e sua
curva de oferta de trabalho é "bending backwards". O aumento nas multas induz, num primeiro
momento. ao uma maior oferta de trabalho no mercado informal. como uma forma de "hedge" para a
elevação da punição esperada.

68 s = I+ s'.
69 A Lei 8.B7/90 tipiíicou os crimes contra a ordem tributária, prevendo penas de reclusão de 2 a 5
anos e penas de detenção de 6 meses a 2 anos, além de uma pena de multa fixada entre 10 e 360 dias-
multa cujo valor 1lc10 poderá ser inferior a 14 nem superior a 200 UFIR.
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d) multa de oficio: incidente quando o débito é cobrado através de uma ação fiscal. Seu
valor é de 100% sobre o imposto devido, nos casos de falta de recolhimento, falta de

declaração ou declaração inexata, sendo redutível para 50%, caso o contribuinte abdique
do direito de impugnar o lançamento. Nos casos de sonegação com evidente intuito de
fraude, a multa aplicável é de 300% sobre o imposto evadido, sendo também redutível

para 150%, na hipótese retro citada.

e) ID..Yttasohr~..2Q.n~ª-Ção detectada dentro do próprio período-base: a legislação do

Imposto de Renda também prevê incidência de multa sobre o rendimento sonegadoZ!!,

quando a evasão é detectada antes do encerramento do período de apuração do imposto.
O contrihuinte sofre uma multa de 50% sobre o valor do rendimento sonegado, além da
obrigatoriedade de oferecê-lo à tributação no momento da declaração.

t) multa-PJ?r falt~ de emissão de nota fiscal: mais recentemente, foi aprovada a Medida
Provisória nO391193, instituindo a multa de 300% sobre o valor do bem ou serviço para

o qual não tenha sido emitida nota fiscal, ou documento equivalente. Incide, portanto,

sobre o rendimento sonegado.

A elevação nas muItas é realizada sem custos, porém encontra limites de
ordem social. A legislação coercitiva no Brasil parece ter atingido estes limites, exceto

quanto à punição pecuniária da evasão fiscal corriqueira.

As multas de oficio, mesmo com previsão de redução (incidência mínima

de 50%), podem ser consideradas suficientemente dissuasivas. Entretanto, a incidência
dos juros de mora simples de 1% ao mês faz com que a evasão fiscal seja, na realidade,
lucrativa com o correr do tempoll. O mercado financeiro remunera as aplicações de

modo capitalizado. Se o contribuinte aplica o produto da evasão a uma taxa de, por
exemplo, 2,5% ao mês acima da UFIR72, a partir do 11° mês ele passa a ter lucro com a
operação, havendo incidência de multa de mora de 20% (a partir do 18° mês, havendo

incidência de multa de oficio reduzida de 50%).

Assim, a dura legislação na punição dos atos qualificados de sonegação,

não é capaz de coibir a simples inadimplência dos contribuintes.

711 A multa é também aplicável sobrc os valores glosados de despesas indedutíveis.

71 V. Lampcrt, Migovyski & Oliveira (92) c Soares (93a).

72 Conforme os dados do Banco Central (Estatistica Básicas do Mercado Financeiro e de Capitais -
novembro 93). o ovcmight remunerou as aplicações em 2.42% a.m. e 2,31% a.m. acima da variação da
UFIR em 1992 c 1993, respectivarnente., mesmo considerando taxa de juros reais nulas em dezembro
dc 1993.
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Nos EUA, a legislação prevê a incidência, sobre os débitos fiscais, da

mesma taxa de juros que o governo paga para colocar seus titulos no mercado. Essa é
talvez a única modificação aceitável no quesito "multas" da expectativa de punição, pois
as penalidades propriamente ditas parecem já estar em patamares próximos dos limites

éticos e sociaisê.

Conforme demonstrado nesta dissertação, a partir das multas descritas

acima, a SRF somente conseguiria eliminar a evasão fiscal quando conseguisse

implementar as seguintes probabilidades de fiscalizaçãoêí;

(1 + 0,2). p >1 => p > 83,33% (multa de mora);
(1 + 0,5).p > 1=> P > 66,66% (multa de oficio com redução);
(1 + 1.0) p> 1=> P > 50,00% (multa de oficio sem redução);
(1 + 1,5). P > 1=> P > 40,00% (multa de oficio sobre sonegação com evidente intuito de fraude);
(1 + 0,5). P > t = 0,25 => p> 16,66% (multa sobre evasão dentro do perlodo- base);
(1 + 3,0). P > t = 0,25 => P > 6,25% (multa por falta de emissão de nota fiscal).

Os valores acima referem-se à probabilidade pressentida pelo contribuinte

na hora da decisão de evasão. No entanto, ela guarda alguma relação com a
probabilidade efetiva de ocorrência de fiscalização. Esta, por sua vez, é função da

própria estrutura do órgão responsável pela administração tributária e do universo de

contribuintes a serem controlados.

Em outubro de 1993, a SRF possuia 17.298 servidores em exercício,

perfazendo um índice de 0,13 servidores por habitante. Esse quadro de funcionários era
composto por: 5.015 Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional (nível superiorjã; 6.297

Técnicos do Tesouro Nacional (nível médio); 5.986 auxiliares administrativos.

O número de contribuintes a serem controlados é de dificil mensuração.

Vale mencionar os números globais desses cadastros, separando os contribuintes com
algum interesse tributário (que possuem algum registro além da própria ínscríçãots) e os

contribuintes que entregaram declarações de rendimentos em 1993:

73 A lentidão 110 julgamento c cobrança dos processos fiscais combinado com o custo decrescente da
inadimplência explicam o alto número de ações contra o Tesouro, citado anteriormente.

74 Quando necessário. foi utilizada 3 alíquota básica do imposto de renda, t = 25%.

75 O relatório da CPf da Evasão Fiscal cita a quantidade de 35.000 fiscais estaduais (ICMS).

76 No Brasil, os números de inscrição no CPF e CGC são exigidos a maioria das transações comerciais,
algumas sem qualquer vinculação tributária. Isto "incha" os cadastros com registros inócuos, do ponto
vista econômico-tributário.
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TABELA 5: cadastros e
número de entrega de declarações em 1993

DECLARAÇOES INTERESSE CADASTRO
ENTREGUES FISCAL GERAL

PESSOAS F1SlCAS 5.9HJ.588 22.387.980 87.906.804

PESSOAS JUruDICAS 1.775.5~1 3.3~.665 8.323.249

TOTAL 7.759.129 25.728.645 96.230.053

Ainda que não seja possível determinar a probabilidade de fiscalização

(expectacional), os números acima mostram uma limitação muito grande na estrutura do
Fisco Toma-se dificil atingir as probabilidades de fiscalização necessárias para a

implementação do completo cumprimento das obrigações fiscais. Aliás, este não é
problema restrito ao caso brasileiro. Os percentuais calculados acima (de 6,25% a

83,33%) são de dificil obtenção em qualquer país do mundo.

À luz da teoria da evasão fiscal, o "tamanho" da administração tributária

federal no Brasil parece estar subdimensionado.

A regra de Sandmo estabelece que, sob aversão ao risco, a máquina

fiscalizadora deve estar superdimensionada em relação à tradicional regra de beneficio-
custo. No ponto de ótimo, o custo marginal do Fisco deve superar as receitas marginais

recapturadas dos sonegadores. em uma magnitude que depende do grau de aversão ao
. risco exibido pelos indivíduos. Esse custo explícito, pago a mais pela sociedade,

aumentaria o bem-estar global, uma vez que os contribuintes risco-aversos passariam a
cumprir, ainda que de modo induzido, suas obrigações, evitando punições e iniqüidades

"ex post".

No Brasil, os números de 1993 dão claros indícios de existir um amplo

espaço para a intensificação do combate à sonegação como instrumento de aumento do

bem-estar social da comunidade.
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Ainda que não existam estimativas do custo da administração tributária

federal publicadas. se é verdade que a receita marginal obtida em 1993 pelo reforço no
combate à sonegação aproximou-se dos US$ 4,394 bilhões, obtidos na seção anterior,
fica dare que o governo está longe de seguir a regra proposta por Sandmo. Dificilmente
os dispêndios da SRF foram elevados em montantes sequer aproximados a este retomo

marginal em termos de acréscimo de arrecadação!!.

Do exposto, na atual estrutura tributária brasileira., podemos considerar

que as penalidades aplicáveis sobre a evasão fiscal já teriam atingido os patamares

limites. A única exceção é a incidência dos juros de mora que deveriam ser cobrados
pelo menos à mesma taxa com que o governo se financia através da colocação de títulos.

Portanto, restaria ao governo aumentar a expectativa do preço da sonegação através do

aumento na probabilidade de fiscalização.

77 A regra proposta por Slemrod & Yitzhaki. acréscimo no custo marginal do Fisco igualando-se à
redução do "excesso de carga tributária da evasão", indicaria a direção oposta. Como explicado
anteriormente. a cobrança de juros simples sobre os débitos fiscais toma o pagamento de tributos um
jogo lucrativo. com o passar do tempo. Assim, pelo menos em termos monetários. não fica caracterizado
o "excesso de carga da evasão fiscal", no caso brasileiro.
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4.3 O GASTO PÚBLICO E A EVASÃO FISCAL

Outra causa que o debate popular consagra como motivadora da

sonegação fiscal é o retomo incerto dos recursos transferidos ao governo. Para esta
questão, a teoria da evasão fiscal é capaz de oferecer respostas firmes.

o estudo de Cowell & Gordon demonstra que, dentro de uma dada

população, os individuos que consideram o bem público subofertado aumentam sua

sonegação à medida que ocorre o aumento dos impostos. Aqueles que consideram o bem

superofertado. nas mesmas circunstâncias, diminuem sua evasão fiscal.

Para os indivíduos que já estão satisfeitos com a atuação do governo, o

aumento de alíquotas tem como único efeito a redução dos seus recursos disponíveis. A
maior disponibilidade do bem público não aumenta suas utilidades individuais. Assim,

tomam-se mais risco-aversos e diminuem sua sonegação fiscal.

O reverso acontece com aqueles que não estão bem atendidos pelo
governo. O aumento de impostos, filtrado pela taxa marginal de transformação, aumenta
a oferta de bens providos pelo governo. Como suas utilidades individuais não se
encontram saturadas pelos bens públicos, seus recursos disponíveis devem aumentar.

Isto os toma menos risco-aversos, aumentado suas evasões fiscais.

Assim, a interpretação desse resultado, apesar de confirmar o senso

comum, é estranha. Sob o pris~ da teoria do risco, quando o governo tenta melhorar
sua performance aumentando a tributação, ele pode esperar uma alta taxa de evasão
justamente daqueles que seriam os maiores beneficiários do aumento de arrecadação.

Se a interpretação é estranha, a recomendação é clara: tomar a maior

fração da população possível satisfeita com a oferta de bens públicos. O modo mais
direto de atingir esse objetivo é diminuir a taxa marginal de transformação entre os bens
privados e públicos. Ou seja, uma maior eficiência nos gastos públicos exerce um reflexo

direto c positivo na redução da evasão fiscal.

Talvez essa seja uma explicação plausível para o aumento da evasão
fiscal ocorrida recentemente no Brasil. Poucos contribuintes podem atualmente
considerar-se superprovidos de bens públicos. A partir do início da década de 80, o
Estado vem enfrentando uma persisitente crise fiscal, reduzindo, por consequência, sua

oferta de bens. Até os contribuintes, em tese, menos carentes da atuação do governo (os
cidadãos limais ricos") passaram a exibir claros sinais de escassez de bens público (a falta

de segurança, por exemplo).
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Se estendemos o raciocínio ao comportamento das firmas, tal hipótese

convalida sua atual fuga ao pagamento de impostos. É notória a diminuição da oferta de
bens outrora providos pelo Estado às empresas (créditos, obras de infraestrutura,
subsídios na aquisição de insumos e matérias-primas, incentivos). Isso pode ajudar a
explicar a verdadeira avalanche de contestações judiciais que as grandes empresas têm
movido contra a administração tributária.

Vale observar que as conclusões acima foram obtidas a partir de um

modelo bastante simplificado. A população é suposta homogênea e suficientemente
grande para tornar a atitude individual irrelevante, em relação à evasão fiscal agregada e

à redistribuição do bem público.

O relaxamento dessas simplificações acontece quando:

(a) modificamos a taxa marginal de transformação entre os bens privados e públicos. Se

a TMT privado-público é função positiva do tamanho da população, o acréscimo de um
indivíduo diminui a oferta "per capita" do bem público para os demais, introduzindo a
rivalidade na distribuição dos bens ofertados pelo governo;

(b) introduzimos um parâmetro que indica o grau de interrrelação entre os
comportamentos dos indivíduos. Isto permite ao contribuinte estimar sua participação no

financiamento do bem público.

A definição conjunta destes dois parâmetros indica "quão público" é o

bem ofertado pelo governo, tanto pelo seu consumo, quanto pelo ônus do seu
financiamento. Os resultados dessa modelagem mais completa são indeterminados,

deixando clara a complexidade envolvida no financiamento do Estado.

Cabe registar que a existência da evasão fiscal distorce a propna
preferência pelo bem público. A regra básica de Samuelson do preço do bem público

(TMT priv-públ. = TMS prh·.-públ) é modificada por um termo que depende da estrutura
tributária e da elasticidade da evasão em relação às alíquotas [1 / [1 + (t - p.s).s ].

Na mesma linha, a implementação de um projeto público financiado por

aumento de impostos requer que seus beneficios superem os custos tangíveis, para

compensar os custos implícitos da sonegação fiscal e do lazer não-desejado.
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Como percebemos, se a boa gestão da coisa pública é socialmente

recomendável em qualquer circunstância, na presença de evasão fiscal, ela se toma um

imperativo de ordem prática. Os projetos financiados por aumento de tributos, sob fuga
ao pagamento de impostos (sonegação fiscal ou lazer), são mais "caros" do que aqueles
financiados por outras fontes (aumento da divida/déficit público). Além disso, existe uma

relação direta entre a ineficiência do governo e a sonegação de impostos. A menor oferta

agregada do governo toma a população subofertada em bens públicos, o que pode

induzir ao aumento da evasão fiscal.
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4.4·A ATUAÇÃO DO FISCO

Como descrito anteriormente, a atuação do Fisco sofre restrições de

caráter orçamentário. No entanto, a questão econômica não é a única envolvida na
decisão da intensidade de fiscalização a ser imposta aos contribuintes. Embora desejável,
as administrações tributárias não exibem total independência de ação. A política

tributária a ser implementada faz parte de um plano geral de governo, traçado pelos

escalões superiores no poder.

Isso acontece de maneira clara para as diretrizes da política fiscal. Os

"vencedores da eleição" tentarão defender os interesses do grupo econômico-social que
representam. com reflexos óbvios tanto na extração dos recursos da sociedade, como no

direcionamento dos gastos públicos.

A novidade apresentada nesta dissertação é a possibilidade de tais

ingerências políticas serem transmitidas à estratégia de fiscalização. Ou seja, a própria

atuação do Fisco pode sofrer restrições de caráter político.

A formalização desse problema acontece quando admitimos que cada
governo tem suas prioridades, exibindo, portanto, diferentes funções objetivo a serem
maximizadas. A partir de cada função objetivo é possível determinar em que grau o

governo repele ou aceita a sonegação fiscal.

Dos casos analisados, em duas circunstâncias a erradicação da sonegação

não é desejável ao governo:

(a) quando sua função objetivo é utilitária e o governo maximiza a utilidade do

contribuinte representativo Nesse caso, o governo assume a aversão ao risco do cidadão
como sua própria aversão à desigualdade na distribuição de renda, exibindo uma atitude

passiva frente à questão da evasão fiscal;

(b) quando sua função objetivo é não utilitária, mas exibe indiferença à desigualdade de

renda. O uoverno maximiza a utilidade aditiva de toda a comunidade e os pesos sociais

atribuídos aos investigados e não-investigados confunde-se com a probabilidade de ser

fiscalizado ou não fiscalizado. Nesse caso, é irrelevante para o governo a forma através
da qual ele obtenha suas receitas. desde que seja satisfeita sua restrição orçamentária.
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Por outro lado, o governo persegue a completa honestidade dos seus

cidadãos:

(c) quando sua função objetivo é não utilitária e exibe alta aversão à desigualdade de
renda. Mais uma vez o governo maximizá a utilidade aditiva da comunidade, mas atribui
alto peso social aos cidadãos "mais pobres". No caso de uma população homogênea "ex
ante", os cidadãos mais pobres serão os sonegadores autuados pelos Fisco. Nesse caso,
o governo prefere obter receitas sem a aplicação de multas, pois estas tomam a renda
mais desigualmente distribuída. Assim. a atuação do governo é no sentido de intensificar
a fiscalização de tal forma que "empurre" todos os cidadãos para o pagamento
espontâneo de seus impostos.

(d) quando sua função objetivo é baseada apenas nas variáveis observáveis. O governo
maximizá a utilidade advinda exclusivamente dos recursos considerados socialmente
legítimos, ou seja a renda declarada ao Fisco. Esse caso se confunde com a maximização
de unta função não utilitária, com maior peso social para os cidadãos não-investigados,
portanto presumivelmente honestos. A eliminação da evasão fiscal é perseguida pelo
governo, pois quanto maior a renda espontaneamente declarada pelos contribuintes,
maior o bem-estar social da comunidade.

É claro que os resultados acima (em especial no caso c) devem ser vistos
com cuidado. O ponto de partida de que a população possui renda identicamente
distribuída "ex ante" é irreal. O relaxamento desse pressuposto poderia modificar o
próprio conceito de aversão à desigualdade na distribuição de renda. O peso social mais
forte poderia ser deslocado dos cidadãos fiscalizados para, simplesmente, os cidadãos
mais pobres.

Ainda sobre o caso do governo exibir alta aversão à desigualdade de
renda, é interessante notar o mecanismo com que a erradicação da sonegação toma-se
desejável. Em primeiro lugar, a aversão à desigualdade faz com que o governo se
preocupe primordialmente com os sonegadores. Os maiores pesos sociais são atribuídos
aos evasores investigados. Isso, a princípio, parece um contrasenso, pois são exatamente
esses os indivíduos que tomam a renda desigual "ex post". Já que aumentar a utilidade
do cidadão punido é a prioridade do governo, poderíamos, então, esperar por um
relaxamento na fiscalização ou por uma redução nas multas aplicáveis. Mas, pelo
contrário. o governo reforça seus quadros de fiscalização elou agrava as multas de tal
forma que consiga, compulsoriamente, a honestidade desses indivíduos.
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Outro ponto a ser reforçado é o de que a erradicação da sonegação nem

sempre é tarefa factível. Como exposto anteriormente, para as multas fixadas pela

legislação brasileira, as probabilidades de fiscalização necessárias para tomar a evasão
um jogo "menos do que justo" variam entre 6,25% e 83,33%. Ainda que estes
percentuais refiram-se à probabilidade pressentida para cada indivíduo, ela guarda forte

relação com a fração da população efetivamente fiscalizada.

Consciente de suas limitações, o Fisco pode empregar técnicas de

auditorias onde se conviva com um nível suportável de evasão fiscal. Foram descritos

dois desses métodos especiais de controle do contribuinte.

No primeiro, o governo separa os contribuintes em três grupos que

apresentam probabilidades de fiscalização diferenciadas. A vantagem da implementação
dessa política de fiscalização é o atendimento completo da restrição orçamentária do

governo. Por um lado, as receitas fiscais atingem o valor considerado suficiente para
fazer frente às despesas. Ainda que ocorra sonegação fiscal em um dos grupos de
contribuintes (grupo G 1). ela estará abaixo do limite considerado suportável. Por outro

lado, os gastos com a fiscalização estarão dentro dos limites alocados para o Fisco.

As desvantagens do método são de caráter extra-econômico. A evasão

fiscal é tolerada para um grupo de contribuintes (grupo G 1), completamente coibida para
um outro grupo (grupo G3) e coibida, mas de maneira implícita, para os restantes (grupo

G2). Isso pode sugerir tratamentos desiguais entre cidadãos idênticos. Como atenuante
dessa ação do Fisco, os contribuintes somente serão "perseguidos" (grupo G3) quando

reincidentes na prática de sonegação.

No segundo método, o Fisco "exige" dos contribuintes um montante

minimo de pagamento de impostos, mediante a ameaça de fiscalizar inapelavelmente
todos aqueles que n50 declararem a renda mínima de corte por ele determinada. Esta

técnica é, no mínimo, tão eficiente quanto a execução de auditorias aleatórias. Além
disso, sob certas circunstâncias, é o método de mínimo custo capaz de implementar a

completa honestidade sobre o conjunto dos contribuintes!!.

7r. Essa exigência é dc caráter extra-legal. Entretanto, como demonstrado anteriormente, a política de
mínimo custo acontece quando o valor da renda minima de corte (i) é idêntico ao valor do imposto
legalmente devido (T).

155



No entanto, mais uma vez, a implementação de tal técnica sofre

restrições de ordem ética. Somente os indivíduos mais pobres sofrem auditorias. Além

disso, estas fiscalizações são feitas a fundo perdido. Se o individuo não tem renda para
cobrir o valor mínimo de corte, ele sabe de antemão que será fiscalizado e, dessa forma,
declara sua renda verdadeira. Assim, os gastos com a fiscalização não tem retomo
direto. O único objetivo de se fiscalizar os "mais pobres" é fazer com que os "mais ricos"
declarem pelo menos a renda mínima de corte. As implicações de ordem política são

evidentes.

Não obstante as limitações descritas acima, ambas as técnicas especiais

podem servir como instrumento de aumento na eficiência do Fisco. Basta para isso
limitar sua implementação a certas atividades ou setores econômicos, onde o abuso da
prática da sonegação fiscal seja visto pela sociedade como fator atenuante da "atenção

especial" do Fisco.

Dessa forma, o governo pode aproveitar uma percepção de injustiça,

devido à prática de sonegação generalizada, e implementar um dos programas especiais
de fiscalização sobre aqueles setores. A incoveniência política ficaria minimizada e,

adicionalmente, os custos de controle das atividades com alta taxa de sonegação seriam

reduzidos.
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4.5 CONSIDERAÇOES FINAIS

Esta dissertação pretendeu mostrar os principais desenvolvimentos

encontrados na literatura econômica, mais especificamente na área da economia do setor
público ("Public Economics") preocupada com a questão da evasão fiscal.

Uma sumarização dos resultados obtidos conteria as seguintes

proposições:

(a) a redução na carga fiscal não implica redução na evasão fiscal. Pelo contrário, os

evasores estarão mais tentados a praticá-la. No entanto, ela é desejável para não tornar o
preço da honestidade proibitivo e para reduzir o atrativo da prática da elisão fiscal.
Assim a diminuição de alíquotas deve ser acompanhada por um aperto na fiscalização
sobre os contribuintes, que tenderão a aumentar sua fuga ao pagamento dos impostos;

(b) existe uma interrelação entre o comportamento dos contribuintes. Isso pode levar a
uma fuga coletiva ao pagamento de impostos ou, pelo contrário, a uma corrida aos

cofres públicos. Além disso, o processo possui uma inércia no tempo;

(c) existe uma relação direta entre a ineficiência no atendimento à população e a evasão
fiscal. Os contribuintes reduzem sua sonegação quando estão satisfeitos com a oferta do

bem público. Esse resultado toma-se indeterminado quando permitimos que o ônus do
financiamento e o acesso ao bens providos pelo Estado sejam diferenciados entre os

cidadãos. Vale ressaltar que o~"gmpos mais interessados no bem público serão os que

menos contribuirão para seu financiamento.

(d) na presença de aversão ao risco, os recursos marginais alocados na máquina

fiscalizadora devem exceder as receitas marginais recapturadas dos sonegadores. Isso
porque a atuação mais efetiva do Fisco induz os cidadãos a evitarem o risco,

aumentando o bem-estar geral;

(e) a erradicação da sonegação fiscal é tarefa de dificil obtenção. As multas sofrem
limitações de caráter ético-social. Fixadas em patamares razoáveis, a probabilidade de
fiscalização para alcançar a completa honestidade toma-se inviável economicamente.

Além disso, a atuação do Fisco pode sofrer limitações de caráter político, pois o
empenho no combate à sonegação depende dos objetivos do grupo econômico-social no

poder.

(f) diante da imposssibilidade de erradicação da sonegação, o governo pode implementar
programas especiais de fiscalização, nos quais a evasão fiscal é mantida dentro de limites
considerados suportáveis. A implementação destas técnicas especiais sofrem restrições

de caráter ético-político. Sua utilização pode ser feita de forma limitada a setores ou

grupos econômicos determinados.
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Finalizando esta dissertação. um breve comentário sobre a teoria aplicada

ao caso brasileiro.

Sobre a estrutura tributária brasileira, poderíamos especular que as
multas propriamente ditas já estão em patamares próximos do limite. A única excessão é
a incidência de juros de mora não capitalizados. O atraso do contribuinte deveria ser
gravado pelo menos com o custo de financiamento em que o governo incorre na

colocação de seus títulos.

Resta, portanto. o aumento na probabilidade de fiscalização como o

caminho mais indicado para a obtenção de um maior cumprimento da obrigação
tributária. As estimativas de sonegação fiscal (40-70% dos montantes recolhidos)72
reforçam a hipótese de que grande parte da receita marginal obtida em 1993 tenha sido
recapturada da economia informal. Algo em tomo de US$ 4 bilhões pode ter ingressado
adicionalmente nos cofres públicos devido à maior percepção de risco pelos evasores.
Essa quantia representou acréscimo de aproximadamente 11% sobre a receita obtida em
1992, indicando a existência de grande estoque de recursos ainda submersos na
economia informal. Assim, a alocação de recursos no combate à sonegação promete um

alto retomo marginal.

A própria aplicação desses ganhos adicionais de receita pode vir a ser

instrumento de combate à evasão fiscal. Quando os ganhos pelo combate à sonegação
são aplicados na ampliação da oferta de bens públicos, aumenta o grau de satisfação com
a atuação do governo. Quando aplicados numa redução de alíquotas dos impostos, os
custos da honestidade são reduzidos. Ambos os casos, como descrito neste trabalho,

induzem a uma menor propensão à sonegação.

Do exposto, fica clara a existência de um ampla fonte de recursos para a

cobertura dos desequilíbrios fiscais apresentados pelo setor público. É utilizado contra
essa solução. o argumento de que a carga tributária tomar-se-ia insuportável, caso a

sonegação fiscal fosse erradicada. Como corolário, são demandadas reduções nos

impostos como forma de diminuir a sonegação.

A teoria não referenda este "cronograma". O efeito de um corte de

impostos sobre a evasão agregada é indeterminado, mas podemos esperar uma redução
inicial dos recursos disponíveis do governo e uma consequente redução na oferta de bens

públicos.

79 V. Apêndice.
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Parece mais apropriado iniciar o processo com uma intensificação da
fiscalização. Não procede o argumento que isso atingiria mortalmente o setor privado,
pois por mais rigorosa que seja a atuação do Fisco. ela alcança de forma direta apenas
uma fração (pequena) da população. O restante dos contribuintes é induzido a aumentar
seus recolhimentos. mas dentro dos seus limites. pois não sofre a presença efetiva dos
agentes do governo. Essas receitas adicionais, se alocadas no aumento da oferta de bens
públicos, desencorajam a prática da evasão fiscal, ajudando a inércia favorável iniciada
com o maior controle sobre os sonegadores. Ainda que as receitas adicionais sejam
utilizadas para uma redução nas alíquotas dos impostos, a maior probabilidade de
fiscalização deterá os contribuintes que se sentirem tentados a aumentar sua sonegação,
por disporem de maior expectativa de renda disponível com a redução de impostos.

Haverá uma tendência de prevalecer o efeito positivo da diminuição do
preço da honestidade, em relação à redução dos impostos, quando não precedida de uma
intensificação da ação do Fisco.

A alternativa de obtenção de recursos através de combate à evasão fiscal
parece combinar, de maneira particularmente feliz, três objetivos econômico-sociais:
equilibrar as contas do setor público; aumentar a oferta de bens públicos; e elevar o
preço da sonegação ou, de modo reverso, diminuir o preço da honestidade.
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APÊNDICE
Seguem os principais indicadores de evasão fiscal para o caso brasileiro! .•

A) EVASÃO FISCAL CAPTADA PELAS TRANSAÇOES BANCÁRIAS

Esta medida da evasão fiscal foi aplicada no Brasil, a partir dos trabalhos

de estimativa do potencial arrecadatório do Imposto sobre Movimentações Financeiras,
realizados pela Secretaria da Receita Federal. O método foi aplicado sem o rigor

científico desejável, dada a urgência da necessidade de resultados. No entanto, vale
ressaltar que se trata de uma metodologia não encontrada na literatura mundial, pelo
menos dentro dos limites da pesquisa efetuada escever esta dissertação.

O método consistiu em subtrair o total dos rendimentos e receitas

declarados ao governo do montante global anual de transações financeiras, em especial
daquelas que se constituem em pagamentos entre pessoas. O resultado dessa diferença

foi tomado como o volume de rendas e receitas sonegadas.

O volume global de transações financeiras. a débito, foi estimado em US$
3.480 bilhões, obtidos das operações em contas-correntes bancárias, operações de
crédito, aplicações financeiras, operações de câmbio e operações de mercado aberto em

1992.

Foram excluídas desse total, o montante de US$ 1.850 bilhões, referentes

a movimentações bancárias que não se constituem em pagamentos entre pessoas
distintas, tais como' aplicações financeiras feitas por registro direto em conta-corrente ou
por emissão de cheques, transferências entre contas de uma mesma pessoa e pagamentos

ao Governo.

Total de operações US$ 3.480 bilhões

Total de operações que não representam pagamentos .<-) US$ 1.850 bilhões

Total de pagamentos US$ 1.630 bilhões

1 Para uma resenha a respeito das metodologias de mensurações da evasão fiscal e as principais
estimativas para os outros países. v. Mourão & Soares (92).
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Os rendimentos e receitas declarados ao Governo Federal foram:

(a) Receitas operacionais das empresas
(SRF: IRPJ - Lucro Real, Presumido ou Microempresa) US$ 1.050 bilhões

(b) Rendimentos dos indivíduos
(SRF: IRPF - rendimentos do trabalho) US$ 70 bilhões
(SRF: IRPF - rendimentos de outras fontes) US$ 25 bilhões
(INSS: CSEmpregado e CSEmpregador - salários) US$ 55 bilhões
(estimativa da sobreposição entre salários INSS e SRF) ,.,(-../-)..•.•U"""S=$_ ..•.•1O~b=il=h=õe~s

Total receitas/rendimentos declarados ao Governo Federal US$ 1.190 bilhões

Os bancos não possuem conta-corrente, mantendo seus recursos próprios
em reservas no Banco Central. Assim, para obtermos o volume total de recursos que
circula pela economia é necessário a agregação de suas receitas ao total de transações

bancárias

Total de pagamentos US$ 1.630 bilhões

Receita dos bancos US$ 50 bilhões

Total ajustado US$ 1.680 bilhões

A diferença entre o volume de recursos entre pessoas e os valores

declarados ao governo representa a economia oculta.

Total ajustado US$ 1.680 bilhões

Rendas e receitas declaradas (-) US$ 1.190 bilhões

Rendas e receitas advindas da economia submersa........ US$ 490 bilhões

Dessa forma, se a velocidade de circulação da moeda é idêntica em
ambos os mercados. formal e informal, a economia submersa representaria 29,17 % do

total da produção de bens e serviços do País.

Além disso, se impusermos sobre a renda sonegada a mesma alíquota

efetiva suportada pelo setor formal ( 7,56% = US$ 90 bi I US$ 1.190 bi) e se a
sonegação é uniforme em todos os níveis de governo, podemos afirmar que o montante

de tributos sonegados no período atingiu US$ 37 bilhões (US$ 490 bi x 7,56%).

Assim, a arrecadação tributária potencial seria de US$ 127 bilhões,

equivalendo a um percentual de evasão fiscal de 41,18% calculado sobre os tributos
efetivamente arrecadados. Ou seja, para cada CR$ 1,00 arrecadado, teria havido naquele

periodo a sonegação da ordem de CR$ 0,41.

Esse resultado é baseado em dois pressupostos fortes. O setor informal e

o setor formal exibiriam (i) mesma velocidade da moeda e (ii) mesma carga tributária. A
questão da velocidade da moeda é de dificil aferição. Mas, a transposição da carga
tributária efetiva ao setor informal tende a superestimar o índice de evasão fiscal.
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A carga tributária somente atinge tais valores efetivos devido a adicionaís
ou alíquotas especiais que são impostas aos grandes contribuintes. Estes sofrem um
controle mais efetivo e possuem dificuldades de ordem operacional para executar a
sonegação fiscal ordinária Caso os pequenos sonegadores resolvessem espontaneamente
voltar a pagar seus impostos, estes seriam gravados a taxas inferiores que a média
efetiva. Além disso, vale registrar a existência de tributações especiais, menos onerosas,
voltadas aos contribuintes de menor porte (Microempresas ou tributação pelo Lucro
Presumido).

B) EVASÃO ESTIMADA POR METÓDOS DIRETOS DE MENSURAÇÃO

As estimativas abaixo foram executadas por técnicos da Secretaria da
Receita Federal, que utilizaram o método direto de aferição da evasão fiscal: os
montantes de impostos pagos espontaneamente foram comparados com os valores
devidos apurados pelas auditorias realizadaspela SRF.

Cabe observar que a programação de empresas a serem fiscalizadas,
devido aos escassos recursos humanos e materias da administração tributária, é voltada
para o contribuinte que exibe indícios de prática da sonegação fiscal. Assim, os valores
obtidos não poderiam ser diretamente extrapolados para o universo dos contribuintes,
pois estaríamos superestimando a evasão fiscalglobal.

8.1) A EVASÃO FISCAL DO IRPJ EM 1980

Mourão (85) realizou pesquisa com uma amostra de 154 empresas, cujos
pagamentos de Imposto de Renda haviam sido auditados, durante o ano de 1980. A
amostra foi estratificada em 6 setores de atividade econômica e em 4 classes de receita.
Os quadros abaixo expõem os principaisresultados:

TABEL.-\. o. indicador de evasão fiscal do IRPJ em 1980,
secundo a classe de receita operacional

CLASSE DE RECEITAS (Cr$) INDICE DE EVASÃO (%)

() - 10.000 193

10.000 - 50.000 80

50.000 - 250.000 41

Acinu de 250.000 3

Global 36
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TABELA 7: indicador de evasão fiscal do IRPJ em 1980,
segundo a atividade econômica

ATIVIDADE ECONÔMICA INDICE DE EVASÃO (%)

Indústria de extração 31
Indústria 5

Agropecuária 210
Serviços 5

Comércio 17

Outros 20
Global 36

o índice global de evasão fiscal foi estimado em 36%. Para cada CR$
1,00 declarados, outros CR$ 0,36 haviam sido sonegados e detectados pelos agentes do
Fisco.

8.2) A EVASÃO DO IMPOSTO DE RENDA EM BRAS(UA

Piscitelli (82) avaliou a evasão fiscal do Imposto de Renda, com base em
202 fiscalizações ocorridas em 1981, sendo 102 auditorias sobre indivíduos e 100
realizadas sobre empresas. Sua amostra limitava-se à Delegacia da Receita Federal de
Brasília O quadro abaixo resume os resultados obtidos:

TABELA s. indicador de evasão do imposto de renda em Brasilia

TRffiUTO INDICE DE EVASÃO (%)

IRPF (illdi\ iduos) 232
IRPJ (empresas) 93

8.3) O INDICADOR DE EVASÃO EM AUDITORIAS DIRETAS (LlEF)

Mais recentemente, a Secretaria da Receita Federal estabeleceu
formulário adicional para controle das fiscalizações executadas (LIEF - Listagem de
Informações Econômico-Fiscais), nos quais constavam, entre outras informações, os
impostos declarados pelo contribuinte e os valores apurados na ação fiscal. O quadro
abaixo resume os valores obtidos para os anos de 1989, 1990 e 1991.
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TABELA 'J: indicador de evasão em auditorias
diretas (LIEF)

VALORES LANC; ADOS (Milhõcs UFIR) PERCENTUAL MÉDIO (%)

Ano Espontâneo De oficio Total Acréscimo Indice Evasão

1<}~9 24K,1 161.2 409,3 65,0 39,4

199U 17'.),7 233,9 413,6 130,1 56,5

19'} 1 172,3 97,4 269,7 56,6 36,1

media óOll,J 492,5 1.092,6 82,1 45,1

Assim, no ano de 1989, para cada CR$ 1,00 declarado, as empresas

fiscalizadas sonegaram CR$ 0,39. No ano de 1990, esta relação foi de CR$ 0,57
sonegados para cada CR$ 1,00 declarado e em 1991, ela voltou a cair para um patamar
de CR$ 0,36 sonegados para cada cruzeiro pago espontaneamente. Este formulário de

acompanhamento tem sido aplicado apenas ao IRPJ e ao IRPF.

C) MÉTODOS INDIRETOS DE MENSURAÇÃO DA EVASÃO FISCAL

Os trabalhos que se seguem utilizaram técnicas indiretas de mensuração
da evasão fiscal. Em geral, elas partem da arrecadação potencial do tributo em estudo e

comparam com o efetivo recolhimento ocorrido. Isso toma o índice de sonegação
extremamente dependente dos pressupostos utilizados para a obtenção do potencial de

arrecadação.

e.n A EVASÃO FISCAL BASEADA NAS CONTAS NACIONAIS

Montoro Filho (91) realizou exercício de mensuração onde a arrecadação

potencial de alguns tributos foi estimada com base nas contas nacionais, sendo estas
comparadas com os recolhimentos efetivos em 1990. O quadro abaixo resume os

resultados obtidos.
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TABELA íu; indicador de evasão fiscal. a partir das contas nacionais

ARRECADAÇAO ARRECADAÇAO INDICE
TRIBUTO POTENCIAL EFETIVA DE EVASÃO

(%PIB) (%Pffi) (%)
IR IO,UO% 3,96% 152,5 %

(empresas c indivíduos)
Encargos Sociais 15,00% 8,73% 71,8%

(INSS. PISIPASEP,
FINSOCIAL. FGTS.

CSLL)
1CMS c lSS 10,00% 7,61 % 31,4%

Outros 8,00% 4,70% 70,2%
(IPI. IPTL'. IOF. IPV A. IJ)

Gloo.ll 43,00% 25,00 % 72,0%

Assim. segundo a estimativa do autor, para cada CR$ 1,00 recolhidos

existiriam CR$ 0,72 sonegados. Chama a atenção da magnitude da evasão do Imposto

de Renda: para CR$ 1,00 recolhido, CR$ 1,53 sonegados.

c.2) INDICADOR DE EVASAo DOS GRANDES CONTRIBUINTES

A Secretaria da Receita Federal vem realizando um trabalho de

acompanhamento do pagamento de tributos dos grandes contribuintes. Em dezembro de
1Q92, foi utilizada uma amostra de 4.310 empresas (todas com faturamento acima de

VS$ 1 milhão), que representavam cerca de 52% da arrecadação. Em novembro de
1993, repetiu-se o exercício para uma amostra de 29.518 empresas (faturamento acima

de L'S$ 1.8 milhão), representando 85% da arrecadação.

Foram elaborados os valores potenciais de arrecadação, a partir do
faturamento das empresas. A discrepância entre o índice potencial e o valor efetivamente

recolhido foi tomada como indicador da evasão fiscal.

o índice da arrecadação potencial sobre o faturamento foi elaborado com

metodologia específica para cada tributo. Como exemplo, para o IRPJ, foi estimado que
o lucro médio das empresas atingiria 6% do faturamento. A alíquota efetiva do IRPJ foi
estimada em 30%. estabelecendo lima arrecadação potencial da ordem de 1,8% do
faturamento. Como a relação efetiva foi de 0,9%, ficou estabelecido um indicador de

evasão de 100% (Cr$ 1,00 sonegado para cada Cr$ 1,00 pago).

o quadro abaixo mostra os índices de evasão obtidos:
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i.so PIS/PASEP (demais)

1.15

TABELA 11: indicador de evasão fiscal dos grandes contribuintes

1992 1993

IRPJ

2AO COFINS

TRIBUTO ÍNDICE DE EVASAo TRIBUTO INUICt: DE EVASÃO

COFINS

1.10 IRPJ 1,40

CSLL 0.70 CSLL 0,61

IRRF - Trabalho 0,50 IRRF .;.Trabalho 0,42

IPI (beb., dest., perf.) 2,00 IPI (beb., dest., perf.) 2,00

IOF - Seguros 4.60 IOF - Seguros 0.11

PlS,.PASEP 0,30

Global 1,20 Global 0,70

As amostras e os tributos estudados sofreram modificações de um
período para o outro, impossibilitandoa comparação entre os níveis globais de evasão.
Entre os tributos estudados em ambos os períodos, o IRPJ foi o único tributo sofreu
aumento no seu índice de evasão.
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D) RESUMO DOS INDICADORES DE EVASÃO FISCAL

o quadro abaixo compara os principais resultados obtidos: ..
TABELA 12: resumo dos indicadores deevasão fiscal no Brasil

EVASÃO

AUTOR MÉTODO PERÍODO (CR$ 1,00 evadido pl
CR$ 1,00 pago)

SRF - Transações movimentação 1992 0,41

Financeiras bancária

Mourão auditorias 1980 0,36
diretas

Piscitelli auditorias 1981 1,63
diretas

SRF - LlEF auditorias 1981J 0.39
diretas

SRF -L1EF auditorias 1990 0,57
diretas

SRf - UEF auditorias 1991 0,36
diretas

Montoro filho arrecadação 1990 0.72
potencial

SRF - Grandes arrecadação 1992 1.20
Contribuintes potencial

SRf - Grandes arrecadação 1993 0.70
Contribuintes potencial

Os indicadores acima não permitem uma síntese definitiva, pois

praticamente inexistem estudos distintos para os mesmos períodos e as estimativas
acusam lima grande dispersão. Os índices variam entre CR$ 0,36 e CR$ 1,63 de evasão

para cada cruzeiro efetivamente recolhido.

Se considerássemos uma certa estabilidade do índice de sonegação ao

longo do tempo, poderíamos afirmar que as estimativas dos métodos diretos se
aproximam daquela obtida pelo método das transações financeiras. A evasão fiscal se
estabeleceria em algo por volta de CR$ 0,40 evadidos para cada cruzeiro recolhido.
Menos otimistas, as estimativas realizadas através de métodos indiretos indicaríam uma

evasão fiscal de Cr$ 0,70 para cada cruzeiro recolhido.
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