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Resumo 

 
O trabalho busca analisar as variáveis endógenas e exógenas, 
associadas à decisão do contribuinte de pagar o ICMS na Bahia. 
A forma de atuar da Secretaria da Fazenda deste Estado é focalizada 
quanto à eficácia no aspecto inibitório da conduta delitiva. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
Os tributos alcançam a todos, mesmos os que reconhecidamente carecem de capacidade 

contributiva pessoal são chamados a contribuir com o financiamento do Estado através 

dos impostos indiretos, que incidem quando estes adquirem alguma mercadoria.  

 

Tão antigo quanto o tributo é a prática da evasão; tanto a sonegação como a elisão. Na 

Roma antiga havia lei que estabelecia o pagamento de imposto ao comerciante que 

usasse o chão da praça para expor e vender suas mercadorias. Para evitar a taxação, 

alguns comerciantes faziam a mercancia segurando suas mercadorias ou as expondo no 

próprio corpo, assim, evitavam o contato da mercadoria com o solo, que caracterizava o 

fato gerador.  

 

Apesar de sua vital importância para a saúde da economia, as causas que levam ao 

cumprimento voluntário da obrigação tributária, bem como o seu revés, a evasão, ainda 

não foram suficientemente exploradas, levando-se em consideração seus múltiplos 

aspectos. É que, segundo Borgéa  (1999:2), “Tradicionalmente, os sistemas tributários 

tem sido examinados unicamente a partir de suas características intrínsecas, 

representadas pelas figuras tributárias que as integram...”. 

 

Entretanto, a evasão pode receber influências culturais, educacionais, econômicas, 

legais, ou mesmo resultar de conseqüências negativas decorrentes da baixa efetividade 

da ação do aparelho do Estado. Acrescente-se a este elenco de influenciadores da evasão 

aspectos sociais, financeiros, ideológicos, políticos e mesmo antropológicos, conforme 

ensina Da Matta (1999). Vê-se tratar de fenômeno complexo, a exigir diferentes 

abordagens para sua compreensão. 

 

O primeiro ponto a ser considerado é a carga tributária legal, que representa o montante 

estabelecido em lei para transferência do setor privado ao Estado, a fim de financiá-lo. 

Se adequado ao nível de desenvolvimento da economia, certamente será melhor 

absorvido pelo contribuinte, caso contrário, se transformará em um estorvo ao 

desenvolvimento econômico, provocando medidas defensivas por parte dos contribuinte, 

que buscarão mecanismo de evasão fiscal. Há de se observar também o ambiente 
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econômico em que o contribuinte está inserido, pois, a possibilidade de repassar o 

imposto ao preço variará com as características do mercado. Sobre este aspecto, a 

possibilidade de transferência da carga para outro agente depende das condições do 

mercado em que o contribuinte atua, bem como de outras condições micro e 

macroeconômicas. A probabilidade é menor quanto mais competitivo for o mercado e 

mais sensível a preços a demanda e a oferta pelo produto; e quanto menor a inflação e  

mais recessiva for a conjuntura econômica. 

 

Percebe-se também que há uma vinculação entre corrupção e evasão fiscal, minorando 

as receitas públicas e inviabilizando a implementação de políticas sociais. Segundo 

Eigen,  presidente da Transparência Internacional, Gazeta Mercantil (2002) 

 

 “As elites políticas corruptas dos países em desenvolvimento, de mãos dadas com empresários e 

investidores sem escrúpulos, muitos, inclusive, oriundos do mundo desenvolvido, colocam seus ganhos 

particulares à frente do bem-estar dos cidadãos e do desenvolvimento econômico de seus países”. 

 

Os países considerados como sendo os mais corruptos do mundo, segundo o Índice de 

2002 de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional (TI), também estão 

entre os mais pobres.  Segundo esta pesquisa, o Brasil é considerado como um dos mais 

corruptos, estando situado em 45º lugar, abaixo dos latino-americanos Chile e Uruguai. 

 

Cada vez mais os especialistas em desenvolvimento concentram-se na corrupção, e na 

sonegação que é um delito associado, como o maior obstáculo à capacidade de um país 

de atrair investimentos externos necessários para a criação de empregos e para a redução 

da pobreza. 

 

Como resolver essa equação problematizada? Na ótica de Negrine (2002: A-3):  

 
“A fraude é o maior problema deste País e gera, em cadeia, todos os outros. A fraude generalizada na 

declaração de rendimentos de pessoas físicas e na elaboração de balanços de pessoas jurídicas afeta a 

arrecadação de tributos devidos a todas as esferas da administração pública”. 

 

Continua o mesmo autor a  explicitar algumas modalidades de fraudes praticadas no 

Brasil:  
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a) fraude por parte dos administradores públicos – na licitação para a escolha dos empreiteiros e fraudes 

nos procedimentos para fixação de preços de seus serviços; b) fraude no sistema previdenciário; c) fraude 

no sistema de saúde e na política de preço dos medicamentos; d) fraude no aproveitamento dos recursos 

destinados a combater as secas ou as enchentes; e) fraude no desvio de recursos para a educação; f) 

fraude contra as indústrias – bens “piratas”; g) fraudes na reclamação de sinistros no mercado  

segurador; h) fraude no desvio de recursos destinados à justiça e à segurança. Por fim, encerra 

asseverando: “Os brasileiros conformados acham que o Brasil é assim e pronto”.  

 

Os delitos praticados contra o poder público, especialmente os de sonegação fiscal, têm 

importância especial, pois dizem respeito às situações em que os particulares expropriam 

do Estado, na figura da Fazenda Pública, vultosos e significativos recursos públicos, 

imprescindíveis para o exercício de sua missão, tomando como referência o papel do 

poder público como mantenedor e provedor do bem-estar social. 

 

No dizer de Macedo (2001): 

 

 “É lamentável, entretanto, que embora tais crimes comprometam seriamente o desempenho das funções 

do Estado e tenham um caráter macrossocial não recebam, por parte da sociedade, o mesmo repúdio que 

é dado aos crimes comuns ou contra a vida”.  

 

As diversas causas que proporcionam o nascimento ou a prática dos delitos tributários 

estão inter-relacionadas, visto que a complexidade da legislação, aliada ao tecnicismo e à 

sofisticação empregados quando da prática desses ilícitos afastam o público leigo que 

normalmente acostuma a repudiar os crimes hediondos. 

 

Fischer(2002) tem a convicção: 

 
 “Absoluta de que o cidadão brasileiro não tem dúvidas de que um dos maiores fatores que causam a 

pobreza neste nosso Brasil e que impedem o Estado de dar melhor atendimento aos mais necessitados 

decorre da sonegação fiscal, seja ela fraudulenta ou não”. Segundo o mesmo, “os danos sociais são 

imensuráveis”.  

 

Entre as várias causas possíveis para este sentimento de impunidade, Ferreira (1996:8) 

assim enumera: 
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 a) o forte poder econômico e social dos autores; b) a cumplicidade das autoridades; c) a complexidade 

das leis que regulam estes fatos, as quais podem ser manipuladas por hábeis assessores legais e 

contábeis; d) despreparo dos órgãos encarregados da persecução penal, na apuração de tais crimes; e) 

despreparo dos nossos tribunais para o julgamento dos crimes tributários; f) a falta de uma atuação 

conjunta entre os diversos órgãos do Estado, voltada para a apuração e punição das condutas típicas e 

ilícitas que atentem contra a ordem tributária; g) a complexidade dos meios utilizados para a perpetração 

dos crimes contra a ordem tributária; h) uma certa inadequação da legislação processual e material, 

para apuração e punição dos crimes tributários; i) o público percebe mal o caráter delituoso desses fatos; 

e j) a organização dos autores desses crimes. 

 

Para abordar os temas supracitados, o método empregado neste artigo envolverá: o 

estudo da legislação posta, a aplicação desta na prática e a análise da eficiência, ou não, 

da administração tributária baiana em cada um dos itens estudados. A análise será 

voltada para avaliação do Risco subjetivo6, pois, em última análise, a elevação da 

percepção de risco na atitude de sonegação é o objetivo primordial da fiscalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Percepção do contribuinte da possibilidade de vir a ser punido, financeiro, econômica ou penalmente, 
pela prática da sonegação fiscal. 
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CAPÍTULO I 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 

1.1 Carga Tributária 
 

A carga tributária macroeconômica é definida como a relação percentual entre o 

conjunto de tributos arrecadados pelos três níveis de governo e o PIB. Ocorre porém, 

que a decisão do contribuinte de pagar, ou não, o tributo, está relacionado mais com a 

sua tributação individual (carga microeconômica). Quanto maior a carga tributária, e 

caso a mesma não esteja distribuída eqüitativamente entre os diversos segmentos da 

economia, maior será a vantagem competitiva de quem  sonegar. Ou seja, o preço 

relativo praticado pelo sonegador será bem menor do que de seu concorrente que paga 

regularmente o tributo. Quanto maior este diferencial, mais atraente e sedutor o 

“prêmio” pela sonegação.  

 

Vale salientar, como observou Batista Junior  (2000: 188): 

 

“ Na prática o aumento da carga tributária e a evasão se alimentam reciprocamente. A multiplicação de 

impostos, contribuições, ou aumento das suas alíquotas ou das suas bases de incidência, tende a gerar 

uma reação defensiva dos agentes econômicos que, especialmente em período de retração da atividade 

econômica, fazem o possível para escapar da tributação. O Estado, por sua vez, responde com novos 

aumentos da carga legal de tributos, induzindo os contribuintes a redobrar os seus esforços em matéria 

de evasão”.  

 

Assim, o ideal seria ter uma carga tributária baixa, compatível com a capacidade 

contributiva, que possibilitasse alcançar toda base tributável. O atual modelo de elevada 

carga tributária e alto nível de sonegação, concentra a arrecadação em poucos 

contribuintes, que não sonegam, quer por dificuldades operacionais vinculadas à perda 

de controle, quer por princípios éticos e de consciência social. 
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1.2 –Evolução da Carga Tributária no Brasil 
 

A carga tributária brasileira vem evoluindo quase que ininterruptamente desde que 

começou a ser medida em 1947. Veja-se o comportamento por década: 

 

TABELA 1.2.1 

EVOLUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL 

Período 1947-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 

Carga 

Tributária (%) 

14,10 16,13 19,12 25,36 24,80 27,90 

Fonte: IBGE – Censo (2000) in  Batista Júnior, Paulo Nogueira. A Economia como ela é. 

3a Ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2002, p.196. 

  

Seguindo esta tendência de elevação, alcançou em 2001, 34% do PIB e, segundo 

projeções atingirá 35% em 2002, a maior carga tributária mundial para o nível de renda 

da população. 

 

Mas, a análise do peso da carga tributária comporta várias interpretações. A brasileira é, 

à primeira vista, alta, face o nível de renda, conforme já dito e a quantidade e qualidade 

dos serviços públicos prestados à população. Nossa tributação macroeconômica já se 

equivale a dos Estados Unidos e Japão, que estão por volta de 35% do PIB. Porém, está 

bem aquém da existente nos países europeus, conforme tabela abaixo: 

TABELA 1.2.2 

COMPARATIVO COM PAÍSES EUROPEUS - 1998 

País Grécia Espanha Bélgica Dinamarca Suécia 

Carga 

Tributária (%) 

39,4 40,0 49,7 56,0 63,0 

Fonte: OECD in____ Batista Júnior, Paulo Nogueira. A Economia como ela é. 3a Ed. 

São Paulo: Boitempo Editorial, 2002, p.201. 
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Vale ressalvar, todavia, que estes países não computam os gastos com a previdência 

como tributo, como se faz no Brasil. Assim, na realidade, a carga tributária brasileira é 

ainda menor em relação aos países europeus.  

 

Mesmo se comparado aos países vizinhos, que apresentam níveis de renda semelhante, 

ou até menor que o brasileiro, nossa carga tributária não é uma excrescência.Vejamos: 

 

TABELA 1.2.3 

COMPARATIVO COM PAÍSES LATINO-AMERICANOS -1998 

 

País Bolívia Colômbia Chile Uruguai 

Carga 

Tributária (%) 

28,9 31,8 31,2 31,8 

Fonte: CEPAL in____ Batista Júnior, Paulo Nogueira. A Economia como ela é. 3a Ed. 

São Paulo: Boitempo Editorial, 2002, p.201. 

Todavia, o que é importante ressaltar neste trabalho é a percepção do contribuinte da 

justiça e equidade da carga tributária do país, pois este sentimento influenciará no nível 

de adimplemento voluntário da obrigação tributária. No Brasil o sentimento comum é de 

expropriação do cidadão pelo Estado. Este sentimento tem explicação até antropológica. 

É que o Estado brasileiro foi instituído de forma “artificial”, com a transferência  da 

família real portuguesa para o Brasil em 1808, na análise histórica feita por Da Matta 

(1999). O Estado se impôs à sociedade, que se encontrava em formação e cresceu à 

margem deste, nunca se sentindo parte e tutora do organismo político estatal. 

 

1.3 A Carga Tributária do ICMS 
 

Em relação à carga tributária, o ICMS deve ser estudado à parte. Ele é um imposto não 

cumulativo e multifásico, que apresenta um mecanismo de repercussão do imposto que 

faz com que o ônus da tributação, total ou parcial, atravesse toda cadeia produtiva e 

chegue ao consumidor final, que o suporta financeiramente. Desta forma, os 

comerciantes intermediários ao longo da cadeia comercial, do fabricante ao consumidor, 

suportam temporariamente o imposto, mas o repassam ao preço de vendas, recuperando 

o valor pago. São, em verdade, contribuintes de direito, formais, pois os contribuintes de 
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fato, a quem compete pagar o imposto é o consumidor final. Este mecanismo que faz 

com que os contribuintes suportem temporariamente o imposto repercutindo-o “para 

frente” carece de intrincados controles, através de livros fiscais e declarações, que dão 

margem a inúmeras distorções, tornando o imposto de difícil administração. 

 

Em suma; o ICMS que, teoricamente, deveria ser um imposto neutro, deixa de sê-lo face 

à competição do mercado, e, principalmente, frente à ocorrência de sonegação, que traz 

prejuízo aos contribuintes adimplentes, cujo valor do diferencial pode ser aferido pelo 

montante da carga tributária sonegada. 

 

1.4 A Fiscalização 

 

O aparelho fiscalizador estatal é o mecanismo mais contundente a compelir os 

contribuintes a recolherem voluntariamente o tributo devido. Costuma-se dizer que na 

fiscalização prevalece a teoria Behaviorista, ou seja, do impulso condicionado mediante 

“estimulação”. Ass im, o contribuinte só paga imposto com receio de vir a ser penalizado 

com multas e outras sanções. Não foi por outro motivo que a Receita Federal 

popularizou a imagem ameaçadora do “ Leão”, buscando incutir no subconsciente dos 

contribuintes o receio de que a qualquer momento irromperia em seu estabelecimento 

um preposto do Fisco. Neste mesmo diapasão assevera Bogéa (1994:4) que: 

 

 “ O objetivo fundamental da função de fiscalização é o alcance e manutenção de uma elevada percepção, 

por parte dos contribuintes, do risco envolvido na tomada de decisão de descumprir com a norma 

tributária”.  

 

Este “receio” consciente ou até mesmo subjacente decorre de como a sociedade percebe 

o Fisco. Imparcialidade, profissionalismo, ética e eficácia da fiscalização contribuem 

para a formação de uma imagem positiva da fiscalização, influenciando decisivamente 

no grau de sonegação. Segundo  Lopes Filho apud Bogéa (1999:5): 

 

 “Dois dos requisitos mais fundamentais para toda administração tributária que se pretenda efetiv a, que 

seja temida e respeitada estão fortemente associados à função fiscalização. O temor resulta de seu 

próprio papel sancionador. O respeito é conseqüência do alcance de um adequado padrão ético da 

administração tributária e de seus servidores”.  
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Desta forma, cabe a administração tributária planejar e executar as ações fiscais com 

independência e tecnicidade, para incutir na percepção do contribuinte a idéia de 

imparcialidade e equidade na política de combate a sonegação. Internamente, deve 

fazer um “pat rulhamento” rígido dos desvios de conduta de seus prepostos, afastando e 

punindo exemplarmente qualquer deslize de comportamento. Os agentes do Fisco devem 

estar conscientes que a atividade de fiscalização é plenamente vinculada não 

comportando flexibilização para desonerar as empresas de pagamento do ICMS, ferindo 

a legislação tributária. 

 

 

1.5 A Fiscalização na Bahia 

 

A fiscalização na Bahia pode ser dividida em três fases distintas, que denominaremos de 

empírica, burocrática e automatizada. Na primeira prevalecia a experiência e atitude 

pessoais do agente fiscal. Cada agente atuava quase que de forma autônoma, 

estabelecendo seu modo e ritmo de trabalho. A eficiência do preposto fiscal era medida 

pelo volume de crédito que reclamava. Não havia planejamento da fiscalização, até por 

causa da precariedade dos dados disponíveis. A escolha das empresas a fiscalizar era 

efetuada localmente, na Inspetoria, e o roteiro de fiscalização aplicado era uma escolha 

pessoal do auditor fiscal. 

 

Na segunda fase, a burocrática, foram editados os papéis de trabalho, na tentativa de 

padronizar as atividades de fiscalização. Os papéis de trabalho correspondiam a cada 

roteiro e orientava o fiscal em seu trabalho. Nesta época foram introduzidos mecanismos 

de controle da Administração, como a obrigatoriedade da Ordem de Serviço para 

justificar as ações fiscais e a necessidade da elaboração do relatório das atividades 

mensais, para assegurar o pagamento da remuneração variável.  

 

A fase automatizada decorreu da própria revolução da sociedade no uso de informática, 

associada à vontade do Fisco em aprimorar seu sistema de fiscalização, para enfrentar 

este novo cenário que se descortinava. Como conseqüência, a área de tecnologia da 

informação ganhou maior importância dentro da organização e os profissionais desta 

área passaram a dar suporte à quase todas as ações na SEFAZ. 
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Concomitante a este movimento, e talvez apoiado nele, a SEFAZ redesenhou seus 

processos e estrutura organizacional, centralizando o planejamento e controle da 

fiscalização, melhorando assim, o direcionamento e o resultado das ações fiscais.  

 

Para dar funcionalidade a esta estrutura, o modelo de fiscalização foi aprimorado, 

buscando alcançar o maior número possível de contribuintes. O novo modelo mescla 

fiscalizações de maior profundidade e sumárias (auditoria fisco-contábil e 

monitoramento respectivamente).  

 

Um fato a destacar é o pouco retorno das ações fiscais, R$ 232.431.234,02 em relação ao 

recolhimento do ICMS no ano 2001, R$ 4.234.145.010,00 ou seja, 5,48%. Para o 

analista incauto isto revelaria a falência desta função, haja vista que se for computado o 

custo para realizar as ações fiscais o resultado liquido é inexpressivo. Todavia, deve-se 

ter em conta que o parâmetro a ser empregado para medir a eficácia da fiscalização é o 

montante total sonegado (de difícil mensuração). Ademais, o objetivo da fiscalização 

não é arrecadar e sim, como já mencionado, manter elevada à percepção do risco da 

sonegação pelos contribuintes, para que voluntariamente recolham seus impostos. Desta 

forma, quanto mais eficiente for a máquina fiscalizadora, menos ela arrecada de sua ação 

direta. Isto é o paradoxo da fiscalização. É que, se a fiscalização lograr alcançar nível 

máximo em termo de percepção de risco por parte dos contribuintes, os resultados 

diretos de suas ações de recuperação de obrigações não cumpridas serão iguais a zero, 

simplesmente porque não haverá desvio de cumprimento das obrigações tributárias a ser 

observado.   

 

1.6 – Contencioso e Cobrança 

  

No Brasil o ramo do direito que regula o trâmite dos processos fiscais tem inspiração na 

doutrina francesa, embora com uma diferença marcante: a administração não tem 

funções judicantes, ou seja, suas decisões ainda podem ser revistas pelo poder judiciário. 

Tentou-se, assim, criar um sistema de contencioso administrativo à moda brasileira, 

Cabral (1993:116). 
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Esta inadequação já tinha sido apontada por Barbosa apud Cabral (1993:117) na 

primeira constituição republicana, quando dizia: “Ante os art. 59 e 60 da nova carta 

política é impossível achar-se acomodação no direito brasileiro para o contencioso 

administrativo” . 

 

Ressalte-se também que os processos administrativos são extremamente demorados e 

podem levar até 10 anos,  Batista Júnior apud Maciel (1999:31): 

 

 “Começam no âmbito administrativo, onde têm a possibilidade de percorrer diversas instâncias. Se o 

recurso administrativo é derrotado, o contribuinte ainda pode recorrer à Justiça, que enfrenta enorme 

quantidade de processos e não está, em geral, preparada para tomar decisões tecnicamente 

fundamentadas em prazo aceitável. Se o contribuinte é derrotado na Justiça, ainda conta, finalmente, com 

a lentidão da cobrança, em função do desaparelhamento das Procuradorias da Fazenda (tanto a 

nacional, quanto a estadual)”.  

 

As regras que orientam o processo de julgamento administrativo e a execução fiscal, 

aliadas à morosidade da Justiça, levam à “eternização” dos processos e da cobrança dos 

débitos fiscais, tornando-os inócuos.  

 

Já na Bahia, de acordo com os dados da Secretaria da Fazenda7, até junho de 2002, 

existia cerca R$ 2,8 bilhões na fase de execução fiscal, distribuídos em mais de trinta e 

cinco mil processos. 

 

Pela estruturação e distribuição do crédito tributário, sabe-se de antemão que a 

recuperação é de diminuta probabilidade, já que a maior parte do crédito encontra-se em 

cobrança na esfera judicial, cujo índice de recuperação de crédito foi de 0,25% em 2001, 

conforme dados do sistema Crédito da Secretaria da Fazenda .  

 

Esta morosidade na cobrança dos créditos tributários, aliada a complexidade da 

legislação faz com que o contribuinte tenha uma baixa percepção do risco subjetivo. 

 

Percebe-se também que a significativa recuperação de crédito verificados nos anos de 

1999 e 2000, se comparado com 2001, só ocorreu em função de benefícios concedidos 

                                                           
 
7Relatório do SICRED (Sistema Automatizado que registra os créditos tributários constituídos) em 2002 
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através de anistia8, com condições especiais para pagamento de débitos (redução total 

dos juros , multa de mora, multa por infração, e honorários advocatícios). E, como é 

cediço, as anistias têm um efeito deletério para a administração tributária, jogando por 

terra o esforço de anos para consolidar a imagem de seriedade e justiça fiscal. Os efeitos 

financeiros das anistias ocorrem no curtíssimo prazo, mas seu reflexo negativo sobre o 

ânimo dos contribuintes de quitar voluntariamente o imposto atravessa décadas, já que 

passa para os agentes passivos do tributo a sensação de que periodicamente ocorrerá, e, 

sendo assim, é viável deixar de pagar o tributo e aguardar pelo perdão do Estado.  

Ressalte-se que a anistia é uma flagrante injustiça aos que pagam em dia as suas 

obrigações tributárias. 

 

 

                                   TABELA 1.6.19 

Ano
Recuperado Saldo Rec/Saldo Recuperado Saldo Rec/Saldo

1996 85.680 *N/D *N/D 2.594 *N/D *N/D
1997 92.314 *N/D *N/D 4.483 *N/D *N/D
1998 100.859 *N/D *N/D 5.594 *N/D *N/D
1999 125.966 3.267.438 3,86% 25.363 1.675.113 1,51%
2000 182.495 2.542.410 7,18% 48.263 2.239.616 2,15%
2001 124.484 1.911.118 6,51% 6.678 2.721.123 0,25%

Fonte: SIDAT - Sistema de Dados da Adiministração Tributária
SGC - Sistema de Gerenciamento do Crédito

JudicialAdministrativo e Extrajudicial

Recuperação de crédito por instância x saldo do crédito
Valores em R$ Mil

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  
8 Lei 8.359/2002; Lei. 7.504/1999 e Lei 7.438/1999.   
9 Dados constantes dos sistemas da Secretaria da Fazenda em 2002. 
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CAPÍTULO II 

ACRÉSCIMOS TRIBUTÁRIOS  
 

 

Por acréscimo tributário entende-se o montante que é adicionado ao imposto (obrigação 

principal) quando este não é pago espontaneamente no prazo legal. Na Bahia eles são: 

correção monetária, acréscimos moratórios e multa, para os casos em que é cobrado 

através de ação fiscal (lançamento de ofício - auto de infração). 

 

2.1 Acréscimo Moratórios 

 

Sob o enfoque tratado, o acréscimo moratório funcionam como motivador do 

recolhimento, haja vista que o contribuinte teme que o passivo tributário, depois de 

corrigido e com a incidência de juros, atinja valores impagáveis. Cabe à Administração 

Tributária  dosar o percentual dos acréscimos moratórios para desestimular a 

postergação do pagamento do imposto. É importante que o valor cobrado a título de 

acréscimo pelo inadimplemento do pagamento, supere o benefício de adiar o pagamento 

e aplicar o recurso no mercado financeiro. Durante muito tempo a Secretaria da Fazenda 

cobrou apenas 1% de acréscimo moratório(juros), que estavam muito aquém do exigido 

pelos bancos para empréstimo. Esta distorção estimulava o contribuinte a se financiar 

através do adiamento do pagamento do tributo, haja vista que os rendimentos de sua 

aplicação superavam em muito os juros que teria de pagar, quando fosse quitar a 

obrigação tributária. 

 

 Agora, o Estado está impondo realmente a cobrança de juros de mercado para os débitos 

não pagos10. Mesmo sendo estes uma média dos praticados pelas instituições bancárias, 

indubitavelmente tornou-se muito menos vantajoso deixar de pagar o imposto e aplicar o 

dinheiro no sistema financeiro. Assim, esta medida tende a incentivar o cumprimento 

voluntário da obrigação tributária, pois o beneficio de adiamento, já não é tão 

estimulante como outrora.. 

 

                                                           
10 SELIC (Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia para títulos federais) ,      
estabelecida pelo Banco Central e utilizado para correção de tributos estaduais (Lei 7753 de 13/12/2000) 
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2.2 Multas 

 

As multas têm caráter punitivo. Visam apenar o contribuinte infrator da legislação 

tributária referente à obrigação principal e acessória. São sanções pecuniárias por 

excelência do Direito Tributário e atuam majorando sensivelmente o tributo não pago. 

Têm componentes psicológicos de incutir no inconsciente dos contribuintes sua natureza 

sancionadora. 

 

Verifica-se que o Estado da Bahia cominou em sua legislação cinco percentuais 

diferentes de multas: 50%, 60%, 70%, 100% e 150%. Nos percentuais mais brandos, o 

contribuinte age com culpa, como nos casos de erro na aplicação da alíquota ou 

determinação da base de cálculo, ou com dolo genérico, quando deixa de registrar suas 

operações, cabendo ao Fisco levantar o montante devido através de ação fiscal 

(auditoria). Já para as multas mais elevadas, pressupõe-se que o contribuinte 

adredemente preparou a operação para evadir-se ao pagamento do tributo. Age com dolo 

específico. Visa sonegar através de uma ação determinada.  

 

O tratamento dispensado aos que incorrem nas multas de percentuais mais elevados é 

diferenciado. As Leis de anistia ou remissão não as contemplam. Assim, os infratores 

alcançados por elas, além de ter o tributo majorado nos percentuais que estabelecem, 

são, com maior visibilidade,  passíveis da pena de reclusão.  

 

Com o objetivo de incentivar o pagamento do auto de infração pela empresa autuada, a 

lei previu a redução do percentual da multa11 , conforme o tempo transcorrido da ciência 

do lançamento ex-officio, ou da situação em que se encontrar o processo, no momento 

do efetivo pagamento.   

 

No que concerne ao risco subjetivo, a redução das multas nos moldes previstos na 

legislação é um incentivo à sonegação, jogando por terra as normas insertas do art. 42 do 

mesmo diploma legal e que têm por finalidade disseminar entre os contribuintes a idéia 

da punição severa para os que se evadirem ao pagamento do imposto. 

                                                           
11 Art. 45 da Lei 7.014/96. 
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A redução pode chegar a 80% do valor normal, o que minora a maior multa de 150% 

para 30% , e a menor de 50% para 10% incentivando a assunção do risco da sonegação. 

 

Como se vê a legislação é de certa forma conflitante. Se por um lado acena com severas 

multa para penalizar o infrator, por outro, minora o percentual para facilitar o 

pagamento, deseducando o contribuinte e estimulando-o a assumir o risco da sonegação. 

Urge repensar o sistema de sanção tributária, para afastar as incoerências transformando-

o em um efetivo mecanismo de desestímulo á sonegação fiscal.  
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CAPÍTULO III 

ELISÃO FISCAL 
 
 
 

3.1 O Planejamento Tributário 
 
Difere evasão da elisão, pelo aspecto cronológico, em que o fator tempo, marca a 

fronteira entre o lícito e o ilícito, ou seja, se foram cometidos antes ou depois do fato 

gerador. Se os atos foram praticados antes, estaríamos diante de uma elisão lícita, se 

depois, seria a evasão, a fraude. 

 

A elisão fiscal, como obra da criatividade e engenho dos planejadores tributários, busca 

uma condição de legalidade que a distingue da evasão. A linha que separa uma da outra 

é muito tênue, e causam impactos nocivos idênticos nos sistemas tributários. Ambas são 

técnicas de insubmissão ao comando da norma tributária. 

 

Hoje, a doutrina tem evoluído para o posicionamento de que, mesmo através dos meios 

lícitos e antes da ocorrência do fato gerador, os particulares não dispõem de liberdade 

plena para construir ou moldar suas condutas, com o fim precípuo de obter vantagens 

tributárias. Formas jurídicas insólitas, anormais, abusivas ou dissimuladas não podem 

ser opostas ao Fisco com o propósito de obter tributação mais branda. A grande 

discussão doutrinária reside, portanto, na identificação efetiva dos limites do 

planejamento tributário. 

 

Mesmo com esta aparência de legalidade, a elisão se constitui em fato que vem minando 

a arrecadação tributária em todos os níveis, ferindo de morte os princípios da igualdade e 

da capacidade contributiva alem de provocar efeitos danosos na economia. 

A elisão decorre de lacunas ou obscuridade da lei. Legislações dúbias, que comportam 

interpretação flexível, criam insegurança jurídica e arrefece o ânimo do contribuinte em 

recolher o imposto. 
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3.2 A Reação dos Estados 
 
Preocupados com a extensão do problema, países como a Alemanha, Espanha, Portugal, 

França, Estados Unidos e Itália, criaram regras gerais antielisivas, valendo-se de 

conceitos como os de fraude à lei, abuso de direito ou de forma jurídica. 

 

O grande problema que hoje se impõe é a possibilidade legal no Brasil, a exemplo de 

outros países, da existência de uma norma geral antielisiva. Duas correntes doutrinárias 

se debatem.  Os positivistas acreditam ser impossível a existência desta norma por 

ofensa aos princípios da legalidade e da tipicidade. 

 
Entretanto, a doutrina mais recente no Brasil vem se alinhando ao que já se adota nos 

países mais desenvolvidos. Reconhece a existência de uma tensão permanente entre os 

princípios constitucionais (legalidade, tipicidade fechada versus capacidade contributiva, 

igualdade) e defende a ponderação destes princípios. Entendem perfeitamente possível a 

existência de uma lei geral antielisiva, desde que a ação do Fisco na busca da 

potencialidade econômica seja plenamente justificada, com lei procedimental clara e 

ampla possibilidade de defesa. 

 

 
3.3 A Lei Antielisiva Brasileira 
 
Em 10 de janeiro de 2001 foi publicada a Lei Complementar 104, que introduziu um 

parágrafo único ao art. 116 do Código Tributário Nacional, estabelecendo o seguinte: 

 
Parágrafo único – A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos 

praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos 

elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos estabelecidos em lei 

ordinária. 

 
De imediato, os adeptos do positivismo passaram a enxergar três pontos possíveis de 

inconstitucionalidade: Violação do art. 150 inc. I da Constituição que garante a 

legalidade estrita, agride o princípio da tipicidade fechada e instaura a tributação por 

analogia introduzindo a interpretação econômica no Direito Tributário Brasileiro. 

 
Esta norma, no entanto, não é de eficácia plena, já que depende de uma lei ordinária 

dispondo sobre os procedimentos para aplicação efetiva em cada caso. 
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Em 29 de agosto de 2002, através da Medida Provisória 66, a União estabeleceu os 

procedimentos necessários, para que a fiscalização federal possa aplicar nos casos 

concretos, a norma geral antielisiva. 

Discute-se a possibilidade da Lei Tributária estadual ou municipal, criar norma geral 

antielisiva, já que este tema é quase sempre focado no âmbito federal. 

O entendimento geral é de que, por estar inserido no art. 116 do CTN, que trata das 

Normas Gerais de Direito Tributário, o parágrafo único acrescentado pela Lei 

Complementar 104, pode perfeitamente se aplicar aos estados e municípios. Todavia, até 

o presente momento nem estados nem municípios tomaram a iniciativa de editar leis 

neste sentido. 
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CAPÍTULO IV 

A SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE E O ASPECTO PENAL. 
 

 

4.1 – Aspectos Penais 
 

A maioria dos doutrinadores entende que a Lei 8.137/90 revogou a Lei que cuidava dos 

crimes de sonegação fiscal12 que tem tido, historicamente, o tratamento de que o 

pagamento exclui a punibilidade. Outros entendem que apenas houve uma derrogação 

parcial. 

 

No entanto, a Lei 8.383/91 revogou os diplomas legais que permitiam a troca do  

processo penal pelo pagamento do débito apurado. Assim, durante o período de 1992 a 

1996, mesmo que o réu efetuasse o pagamento do débito, a ação penal tinha 

continuidade até a decisão final pela condenação (prisão ou perda da liberdade) ou não. 

 

Essa situação não perdurou por muito tempo, em função da crescente pressão dos 

“formadores de opinião”, políticos, empresários, advog ados, etc. e, também, pelo fato de 

não estar estimulando os contribuintes a efetuarem o pagamento do imposto, visto que, 

assim o fazendo, não estariam isentos da ação penal respectiva. 

 

Nesse sentido, foi instituída a Lei 9.249, de 26/12/95, que estabeleceu, no artigo 34, que 

“ extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei 8.137/90, de 27 de dezembro de 

1990, e na Lei 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento 

do tributo ou contribuição social, inclusive acessório, antes do recebimento da 

denúncia”.  

 

Logo depois, veio a Lei 9.430/96, com o objetivo de disciplinar o exato momento em 

que a Fazenda Estadual, através da autoridade fiscal, teria que fazer o encaminhamento 

ao Ministério Público dos processos que continham, no seu bojo, a caracterização de 

crimes contra a ordem tributária, de sorte a possibilitar que este órgão pudesse oferecer a 

denúncia criminal. 

                                                           
12 Lei 4.729/65 
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A interpretação dada para esse dispositivo, objeto de pronunciamento do Plenário do 

Supremo Tribunal Federal13 é no sentido de que o Ministério Público, independente de 

qualquer comunicação ou representação formal do órgão fazendário competente, pode 

promover, desde logo, a instauração da denúncia criminal para os casos de delitos 

praticados contra a ordem tributária, previstos nos arts. 1o. e 2o da Lei 8137/1990.  

 

Com intuito de coibir a ação do Ministério Público, na forma indicada anteriormente, 

está tramitando no Congresso o projeto de Lei complementar n° 646, de 1999, conhecido 

como Código de Defesa do Contribuinte. 

 

Nesse sentido, citado projeto traz, em seu artigo 43, a  contestável disposição de que “a 

ação penal contra o contribuinte, pela eventual prática de crime contra a ordem 

tributária, assim como a ação de quebra de sigilo só poderão ser propostas após o 

encerramento do processo administrativo que comprove a irregularidade fiscal”.  

 

 Em sendo aprovado esse artigo, como se trata de lei complementar, o Ministério Público 

não mais poderá propor ação penal contra o contribuinte, antes que a própria Fazenda, 

mediante processo administrativo, conclua que houve infração tributária. 

 

Entende-se que, caso aprovado esse dispositivo, será um grande retrocesso, tendo em 

vista que, dentre outros fatos, evita a instauração da ação penal, mesmo quando o 

Ministério Público detectar a existência de fato penal típico, visto que nos casos de atos 

ocorridos há mais de cinco anos e, portanto, caracterizada a decadência,  impossibilitado 

estaria o Fisco de constituir o crédito tributário através do lançamento. 

 

Finalmente, no que concerne à exclusão da punibilidade pelo pagamento do tributo, 

defrontamo-nos com uma situação fática de grande estímulo para o sonegador, pois lhe 

foi deferida uma faculdade ou, melhor dizendo, esse subterfúgio para evitar ver 

materializada a perda da liberdade (bem maior do ser humano), esta, sim, 

caracterizadora de um enorme “risco subjetivo”.  

 

                                                                                                                                                                           
 
13 ADI no. 1.571-DF – Rel. Min. NERI DA SILVEIRA. 
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Esta opinião é comungada por setores do Poder Judiciário, como pôde ser constatado por 

pronunciamento da Ministra do STF, Eliana Calmon14 no sentido de que o objetivo da 

criminalização das infrações tributárias sempre foi um só: forçar as empresas, por meio 

da ameaça de proposição de uma ação penal, ao pagamento do imposto que o Estado 

entende que lhe foi suprimido ou reduzido. Dessa maneira, o que interessa ao Estado não 

é colocar o “sonegador” na cadeia e sim o pagamento do tributo que lhe foi suprimido ou 

reduzido. Pagou o imposto, nada mais a fazer contra aquele que cometeu, em tese, o 

crime contra a ordem tributária. 

 

A nosso ver, a posição da ministra leva em conta apenas um aspecto do problema, 

esquecendo que a arrecadação tributária provém em cerca de 94,5% de recolhimento 

espontâneo15. Desta forma, jamais deveria ser objeto das sanções tributárias o mero 

recolhimento do tributo devido em um determinado processo, e sim, punir 

exemplarmente o infrator para evitar que o comportamento delitivo seja copiado por 

outros contribuintes. A eficaz administração tributária não deve conviver com políticas 

de recuperação de crédito, com flexibilização de punições, que minoram o risco da 

sonegação e estimulam o descumprimento da obrigação tributária principal. Pelo 

contrário, sua função é buscar estratégias para elevar o risco subjetivo e, assim, aumentar 

a arrecadação espontânea. 

 

Seguindo esse raciocínio, o mais consentâneo com a nossa realidade seria estatuir que o 

pagamento do débito, qualquer que seja o momento, serviria apenas como atenuante – 

com a devida graduação, em função da data da quitação do tributo, sem, todavia, extirpar 

por completo a responsabilidade do agente criminoso, seja ele quem for (preposto, 

proprietário, administrador, gerente, sócios, etc.), buscando sempre alcançar o mentor 

intelectual, a pessoa física. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Seminário Internacional de Planejamento Tributário, realizado em Recife-PE, no mês de agosto/02. 
15 Dados do Sistema de Crédito da SEFAZ 
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CAPÍTULO V 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 

Pelo exposto, deduz-se que sob o enfoque do risco subjetivo, a administração tributária 

na Bahia evoluiu em alguns aspectos e estagnou em outros. E, como é sistêmica, com 

funções complementares, sua eficácia depende do bom desempenho de todos os seus 

subsistemas (tributação, fiscalização, contencioso, cobrança administrativa e judicial, 

combate ao crime contra ordem tributária etc.). 

 

A fiscalização, sua função com maior visibilidade, se aproximou mais do contribuinte e 

começou a monitorar os atos comerciais atuais, revertendo, assim, uma tendência 

histórica do Fisco de trabalho com atos pretéritos.Também inseriu conhecimento e 

tecnologia nas suas tarefas de planejamento, auditoria e controle. Como conseqüência, 

tornou-se mais focada e objetiva nas auditorias fisco-contábeis, e mais abrangente nos 

monitoramentos, alcançando todo o universo de contribuintes inscritos no cadastro do 

ICMS na condição de empresa normal16. Desta forma, se outrora era razoável ao 

contribuinte supor que jamais seria fiscalizado, tendo seu exercício homologado por 

decadência, hoje já não é mais. Ele sabe que no mínimo uma vez por ano será visitado 

por um preposto fiscal. Isto muda a cultura e influencia diretamente no nível de 

cumprimento voluntário da obrigação tributária. 

 

Por outro lado, as demais funções da administração tributária não acompanharam a 

evolução da fiscalização. A legislação continua bastante complexa e mutável, sendo 

difícil até mesmo para os profissionais da própria Fazenda acompanhar as atualizações. 

O contencioso administrativo, apesar da celeridade no trâmite de processos conseguida 

nos últimos anos, é sempre uma porta aberta a retardar a cobrança do auto de infração. 

Por não ter jurisdição no sistema jurídico brasileiro, seu bom trabalho técnico é inócuo, 

sem conseqüências jurídicas, em face da possibilidade de o contribuinte recorrer ao 

Poder Judiciário para discutir as pendências do lançamento.  

 

A cobrança administrativa, por sua vez, não dispõe de meios para compelir o 

contribuinte a quitar o débito. Mecanismos com este intuito, como a inscrição do 

                                                           
16 Empresas que apuram o imposto a pagar através de conta corrente de débito e crédito. 
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devedor no cadastro do SERASA17, ou o protesto do Título (Certidão da Dívida Ativa) 

nos cartórios próprios, não se efetivaram, apesar de reiteradas tentativas. 

 

 A cobrança judicial é inexpressiva (0,25% em 2001), por deficiência sistêmica da 

Procuradoria da Fazenda e despreparo técnico da Justiça. E, finalmente, no combate aos 

crimes contra a ordem tributária, também o Fisco baiano não tem conseguido êxito. 

Apesar dos inúmeros inquéritos abertos, poucos se convertem em denúncia pelo 

Ministério Público e destas não se tem notícias das que chegaram a uma efetiva sentença 

de condenação. Mesmo porque, como já foi mencionado, em face de uma possível 

condenação, o infrator pode pagar o auto de infração e extinguir o processo criminal, 

desde que o pagamento seja efetuado antes do recebimento da denúncia pelo juiz. 

 

Ressalte-se que, tentando contornar as ineficiências localizadas, a administração 

tributária cria mecanismos para estimular o pagamento do imposto lançado ex-ofício.  

Dois exemplos são marcantes: redução da multa18 e Termo de Intimação19  para 

Pagamento do Débito. Estes mecanismos têm o fito específico de conceder vantagens 

para o contribuinte que quitar seu débito incontinenti ao levantamento fiscal ou lavratura 

do auto de infração. Contudo, se a curto prazo estes mecanismos estimulam o 

pagamento, a longo deseducam o contribuinte, estimulando a sonegação através da 

transigência e até benevolência do Estado.  

 

Ao invés de buscar mecanismos que facilitem o pagamento do imposto sonegado, 

através da flexibilização de sanções penais e pecuniárias, a administração tributária deve 

se esmerar no combate à sonegação, alinhando e instrumentalizando as demais áreas 

com atividades complementares e afins à da fiscalização, a fim de que desempenhem sua 

função, na punição exemplar do sonegador. Seu papel é zelar pela realização espontânea 

da carga tributária legal, assegurando a neutralidade do tributo através da equidade na 

distribuição do ônus financeiro.  

 

 

                                                           
17 SERASA – Centralização de serviços dos bancos S/A 
18 Procedimento estabelecido pelo Art. 45 da Lei 7.014/96 que prevê redução significativa da multa 
aplicada, caso o pagamento do tributo seja feito até dez dias do lançamento. 
19 Procedimento estabelecido pelo art. 129, III da Lei 3.956/81 – COTEB e art. 32 do Decreto 7.629/89 – 
RPAF. 
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