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RESUMO 

O presente estudo tem por finalidade analisar as fraudes perpetradas contra o 
Fisco nas quais haja envolvimentos de profissionais contabilistas e analisar as 
causas e conseqüências de tais atos desde a constituição, desmembramentos e 
cisões de empresas, registros fiscais, registros contábeis, auditorias e perícias 
efetuadas. A abordagem também vai buscar as implicações de ordem ética 
profissional, da responsabilidade civil, da responsabilidade penal ampla (geral) e 
específica à luz da Lei 8.137/90 que cuida dos crimes contra a ordem tributária. 
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Visa, o presente artigo, apresentar de modo contextualizado a atuação do 
profissional contabilista e os desvios de conduta que podem resultar em evasão 
tributária. Para tanto, serão apresentados conceitos de Estado, da Tributação, 
Evasão Fiscal, o Papel do Contabilista, Disciplinamento Ético e Legal da Profissão 
de Contabilista, Fraudes e Meios de coibi-las. 

 A importância do tema, como se vê, é piramidal, visto que se trata de assunto da 
mais relevante importância e de abordagem inédita, o que requer um tratamento 
especial acerca do sistema ético-normativo da atuação do contabilista perante o 
Fisco Estadual. 

Assim, o ponto central deste artigo é a apresentação de uma visão crítica acerca da 
atuação do profissional contabilista no contexto intra-empresarial e o seu 
envolvimento em ações prejudiciais ao Fisco.  

O conhecimento pormenorizado da atuação do contabilista e níveis de envolvimento 
em ações contrárias aos interesses do Fisco Estadual é de vital importância para o 
deslinde da questão, já que há que se ter em vista a análise de questões éticas dos 
negócios e a forma que a presença ou a ausência da ética pode influenciar na 
conduta do referido profissional. 

Para a consecução dos objetivos buscou-se informações através de pesquisas 
bibliográficas em geral, valendo-se do emprego de livros, revistas e fontes 
secundárias. 

 

O Estado e a Tributação 

Sacha Calmon Navarro Coelho, em sua excelente obra “Curso de Direito Tributário 
Brasileiro”, 6ª edição, p. 38, Editora Forense, Assim se expressa:  

“O Estado, ente constitucional, uma vez constituído realiza os seus fins por meio 
de três funções em que se reparte a sua atividade: legislação, administração e 
jurisdição”. 

Na p. 37 da obra acima citada, colhemos o trecho abaixo transcrito: 

“Vamos deixar no olvido os Estados pretéritos, os Estados Totalitários. Vamos 
surpreender o Estado Constitucional contemporâneo, o Estado de direito, o Estado 
Democrático”. 

O poder de tributar é exercido pelo Estado por delegação do povo. O Estado, ente 
constitucional, é produto da Assembléia Constituinte, expressão básica e fundamental 
da vontade coletiva. A Constituição, estatuto fundante, cria juridicamente o Estado, 
determina-lhe a estrutura básica, institui poderes, fixa competências, discrimina e 
estatui os direitos e as garantias das pessoas, protegendo a sociedade civil. 

O poder de tributar, modernamente, é campo predileto de labor constituinte. A uma, 
porque o exercício da tributação é fundamental aos interesses do Estado, tanto para 
auferir as receitas necessárias à realização dos seus fins, sempre crescentes, quanto 
para utilizar o tributo como instrumento extrafiscal, técnica em que o Estado 
intervencionista é pródigo. A duas, porque o tamanho poder há de ser disciplinado e 
contido em prol da segurança dos cidadãos. 
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Assim, se por um lado o poder de tributar apresenta-se vital para o Estado, 
beneficiário da potestade, por outro a sua disciplinação e contenção são essenciais à 
sociedade civil ou, noutras palavras, à comunidade dos contribuintes. 

Nos Estados politicamente organizados em repúblicas federativas, a Constituição não 
apenas institui o poder de tributar como também deve reparti-lo entre as pessoas 
políticas que convivem na federação. 

Dá-se assim, uma repartição de competências tributárias, processos constitucionais 
que se entrecruzam, embora um não se identifique com o outro, certo que a 
repartição de competência, temática mais rica, não se limita a uma simples repartição 
de receitas. Esta se contém naquela ou dela deriva”. 

Ainda na obra de Sacha Calmon acima referida, transcrevemos o seguinte trecho da  
p. 42: 

“A teoria dos atos funcionais, mais ainda a sua prática, diz de perto com o 
exercício da tributação. O poder de tributar do Estado, implicando contribuições 
dos cidadãos e justificado pela necessidade estatal, vem diretamente da 
Constituição (produto da vontade popular e reflexo das ideologias predominantes 
no meio social)”. 

O papel social do Estado se materializa pelas ações que realiza visando à 
construção de uma sociedade mais humana e justa. Tal construção passa pelo 
componente tributário, visto que numa sociedade onde as pessoas cumprem as 
suas obrigações tributárias o repasse para o atendimento das finalidades sociais se 
torna menos oneroso. A contrário senso, inversamente considerada, a sonegação 
fiscal resulta na injusta tributação dos que pagam os tributos em benefício 
daqueloutros que sonegam, visto que recebem do Estado os mesmos bens e 
serviços prestados genericamente aos cidadãos. 

 

Evasão Fiscal 

Dentre os usuários da informação contábil, talvez o mais exigente seja o Poder 
Público (União, Estados e Municípios) que, através da imposição da legislação 
tributária atribui obrigações específicas ao profissional contábil, que deve adequá-las 
aos Princípios ou Convenções Contábeis e às Normas Brasileiras de Contabilidade, 
para produzir, formalmente, trabalhos de boa técnica. A legislação tributária, assim 
como qualquer outra, deve ser fielmente cumprida pelos contabilistas, sem, 
entretanto, comprometer o lado técnico contábil.  

Os exemplos mais comuns estão na legislação do imposto de renda, em que o fisco 
determina regras que visam atender suas conveniências na arrecadação de tributos 
e contribuições federais. 

Quando a legislação confrontar com a boa técnica contábil, os profissionais devem 
atender aos ditames da lei tributária, com a escrituração de livros ou relatórios 
complementares, sem prejuízo da escrituração contábil, observando os princípios 
fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. 
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O papel do Contabilista 

A contabilidade como ciência ou técnica tem por objeto o patrimônio das entidades, 
enquanto o contabilista é aquele profissional que, dentre outras atribuições, é o 
responsável técnico pelos registros dos fatos que dão origem aos demonstrativos e 
relatórios contábeis que contam a história econômico-financeira das empresas e 
demais entidades. Acrescente-se também a competência técnica para a realização 
de auditorias, consultoria, assessoria perícias contábeis. 

O contabilista é o profissional cujo trabalho está ligado à gestão de controle do 
patrimônio das pessoas, empresas e entidades, e o seu comportamento ético é de 
fundamental interesse para particulares e para o Fisco. 

O exercício profissional se dá de diversas formas: como empregado de empresas ou 
instituições com vínculo empregatício direto; como prestador de serviços contábeis 
sem vínculo empregatício; como empregado de escritórios contábeis e de empresas 
de Auditoria externa. Em qualquer hipótese, manuseia e analisa diariamente 
documentos de terceiros e se relaciona com o as instituições fiscalizadoras da 
União, dos Estados e dos Municípios. Em razão da amplitude da atuação, está 
obrigado a se manter atualizado com uma gama vasta da legislação, dentre as quais 
citamos: trabalhista, previdenciária, societária, comercial, falimentar, financeira e 
tributária. 

É prudente que, em virtude da natureza do trabalho contábil, o contabilista deve 
estar atento aos fatos para evitar o cometimento de falhas no desempenho de suas 
atividades. Como se não bastasse, muitas vezes é solicitada do profissional a prática 
de atos ilícitos em benefício de terceiros, clientes e outros usuários da contabilidade, 
com o que o contabilista não poderá concordar. Na hipótese da imposição ou 
solicitação do seu cliente, chefe ou patrão para que cometa ato ilícito é 
recomendável, que além de não ceder às pressões, o profissional deve orientar o 
seu cliente a respeito das conseqüências do ato. 

Tais análises e levantamentos permitirão o conhecimento do perfil do contabilista 
infrator, inclusive o “modus operandi”, indicando as sanções até aqui previstas nas 
normas em vigor e apontando sugestões para a elaboração de novas normas 
tendentes a coibir a ação aética de tais profissionais e identificar as instituições e 
setores sociais mais atingidos pelos desvios da conduta, segundo os parâmetros 
éticos e legais que regem a profissão. 

Tal posicionamento decorre da ética geral imposta a todo cidadão e, em especial, da 
ética profissional constante do Código de Ética do Contabilista que, nos seus artigos 
2º, inciso I e 3º inciso XVII (conforme redação da Resolução 825/98 do Conselho 
Federal de Contabilidade), apresentam os seguintes ditames de forma peremptória: 

“Art. 2º São deveres do contabilista:  

I – exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a 
legislação vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou 
empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais”; 

“Art. 3º  No desempenho de suas funções, é vedado ao contabilista: 
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XVII -  iludir ou tentar iludir a boa fé de cliente, empregador ou de terceiros, 
alterando ou deturpando o exato teor de documentos, bem como fornecendo 
falsas informações ou elaborando peças contábeis inidôneas”; 

 

Condicionamentos Legais para o Exercício da Profissão de contabilista 

Aqui cabe apresentar os conceitos de Tributo e de Imposto, de Fato Gerador e de 
Legislação Tributária, em razão da sua importância para o conhecimento das 
situações previstas em lei como suficientes para gerar obrigações de caráter 
tributário. Para tanto, estão transcritos abaixo os artigos 3º, 16, 115,  119, 121 e 128, 
todos do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66: 

“Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei 
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 

“Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”. 

 “Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma 
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure 
obrigação principal”. 

 “Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da 
competência para exigir o seu cumprimento”. 

“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao 
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que 
constitua o respectivo fato gerador; 

II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação 
decorra de disposição expressa de lei”. 

“Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de modo 
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao 
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte 
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 
referida obrigação”. 

No tocante ao aspecto da responsabilidade civil,  o novo Código Civil Brasileiro, no 
seu artigo 1.177, parágrafo único, atribui responsabilidade ao contabilista,  conforme 
se constata na redação abaixo: 

“Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer 
dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo,  se houver 
procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se fossem por aquele. 

Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente 
responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros, 
solidariamente com o preponente pelos atos dolosos”. 
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Como está pacificada na doutrina, a responsabilidade é a obrigação que a pessoa 
tem de responder legal ou moralmente por seus próprios atos ou por atos de outrem, 
caso haja lei ou contrato vinculando o fato. Logo, responsável é aquela pessoa que 
responde, legal ou moralmente, pelos próprios atos ou pelos atos de outrem. É, 
portanto, aquele que tem a obrigação de reparar o mal ou o dano que causou a 
terceiros. 

No que pertine ao aspecto penal, o Código Penal Brasileiro dispõe sobre atos 
criminosos e fixa punições para os seus responsáveis. Os artigos 171, 298, 299, 
304, 305, e 342 cuidam da matéria de modo exaustivo. Dos dispositivos citados 
encontram-se transcritos abaixo os artigos 171 e 299: 

“Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro 
meio fraudulento. 

Pena – Reclusão, de um a cinco anos, e multa”. 

 “Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deva 
constar, ou nele inserir ou fazer ou fazer inserir declaração falsa da que devia 
estar escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante. 

Pena – Reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é o documento é 
público, e reclusão, de 1(um) a 3 (três) anos,  e multa, se o documento é 
particular.” 

 “Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, 
perito, tradutor ou intérprete em processo judicial, policial ou administrativo, ou em 
juízo arbitral. 

Pena  - Reclusão, de 1 (um) a  3 (três)  anos,  e multa”. 

A lei 8.137, de 27.12.90 (Crimes Fiscais e Abuso de Autoridade), trata da mesma 
matéria de modo mais específico, notadamente nos artigos 1º (incisos I a IV) e 2º. 
Incisos I e V. 

 

Fraudes 

As fraudes praticadas, no tocante ao ICMS, além de ter como conseqüência a queda 
da arrecadação do referido tributo, também pode gerar a queda na arrecadação de 
outros tributos.  

O exemplo típico disso é o que ocorre com o subfaturamento, que consiste na 
emissão e registro de documentos fiscais abaixo do valor real de cada operação, 
visto que também provoca a queda artificiosa e fraudulenta das receitas auferidas. 

Como é sabido, alguns tributos têm como base de calculo a receita auferida pela 
empresa (Imposto de Renda, Cofins etc.). Logo, o efeito deletério da fraude 
praticada no tocante às operações com mercadorias e às prestações de serviços 
tributados  pelo ICMS, também afeta as receitas federais, estaduais e municipais, 
visto que, dos montantes arrecadados em razão do IR (Imposto de Renda), uma 
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parte fica como receita da União e outra parte é destinada para o Fundo de 
Participação dos Municípios e para o Fundo de Participação dos Estados. Ora, na 
medida que os valores oferecidos à tributação e objetos de efetivos recolhimentos 
sejam abaixo dos reais, as parcelas destinadas à União, aos Estados e aos 
Municípios também serão afetadas, havendo como conseqüência a queda da 
arrecadação tributária para  a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

As Fraudes e os Perfis dos Fraudadores 

As pesquisas disponíveis nos compêndios de auditoria encontram-se defasadas. 
Apesar disso, o “site’ da GBE Peritos e Investigadores Contábeis traz, no 
“Relatório de Fraudes e Abuso Ocupacional nas Empresas no  Brasil, alguns 
quadros que são bastante elucidativos. Os dados mais relevantes das pesquisas 
encontram-se nos quadros abaixo: 

“Quadro 1. Ramo de Atividade das Empresas 

Industrial  31,17% 
Industrial e Comercial  25,97% 
Comercial  11,69% 
Instituição Financeira  3,90% 
Serviços  22,08% 
Saúde  2,60% 
Construção  - 
Seguros  - 
Petróleo  - 
Química  2,60% 
Lojas de Departamento  - 

Quadro 13. Sexo x Estado Civil 

Mulheres Casadas  11,7% 
Mulheres Solteiras  80,8% 
Mulheres Divorciadas  6,7% 
Mulheres - Outros  0,8% 
Homens Casados  78,4% 
Homens Solteiros  14,9% 
Homens Divorciados  5,9% 
Homens - Outros  0,8% 
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Quadro 14. Sexo x Grau de Instrução 

Mulher Segundo Grau  39,2% 
Mulher Nível Superior  60,8% 
Mulher Mestrado/doutorado  - 
Homens Segundo Grau  89,6% 
Homens Nível Superior  5,7% 
Homens Mestrado/Doutorado  4,7% 

Quadro 16. Sexo x Idade 

Mulheres Até 25 anos  21,7% 
Mulheres de 25 a 30 anos 35,8% 
Mulheres de 31 a 35 anos  31,7% 
Mulheres de 36 a 40 anos  10,0% 
Mulheres de 41 a 50 anos  0,8% 
Mulheres acima de 50 anos  - 
Homens Até 25 anos  3,5% 
Homens de 25 a 30 anos  2,2% 
Homens de 31 a 35 anos  26,0% 
Homens de 36 a 40 anos  61,0% 
Homens acima de 50 anos  0,5% 

Quadro 9. Conta contábil mais utilizada pelo funcionário para classificar e 
tentar esconder a prática criminosa 

Caixa e Bancos  17,48% 
Contas a Receber  9,71% 
Estoque  16,50% 
Ativo Permanente  0,97% 
Fornecedores  6,80% 
Contas a Pagar  4,85% 
Vendas  6,80% 
Custo das Mercadorias Vendidas 3,88% 
Contas da Folha de Pagamento  3,88% 
Despesas de Viagem  9,71% 
Outras Despesas  7,77% 
Despesas de Serviços de 
Terceiros  7,77% 

Outras  3,88% 
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Quadro 8. Principais métodos utilizados na fraude 

Apropriação Indébita  43,48% 
Furto  21,74% 
Pirataria  2,17% 
Corrupção  30,43% 
Outros  2,17% 

Quadro 11. A empresa tem departamento próprio de auditoria interna 

Sim  27,03% 
Não  72,97% 

Quadro 12. Quem executa a auditoria interna 

Auditoria da Matriz  31,48% 
Auditoria Externa  53,70% 
Consultoria com Auditoria Interna 14,81%  

 

 

Considerações Finais 

O Poder Público se mantém através da arrecadação de tributos. No tocante aos 
Estados Membros, o carro chefe da arrecadação é o ICMS.  Com a arrecadação dos 
tributos é que o Estado alcança as suas finalidades sociais: segurança, justiça, 
saúde, infra-estrutura (portos, estradas, aeroportos, barragens, açudes, pesquisas 
agrícolas etc.). 

A evasão fiscal tem sido o “calcanhar de Aquiles” dos erários Federal, Estadual, 
Distrital e Municipal. Como é sabida, a atuação do contabilista no tocante ao Fisco 
Estadual é preponderante no tocante ao ICMS, mas, mesmo assim, a fraude aí 
praticada repercute na receita decorrente da transferência do fundo de Participação 
dos Estados. 

As fraudes, como ficou demonstrado nos diversos quadros acima, decorrem da falta 
de Auditoria ou de auditorias superficiais. 

Também ficou demonstrado que a maior parte das fraudes são perpetradas por 
pessoas abaixo dos níveis diretivos e gerenciais das empresas. Os contabilistas, em 
geral, atuam nesse nível. 

O complexo normativo nacional representado pelo código Tributário Nacional, 
Código Civil, pelo Código Penal e pela Lei 8.137/90, dão embasamento para 
apuração e punição dos responsáveis por atos fraudulentos praticados contra o 
Fisco. 
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Logo, o fiel cumprimento da legislação tributária, isenta de fraudes, deve ser 
buscado pelo Estado, representante que é da sociedade organizada. Para tanto 
deve estar aparelhado com profissionais treinados para a consecução de tal 
objetivo. 

Também, por conveniência técnica e operacional, devem os Estados, através das 
suas Secretarias de Fazenda, se articular com os Conselhos Estaduais de 
Contabilidade, com O Ministério Público, Com as Procuradorias de Estado, para a 
adoção de medidas capazes de coibir e punir os autores de atos que representem 
prejuízos de natureza tributária para o erário. 
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