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RESUMO 

A compreensão da maneira como a administração tributária limita a 
eficácia do sistema tributário e, por sua vez, tem sua efetividade 
limitada pela função de fiscalização, é de fundamental importância 
para que o planejamento de fiscalização alcance seu principal 
objetivo e, dessa forma, possa estabelecer critérios determinantes 
para a programação da fiscalização em estabelecimentos comerciais. 

Palavras-Chave: AdministraçãoTtributária – Planejamento -
Fiscalização – Evasão Fiscal – Contribuintes - Arrecadação. 

A Administração no Sistema Tributário 

MARTINS (1989) já expõe que o Direito Tributário brasileiro principiou a 
ganhar consistência sistêmica a partir da Emenda Constitucional n. 18/65. 
Anteriormente, apesar de já se ter desenvolvido, com razoável densidade, a técnica 
impositiva no concernente a alguns tributos, o certo é que faltava arcabouço capaz de 
harmonizar as diversas tendências, aspirações e necessidades dos diversos entes com 
competência para tributar. 

A Constituição de 1946 trazia alguns princípios constitucionais, porém de forma 
esparsa e inconsistente, em nível de sistema. 

O CTN passou a ser elemento de particular relevância na veiculação do sistema 
introduzido. 
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A Constituição Federal de 1988, além de adotar essa mesma estrutura, para o 
Sistema Tributário, veio completá-la, como afirma BASTOS (1994). 

Como lembram RODRIGUES e OUTROS (2002), em nosso ordenamento 
jurídico, a Constituição Federal delimita as competências tributárias das pessoas 
políticas que integram a Federação, disciplinando as relações da exigência de tributos e 
a repartição de receitas tributárias, estabelecendo com precisão quais os tributos que a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem instituir. 

Ao mesmo tempo em que confere esse poder de tributar aos entes políticos, 
outorga ao contribuinte direitos e garantias de proteção. 

Os sistemas tributários, tradicionalmente, têm sido examinados a partir de suas 
características, representadas pelas figuras tributárias que os integram, bases tributáveis 
e correspondência teórica com os princípios da tributação. 

Essa abordagem tradicional colocava em segundo plano o exame da observância 
de questões técnico operacionais, relacionados com o compromisso que todo Estado 
deve ter de tornar efetivo o próprio conjunto das normas impositivas, olvidando-se que, 
também eles representam princípios fundamentais que devem nortear todo sistema 
tributário. 

Atualmente, há um consenso quanto ao fundamental e imprescindível papel que 
desempenha a administração tributária, como real e efetivo instrumento de garantia da 
eficácia de todo sistema tributário. 

Foi esse reconhecimento que resultou na incorporação da administração 
tributária ao próprio conceito de sistema tributário, e isto se observa na importância que 
os processos de reforma tributária têm dispensado à modernização e fortalecimento 
institucional de todas as administrações tributárias. 

Para o cumprimento da missão da administração tributária de garantir a 
realização da receita tributária, vários objetivos concorrem, entre eles podemos 
mencionar: aumento do grau de consciência tributária da sociedade, adequada 
regulamentação da legislação tributária, manutenção dos serviços integrais direcionados 
aos contribuintes, identificação do rol de obrigados tributários, conhecimento e 
quantificação do montante da obrigação tributária, controle da arrecadação, 
identificação e sanção do descumprimento de obrigações tributárias, execução de ações 
de cobrança, decisões relativamente ao contencioso, e principalmente que a 
administração tributária haja com imparcialidade e impessoalidade. 

A estratégia de uma moderna administração tributária deve priorizar o 
cumprimento voluntário das obrigações tributárias pela simplificação do sistema e 
elevação do risco por parte do evasor. 

A administração tributária para bem desempenhar sua missão, deverá possuir: 
adequado escopo normativo, sistematizado, que leve em consideração as características 
de atos econômicos que estiverem na base do fato gerador da obrigação tributária; 
sistemas de apoio à execução; pessoal capacitado e amparado com uma política de 
recursos humanos abrangente; e um modelo de gestão centrado nos clientes da 
administração e nos objetos de sua ação. 
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Uma administração tributária eficaz deve ter como características, também: 
sistematicidade, simplicidade das normas, serviços de atenção aos contribuintes, 
controle efetivo quanto ao cumprimento das obrigações tributárias, desenvolvimento 
efetivo de ações visando recuperação de obrigações não cumpridas voluntariamente, etc. 

A superação do limite representado pelo controle do cumprimento das 
obrigações tributárias tem recebido enorme contribuição com a implementação de boas 
técnicas e soluções para atualização de cadastros, apresentação de declarações e 
incorporação de seus dados aos sistemas de informação e automação de procedimentos 
de pagamentos de impostos, inclusive com validação das informações dos documentos 
de arrecadação quando do pagamento. 

O êxito no exercício da função de fiscalização é que vai definir o limite da 
própria efetividade da administração tributária. 

A Função de Fiscalização na Administração Tributária 

É a função de fiscalização de uma administração tributária o conjunto das 
atividades de supervisão do efetivo e integral cumprimento das obrigações tributárias, 
principais e acessórias, partindo da identificação dos desvios no cumprimento até a 
aplicação de sanções face ao descumprimento tributário. É a função de fiscalização, 
entre todas as que integram a administração tributária, aquela que melhor a identifica, 
seja pela sociedade como um todo, seus clientes externos, seja pelos seus próprios 
servidores. 

A imagem da administração tributária é amplamente definida pelo resultado das 
suas atividades. 

Todavia, “a função de fiscalização é uma das grandes tarefas pendentes e 
certamente deverá encabeçar a agenda do presente e do futuro da maioria das 
administrações tributárias“6. 

Nos processos de modernização pelos quais têm passado as administrações 
tributárias, é a função de fiscalização a menos impactada, a partir dos anos 80, isto se 
deve ao fato de que a fiscalização trabalha fortemente com dados primários gerados por 
outros setores da administração tributária. 

A origem desse problema se identifica pelo fato de a fiscalização vir sendo 
considerada ao longo dos anos como uma ação, e não como um processo integrado por 
múltiplas ações, e totalmente dependente dos demais processos da administração 
tributária para ser efetivo. 

A função de fiscalização tem como objetivo fundamental, o alcance de uma 
elevada percepção, por parte dos contribuintes, do risco envolvido na tomada de decisão 
de descumprir a norma tributária. 

Ao inibir a disseminação da evasão fiscal, a atuação da fiscalização serve ao 
aumento da arrecadação e da competitividade da economia. 

NEUMARK (1995) já indica que trata a fiscalização de contribuir para quebrar 
as resistências fiscais observadas em parcela dos contribuintes. 
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Vale ressaltar, que para o desempenho de sua função, é a fiscalização que deve 
adaptar-se ao ambiente econômico e tecnológico, e não o contrário, o que está 
relacionado com o cumprimento do princípio de tributação que objetiva minimizar o 
impacto dos sistemas tributários sobre as decisões dos agentes econômicos. 

São pressupostos para toda administração tributária que seja temida e 
respeitada7, os quais estão fortemente associados à função de fiscalização. O temor 
resulta do seu papel sancionador. O respeito é conseqüência do alcance de um adequado 
padrão ético da administração tributária e de seu quadro de servidores. 

A função de fiscalização para ser desenvolvida, é mister que: 

- o fenômeno da evasão fiscal seja conhecido amplamente: causas, manifestações, 
dimensões; 

- disponha-se de recursos legais, materiais, financeiros, tecnológicos, de 
informação, humanos, etc.; 

- haja domínio de ferramentas de análise que permitam conhecer o contribuinte, 
seu negócio e seu padrão de relacionamento com o fisco; 

- tenha sido tomada a decisão em nível estratégico de enfrentar a evasão fiscal e 
que essa decisão esteja refletida claramente na explicitação da política de 
fiscalização e em uma adequada programação e controle de gestão. 

O conhecimento das causas, manifestações e abrangência da evasão fiscal são 
imprescindíveis para formulação de uma adequada política de fiscalização. 

O estabelecimento de uma política definida e transparente de combate à evasão 
fiscal exige que se conheça e identifique suas motivações fundamentais. 

A evasão pode receber influências culturais, educacionais, econômicas, legais ou 
resultar de conseqüências negativas decorrentes da baixa efetividade da ação do 
aparelho do Estado. 

Vários fatores concorrem para a evasão fiscal: 

- o desconhecimento das regras impositivas; 

- as dificuldades para o cumprimento; 

- vasto conhecimento das normas, base para um bom planejamento tributário; 

- a vontade de não cumprir com as obrigações; e, 

- a intenção de  omitir receitas de fontes ilícitas. 

A ação que se exige da administração tributária para corrigir a evasão está 
conforme seja o fator na origem de sua prática. 
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A fiscalização tributária deve atuar, de preferência, sobre os contribuintes que se 
enquadrem nos dois últimos grupos, e alimentar ao mesmo tempo outras funções da 
administração visando atingir aos três primeiros. 

A política de fiscalização deve compreender a supervisão do cumprimento das 
obrigações tributárias e garantir um equilíbrio entre as ações de massa preventivas e 
auditorias fiscais integrais. 

Para uma fiscalização efetiva, a estratégia quanto ao alcance dos seus objetivos 
vai depender do êxito em: 

- fazer sentir a presença do fisco no universo de contribuintes, 

- executar ações compatíveis com o padrão de relacionamento ditado pelos 
próprios contribuintes e suficientes para fazê-los mudar de atitude ante o fisco, 
passando a cumprir com suas obrigações fiscais; 

- retroalimentar a fiscalização e os demais processos da administração tributária 
com dados e informações resultantes do seu próprio trabalho, de forma a 
contribuir para a correção e aperfeiçoamento do sistema tributário como um 
todo. 

Quanto à forma de atuação, a fiscalização pode ser massiva ou auditoria-fiscal. 

Ações massivas são recomendadas para cenários que apresentam elevados níveis 
de evasão fiscal. Podem ser preventivas ou serem dirigidas para verificações pontuais a 
partir de desvios identificados nos processos de inteligência. As ações massivas mais 
usuais são aquelas voltadas para o controle do cumprimento de obrigações tributárias, a 
exemplo, de inscrições no cadastro de contribuintes, apresentação de declarações, no 
caso do Estado da Bahia as DMAs/DMEs, emissão de notas fiscais, etc. 

As auditorias fiscais devem predominar em realidades onde os níveis de 
cumprimento tributário estão mais consolidados. São direcionadas para contribuintes 
mais expressivos em termos de potencial contributivo e que desempenham atividades 
mais complexas. Sua execução requer maior qualificação técnica e procedimental. As 
auditorias fiscais são pela sua própria natureza atividades mais profundas, não triviais. 

A função de fiscalização tem como atividades típicas: inteligência, programação, 
seleção, execução e gestão8. 

A inteligência fiscal compreende as atividades de estudos e análise de dados 
visando o integral conhecimento do fenômeno da evasão fiscal, tanto em seus aspectos 
macros quanto em suas manifestações particulares. Seus resultados são fundamentais 
para a formulação da política de fiscalização e retroalimentação das demais funções da 
administração relacionadas com a correção de brechas que facilitam o planejamento 
tributário. Essas tarefas de inteligência, relacionadas com a análise interna de dados, 
têm contrapartida com ações específicas de investigação, inclusive aquelas relacionadas 
com a identificação de crimes fiscais. 

A programação da fiscalização, ou plano de fiscalização, visa assegurar que a 
política definida para a fiscalização seja seguida. Deve conter tempo de vigência, 
objetivos claros, atividades a serem desenvolvidas, características dos contribuintes, 



 

 

6

tipos de ações, critérios de seleção para definir o contribuinte, porte econômico, metas 
em termos de quantidade e valor, agentes fiscais envolvidos, produtividade pretendida, 
custo benefício, forma de execução, periodicidade, cronograma, importância da ação, 
motivação do procedimento, interesse, relevância, informações conhecidas e que sejam 
necessárias obter. Essas definições são necessárias para garantir objetividade, 
celeridade, e efetividade aos procedimentos de fiscalização. 

Para Celso Ribeiro Bastos, in Curso de Direito Financeiro e de Direito 
Tributário, Ed. Saraiva-1984, “a definição da natureza do plano não é matéria fácil. A 
razão principal é a heterogeneidade das matérias que nele são embutidas. Encontram-se 
desde previsões, diretrizes, até metas a serem alcançadas”.  

Nota-se em todo plano, obviamente, um caráter prospectivo, tornado para a ação 
e para o futuro, que, no entanto, não deixa de alicerçar-se num sólido diagnóstico da 
situação. 

A seleção identifica, concretamente, cada contribuinte integrante do subconjunto 
do universo de contribuintes que é o objeto da fiscalização, buscando controlar o 
cumprimento das obrigações tributárias e combater a evasão. A seleção deve levar em 
conta a necessidade de potencialização dos efeitos das ações fiscais e deve estar 
amparada em modernas técnicas de análise e investigação fiscal. 

A execução deve contar com ferramentas apropriadas e procedimentos definidos 
em normas de execução e papéis de trabalho. Nos procedimentos de auditoria fiscal, 
nada substitui o profissional experiente e bem qualificado. 

A gestão deve acompanhar a execução do plano e seus resultados, 
retroalimentando as demais atividades da fiscalização e funções da administração 
tributária. Deve contar com aplicativo específico, alimentado por relatórios 
individualizados dos auditores fiscais e de seus supervisores. 

A função de fiscalização é iniciada com as atividades de análise do padrão e 
características dos contribuintes e do seu negócio, segue acompanhando os resultados da 
ação praticada e retroalimentando as demais funções da administração tributária visando 
a sua maior efetividade global. 

A fiscalização atua com suporte em: 

- política de aproximação dos contribuintes à administração tributária; 

- regime de penalidade adequado; 

- pessoal capacitado; 

- modernas ferramentas de análise de dados e auditoria fiscal; 

- adequadas técnicas de análise de dados e investigação. 

A infra-estrutura deve contemplar: estrutura organizacional e de gestão, política 
de recursos humanos, recursos legais e normativos, financeiros, materiais e 
tecnológicos. 
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Muitas vezes, as atividades que compõem a fiscalização estão distribuídas nas 
administrações fazendárias, por diferentes áreas de organização, o que exige grande 
esforço de integração. Onde todas as atividades estejam sob um mesmo comando, é 
mais fácil e efetiva a integração entre as distintas atividades que compõem a função. 
Geralmente duas áreas dão suporte às atividades de fiscalização: estudos e 
planejamento, e execução. Cada uma delas pode ser subdividida. 

Os procedimentos adotados são de grande importância, inclusive aqueles 
relacionados com a gestão. As funções e responsabilidades devem ser bem definidas, 
como também assegurados os meios necessários para que metas fixadas sejam exigidas 
e alcançadas. A falta de autonomia na gestão dos meios cria limitações à performance. 

Em nível de execução, é comum existirem áreas específicas a grandes 
contribuintes ou setores com atividades mais complexas ou de maior porte econômico. 

A administração tributária, quanto a pessoal, deve contar com uma política de 
recursos humanos bem definida, com regras estáveis de seleção, formação, capacitação, 
progressão, preenchimento de cargos, remuneração, movimentação e conduta. A 
possibilidade de progressão na carreira, em funções exclusivamente técnicas, evita o 
risco dos bons profissionais de fiscalização serem desviados para outras funções 
administrativas inadequadamente, ou sejam desestimulados em seu processo contínuo 
de qualificação. 

É notável como a função de fiscalização, em matéria de tecnologia, em grande 
medida, tem sido impactada pela adoção de novas tecnologias, comparando com as 
demais funções da administração tributária. Percebe-se de forma restrita a realização de 
estudos, seleção de contribuintes, execução e controle de gestão com o amparo de 
modernas tecnologias. São fatos ainda recentes, a utilização de instrumentos para 
formalização automática de autos de infração ou realização de auditorias em sistemas 
computadorizados. 

Os recursos legais e normativos devem estar bem disseminados para que todos 
os contribuintes conheçam seus direitos e obrigações. Quanto aos auditores fiscais, 
devem dominar os limites da sua atuação. Deve haver um equilíbrio entre direitos e 
deveres para que a fiscalização cumpra seu papel, inclusive com as obrigações 
relacionadas com a instrução processual 9.  

Uma adequada lei penal tributária é elemento de grande importância na 
composição da infra-estrutura legal de suporte à ação da fiscalização. 

Uma característica importante para uma administração tributária efetiva é a 
autonomia de gestão. A fiscalização exige, em grau de execução, um elevado grau de 
autonomia. 

São fatores limitadores para o cumprimento da função fiscalizadora, as 
condições materiais e financeiras. 

Todos os contribuintes, que deixam de cumprir com suas obrigações tributárias, 
são objetos diretos ou indiretos da fiscalização tributária. 
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É fundamental que a fiscalização qualifique esses contribuintes, para escolher o 
tipo de ação mais adequada para assim alcançar o ponto a partir do qual o descumpridor 
passe a ser cumpridor. 

O grande desafio de uma administração tributária é, conhecendo os contribuintes 
da sua jurisdição, assegurar o tipo de ação suficiente para influenciar o cumprimento 
voluntário das obrigações impositivas. Para tanto, é imprescindível uma rede de 
informações necessárias, que permita uma adequada classificação dos contribuintes, nas 
suas perspectivas e dimensões. 

Os tipos de ações a serem executadas, devem ser eleitos, a partir da classificação 
dos contribuintes pelo padrão de comportamento em relação ao cumprimento de suas 
obrigações tributárias e por outras características, quais sejam: o porte econômico, 
especificidades do negócio, ciclo de vida, abrangência espacial das atividades e 
modalidades das obrigações a que estão sujeitos. 

A classificação pelo porte deve levar em conta a magnitude efetiva da empresa. 
O tipo de ação, conforme sejam os contribuintes pequenos, médios, grandes ou muito 
grandes, é completamente diferente. Vale notar que os fundamentos do padrão de 
comportamento observados ante o fisco são condicionados pelo porte do contribuinte. 

Os pequenos, sejam empresas ou indivíduos, são altamente sujeitos a práticas 
evasoras, o que requer elevada presença fiscal e fortes ações preventivas. 

O médio contribuinte exige tratamento diferenciado. A média empresa situa-se 
em um grupo de transição entre a evasão e o planejamento tributário. O controle 
próximo dos sócios/proprietários permite averiguar a incidência de práticas fraudulentas 
não de forma indiscriminada como se vê nos pequenos, que praticam omissão de 
receitas por notas calçadas ou utilização de talões paralelos. 

No caso da grande empresa, é comum a constituição de holdings, ou a utilização 
de empresas ligadas situadas em paraísos fiscais. Há larga utilização de fringe-benefits, 
de difícil controle por parte dos fiscos. As práticas fraudulentas são mais raras. Há mais 
planejamento tributário. 

Em relação aos contribuintes muito grandes, praticamente inexiste a sonegação 
tradicional. Não obstante, não há limites para o planejamento tributário. Oportunidades 
fiscais são amplamente aproveitadas. Normalmente, esse grupo junto com os grandes 
determina o sucesso ou o fracasso das metas de arrecadação da administração tributária, 
por isso, faz-se necessário um acompanhamento permanente por parte do fisco. 

NOGUEIRA (1989) já defende que os contribuintes, no que se refere à 
abrangência espacial, podem ser municipais, estaduais, nacionais ou internacionais. 
Acordos de cooperação e troca de informações são a base para o controle efetivo. O 
exame do ciclo de vida de uma indústria (aqui exemplificada como sinônimo de setor ou 
atividade) permite a identificação da importância do grupo de contribuintes 
considerados relevantes para fins fiscais. Esse ciclo pode ser dividido em várias etapas, 
tais como: criação, implementação, conquista de mercado, maturidade, apogeu, 
declínio, e, eventualmente, desaparecimento. O ciclo de vida é mais importante no que 
tange à tributação da renda que na tributação de consumo e propriedade, ainda que sua 
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fase explique sobremaneira os níveis de arrecadação de tributos sobre consumo, 
conforme o ramo de atividade. 

Princípios que devem nortear as Administrações Tributárias 

A administração tributária deve atuar sempre seguindo uma série de princípios, 
para que tenha um bom desempenho do fisco no que diz respeito ao controle de seus 
contribuintes, bem como para a tomada de decisão. 

A impessoalidade é imprescindível na atividade de fiscalização. É fundamental 
que a administração tributária dispense aos contribuintes ações que estejam aderentes às 
características tanto do fisco como dos próprios contribuintes. Não se deve confundir 
aqui, igualdade com isonomia, onde se tratam desiguais de forma desigual. O 
contribuinte não é um número de identificação; o fisco não pode tratá-lo de forma 
idêntica. 

A ação dirigida à recuperação de obrigações tributárias não cumpridas deve 
levar em conta o histórico do contribuinte no cumprimento de suas obrigações 
tributárias em geral. O descumpridor eventual, não pode ser dispensado a ele o mesmo 
tratamento dispensado ao contumaz ou ao sonegador.  

O fisco deve fornecer informações para facilitar o cumprimento das obrigações 
tributárias.  

Critérios de seleção de contribuintes devem ser estruturados de forma que não 
sejam exclusivamente objetivos, uma vez que basta uma exceção para pairar uma 
dúvida sobre a legitimidade da seleção. E mais, a aplicação do critério puramente 
objetivo pode resultar no aprendizado dos contribuintes, ou seja, sabendo-se os critérios 
usados para uma seleção, fica fácil escapar de uma malha, por exemplo. A percepção de 
risco é variável subjetiva por excelência. Diante de uma mesma situação concreta, as 
empresas podem avaliar de forma diferente suas chances de escapar de uma 
fiscalização. 

A preparação de ações fiscais dirigidas a contribuintes, especialmente aos de 
maior expressão, devem seguir rotinas que assegurem seu efetivo controle, bem como 
garantindo o custo benefício. 

A disseminação de ações fiscais contribui para uma maior presença fiscal e, 
assim, para a elevação da percepção de risco do contribuinte em relação às 
conseqüências que resultam do descumprimento de obrigações tributárias. É preciso 
muito cuidado na definição das programações fiscais, haja vista, que se há uma 
disseminação de comportamento evasor no universo de contribuinte, nem sempre pode a 
fiscalização sozinha reverter a situação. Há enorme risco inclusive de desmoralização se 
o fisco resolve insurgir-se em situação de epidemia de sonegação tributária, sem que 
haja mudança no regime de comportamento tributário, o que algumas vezes exige 
modificações político-sociais. 

A fiscalização com foco na arrecadação é uma das características que diferencia 
a moderna fiscalização da fiscalização tradicional. As funções de arrecadação e 
fiscalização devem complementar-se, sem que uma possa prescindir da outra. A 
arrecadação não deve esperar da fiscalização nada além da elevação da percepção de 
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risco dos contribuintes. O foco na arrecadação deve apontar determinado setor ou grupo 
de contribuintes para o qual deseje atuação coercitiva para combater determinada 
frustração de receitas ou para coibir inadimplemento contumaz. A eventual opção pela 
lavratura de autos pagáveis, pode até ser legítima, em determinadas situações. O fisco 
pode e deve agir de forma diferenciada em relação a empresas ou setores, de acordo 
com as circunstâncias, pois podem acontecer dificuldades momentâneas para uns em 
razão de produtos que estejam no fim do ciclo econômico, e que fatalmente influenciará 
no potencial arrecadatório e outras empresas que estejam na plenitude de sua capacidade 
contributiva. 

A punição do crime de sonegação fiscal é necessária. Contudo, deve 
circunscrever-se aos casos que realmente o mereçam, não podendo incorrer em 
criminalização massiva do conjunto de contribuintes. Muitas vezes, há que mudar o 
ambiente político–social para o cumprimento das obrigações tributárias. No Direito 
Penal, as penas devem ser proporcionais aos males do crime. A pena cominada, por sua 
vez, determina o prazo de prescrição da ação penal. E, não raro, o crime fiscal somente 
fica caracterizado após a solução da lide na esfera administrativa, gerando assim um 
problema com respeito a criminalização da evasão fiscal. 

Nessas circunstâncias, a possibilidade de efetiva punição penal do sonegador de 
tributos fica muito pequena, ficando praticamente impossível a condenação de 
descumpridores, principalmente daqueles com elevada posição econômico-social, o que 
contribui para uma sensação de ilegitimidade da ação fiscal e penal. 

Na execução da função de fiscalização, devem ser evitados alguns 
procedimentos que possam representar desvios à consecução dos objetivos da 
administração tributária, porque na realidade contaminam e comprometem a efetividade 
da fiscalização tributária, tais como: 

- O fiscal como único canal de informações. Essa era característica da tradicional 
administração tributária. Hoje, na moderna administração, amparada em 
tratamento massivo de informações, declaradas ou não pelos contribuintes, o 
fiscal é apenas mais um canal. O que há, é uma montagem de um sistema de 
informações para análise do resultado das suas atividades de investigação e ou 
constituição do lançamento tributário. O constante cruzamento de informações 
externas e internas é o método mais eficaz para imprimir-se um caráter dinâmico 
à base de dados que serve de insumo básico à administração tributária. 

- Fiscalizações aleatórias. Tanto a designação de servidores fiscais, como a 
seleção de contribuintes de forma aleatórias utilizadas unicamente, acaba 
comprometendo a eficiência na execução dessas ações fiscais, e nem sempre 
soluciona os problemas que lhes motivaram. 

- Falta de preparação prévia da fiscalização. Nem sempre o trabalho prévio da 
ação fiscal é priorizado a contento. A preparação prévia acaba sendo a exceção à 
regra, uma vez que a eficiência e efetividade das ações fiscais estão associadas a 
ela. Muitas vezes, a falta de preparação prévia da ação fiscal expõe o agente 
fiscal ao ridículo da desinformação em uma instituição cuja matéria-prima 
principal é a própria informação. 
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- Automatização insuficiente ou excessiva deve ser evitada. Não se cogita, hoje, a 
possibilidade do fisco prescindir de um sistema informatizado desenhado para 
apoiar a ação fiscal. Entretanto, o sistema informatizado não deve transformar-se 
em uma camisa de força para os servidores fiscais. Ele deve ser um sistema que 
vise facilitar o trabalho do fiscal, ou até induzir o trabalho fiscal. A 
automatização de procedimentos de fiscalização, às vezes, exibe algumas 
armadilhas que devem ser evitadas, constituindo-se em péssima prática o 
desenho de sistemas fechados, que cerceiem a criatividade do trabalho de 
campo. 

- A fiscalização não se encerra com a autuação. É necessário um 
acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos na fiscalização, desde a 
lavratura do auto de infração até o deslinde na área administrativa. A vitória do 
fisco na órbita administrativa, não significa que tenha havido sucesso em reaver 
o crédito tributário. A falta de acompanhamento até o fim do processo, por si só, 
inviabiliza uma avaliação completa dos trabalhos fiscais. É importante que se 
verifique os efeitos posteriores da ação fiscal sobre o comportamento do 
contribuinte. 

A preocupação principal da administração tributária deve ser a eleição de 
contribuintes para inspeção que assegure o maior efeito global sobre a percepção de 
risco no cumprimento e, assim, contribuam para a potencialização dos níveis de 
cumprimento voluntário. Identificado o contribuinte, a ênfase deve passar ao desenho da 
ação fiscal que deve ser compatível ao comportamento do contribuinte. Uma ação fiscal 
bem executada é aquela que repercute em outras ações fiscais, provendo informação que 
propiciem o desbaratamento de verdadeiras cadeias de sonegação fiscal. Todavia, um 
gestor que devote seus esforços na investigação de um caso assim, pode 
momentaneamente não passar no teste, por não ser este o objetivo da administração 
tributária. 

Ao condicionar a programação, execução e avaliação de resultados da 
fiscalização, tem por conseqüência a violação daqueles que deveriam ser os seus 
princípios, objetivos e práticas. 

O respeito à capacidade contributiva e a flexibilidade ativa e passiva são 
princípios que devem ser considerados no desenho dos sistemas tributários. A 
responsabilidade por sua observância não pode ser integralmente transferida através de 
poderes discricionários à fiscalização tributária, ainda que informações sobre o ciclo 
econômico e dos negócios devam ser levados em conta na elaboração e aprovação dos 
programas de fiscalização. 

Cada vez mais é necessário que os auditores fiscais se integrem e conheçam em 
toda a sua inteireza as atividades relacionadas com a análise de informações e 
preparação da ação fiscal, além dos procedimentos internos de controle. Dependendo do 
porte econômico do contribuinte, as atividades de auditoria fiscal devem ser executadas 
ou não no ambiente de negócios do contribuinte. Em algumas ações, a presença física 
no local é essencial para a percepção da dimensão e peculiaridades que não se alcança 
ao longe. 

Toda atividade humana é aperfeiçoada pela ponderação entre conhecimento 
teórico e prático. Com a atividade de fiscalização não poderia ser diferente. 
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Vale mencionar que nada substitui um agente fiscal experiente, que saiba reagir 
exatamente com a medida mais conveniente à ação do contribuinte fiscalizado. A isso 
deve ser adicionado o fato de que não há mais espaço para o agente somente com o faro 
do fiscal. Os lançamentos tributários de ofício tornaram-se peças jurídicas que exigem 
alto conhecimento técnico. A atividade de fiscalização exige alta combinação da 
experiência prática com o conhecimento técnico-jurídico dos seus servidores.  

Considerações Finais 

Sendo o planejamento de fiscalização uma das principais atividades da função de 
fiscalização, vez que dá suporte às demais atividades – inteligência, seleção, execução e 
gestão, seu desenvolvimento deve ocorrer de forma integrada com àquelas, a fim de 
proporcionar um melhor desempenho da fiscalização, no sentido de combater a prática 
de evasão fiscal por parte dos contribuintes, e, desta forma, contribuir com a 
administração tributária em sua missão de garantir a realização da receita tributária. 

 
                                                           
6 Observação de Jorge Cosulich Ayala, Secretário-Executivo do CIAT, em Reforma de Las 
Administraciones Tributarias em los Paises Miembros del CIAT de America Latina y El Caribe: 
Lecciones Aprendidas y Temas Pendientes, apresentado no X Seminário Regional de Política Fiscal, 
Cepal/BID/FMI/BIRD, Santiago do Chile, 1998. 
7 Essa característica sempre foi muito lembrada pelo Sr. Osíris Lopes Filho, enquanto integrante da 
administração tributária federal brasileira. 
8 As atividades que compõem a fiscalização são examinadas em Foundations for the Construction of a 
Modern and Eficient Tax Administration, International Seminar, Cartagena, Colômbia, memórias 
publicadas pela Direção de Impostos Internos da Colômbia, 1991. 
9 Sobre esse papel da administração tributária, vide “el Control Fiscal y los Derechos de Los 
Contribuyentes”, de Adré Barilari, da Direção Geral de Impostos da França, publicado nos anais da 
Conferência Técnica do CIAT, realizada em Paris, e publicados pelo IEF, em 1995. 



 

 

13

 

Referências 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Financeiro e de Direito Tributário. 3ª. ed., 
Saraiva, 1994. 

BORGES, Humberto Bonavides. Auditoria de Tributos IPI, ICMS e ISS. São Paulo, 
Atlas, 2000. 

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 17ª. ed., 
Malheiros Editores, 2002. 

MACHADO, Hugo de Brito. Direito Tributário. Editora Revista dos Tribunais, 1993. 

MARTINS, Ives Gandra. Sistema Tributário na Constituição de 1988. São Paulo, 
Saraiva, p. 18,24, 1989. 

NEUMARK, Fritz. Princípios de Tributação. Espanha, IEF, 1995. 

NOGUEIRA, Rui Barbosa. Curso de Direito Tributário. 9ª.ed., Saraiva, 1989. 

RODRIGUES, Marilene Talarico e Outros. A Defesa do Contribuinte no Direito 
Brasileiro. Publicações Jurídicas, INFORMAÇÕES OBJETIVAS – IOB, p. 79, 2002. 

BAHIA, Decreto 6284, de 14 de março de 1997. Aprova o Regulamento do ICMS. 
Diário Oficial, Bahia, 15 e 16 de março de 1997. 

BAHIA, Instrução Normativa n. 310, de 26 de novembro de 1990. Aprova os Roteiros 
de Fiscalização e dispõe sobre o Manual de Fiscalização de Tributos Estaduais, 
previstos no Sistema de Fiscalização do Estado da Bahia. 

Constituição Federal de 1988. 

LEI 5172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN. 

LEI 3956, de 11 de dezembro de 1981, Código Tributário do Estado da Bahia - COTEB. 

LEI 7014, de 04 de dezembro de 1996. 

 


