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Resumo 

 

Nos dias atuais, é nítido o desenvolvimento de novas tecnologias contábeis 
propiciadoras de relevante sonegação. Um significativo exemplo é a indevida 
utilização da informática, através de programas que já trazem, entre outros artifícios, 
o “caixa dois”. 

Constantes mudanças da legislação do ICMS propiciam o surgimento de novas 
técnicas contábeis ilícitas. Lançamentos indevidos de créditos, passivos fictícios e 
omissão de saídas de mercadorias tributáveis estão a desafiar a argúcia dos prepostos 
do Fisco. 

Este trabalho visa explicitar quais das aludidas técnicas de sonegação estão causando 
diminuição da confiabilidade e representatividade dos documentos fiscais, gerando 
prejuízos ao Erário Público.   
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A demonstrar a crescente preocupação do Poder Estatal com a questão da evasão fiscal, 
está o fato de que, tendo em vista o aperfeiçoamento em nível nacional das técnicas de 
sonegação, os Estados, através do Convênio ICMS 22/94, criaram o CONIF – Comissão 
Nacional de Intercâmbio de Técnicas e Informações Fiscais. Órgão com atribuição de 
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permutar e aperfeiçoar técnicas de fiscalização, intercambiar informações cadastrais e 
econômico-fiscais, desenvolver procedimentos, realizar estudos etc. 

Pelo mesmo motivo fruto das mesmas preocupações, a economia mais pujante do país, o 
Estado de São Paulo, através do Decreto 46.614/02, fixou normas para a atuação conjunta 
da Procuradoria Geral do Estado e da SEFAZ/SP. 

Sá (2000: 214 a 231) elabora uma radiografia das fraudes hoje em voga nas instituições. 
Faz a distinção entre fraude e erro; enumera uma série de práticas ilícitas; ressalta que a 
sonegação mais freqüente e fácil de ser detectada é aquela realizada no ativo circulante; e 
faz outras considerações, que serão apropriadamente analisadas neste artigo científico. 

Esta sucinta explanação traduz a premente necessidade de o Fisco estar tecnológica e 
cientificamente preparado para o combate à crescente sonegação fiscal. Tal preparação 
pode se dar em dois campos: aquisição de softwares e equipamentos de informática 
modernos, capazes de fazer par com os atualmente existentes no mercado e treinamento dos 
prepostos fiscais, através de cursos, palestras, elaboração de pesquisas e leituras de artigos. 

 

A “In-contabilidade” 

Inaldo Araújo (1998: 30) já afirma que os tipos de sonegação estão de tal forma 
pulverizados que não existe um que se destaque. Como fruto de nossas pesquisas na 
Internet, nos acórdãos do CONSEF, bem como das nossas entrevistas e coleta de dados 
com contadores e auditores de destacada experiência, citamos abaixo a maior parte das 
práticas ilícitas que estão a causar desfalques significativos nos cofres públicos: 

1- Venda de mercadoria sem emissão de documento fiscal. Falta de comprovação da 
origem de recursos existentes no caixa. 

2- Recolhimento a menos do ICMS pela divergência entre os valores lançados no 
livro registro de saídas e os escriturados no livro registro de apuração do ICMS. 

3- Recolhimento a menos do ICMS pela divergência entre os valores consignados 
nos documentos fiscais e os lançados nos livros próprios. 

4- Recolhimento a menos do ICMS por divergência entre os valores do imposto 
recolhido e os escriturados no livro registro de apuração do ICMS. 

5- Utilização indevida de crédito fiscal. 

6- Crédito fiscal. Falta de estorno em função da deterioração, quebra ou perda de 
mercadorias entradas no estabelecimento. 

7- Falta de recolhimento do imposto por diferença de alíquotas sobre aquisições 
interestaduais de mercadorias para consumo no estabelecimento. 

8- Recolhimento efetuado a menor em função de uso de alíquota diferente da 
aplicável à operação. 

9- Falta de recolhimento de ICMS relativo à antecipação tributária quando as 
mercadorias adquiridas de outro estado são enquadráveis na substituição tributária. 
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10- Subfaturamento no valor da operação, ou seja, aplicação de base de cálculo 
menor do que a efetivamente verificada na transação comercial. 

11- Operação tributável declarada como não tributável. Transferência de bens do 
ativo permanente incorporados ao estabelecimento há menos de um ano. 

12- Falta de escrituração de notas fiscais no livro de registro de saídas. 

13- Compras não contabilizadas. 

14- Armazenagem de mercadorias em estabelecimento não inscrito. 

15- Passivo fictício na conta FORNECEDORES. 

16- Calçamento de notas fiscais, ou seja, utilização na primeira via de base de 
cálculo diferente da utilizada nas demais. 

17- Máquinas registradoras: diferenças entre os valores acumulados no equipamento 
e os lançados no livro registro de saídas. 

Como visto, muitos são os casos, em auditoria fiscal, em que se faz necessário examinar 
com o objetivo de detectar fraudes. O conhecimento delas pelo auditor fiscal, por 
conseguinte, é condição essencial de cultura. 

 

A Distinção Entre Fraude e Erro 

É mister que se faça uma distinção entre fraude e erro em contabilidade. Fraude é uma ação 
premeditada para lesar algo ou alguém (pessoa física ou jurídica). Erro é uma ação 
involuntária, destituída do intuito de causar danos. A fraude pode ser um agregado de 
premeditações, visando-se tirar proveito de alguma forma. 

Os erros são, por exemplo, somas feitas sem computar parcelas, crédito em dobro, inversão 
de números, esquecimento de realizar o transporte de números, classificação indevida de 
documento etc. 

As fraudes já se operam com desvios de valores devidos, adulteração de documentos, 
falsificação de documentos, desvios de mercadorias etc. 

A ocorrência de fraude, pois, é de natureza diferente daquela do erro, embora possam 
ambos ocorrer sobre os mesmos fatos e documentos (balanços, balancetes, fichas de 
estoque etc.). O fraudador é um tipo específico, e nem sempre comete o ilícito sozinho, mas 
com a ajuda de terceiros. Quanto mais imperfeito é o controle de uma empresa, tanto mais 
vulnerável ela se torna a erros e fraudes. 

A prática tem comprovado que as fraudes quase sempre são praticadas por quem tem 
ascendência na hierarquia funcional da organização, ou seja, por quem tem poder decisório 
na empresa. 

Quando, então, com autoridade, alguém acumula funções, possui em suas mãos grandes 
canais abertos para a prática do ilícito fiscal; por exemplo, quem compra também paga; 
quem recebe duplicatas também detém o controle da tesouraria etc. O acúmulo de funções é 
um atributo que induz à fraude. 
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Em matéria de auditoria fiscal, sendo o objetivo apurar administração ruinosa ou 
fraudulenta, por exemplo, não se pode dispensar o exame dos controles internos. Um bom 
levantamento de quesitos a ser elaborado no precitado exame é: 

1- Existe acúmulo de funções na empresa? 

2- Onde se processam tais acúmulos? 

3- Quais as funções e cargos acumulados? 

 

Capital Circulante 

Um significativo índice de fraudes com impactos na arrecadação tributária ocorre nos 
elementos do capital circulante do estabelecimento, ou seja: dinheiro, estoques e créditos a 
receber. Em regra, a fraude de caixa fica dificultada quando a empresa só paga por cheques 
nominativos aos beneficiários e deposita tudo o que recebe integralmente. 

Ao iniciar os seus exames na empresa, se o auditor detectar autorização e realização de 
pagamentos sendo feitos pela mesma pessoa, deve se aprofundar, pois aí reside um forte 
indício de possibilidade de fraude. 

Na verificação de haveres, podem estar simulados saldos da conta caixa; muitas vezes, um 
saldo muito alto não significa a existência do numerário; ao contrário, pode não ter nada 
que o represente fisicamente, ou, então, cheques falsos, vales, ou nem existir coisa alguma. 
Para cobrir saldos de caixa, o sonegador pode emitir um cheque pré-datado de terceiro 
(falso) ou mesmo alegar que o numerário foi entregue a funcionário para efetuar o 
pagamento. 

A maioria das práticas de sonegação passa pelo caixa da empresa. Entradas a menor e 
saídas a maior são algumas das práticas ilícitas comuns que mascaram o saldo de caixa. As 
saídas fictícias de caixa, traduzidas por pagamentos que não correspondem à realidade, 
podem ser muitas, mas entre elas encontram-se: 

1- Funcionários fantasmas ou não existentes na folha de pagamento da empresa; 

2- Compras com notas frias ou calçadas; 

3- Duplo lançamento em caixa de um mesmo pagamento; 

4- Notas fiscais adulteradas para valor a maior; 

5- Comissões pagas sobre vendas não realizadas; 

6- Descontos oferecidos aos clientes, mas só em ficção, ou seja, o cliente pagou;  

7- Guias de recolhimento de tributo falsificadas; 

8- Pagamento de multa contratual inexistente; 

9- Registro de saída de caixa com simples comprovante interno; 

10- Saque de sócios por conta de lucros quando os lucros não existem ou não estão 
apurados; 

11- Aquisição de títulos de participação de sociedade já em quebra, por valor 
notoriamente superior à realidade de mercado; 
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12- Omissão de receitas extraordinárias ou ordinárias; 

13- Baixa de bens do ativo, vendidos como sucata, mas em verdade negociados por 
valores reais e mais altos; 

Muito grande é o número de ilícitos contábeis que se praticam e que passam pelo caixa. A 
forma como se realizam varia de acordo com a criatividade do sonegador. Assim, por 
exemplo, umas são de grosseira forma e outras são altamente sofisticadas. Detectar tais 
anomalias não é difícil a um bom profissional. 

 

Estoques 

No que se refere às fraudes praticadas nos estoques, de igual forma, não menos variadas se 
apresentam: 

1- Sub-avaliações, traduzidas por alterações, quer em quantidades, quer em 
valores; 

2- Sub e superfaturamentos; 

3- Adulterações de espécies; 

4- Considerações de bens obsoletos como estoque válido; 

5- Considerações de bens usados como se novos fossem; 

6-  Controles de entradas de estoques adulterados; 

7- Controles de saídas de estoques adulterados; 

8- Falsificação de notas de transferência; 

9- Notas com quantidades divergentes das reais; 

10- Baixas de mercadorias como obsoletas quando na realidade não apresentavam 
nenhum defeito ou vício. 

As fraudes em estoques são deveras variadas e criativas, e podem operar-se como fraudes 
de empregados ou administradores. 

 

Duplicatas a Receber 

 

Não menores são os casos em duplicatas a receber: 

1- Reconhecimento da duplicata sem a baixa; 

2- Emissão de duplicata sem venda real; 

3- Emissão de duplicata com valor notoriamente diverso do de venda; 

4- Duplicata há muito tempo vencida e ainda considerada a receber. 

As práticas de sonegação com o uso das duplicatas a receber são semelhantes às que se 
podem realizar em créditos diversos, ou seja, naqueles não oriundos de vendas. 
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Muitas manipulações podem ser realizadas para mascarar a situação de caixa, créditos e 
estoques. Por esta razão, também, para o auditor fiscal, uma das matérias de exame de 
ilícitos que mais interessa é a que se refere ao ativo circulante, embora não seja ele a única 
fonte de tais anomalias. 

 

Ativo Imobilizado 

As imobilizações técnicas e aquelas de rendimento também são fontes de sonegação fiscal. 
Muitos interesses podem existir em reduzir ou aumentar os valores desta parte do capital, 
quer por efeitos qualitativos quer quantitativos. Entre os ilícitos mais comuns na área do 
imobilizado encontram-se: 

1- Aquisição fictícia de bens; 

2- Produção de bens pela própria empresa e com os investimentos registrados 
como despesas do exercício, sem débito às contas do imobilizado; 

3- Depreciações exageradas; 

4- Reparações não realizadas; 

5- Reformas registradas como despesas; 

6- Venda de parte de bens de produção, sem registro e sem baixa; 

7- Destruição de bens em acidente e sem a baixa respectiva; 

8- Bens obsoletos que constam como se de plena utilidade fossem. 

Embora menos freqüentes, as práticas fraudulentas podem ocorrer no permanente.  

 

Dívidas e Patrimônio Líquido 

Conforme o caso, pode haver interesse em aumentar ou diminuir as dívidas expressas em 
balanço. O empresário que necessita de crédito, parcelamento de débitos etc. pode usar a 
fraude de mascarar dívidas.  

Geralmente, as dívidas que se escondem são substituídas por longo prazo (quando são a 
curto prazo), ou não são registradas. As dívidas que se inventam são resultado de contratos 
fictícios, notas frias de fornecedores, notas promissórias, empréstimos de sócios etc. 

Também no patrimônio líquido podem ocorrer fraudes. Em geral, embora não com 
freqüência, defluem de falsas constituições de capital, ou melhor, de suas integralizações. 

 

Custos 

Para o auditor fiscal do ICMS, os custos são uma importante fonte de práticas ilegais a 
analisar. Isto porque, nos custos, tais práticas podem se dar com o fim de alterar a 
incidência do referido tributo. 

Também se alteram custos para mascarar preços. Para fraudar o valor dos custos, frauda-se 
o valor dos seus componentes, ou seja, matéria prima, mão de obra, gastos indiretos 
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(energia, transportes, conservação, manutenção etc.). As fraudes em matérias primas podem 
se dar, por exemplo, através de aquisição com notas frias ou calçadas. A constatação e a 
investigação da fraude nos custos demandam não somente a análise documental,  mas 
também , algumas vezes, a observação do processo de produção, pois é através do exame 
direto que se consegue concluir sobre as falsidades. 

Comum, também, é a inserção nos custos dos produtos de valores de pesquisa e royalties; a 
pesquisa é, ao se inserir no custo uma parcela de amortização do diferimento do que foi 
gasto para obter uma fórmula vitoriosa (por exemplo); o royaltie é o que se paga para 
utilizar o que terceiros concederam como uso. Muitos custos são elevados a partir de 
amortizações falsas e de royalties fantasiosos. Também, como custos indiretos, incluem-se 
algumas vezes gastos realizados em formas e modelos, ou seja, coloca-se como custo o que 
na realidade tem sua utilidade perdurada e que deveria ser imobilização. Também ocorrem, 
como fraudes nos custos, embora em casos não muito comuns, amortizações indevidas de 
valores de patentes de invenção. 

As práticas ilegais nos custos, por conseguinte, não são apenas aquelas que passam pelo 
caixa, mas também as que se realizam através de ajustes de valores. 

Se a empresa não mantém uma escrita de custos, dificulta a atividade de auditoria fiscal, 
mas não impossibilita de todo a ação investigatória do auditor. 

 

Despesas 

As despesas possuem um vasto campo para a prática do ilícito, pois além das tributárias, 
abrangem as administrativas, comerciais, financeiras e extraordinárias. Podem, em regra, 
resultar de pagamentos, mas também de ajustes. Em geral, podem até estar documentadas. 
Devem, por isso, merecer análise não só documental, formal, mas também de suas 
justificativas. 

Dentre os muitos casos de fraudes nas despesas podem, por exemplo, ocorrer: 

1- Aquisição de notas frias de bens ou serviços; 

2- Pagamento de salários a pessoas que não existem; 

3- Simulação de gastos com recepções ou relações públicas; 

4- Consideração de gastos pessoais de sócios como se fossem da empresa; 

Em geral, quase a maior parte das práticas ilícitas no caixa aplicam-se à mesmas nas 
despesas. A intenção dos fraudadores são sempre as mesmas, ou seja, defenderem 
ilicitamente o interesse próprio, sempre com a lesão dos direitos de terceiros. 

 

Documentos 

Vícios documentais podem se apresentar por falsidade ou por adulteração. A falsidade é a 
existência simbólica, ou seja, há documento, mas não há transação. É o caso, por exemplo, 
da nota fria; existe nota, mas não existe a compra.  Adulteração consiste em alterar-se um 
documento verdadeiro, de transação verdadeira; assim, por exemplo, acrescenta um número 
em nota fiscal para aumentar um valor: 1 para 7, cuja alteração é fácil, ou 3 para 8. 
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Outros vícios documentais podem aparecer nos aspectos formais dos mesmos, por exemplo, 
obtendo-se aceite em duplicata ainda não preenchida, obtendo-se nota promissória em 
branco etc.  O exame do documento, pois, não deve estar restrito à sua mera existência, 
mas ao fato de estar ele apto ou não a embasar um registro contábil. O fato de um registro 
possuir documento não significa que está correto; embora o registro possa, até, 
contabilmente, estar certo, o documento que o originou pode ser falso ou adulterado.  

Não basta que um documento exista, é necessário que seja competente, em suma, que seja 
legalmente adequado a representar o fato a que se refere e que o faça de forma verdadeira, 
sem maquiagens. A competência de um documento reside na sua autenticidade, quer como 
documento em si, quer diante da realidade dos fatos. 

 

Registros 

O documento pode ser autêntico, mas o registro pode ser viciado; existem várias formas de 
sonegar ICMS através de registros, sejam eles em documentos de informações econômico-
fiscais ou nos próprios livros  fiscais. Citamos alguns: 

1- Registros duplos; 

2- Omissão de registros; 

3- Classificação errônea da operação; 

4- Registrar fato diverso do constante do documento; 

6- utilizar-se de espaço nos livros, inserindo informações indevidas entre as linhas; 

7- realizar o transporte de importâncias com inversão de números, aumentos de 
zeros, adulteração de números etc.; 

No caso de lançamentos por computadores, o uso de códigos facilita, ainda mais, a prática 
de vícios nos registros. Também muito facilitada fica a fraude nos registros por computação 
em que não existem documentos (alguns casos da Internet, por exemplo). Estas razões pelas 
quais os auditores fiscais da atualidade necessitam, cada vez mais, dos conhecimentos de 
tal especialidade, pois cada vez mais os processos de registros estão sendo realizados por 
computação eletrônica de dados. 

 
Demonstrações Contábeis 

Como o auditor fiscal precisa lidar com demonstrações contábeis (balanço e apuração de 
resultados, basicamente), deve acautelar-se em relação às fraudes que podem ser 
perpetradas em tais peças. São, em geral, de classificações de grupos. Assim, por exemplo, 
colocam-se no ativo circulante duplicatas a receber que já se acham vencidas há muito 
tempo e que deveriam estar no realizável a longo prazo. Tal fato leva a falsos qüoficientes 
de liquidez. Também é falsidade demonstrativa o fato de se classificarem como estoques, 
no circulante, os valores de mercadorias e materiais obsoletos, que não podem ser 
utilizados em razão de defeitos. 

A própria lei 6.404/76 (das sociedades por ações) ajuda a falsidade, para fins de análise, 
através de seus grosseiros erros de definições e conceitos de contabilidade. Destarte, o 
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auditor fiscal, ao estudar a situação da empresa por análise de balanços e demais 
demonstrações contábeis, deve acautelar-se de modo a produzir  seus próprios 
demonstrativos, pois tanto a legislação quanto a empresa podem estar colaborando para 
falsas medições patrimoniais e de resultado. 

 

Defeitos de Clareza 

A clareza difere da individuação. Como vimos, individuar é particularizar, apenas, mas 
clareza exige que o registrado esteja ao alcance de quem o consulta, em suma, precisa ser 
compreendido sem dificuldades. Clareza é evidência, aquilo que é inteligível. Um dos 
recursos, porém, da má prática contábil é fazer o oposto, confundir, tornar obscuro. Os 
defeitos provenientes da falta de clareza podem estar na elaboração de uma nota fiscal, um 
documento de informação econômico-fiscal, um documento de informação cadastral, uma 
demonstração contábil etc. Obstrui-se a clareza adotando-se termos de interpretação 
diversos, duvidosos, utilizando-se de expressões que são inventadas ou criadas com o fito 
de prejudicar o fácil entendimento. Escondem-se muitas vezes, manobras de registros, 
através de títulos de contas que possuem duplo sentido ou que não conseguem ser 
entendidos. 

 

Defeitos de Codificação 

A troca de códigos é usual como fraude. O uso de códigos é comum nos regimes de 
computação eletrônica e mesmo em algumas escritas ainda mecanizadas. Se, de um lado 
existe a facilidade de digitação, evitando-se a perda de tempo em escrever nomes, por outro 
lado torna-se muito mais fácil o ilícito (as estatísticas provaram que tais fraudes cresceram 
exponencialmente com a implantação da informática nos escritórios de contabilidade e 
departamentos contábeis das empresas). 

O auditor deve estar atento. Códigos semelhantes devem ser fonte de preocupações, como, 
por exemplo, os que possuem os mesmos números, como 345 e 435 ou 543. Uma simples 
mudança de ordem em tais números provoca conseqüências de monta na escrita contábil e 
no cálculo dos impostos devidos. 

Em regra, as grandes empresas possuem um registro de códigos, ou, se não possuírem, pode 
o auditor fiscal pedir para que sejam listados, pois pode orientar-se observando as 
semelhanças numéricas e a probabilidade de equívocos ou práticas dolosas. 

 

Considerações Finais 

Desde a constatação de que o homem era um ser gregário e necessitava viver 
harmoniosamente em sociedade, para manter o bem estar e o convívio social foi 
demandado o tributo (instrumento governamental de implementação de políticas públicas). 
Amada por uns e odiada por outros, esta exação vem ao longo dos tempos sobrevivendo às 
diversas mudanças que estão submetidas à sociedade.  
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Entretanto, ressalta-se que os argumentos que justificam sua existência e manutenção 
permanecem de certa forma incompreendidos por aqueles que compulsoriamente são 
levados ao seu recolhimento.  

Diversos fatores têm levado o contribuinte a burlar o Fisco, pelos mais diferentes modos, 
seja pela sonegação, pela simulação, pelo conluio, fraude ou elisão fiscal. Não faltam 
meios, nem profissionais, para proporcionarem formas de promover rombos no Erário 
Público. Hodiernamente, em âmbito nacional, a Evasão Fiscal se avoluma como um 
Gigante e que cresce ininterruptamente.  

É mostrado que o setor de alimentação figura como um dos que menos paga impostos no 
Brasil, de acordo com a pesquisa da Receita Federal feita com 214.000 empresas de todos 
os ramos de atividade. Em 1994, o Senado em relatório de uma CPI da Evasão Fiscal, 
mostra que no setor de alimentos 98% do IPI devido não eram recolhidos pelas empresas. 
Em seguida vinham setores como o químico(59%), têxtil(54%) e metalúrgico(51%). 

Urge a implementação de novas campanhas de educação tributária e a continuação das 
atualmente existentes. Iniciativas do tipo SUA NOTA É UM SHOW, FAZCULTURA, 
SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE, entre outras, são demonstrações de 
que o Poder Público está atento a esta urgência. 

Igualmente notável, é a necessidade de que os órgãos arrecadadores tenham nos seus 
quadros profissionais motivados, capacitados e sintonizados com a sempre mutante 
realidade do mundo contábil e financeiro. 

Outra não foi a intenção deste trabalho: colaborar, ainda que em pequena dosagem, para a 
sobredita capacitação. 
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