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RESUMO

A finalidade do Estado brasileiro, conforme previsão legal, é realizar o bem comum e
garantir os direitos sociais. Para atender a essa incumbência, é necessário o uso de
mecanismos que estimulem o aumento da arrecadação, entre os quais se destacam
os parcelamentos fiscais e programas de pagamento incentivado de débitos
tributários. Este trabalho aborda ações de gestão tributária praticadas por
contribuintes como fator de conflito de interesse na relação com o Estado. A
condição conflituosa e a divergência de objetivos entre esses agentes econômicos
favorecem um comportamento de risco moral e uma interação não cooperativa que
podem comprometer a arrecadação de tributos. Foi concebida verificação de
percepções dos agentes públicos envolvidos na relação tributária de Estado e
contribuintes, utilizando entendimentos acerca de legislação tributária, gestão fiscal e
tributária, assim como das teorias econômicas correlatas de assimetria de
informação, teoria de jogos e lógica da ação coletiva. Optou-se por fazer uma
análise por meio de estudo de caso para considerações sobre o parcelamento fiscal
mediante uma abordagem qualitativa. Foi alvo da pesquisa uma amostra intencional
de agentes públicos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas
Gerais, concentrando-se na Superintendência Regional de Belo Horizonte e nas
suas administrações fazendárias e delegacias fiscais. Como conclusões deste
estudo, foi evidenciado o permissivo legal do parcelamento, suas condições como
forma de elisão fiscal, como ocorre a interação entre o Estado e os contribuintes e a
percepção de risco moral e seleção adversa em parcelamentos de débitos
tributários. Os reflexos das ações relativas a risco moral e seleção adversa no
parcelamento de tributos podem culminar em desvio de eficiência ao Estado.
Palavras-chave: Parcelamento de débitos tributários, Gestão tributária, Elisão fiscal,
Risco moral.

ABSTRACT

The purpose of the Brazilian State, according to legal provisions, is to achieve the
common good and to guarantee social rights. To address this task, the use of
mechanisms that stimulate increased tax collection, among which stand out the use
of tax installments and payment programs to discourage tax avoidance, is required.
This paper discusses tax practices committed by taxpayers as a conflict of interest
element in the relationship with the State. The conflicting condition and divergence of
objectives between these economic agents facilitating conduct of moral hazard, and
a non-cooperative interaction that may compromise the collection of taxes. This
approach is designed to check perceptions of public officials in relation to the State
and taxpayers using understandings of tax legislation, tax administration and tax
management, as well as the related economic theories of asymmetric information,
game plans and logic collective action. We opted to make an analysis through a case
study to address the tax installment, with the use of qualitative method. Research
aims were a purposive sample of public servants agents of the State Secretary of
Finance of Minas Gerais, focusing on Regional Superintendent of Belo Horizonte,
and their financing and tax administration police departments. As conclusion of this
study were evidenced the legal permissive of installment, its conditions as way of tax
avoidance, how the interaction between the State and taxpayers, and the perception
of moral hazard and adverse selection in installments of tax debts occur. Cogitations
from lawsuits related to moral hazards and adverse selection in the payment of taxes
can lead to misuse of efficiency to the State.
Keywords: Tax debt installment, Fiscal management, Tax avoidance, Moral hazard.
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1

INTRODUÇÃO

Qualquer cidadão, ao longo da vida pessoal e profissional, depara, a todo instante,
com aspectos relacionados ao tema “tributos”. Ao se contemplar breve reflexão
sobre temáticas de enfoque tributário, pode-se verificar que buscar viver de forma
harmoniosa em sociedade impele necessidades e responsabilidades. Também no
relacionamento entre o Estado e seus contribuintes, percebe-se a necessidade de
simbiose entre esses agentes econômicos para a manutenção da atual estrutura
social.

A finalidade do Estado é a de “realizar o bem comum e garantir os direitos sociais”
(Constituição Federal de 1988, art. 6º). Diante dessa responsabilidade estatal, são
necessários recursos para que o Estado gerencie toda a máquina pública
responsável pela consecução das políticas sociais de saúde, educação, previdência
e assistência social, segurança e aplicações em infraestrutura. Assim, os tributos
são elementos inerentes à organização social e fundamentais para a atuação do
Estado na promoção do bem comum. No entanto, ao mesmo tempo, a cobrança de
tributos se mostra como norma de rejeição social, sendo causa de uma relação
potencialmente conflituosa entre o Estado e os cidadãos (GUTIERREZ, 2006).

Nessa relação, os níveis de altruísmo, compreensão e participação cidadã não
permitem ao Estado empreender ações apenas para promover conscientização e
educação fiscal: é necessário o uso de mecanismos que estimulem o aumento da
arrecadação e coíbam práticas ilegais, abusivas e, ou, injustas (OLSON, 1965).

Como forma de ampliação de arrecadação, o Estado faz uso de ações diversas,
entre as quais podem ser citados os parcelamentos fiscais e programas de
pagamento incentivado de débitos para com a Fazenda Pública. Em Minas Gerais,
vigoram atualmente diversas leis e programas que visam a promover a ampliação da
arrecadação,

possibilitando

parcelamentos

fiscais

convencionais

e

anistias

esporádicas. A ideia de tais incentivos nasce da grande dificuldade dos governos em
transformar os valores das dívidas tributárias em recursos disponíveis ao tesouro do
Estado.

15

Alicerçado numa ótica de risco moral na arrecadação de Minas Gerais, este trabalho
tem como objetivo conhecer as possibilidades e tendências das ações de agentes
econômicos assim como as percepções acerca da interação que ocorre para
pagamento de crédito tributário formalizado.

Para este estudo, adota-se a ideia de percepção como processo por meio do qual
um indivíduo adquire, interpreta, seleciona e organiza suas impressões sensoriais e
atribui significado com base em histórico de vivências. É a percepção sob enfoque
psicológico e não estritamente fisiológico correspondendo à organização das
informações transmitidas pelas sensações que permite conhecer a realidade, com
interferência de fatores externos e internos (MESQUITA; DUARET, 1996).

Considerando que a presença de assimetria de informações nas interações entre os
agentes econômicos pode influenciar, de forma determinante, as escolhas desses
agentes, fica favorecido um conflito de interesses nos arranjos em que agentes
perseguem objetivos distintos, evidenciando, assim, a manifestação de ineficiências
de mercado intituladas como problemas de seleção adversa e o risco moral.
Entende-se o “risco moral” como sendo aquele presente em interações de mercado
nas quais ações ocultas de uma parte podem influenciar o resultado dessa relação.
Basicamente o risco moral reside na probabilidade subjetiva diferente de zero de
que um dos participantes adote uma ação oculta que altere o resultado da interação,
ocasionando desvio de eficiência (PINDYCK; RUBINFELD, 2006; EATON; EATON,
1999).

Considerando esse contexto, o trabalho de pesquisa aborda ações praticadas por
contribuintes como fator de conflito de interesse na relação com o Estado. Para essa
abordagem, faz-se necessária a compreensão da configuração e efetividade do
sistema tributário vigente assim como das ações de gestão tributária e aspectos
determinantes da relação entre Estado e contribuintes.

Relativamente ao planejamento tributário, no rol de ações da gestão tributária, cabe
destacar as definições e distinções dos conceitos “evasão fiscal” e “elisão fiscal”
como termos de designação de condutas na busca de economia fiscal pelos
contribuintes. A “evasão fiscal” designa uma forma ilícita de conduta do contribuinte.
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Nesse processo, busca-se suprimir, reduzir ou retardar o cumprimento da obrigação
fiscal. Já a “elisão fiscal” consiste numa conduta lícita, omissiva ou comissiva, do
contribuinte para evitar, reduzir ou postergar o pagamento de tributos, observando
os limites e, ou, lacunas da lei, ou seja, é uma forma legal de se buscar a economia
do ônus tributário (TORRES, 2012).

Considerando esse cenário, a relação entre Estado e contribuintes revela grande
potencial para conflitos de interesses na questão tributária: Enquanto o Governo se
preocupa com uma configuração ótima para sua arrecadação e consequente
capacidade de investimentos, os contribuintes buscam configuração ótima para
pagarem menos tributos. Essa condição conflituosa favorece um comportamento de
risco moral e uma interação não cooperativa que comprometem a arrecadação de
tributos.

Este trabalho, portanto, busca discutir o problema do conflito de interesses entre
Estado e contribuintes na visão de agentes públicos envolvidos, orientando-se pela
seguinte questão: como ocorre a interação entre Estado e contribuintes para
pagamento de débitos tributários à Fazenda Pública de Minas Gerais, sob a ótica de
risco moral no parcelamento tributário? Essa questão pode ser expressa nos
seguintes objetivos.

1.1

Objetivo geral

Verificar percepções dos agentes públicos envolvidos acerca dos parcelamentos de
débitos tributários, sob a ótica de risco moral, na relação tributária de Estado e
contribuintes em Minas Gerais.

1.2

Objetivos específicos

1)

Identificar as condições do permissivo legal que autorizam e regulamentam os

parcelamentos e programa de pagamento incentivado de débitos tributários.

2)

Verificar se as condições do parcelamento fiscal podem configurar uma ação

de elisão fiscal.
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3)

Identificar como ocorre a interação entre Estado e contribuintes em relação a

parcelamentos de tributos.

4)

Identificar a percepção de risco moral em parcelamentos de débitos tributários.

5)

Identificar a percepção de seleção adversa decorrente de parcelamentos de

débitos tributários.

Algumas justificativas podem ser apresentadas para a realização deste trabalho. Em
primeiro lugar, pode-se afirmar que a pesquisa é de grande relevância para a
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, no que diz respeito a uma
diferente abordagem de percepção de risco moral nas relações tributárias,
possibilitando efetiva avaliação acerca de práticas adotadas. Compreender melhor
essas relações pode aparelhar o Estado para cumprir sua missão de “prover e gerir
os recursos financeiros do Estado, formulando e implementando políticas que
garantam a justiça fiscal, o equilíbrio das contas públicas e o desenvolvimento de
ações de governo, em benefício da sociedade mineira”.1

Em segundo lugar, uma pesquisa acerca da relação entre Estado e contribuintes sob
a ótica de risco moral pode ter grande importância também para a academia, por se
tratar de tema com ampla repercussão e abrangência interdisciplinar, além de
configurar-se, na atualidade, assunto de discussão teórica com viés para aplicação
prática.

Enfim, para o pesquisador, esta pesquisa promove geração de conhecimentos de
efetiva relevância profissional com aplicabilidade teórica na docência e prática no
exercício profissional como servidor público.

Considerando os objetivos propostos para este trabalho, ele foi organizado da
seguinte forma: inicialmente, na introdução, apresentam-se a contextualização do
tema, o problema e os objetivos da pesquisa. No capítulo 2, expõe-se o referencial
1

Disponível em: <http://www.fazenda.mg.gov.br>. Acesso em: 15 mar. 2014.
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teórico, em que são discutidas questões relacionadas à tributação e teorias
econômicas correlatas. No capítulo 3, apresenta-se a identidade e a descrição
organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG). A
metodologia do trabalho é descrita no capítulo 4, evidenciando-se os procedimentos
metodológicos aplicados à pesquisa, como classificações, coleta e análise de dados.
Finalmente, nos capítulo 5 e 6, apresentam-se as conclusões do estudo e as
considerações finais, respectivamente.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

A evolução dos tributos acompanhou a evolução da própria civilização, passando de
um instrumento de opressão e preço por liberdade a um instrumento da liberdade
coletiva do Estado (SCHOUERI, 2011).

A palavra “tributo” deriva do latim tributum e diz respeito àquilo que, por dever, é
entregue ao Estado (BRASIL, 2009).

Tributos são prestações obrigatórias, em espécie, exigidas pelo Estado, em razão de
seu poder de império, sem caráter sancionatório. Ainda nessa acepção, os tributos
apresentam três características fundamentais: são devidos a ente público, sua
imposição se funda no poder de império e visam à obtenção de recursos para que o
Estado alcance seu fim (DIFINI, 2008).

Diante do caráter normatizado do sistema tributário vigente, grande parte do
referencial teórico para o início de estudos e, ou, para se tecer qualquer
consideração sobre o tema relativo a tributos está, prioritariamente, na Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988) e no Código Tributário
Nacional (CTN) (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) (BRASIL, 1966).

A Constituição Federal consagra os princípios gerais do Sistema Tributário Nacional,
outorgando poder aos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios), definindo as limitações ao poder de tributar, a competência para a
instituição de tributos e a repartição das receitas tributárias (BRASIL, 1988).

Em consonância com a Carta Magna vigente no Brasil, a finalidade primeira da
cobrança de tributos é a justiça social e o bem comum. Isso significa garantir à
sociedade os direitos fundamentais, civis, políticos, econômicos, culturais e
coletivos. Para atender às necessidades sociais, o Estado se vale do sistema
tributário que, em seu escopo, pauta-se em normatizações legais para definir,
caracterizar, classificar, definir competências e especificar os tributos.
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2.1

O Sistema Tributário Nacional

A noção de sistema se refere ao conjunto das normas, desde a Constituição Federal
até os mais singelos atos infralegais que se inter-relacionam. As unidades desse
sistema se interligam mediante vínculos horizontais (relações de coordenação) e
liames verticais (relações de subordinação-hierarquia) (CARVALHO, 2009). O
sistema constitucional tributário é um conjunto de princípios e regras, entre si
harmônicos e interdependentes, sobre tributos, postos na Constituição do País
(DIFINI, 2008).

Os princípios aparecem como “linhas diretivas” que iluminam a compreensão de
setores normativos (CARVALHO, 2009, p. 163). Servem para a agregação e
influência de normas, atraindo regras jurídicas em torno de si, além de traduzirem,
em seu âmago e projeções, os direitos fundamentais, entre os quais estão a
capacidade, a liberdade, a dignidade humana, a propriedade e a igualdade, assim
como valores republicanos, federalistas e solidaristas (COELHO, 2010).

Vários são os princípios que delimitam ou mesmo vedam o poder de tributar, e, para
a interpretação e aplicação das leis tributárias, deve-se partir da análise dos
princípios constitucionais, pois a eles se subordinam todas as leis do País
(GUTIERREZ, 2006).

Nos Estados democráticos, não apenas os indivíduos são subordinados à lei, mas
também a própria Administração Pública. A “legalidade”, como princípio fundamental
do Estado de Direito, não se restringe a vedar ou proibir a tributação sem lei, mas,
fundamentalmente, a garantir a todo cidadão segurança jurídica, econômica e social
(BRASIL, 2009). A sapiência genérica do princípio da legalidade reside no
mandamento do artigo 5º, inciso II da Constituição de 1988. Contudo o imperativo
fica mais severo, como matéria tributária, na redação do artigo 150, inciso I, da Carta
Magna. Somente pode ser instituído ou aumentado um tributo por meio de lei, ou
seja, se houver prévio consentimento (autorização) dos representantes do povo nos
respectivos legislativos: federal, estadual ou municipal (CARVALHO, 2009, p. 174).
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A “irretroatividade da lei tributária” é também um princípio geral de Direito que
apresenta correlação com a “legalidade”. Visa a impedir que determinada lei produza
efeitos sobre fatos ocorridos antes de sua vigência (FABRETTI, 2006).

Outro importante princípio tributário é a “anterioridade”, que objetiva ratificar o
princípio da segurança jurídica, proibindo a exigência de tributo ou seu aumento “no
mesmo exercício em que haja sido publicada a lei que o instituiu”, correlacionandose a exigência nonagesimal ou noventena (em 90 dias), a fim de evitar que o
contribuinte seja surpreendido pela majoração da carga tributária (SABBAG, 2009).
É também chamado de princípio da não surpresa, contemplando, entretanto,
algumas exceções (DIFINI, 2008, p. 78; COELHO, 2010, p. 217).

Conforme o art. 150, V da Constituição, o “livre trânsito” é um princípio que
estabelece a livre circulação de pessoas ou bens no território nacional, proibindo a
instituição de barreiras tributárias intermunicipais ou interestaduais, salvo quando se
tratar da cobrança de pedágio (taxas) pela utilização de vias públicas (BRASIL,
1988).

Considerando a “isonomia tributária” como princípio, esta trata da igualdade de
todos perante a lei. Constitui uma espécie do princípio geral de isonomia. Aparece
no caput do artigo 5º da CF como um dos cinco direitos fundamentais e é
asseverado na questão tributária de forma clara no artigo 150, inciso II da
Constituição (FABRETTI, 2006, p. 50).

A CF 1988 traz a seguinte determinação em seu artigo 145, parágrafo 1º:
Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade desses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

Esse é o princípio da “capacidade contributiva” que visa à justiça fiscal e social,
exigindo proporcionalmente de acordo com a condição econômica dos contribuintes.
Esse princípio atende também ao imperativo da redistribuição de renda, já que cada
um concorre para com as despesas públicas, consoante às suas posses e
disponibilidades econômicas.
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Cumpre relacionar que a adequação do princípio da “capacidade contributiva” aos
impostos indiretos ICMS e IPI é o princípio da “seletividade” (DIFINI, 2008).

Os tributos são seletivos, objetivando reduzir a carga tributária de produtos
considerados essenciais, aumentando-a, em contrapartida, para aqueles menos
essenciais, até atingir a carga máxima para os tidos como supérfluos (AMARAL
citado por MARTINS, 2012, p. 1240; SCHOUERI, 2011; COELHO, 2010, p. 288).

Além da “seletividade”, a “progressividade” é outro princípio que diz respeito ao
princípio da capacidade contributiva. Em síntese, o tributo é progressivo em relação
à renda, quando sua alíquota aumenta em razão do crescimento do valor do objeto
tributado, ou seja, o valor aumenta de acordo com a capacidade econômica do
contribuinte, a exemplo do IPTU e ITR (artigos 156, §1º e 153, § 4º, I), além do IRPF
e IRPJ (DIFINI, 2008, p. 88).

Em relação ao princípio de “não confisco”, este proíbe a utilização de tributos como
meio de retirar do contribuinte as condições de desenvolvimento normal de atividade
econômica lícita, buscando proteger o contribuinte contra a possibilidade de o ente
tributante vir a tomar totalmente o seu patrimônio ou a sua renda. Esse princípio
decorre do direito à propriedade, explicitado no artigo 5º, inciso XXII da CF. À
míngua de definição legal, esse preceptivo é lacônico, cabendo ao Poder Judiciário
se inclinar à definição de critérios empíricos e verificar, em cada caso concreto, o
efeito confiscatório da tributação (DIFINI, 2008; SABBAG, 2009, p. 187; COELHO,
2010).

Somando-se ao rol de princípios que notadamente referem-se à matéria tributária, a
“generalidade”. Significa que o tributo deve abranger todos os contribuintes que
praticarem ato ou estejam em situação descrita em hipótese de incidência, enquanto
a “universalidade” significa incidir indistintamente sobre diversas formas de
rendimento (DIFINI, 2008).

Ademais, existem muitos outros princípios implícitos imbuídos de idêntico teor ou
com interseção a todos os princípios explícitos já elencados. Entretanto a elucidação
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apenas dos princípios explícitos do ordenamento tributário já se mostra basilar para
a tratativa acerca do tema de tributação (GUTIERREZ, 2006, p. 21; CARVALHO, p.
173).

2.1.1 Legislação tributária

O conjunto de normas que regulamentam os tributos é definido textualmente pela
expressão “legislação tributária”, da mesma forma que as relações jurídicas
decorrentes de sua exigência. O conceito de “legislação tributária” está evidenciado
no artigo 96 do CTN (Código Tributário Nacional):
A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.

Para um melhor entendimento, Fabretti (2006, p. 25) escreve ser necessário estudo
da hierarquia que existe entre esses dispositivos, fazendo alusão a fontes principais
e secundárias elencadas a seguir:

FIGURA 1 - Fontes do Direito Tributário
Fonte: elaborado pelo autor deste trabalho, com base em Sabbag (2009), Difini (2008) e
Fabretti (2006).

A hierarquia da legislação tributária nacional pode ser vista como uma projeção em
forma de pirâmide, cujo ápice é a Constituição Federal, que deve ser considerada
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como o fundamento de validade de todas as demais normas jurídicas internas, não
suscetível a alterações em função das disposições ditas infraconstitucionais
(SABBAG, 2009, p. 516).

Abaixo da Constituição, estão as leis complementares, notadamente o CTN, que
contém as normas gerais pertinentes aos tributos aplicáveis à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, fixando os fatos geradores e seus principais
aspectos (FABRETTI, 2006, p. 28).

Logo na sequência das leis complementares, estão as normas que constituem as
leis ordinárias (da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dependendo da
competência tributária), que criam os tributos, viabilizando os princípios e as regras
estabelecidos nos níveis hierárquicos superiores, e versando sobre matéria
determinada pela constituição (SABBAG, 2009). No Direito positivo brasileiro, os
atos normativos que se equiparam às leis ordinárias são as leis delegadas e
medidas provisórias (DIFINI, 2008).

Ainda contemplando a visão hierárquica adotada na legislação, logo após os
decretos e resoluções, estão as fontes secundárias do Direito Tributário, que têm a
função de interpretar e dar aplicação prática sem divergir do previsto nas leis. Estas
se mostram uma normatização de menor porte, com cunho instrumental e, ou,
operacional (FABRETTI, 2006; SABBAG, 2011, p. 559).

É nesse entremeio que se encontram as normatizações e disposições de
procedimentos do Estado de Minas Gerais sobre o parcelamento de débitos
tributários de ICMS, IPVA, ITCD e taxas estaduais. Vigoram atualmente a Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a consolidação da Legislação Tributária do
Estado de Minas Gerais (capítulo V, artigo 217 “Das formas especiais de pagamento”)
(MINAS GERAIS, 1975); a Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013, que
disciplina o Sistema de Parcelamento Fiscal (MINAS GERAIS, 2013); e o Decreto n°
43.839/2004, do programa de pagamento incentivado “Minas em Dia” (MINAS
GERAIS, 2004).
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Além das já citadas, há outras normas e orientações específicas aos impostos ICMS,
IPVA e ITCD, como a Lei nº 15.273/2004, referente ao ICMS (MINAS GERAIS,
2004); a Lei nº 14.937/2003 (MINAS GERAIS, 2003b) e o Decreto nº 43.709/2003
(MINAS GERAIS, 2003a), referentes ao IPVA; e a Lei nº 14.941/2003, referente ao
ITCD (MINAS GERAIS, 2003c).

Em se tratando de tributos, o CTN apresenta, em seu artigo 3º, o conceito de tributo,
que corresponde a “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.

Explicando melhor o conceito de tributo, trata-se de todo pagamento obrigatório ao
Estado, com o pagamento efetuado em dinheiro, podendo a lei admitir que ele seja
feito por meio de algo de valor equivalente à moeda ou nela conversível. O tributo
não é penalidade por infração. A multa, sim, constitui sanção pecuniária decorrente
de ato ilícito.

Como forma de entender melhor o Sistema Tributário Nacional, os tributos podem ter
classificações diversas, de acordo com vários critérios, destacando-se os seguintes:
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QUADRO 1 - Quadro de classificação de tributos
Tributos vinculados
Quando há vinculação receita/despesa: o produto da arrecadação é para o
custeio de despesa já prevista.
São os tributos cuja cobrança se justifica pela existência de determinada
atividade ou contraprestação estatal. Exemplos: taxas, contribuições de
melhoria, empréstimo compulsório.
Tributos arrecadatórios (fiscais)
Quando a finalidade de sua instituição visa, primordialmente, à obtenção de
recursos para o Erário. Exemplos:
IR - receita para a União;
ICMS - receita para os Estados;
ISS - receita para os Municípios.
Tributos fixos
É comum que tributos como as taxas tenham alíquotas fixas, assim como os
impostos têm suas alíquotas expressas em percentuais incidindo sobre
grandezas econômicas. São tributos cujo valor é estabelecido em moeda ou
em unidades fiscais.
Tributos seletivos
São tributos cuja alíquota varia de acordo com a essencialidade do produto ou
operação sobre que incidem.
Tributos monofásicos
São tributos que incidem em uma única etapa do ciclo econômico para a
tributação.
Tributos cumulativos
Desconsidera ou não conta o tributo já incidente na etapa anterior.
Tributos de competência comum
Os tributos de competência comum podem ser instituídos por qualquer ente
tributante: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Tributos não vinculados
São os tributos cobrados pelo Estado sem a exigência da contraprestação
de serviços ou obras do Poder Público ao contribuinte em específico. É o
caso dos impostos em geral, cuja receita se destina a fazer face às
despesas gerais da Administração Pública.
Tributos regulatórios (extrafiscais)
Quando a finalidade de sua instituição visa à sua utilização,
primordialmente, como instrumentos de política econômica. Exemplos:
1) II e IE - que regulam o Comércio Exterior;
2) IOF - que regula o mercado financeiro, restringindo ou estimulando o
crédito;
3) IPI - estimula a produção e o consumo.
Tributos variáveis
São tributos cujas alíquotas variam denotando seletividade.

Tributos não seletivos
A alíquota não varia de acordo com a essencialidade do produto.
Tributos plurifásicos
São tributos que incidem em mais de uma etapa do ciclo econômico,
sendo cumulativos ou não.
Tributos não cumulativos
Considera ou conta o tributo já incidente na etapa anterior.
Tributos de competência privativa
Nos tributos de competência privativa, cada imposto é de competência
específica de um ente tributante.

(continua)
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(continuação)
Tributos diretos
O imposto direto é aquele em que a pessoa que paga (contribuinte de fato) é a
mesma que faz o recolhimento aos cofres públicos (contribuinte de direito).
Quem os paga é quem assume o ônus, a exemplo do IRPF, IPVA e IPTU.

Tributos progressivos
O tributo é progressivo com relação à renda quando sua alíquota aumenta em
razão do crescimento do valor do objeto tributado, ou seja, o valor aumenta de
acordo com a capacidade econômica do contribuinte.
Existem alíquotas diferenciadas que aumentam conforme os rendimentos
ficam maiores, a exemplo do IRPF e IRPJ.

Fonte: elaborado pelo autor, baseado em Schoueri (2011, p. 148).

Tributos indiretos
No imposto indireto, o contribuinte de fato não é o mesmo que o de direito.
O exemplo clássico é o ICMS. É falsa a ideia de que o comerciante é
sempre quem paga esse imposto; em geral, ele simplesmente recebe do
consumidor e recolhe ao Estado o imposto que está embutido no preço da
mercadoria vendida. A cadeia de transferência se encerra no consumidor
final, que assume todo o ônus financeiro. Exemplos: ICMS, IPI e ISS.
Tributos regressivos
O tributo é regressivo em relação à renda do contribuinte quando a
proporção entre o imposto a pagar e a renda decresce com o aumento do
nível de renda, ou seja, não considera o poder aquisitivo nem a
capacidade econômica do contribuinte.
A regressividade é uma característica dos impostos indiretos, como
aqueles que incidem sobre o consumo, em que as alíquotas dos impostos
são as mesmas para todos os indivíduos, independentemente dos níveis
de renda individuais, como é o caso do ICMS.
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Ademais, cabe acrescentar a classificação de “parafiscais” para os tributos
vinculados aos programas da Seguridade Social, a exemplo do INSS, FGTS, Cofins,
etc.

Outra forma de melhor compreensão do Sistema Tributário Nacional diz respeito às
espécies de tributos. Conforme disposto expressamente no artigo 145 da
Constituição Federal e no artigo 5º do CTN, as espécies tributárias são: os impostos,
as taxas e as contribuições de melhoria. Entretanto há, na Constituição Federal, a
previsão de outras figuras tributárias que se encaixam na definição de tributo
anteriormente descrita. São elas: os empréstimos compulsórios (artigo 148 da CF) e
as contribuições especiais ou parafiscais (artigo 149 da CF) (SABBAG, 2009, p.
353).

Ressalte-se que, de acordo com Fabretti (2006, p. 41), a natureza jurídica do tributo
é determinada pelo seu fato gerador. Embasado pelo artigo 4º do CTN, esse autor
evidencia que as outras figuras tributárias (empréstimos compulsórios e as
contribuições especiais ou parafiscais) constituem um gênero de tributo, mesmo não
sendo impostos em espécie, ressaltando-se que, posto isso, sua cobrança pode
ocorrer mesmo de pessoa com imunidade tributária.

Há um costume característico ao cidadão comum de designar por imposto toda e
qualquer exigência vinda do Poder Público, entretanto imposto tem um conceito
mais restrito, sendo uma das espécies de tributo previstas pela Constituição. O
imposto se define como tributo cujo fato gerador não supõe nem se conecta a
nenhuma atividade Estatal especificamente dirigida ao contribuinte (SABBAG, 2009,
p. 359). Segundo o artigo 16 do CTN, “Imposto é o tributo cuja obrigação tem por
fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica,
relativa ao contribuinte”.

O QUADRO 2 sintetiza, de forma organizada, as disposições relativas aos impostos
discriminados na Carta Magna.
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QUADRO 2 - Quadro de impostos
Fatos
geradores
Renda
Patrimônio

Consumo/
atividade
econômica

União (artigos 153 e
154 CF)
- Renda (IR)
- Imposto sobre a
Propriedade
Territorial Rural (ITR)
- Grandes Fortunas

- Imposto sobre
Produtos
Industrializados (IPI)
- Imposto sobre
Operações
Financeiras (IOF)
- Imposto de
Importação (II)
- Imposto de
Exportação (IE)

Entes federativos
Estados
(artigo 155 CF)
..
- Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doações (ITCD)
- Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA)

- Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS)

Municípios
(artigo 156 CF)
..
- Imposto Predial e
Territorial Urbano
(IPTU)
- Imposto de
Transmissão de
Bens Imóveis
Intervivos (ITBI)
- Imposto sobre
Serviços de
Quaisquer Natureza
(ISSQN)

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa, baseado nos artigos 153 a 156 da Constituição
Federal de 1988.

Cumpre evidenciar que a expressão “competência tributária” se refere à
discriminação, na Constituição, dos tributos que incumbem a cada um dos entes
federados: União, Estados e Municípios, cabendo destacar os tributos de
competência estadual como enfoque desta pesquisa (DIFINI, 2008).

Em relação à espécie tributária “taxas”, o CTN, em seu artigo 77, evidencia que as
taxas “têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização,
efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao
contribuinte ou posto à sua disposição”. Como se observa, as taxas exigem atuação
do Estado de forma direta em relação ao contribuinte, admitindo duas possibilidades
distintas: a) as taxas de fiscalização, que decorrem do exercício do poder de polícia
estatal; e b) as taxas de serviços, que são aquelas que têm como fato gerador o uso
de determinados serviços públicos.

O poder de polícia teve sua definição também expressa no CTN, em seu artigo 78,
indicando que se trata do poder que o Estado tem de fiscalizar e limitar a liberdade
dos particulares, tendo em vista o interesse público. É um poder disciplinador que
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permite ao Estado intervir nas atividades dos seus cidadãos, autorizando-os e, ou,
fiscalizando-os (FABRETTI, 2006).

Sinteticamente, as taxas são espécies tributárias cobradas por todas as pessoas
jurídicas de direito público, nos âmbitos de suas competências, justificadas pelo
princípio de equivalência, destinadas a cobrir os custos do Estado no exercício de
seu poder de polícia; ou na prestação, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis (SCHOUERI, 2011, p. 175).
Já a espécie “contribuições de melhoria” tem seu embasamento legal residindo no
artigo 145 do texto constitucional, que assim o diz: “A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: [...] III - contribuição
de melhoria, decorrente de obras públicas”.
A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de
que implicam valorização imobiliária. Seus limites totais são a despesa realizada e,
como limite individual, o valor que resultar para cada imóvel beneficiado pela obra.
A contribuição de melhoria pode ser vista como um tributo de grande justiça fiscal,
pois levaria a que proprietários de imóveis custeassem as obras que os
beneficiassem, inferindo-se que não constitui tarefa do Estado patrocinar a
valorização de imóveis particulares por obras de urbanização, saneamento e outras,
e, consequentemente, promover o enriquecimento econômico de uns em detrimento
dos outros. A contribuição de melhoria constitui espécie tributária que raramente é
instituída pelos poderes públicos (DIFINI, 2008; SCHOUERI, 2011).
Em relação à figura tributária dos “empréstimos compulsórios”, cabe à União o poder
de instituí-la e, ainda assim, em uma das seguintes hipóteses previstas no artigo 148
da CF: de “atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública,
de guerra externa ou sua iminência” ou “no caso de investimento público de caráter
urgente e de relevante interesse nacional”.
O CTN, por sua vez, explicita um aspecto de grande relevância e diferenciador dos
“empréstimos compulsórios”, que é ser restituível, ou seja, o tributo pago deve ser
devolvido ao contribuinte: “Art. 15. [...] Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente
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o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando, no que for
aplicável, o disposto nesta Lei”.
Já com relação à figura tributária das “contribuições especiais” ou parafiscais,
verifica-se sua evidenciação constitucional no artigo 149 da Carta Magna, sendo
definido que a competência para a instituição de tais contribuições é exclusiva da
União, ressalvada a possibilidade de Estados-membros e Municípios instituírem
contribuição social, descontada de seus servidores, para custeio, em benefício
destes, de sistemas de previdência e assistência social (BRASIL, 1988).
A terminologia mais adequada para essa denominação seria “outras contribuições”,
como um gênero que engloba outras três espécies: contribuições sociais,
contribuições de interesse de categorias profissionais ou categorias econômicas e
contribuições especiais de intervenção no domínio econômico (DIFINI, 2008, p. 51).
QUADRO 3 - Quadro de contribuições especiais
Contribuições sociais

Contribuições de interesse de categorias
profissionais e de interesse de categorias
econômicas

Contribuições especiais de intervenção no
domínio econômico

É a fonte de financiamento do sistema de
seguridade social, que, em seu conceito de
seguridade social, compreende as previdências
sociais, a assistência à saúde e a assistência
social. Por exemplo: Previdenciária, FGTS, PIS,
Pasep, Cofins, CSLL.
Tratam-se das contribuições cobradas pelos
conselhos federais, destinadas a custear as
atividades de registro, regulamentação e
fiscalização no exercício de profissões (ex.:
administradores, médicos, advogados, etc.). Há
também as contribuições cobradas de
empregadores e empregados para o repasse a
órgãos de defesa de seus interesses (sindicatos
e entidades de ensino e de serviço social, como
Senai, Sebrae, Sesi, entre outros).
São as contribuições destinadas ao Estado para
exercer sua função reguladora da economia,
promovendo justiça social e distribuição de
renda. Por exemplo: Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico Incidente na Importação
e Comercialização de Petróleo e seus Derivados,
Gás Natural e seus Derivados, e Álcool Etílico
Combustível (CIDE).

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa, baseado em Difini (2008, p. 50) e Lei nº 10.336,
de 19 de dezembro de 2001 (BRASIL, 2001a).
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2.1.2 Elementos da obrigação tributária
O conceito de obrigação tributária diz respeito ao vínculo jurídico em virtude do qual
o Estado (sujeito ativo) pode exigir de um particular (sujeito passivo) uma prestação
pecuniária (objeto da obrigação) nas condições previstas em lei (causa da
obrigação) (DIFINI, 2008, p. 207).

O CTN classifica, em seu artigo 113, a obrigação tributária como sendo principal ou
acessória. Nos termos desse artigo, a obrigação principal tem como objeto o
pagamento de um tributo ou de uma penalidade e surge com a ocorrência de um
fato gerador.

Já a obrigação acessória, na acepção de Difini (2008, p. 209), diz respeito a todos
os deveres de cunho administrativo que a legislação impõe ao contribuinte, com o
objetivo de auxiliar a arrecadação ou fiscalização dos tributos.

Em relação ao tema obrigação tributária, cabe elucidar o que vem a ser “fato
gerador” assim como os “sujeitos, ativo e passivo”, da obrigação tributária. Para
Coelho (2010, p. 616) assim como para Carvalho (2009, p. 275), a expressão “fato
gerador” se refere à hipótese de incidência tributária, porém tem acepções diversas,
trazendo como ponto convergente a necessidade de entendimento da questão de
origem que, basicamente, diz respeito a um fato jurígeno como previsão ou como
fato realizado. Ou seja, fato gerador designa um fato imponível como hipótese de
incidência tributária ou a incidência propriamente dita.

No que tange à questão de sujeitos da relação tributária, o CTN, em seu artigo 119,
define o sujeito ativo como “a pessoa jurídica de direito público, titular da
competência para exigir o seu cumprimento”. Já o sujeito passivo é definido, no
artigo 121, com a seguinte redação: “Sujeito passivo da obrigação principal é a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária”.

O CTN reverbera que a obrigação principal consiste no dever jurídico de pagar
tributo ou pena pecuniária e que ambas nascem do fato gerador. O fato gerador, por
sua vez, coloca o sujeito passivo na posição de devedor do fisco. Resulta daí o
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crédito tributário. Em relação à sua definição, o crédito tributário nada mais é do que
a conversão da obrigação ilíquida em líquida, ou seja, em certa, em exigível
(BALEEIRO, 2011, p. 771).

No CTN, consta especificamente da regulação do crédito tributário em sua essência
e formação, em todas as suas etapas. Nesse entremeio, cabe destacar o
“lançamento” como fundamental para a constituição do crédito tributário. O
lançamento é classificado como um “instituto, dos mais importantes e característicos,
senão exclusivo do direito tributário” (BALEEIRO, 2011, p. 781).

O artigo 142 do CTN formula um conceito legal do lançamento, definindo-o como:
Procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Com relação ao lançamento do crédito tributário, cumpre destacar que sua
composição apresenta o valor principal do tributo a ser recolhido acompanhado de
multa e juros de mora. Acerca da previsão de juros de mora, o CTN assim
determina, em seu artigo 161:
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1º - Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.

Após o nascimento do crédito tributário e esgotados todos os trâmites
administrativos de um processo tributário administrativo possíveis às iniciativas do
sujeito passivo, cabe à Fazenda Pública praticar o importante ato de controle de
legalidade sobre a constituição de seu crédito: o ato de apuração e inscrição do
débito no livro de registro da dívida pública. A inscrição em dívida ativa servirá de
base para a cobrança judicial dos créditos não pagos à Fazenda (CARVALHO,
2009).
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Entre o nascimento do crédito tributário até sua inscrição em dívida ativa para
cobrança judicial, estão compreendidas diversas possibilidades, desde recursos
administrativos até a implantação e, ou, reimplantação de parcelamentos, revelando
o esforço, de um lado, do Estado, na busca por tornar seus créditos tributários em
recursos disponíveis ao tesouro, e, de outro, do contribuinte, que busca redução de
seu ônus tributário.

2.1.3 Gestão e planejamento tributário

A economia de tributos se torna cada vez mais importante à medida que políticas de
redução de custos são utilizadas na busca por maior eficiência e competitividade das
organizações. Assim, com um incremento de relevância cada vez maior, o
planejamento tributário acompanha tais iniciativas, sendo considerada uma
ferramenta fundamental para reduzir custos (GUTIERREZ, 2006).

Sob a perspectiva dos contribuintes, a importância e, ou, necessidade da gestão e
planejamento tributário pode ser determinada considerando-se dois fatores: um diz
respeito ao elevado ônus tributário incidente no universo dos negócios; e o outro
trata da consciência da complexidade, sofisticação, alternância e versatilidade da
legislação tributária pertinente. A interação entre os fatores de ônus e complexidade
dos tributos ocasiona vultoso investimento de energia e de recursos, visando a
identificar e adotar alternativas que resultem em consequências tributárias menos
onerosas (BORGES, 2011).

O planejamento tributário, em sua acepção, compreende o procedimento de
preparação de um empreendimento segundo roteiros e métodos determinados por
etapas e objetivos, e, por conseguinte, esse planejamento se traduz em um ato
caracterizado pela otimização da conduta com economia tributária de forma
pragmática (TÔRRES, 2010, p. 26).

Com relação à gestão tributária, ressalte-se a diferenciação, porém, também a
proximidade, senão complementaridade, entre esse termo e suas designações e o
planejamento tributário. Cabe um entendimento temporal na diferenciação de gestão
e planejamento, em que este busca projeções, enquanto a gestão tributária
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contempla também outras ações, às vezes situacionais, nem sempre previstas ou
programadas, sem que ambos desconsiderem os horizontes e cenários passados,
presentes e futuros. O planejamento tributário pode ser entendido como uma
atividade técnica que se abriga no universo da gestão tributária, visando a “projetar
as atividades econômicas” da organização para conhecer suas “válidas e legítimas”
alternativas estruturais e formais assim como suas respectivas obrigações e
encargos fiscais (BORGES, 2011, p. 38).

A avaliação de possíveis configurações tributárias tem como objetivo a adoção de
alternativas que possibilitam a anulação, maior redução ou o mais extenso
adiamento do ônus tributário. Sinteticamente, a gestão tributária engloba o
planejamento tributário e constitui um comportamento que visa a excluir, reduzir ou
adiar encargos tributários (BORGES, 2011).

Vale dizer que, em relação ao comportamento com vistas a legitimamente evitar,
reduzir ou postergar o pagamento de muitos ou alguns tributos, é facultado ao
contribuinte a escolha de praticar ou não tais atos, ou seja, há liberdade ampla de se
fazer ou não algo, somente encontrando limites na lei. Em outras palavras, o
indivíduo é livre para fazer qualquer coisa que não seja vedada ou exigida por lei e,
para a consecução de um fim, vários podem ser os meios. Assim, diante de
inúmeras hipóteses, o contribuinte pode optar por comportamentos diversos que o
levem a atingir seus objetivos da forma mais benéfica (GUTIERREZ, 2006).

Entre as ações inerentes à gestão tributária, cabe destacar a definição e distinção do
que vêm a ser “evasão fiscal” e “elisão fiscal”, assim como “elusão fiscal”, como
termos de designação de condutas na busca de consequências tributárias menos
onerosas pelos contribuintes.
2.1.3.1 Evasão, elisão e elusão fiscal
Podem ser identificadas formas ilegais e legais de reduzir o ônus tributário para as
quais se utilizam, como referência, os termos “evasão fiscal”, “elusão fiscal” e “elisão
fiscal” (GUTIERREZ, 2006; TORRES, 2012).
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A palavra “evasão” deriva do latim evadere e significa escapar ou fugir. Segundo
terminologia do Direito Penal, evasão designa “a fuga de uma pessoa pressa ou
detida em cumprimento de pena ou por medida de segurança, da prisão ou do lugar,
em que fora recolhido” (GUTIERREZ, 2006). Essa palavra admite um sentido amplo
que abrange as condutas do contribuinte tendentes a suprimir, reduzir ou retardar o
cumprimento da obrigação tributária, podendo referir-se tanto às práticas legais
quanto ilegais, vislumbrando-se daí termos classificatórios, como “evasão lícita” e
“evasão ilícita” (GUTIERREZ, 2006).

Mesmo que abrangente, a “evasão fiscal” é o termo utilizado como preferência dos
autores brasileiros para designar condutas ilícitas, visto que o próprio termo “evasão”
já denota certa irregularidade. A expressão “evasão ilícita”, portanto, acaba por
carregar certo pleonasmo, já que a própria expressão “evasão” já conotaria a prática
de ato ilícito. Da mesma forma, pode ser explicado o abandono da utilização do
termo “evasão lícita” para a adoção do termo “elisão fiscal”, para designar a
chamada evasão “legítima”, visto que há contradição entre os termos “evasão” e
“lícita”, já que o núcleo da expressão já implica na ideia de ilicitude (TORRES, 2012).

As condutas de evasão fiscal podem ser consideradas crimes contra a ordem
tributária, estando previstas na Lei 8.137, de 27 de novembro de 1990 (BRASIL,
1990). Basicamente, evasão fiscal trata das formas ilícitas de o contribuinte se negar
ao sacrifício fiscal, elencadas consoante à referida lei.

Não só com o intuito de facilitar o estudo do fenômeno, mas também para
compreender com mais profundidade a “evasão fiscal”, diversos autores buscam,
por meio de classificações, determinar espécies de evasão. Com essa intenção,
verifica-se o enquadramento da evasão em dois grupos: a “evasão omissiva” e a
“evasão

comissiva”,

cujos

próprios

termos

sugerem

a

distinção

entre

comportamentos em que o contribuinte concorre para economia de tributos por meio
de um ato ou deixando de fazer algo (GUTIERREZ, 2006; TORRES, 2012).
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QUADRO 4 - Quadro de classificação da evasão fiscal
Evasão omissiva

Evasão comissiva

Evasão imprópria

..

Evasão por inação

Intencional
Não intencional
Fraude
Simulação
Conluio
..

Atitude ilícita

Atitude lícita

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa, baseado
em Gutierrez (2006, p. 65) e Torres (2012, p. 32).

O grupo da evasão omissiva está dividido em “evasão imprópria” e “evasão por
inação”. A evasão imprópria é caracterizada pela abstenção à incidência, ou seja,
nela o sujeito passivo não chega a efetivar a hipótese de incidência do tributo por
não praticar a atividade tributável ou se desfazer dos bens objetos do imposto.
Corresponde, por exemplo, ao fato de um sujeito deixar de comprar um bem para
não arcar com a carga tributária incidente (GUTIERREZ, 2006).

A segunda tipificação da evasão omissiva resulta da inação do contribuinte, seja ela
intencional ou não. A complexidade das relações econômicas assim como todos os
meandros e até as contradições dos sistemas fiscais modernos pode conduzir à
evasão por ignorância dos contribuintes, já que estes não dominam todas as
especificidades envolvidas nas relações tributárias. Esta seria a “evasão por inação
não intencional”. Já a “evasão por inação intencional” constitui evasão deliberada e
configura sonegação, pois o contribuinte não salda, de maneira consciente e
voluntária, suas obrigações fiscais no prazo e na forma determinados (GUTIERREZ,
2006).

O grupo da evasão comissiva, no qual os contribuintes, por meio de ações,
concorrem para a evasão, é constituído por atitudes lícitas e ilícitas. As atitudes
lícitas ou legítimas são consideradas como elisão ou economia fiscal, enquanto, no
rol de atitudes ilícitas, diferenciam-se a fraude, a simulação e o conluio. A fraude
propriamente dita consiste na evasão, por meios ilegais, de um tributo efetivamente
devido, caracterizando-se pela exclusão ou modificação das características
principais do fato gerador para reduzir ou evitar o montante devido; a simulação
fiscal trata da evasão por processo aparentemente lícito; enquanto o conluio é a
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concretização de qualquer modalidade de fraude fiscal mediante ajuste doloso de
duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas (TÔRRES, 2010, p. 32).

Dentro da análise de ilícitos tributários, mostra-se imperioso registrar a eleição do
termo “elusão fiscal” como nomeação ou como tentativa de definição de
comportamentos atípicos na busca por tributação menos onerosa. Para esclarecer
melhor esse termo, pode-se verificar que “eludir” tem origem no latim eludere e
significa evitar ou esquivar com destreza; furtar-se, com habilidade ou astúcia, ao
poder ou influência de outrem. Elusivo é aquele que tende a escapulir, a furtar-se;
que se mostra arisco, esquivo, evasivo. Cogita-se, então, a elusão tributária como
sendo o fenômeno pelo qual o contribuinte usa de meios dolosos para evitar
subsunção do negócio praticado ao conceito normativo pertinente, ou seja, significa
evitar incorrer na constituição da obrigação tributária como previsto em lei. Esse
caso não se trata de legítima economia de tributos, mas sim num “agir impulsionado
por escapatória, ardil, escamoteação, estratagema, subterfúgio, visando a prejudicar
a aplicação da legislação tributária” (TORRES, 2012).

Há grande proximidade entre a elusão e hipóteses de simulação, sem, entretanto,
que elusão constitua uma modalidade específica de simulação. Para caracterizar
simulação, verifica-se divergência entre a real vontade do contribuinte e o ato
efetivado por ele, além da clara intenção de iludir o fisco. Já na elusão fiscal, o
fenômeno corresponde a algo atípico, e sua conceituação se mostra fugidia e
indeterminada, fazendo-se difícil sua diferenciação (TORRES, 2012).

A elusão fiscal pode ser caracterizada pela utilização de negócios indiretos ou
sociedades aparentes, nos quais existe grande proximidade com a simulação dos
fatos sem, entretanto, configurá-la exatamente. Corresponde à manipulação de
formas para furtar-se, com habilidade ou astúcia, à incidência tributária, “efetivando
espécies de ilícitos atípicos cuja sanção é a desconsideração do negócio ou sua
requalificação jurídica para efeitos fiscais”, assim o tipo de sanção parece ser uma
boa maneira de diferenciação dos fatos a que se refere o termo “elusão fiscal” em
relação aos fatos relativos à “evasão fiscal” (TÔRRES, 2010, p. 45).
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Em se tratando de ilícitos tributários contemplados na análise da evasão fiscal,
cumpre destacar o significado do termo “sonegação”, cuja conceituação não consta
da redação da Lei 8.137/90 de crimes contra ordem tributária (BRASIL, 1990).

Sonegar designa “não mencionar, não relacionar nos casos em que a lei exige
descrição ou menção. / Dizer que não tem, tendo. / Deixar de pagar ou contribuir,
iludindo a lei: sonegar impostos”.2

A sonegação fiscal é um crime tributário, que foi definido na Lei 4.729, de 14 de julho
de 1965 (BRASIL, 1965), e, em consonância com esta, corresponde a uma ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a informação
que deveria ser prestada à autoridade tributária, com a intenção de eximir-se do
pagamento de tributos.

Fazendo um contraponto, ao se considerarem as atitudes lícitas ou legítimas para
economia fiscal, verifica-se que estas são designadas pelo termo “elisão fiscal”. É
possível adentrar a análise desse termo, considerando inicialmente a própria palavra
“elisão”, que tem sua origem etimológica no vocábulo latino elisione e apresenta
como significado um ato ou efeito de elidir, eliminar, suprimir. A “elisão fiscal”
consiste numa conduta lícita, omissiva ou comissiva, do contribuinte para evitar,
reduzir ou postergar o pagamento de tributos, ou seja, uma forma legal de se buscar
a economia do ônus tributário. O termo “elisão fiscal” se refere a um fenômeno para
o qual pode ser identificada a utilização de denominações diversas, ou seja, para a
mesma referência da elisão, encontram-se termos como evasão lícita, economia
fiscal, planejamento tributário ou engenharia tributária. Em síntese, a elisão visa a
impedir o nascimento da obrigação tributária, reduzir seu montante ou adiar seu
cumprimento observando os limites e, ou, lacunas da lei (GUTIERREZ, 2006).

Acerca da elisão fiscal, podem ser identificadas duas formas de elisão que se
distinguem como simples hipóteses de abrangência da lei ao fenômeno: seria a
elisão induzida pela lei e a elisão resultante de lacunas da lei (TORRES, 2012).

2

Disponível em: <http://www.dicionariodoaurelio.com>. Acesso em: 10 mar. 2014.
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Na elisão induzida pela lei, o legislador, conscientemente, fazendo prevalecer razões
extrafiscais, permite ou induz à prática de certas modalidades de negócios
benevolamente tributados ou mesmo excluídos do círculo de incidência; seriam
formas de renúncia de receita, como reduções e isenções.

No caso de elisão resultante de lacunas da lei, esta decorre de imperfeições
legislativas em que a inesgotável engenhosidade dos contribuintes resulta em
escapatória à tributação diante do fato de o legislador não determinar ou vedar
expressamente hipóteses de subsunção do fato jurídico à incidência tributária
(TORRES, 2012, p. 35).

Retomando a concepção de Gutierrez (2006, p. 72), a elisão visa a impedir o
nascimento da obrigação tributária, ou seja, a ocorrência daquela situação definida
em lei como necessária e suficiente para o surgimento da obrigação tributária.
Cumpre destacar que, para esse autor, assim como para outros doutrinadores, o
aspecto temporal é utilizado como determinante para a definição conceitual e para a
distinção entre os comportamentos de evasão e elisão. Segundo esses
entendimentos, se o contribuinte, com intuito de se esquivar da obrigação tributária,
age ou se omite antes da ocorrência do fato gerador, isso se caracteriza como elisão
fiscal; já se o contribuinte age ou se omite após a ocorrência do fato gerador, tem-se
a evasão fiscal.

A distinção meramente temporal, mesmo que tenha muita força argumentativa, deve
ser imediatamente refutada em razão de não serem raras as situações em que uma
fraude possa ocorrer antes do fato jurídico tributário, o que caracterizaria a evasão
fiscal segundo tal critério temporal. Para exemplificar situações postas em execução
sempre antes da ocorrência do fato gerador ou fato jurídico tributário, cabe citar a
situação do comerciante que emite nota fiscal adulterada, promovendo, em seguida,
a saída da mercadoria de seu estabelecimento, bem como ocorrências de elusão
fiscal e, ou, simulação. Diante da inutilidade do critério cronológico isoladamente
para diferenciação entre elisão e evasão, tais definições acabam por se revelarem
carentes de uma demarcação mais precisa, ensejando maiores considerações
acerca de critérios como a finalidade, os meios adotados e, ou, a intenção dos
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sujeitos para a distinção entre os comportamentos de elisão, evasão e elusão fiscal
(TÔRRES, 2010).

Em suma, a perda de arrecadação resultante da finalidade do contribuinte de deixar
de pagar tributos compreende as seguintes hipóteses:
I) Elisão fiscal: legítima economia de tributos, mediante a construção de
negócios sujeitos à não incidência, hipóteses menos onerosas ou isenção,
no campo das opções fiscais; II) Evasão fiscal, descumprindo as obrigações
tributárias; III) Elusão fiscal, pela efetivação de ilícitos atípicos; IV)
Simulação ou mesmo; V) Inadimplência (voluntária ou por insolvência)
(TORRES, 2012, p. 41).

De forma geral, a distinção quanto às ações lícitas ou ilícitas que resultam em perda
de arrecadação para o Estado reside no entendimento pormenorizado de atos ou
negócios praticados pelo contribuinte mediante o uso de artifícios para obter redução
no ônus dos tributos. Verifica-se que a elisão, a elusão e a evasão fiscal, em todas
suas acepções e classificações, têm como ponto de convergência o resultado de
economia ao contribuinte e consequente perda de receita para o Estado.

Outra forma de impacto na receita estadual verifica-se, pelas ações do próprio
Estado na gestão de sua arrecadação, com enfoque para a concessão de benefícios
e incentivos fiscais, que podem ser elencados como renúncia de receita tributária e,
de forma peculiar, podem culminar em perda de receita potencial.

2.2

Renúncia de receita tributária

A concessão de benefícios tributários é uma política pública já consagrada, e sua
utilização

pretende

auxiliar

o

desenvolvimento

de

segmentos

econômicos

estratégicos, regiões desfavorecidas e, ou, grupos de contribuintes, induzindo
determinados comportamentos ao ente privado ou aumentando sua disponibilidade
econômica e seu poder de decisão sobre a alocação de recursos (SOMAVILLA;
LOBATO, 2009).

A renúncia de receita tem seu arcabouço legal previsto já na Constituição Federal,
que estabelece, no seu artigo 150, parágrafo 6º, que:
Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
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contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2º, XII, g. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 3, de 1993) (BRASIL 1988).

Entretanto a especificação legal mais clara acerca de renúncia de receitas é
verificada na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar nº 101/2000,
que, em seu artigo 14, § 1º, enuncia que a renúncia de receitas:
Compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de
isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e
outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado (BRASIL,
2000).

Entre as formas de renúncia elencadas inicialmente, a perda de receita potencial por
meio de “isenção” enseja a tratativa conceitual para a diferenciação entre os
institutos da “imunidade”, “não incidência” e “isenção”, que, entre outras restrições e
vedações da Carta Magna, têm ocupado as discussões da doutrina (DIFINI, 2008, p.
103).

Na seção II do título VI da Constituição Federal de 1988, intitulada “Das limitações
do poder de tributar”, estão asseguradas ao cidadão garantias contra a ação abusiva
do Estado. Algumas disposições ali consagradas evidenciam vedações à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para instituir impostos.

Ainda consoante à Constituição Federal, podemos citar como exemplos de
imunidade a vedação de instituição de impostos sobre: I - patrimônio, renda ou
serviços, entre a União, Estados e Municípios; II - templos de qualquer culto; III patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos; IV - livros, jornais, periódicos e o
papel destinado a sua impressão.

A imunidade é definida como:
A impossibilidade de incidência que decorre de uma proibição [...]
constitucional [...] portanto é, tipicamente, uma limitação a competência
tributaria que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sofrem
por força da Carta Magna (COELHO, 2010).

A imunidade pode ser entendida como uma limitação do poder de tributar,
implicando uma exceção à regra de que gastos gerais da coletividade devem ser
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suportados por todos os membros desta, contrastando-se com o princípio da
igualdade (SCHOUERI, 2011, p. 375).

Consoante a essa colocação, a imunidade se mostra como um sinalizador de
“incompetência tributária”, uma forma qualificada ou especial de não incidência por
supressão da competência impositiva ou do poder de tributar (SABBAG, 2009, p.
240).

Em se tratando da “não incidência”, esta se refere a fato não descrito em hipótese
de incidência em nenhuma norma tributária. Consiste num fato não tributável em
função da não previsão de sua ocorrência em nenhuma norma (DIFINI, 2008).
Classifica-se como uma “não incidência”, em sentido estrito, o caso de não haver lei
criando a obrigação de pagar tributo em razão da ocorrência de um fato. Há o
entendimento de que a imunidade e isenção também podem ser entendidas como
“não incidências”, mas estas classificadas em sentido amplo (CARVALHO, 2009;
DIFINI, 2008).

Já a isenção é, tecnicamente, um favor fiscal decorrente de lei. Esta deve especificar
as condições e os requisitos para sua concessão, os tributos aos quais se aplica e,
sendo o caso, seu prazo de duração (FABRETTI, 2006).

A isenção posta em lei ordinária se mostra uma forma de excluir determinada
hipótese de incidência da regra de tributação, ou seja, a regra de isenção inviabiliza
a incidência da norma de tributação. Ademais, indiferente da forma de se conceituar,
entender ou diferenciar as não incidências, imunidades e isenções, o resultado final
de todas é a desoneração tributária. Em qualquer uma das hipóteses, não é
configurada a obrigação de pagar tributo (DIFINI, 2008, p. 104).

Entre as formas previstas como tipos de renúncia de receita, além dos “subsídios” e
da já conceituada “isenção”, diferencia-se a concessão do chamado “crédito
presumido”. Essa modalidade de renúncia fiscal é definida como
Uma técnica de apuração do imposto devido que consiste em substituir
todos os créditos, passíveis de serem apropriados em razão da entrada de
mercadorias ou bem, por um determinado percentual relativo ao imposto
debitado por ocasião das saídas de mercadorias ou prestações de serviço.

44

As hipóteses de aplicação do crédito presumido estão contidas no artigo
3
75 do RICMS/2002 (MINAS GERAIS, s.d.).

Adentrando mais as formas de renúncia de receita, cumpre conceituar e diferenciar
as remissões e anistias como benefícios e, ou, incentivos fiscais que notadamente
impactam a arrecadação.

A remissão trata basicamente do perdão total ou parcial do crédito tributário. Sua
previsão legal reside no artigo 172 do CTN.

Em se tratando da anistia, esta se diferencia da remissão por restringir-se ao perdão
apenas das infrações, atingindo, assim, as penalidades eventualmente aplicadas. A
anistia seria, portanto, o perdão legal de infrações, tendo como consequência a
proibição de que sejam lançadas suas respectivas penalidades pecuniárias
(SOMAVILLA; LOBATO, 2009).

Em suma, a diferenciação entre remissão e anistia consiste no fato de que a
remissão configura o perdão legal do débito tributário como um todo, enquanto a
anistia determina o perdão legal apenas de multas e juros decorrentes de sanção
por infrações. A determinação legal da anistia é também dada pelo CTN, que a reza
em seu artigo 181.

A concessão de anistias traz em seu arcabouço aspectos positivos e também
negativos. O principal aspecto positivo se verifica quando o devedor aproveita o
benefício concedido para quitar suas obrigações para como fisco. Dessa forma, a
anistia anteciparia o recebimento de créditos, o que poderia levar anos de discussão
judicial, correndo-se, ainda, o risco de o Estado obter pronunciamentos
desfavoráveis e assim ter de arcar com os honorários advocatícios. Mesmo em
evento de discussão judicial com pronunciamento favorável, há possibilidade de não
serem localizados bens passíveis de penhora nos casos em que o contribuinte
encontra-se em estado quase total de insolvência. Além disso, com a anistia, o
Estado, apesar de reduzir o valor do débito, estimula o pagamento, garantindo o

3

Disponível em:
<http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms/duvidas_frequentes/icms_geral.h
tml>. Acesso em: 14 mar. 2014.
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recolhimento dos valores principais. Quando se trata de débitos de pequeno valor, a
anistia se mostra ainda mais positiva, visto que se estima que o custo de uma
execução fiscal certamente seria superior ao valor do próprio crédito tributário,
revelando, assim, razões de eficiência e economicidade para a concessão do
benefício (SOMAVILLA; LOBATO, 2009).

Com relação aos efeitos negativos que se verificam na concessão de anistias,
primeiramente o contribuinte que recolhe seus tributos tempestivamente pode se ver
forçado, em razão da concorrência, a deixar de pagar para igualar-se às condições
do concorrente como forma de sobrevivência no mercado. Um segundo efeito
negativo diz respeito à postura dos contribuintes quando a concessão de anistias
passa a ser um hábito. Esses contribuintes passam a agir sempre no aguardo de
uma nova lei que venha perdoar suas infrações, por entender que o pagamento
temporâneo gera prejuízos em vez de benefícios. Outro efeito negativo que se
observa na concessão de anistias diz respeito ao sentimento de revolta dos
contribuintes que, querendo regularizar seus débitos tributários, efetuaram o
pagamento do valor principal adicionado de multas e juros. Para os contribuintes
nessa situação pode ocorrer a sensação de injustiça por terem pagado o débito com
acréscimos, enquanto os contribuintes que se encontram com seus débitos em
aberto obtêm o perdão das multas e juros decorrentes de sua infração (SOMAVILLA;
LOBATO, 2009).
2.2.1 Moratória e o parcelamento de débitos tributários

Moratória corresponde a uma dilação de período que objetiva adiar o pagamento do
crédito tributário por convenção entre as partes (CARVALHO, 2009). Trata-se de
uma técnica de alívio ou política fiscal que visa a compensar setores econômicos ou
regiões impactados por fatores negativos que diminuem sua capacidade de
pagamento. A moratória também pode ser empregada como forma de estimular
pagamentos às Fazendas (COELHO, 2010).

A concessão da moratória é um fator ampliativo de prazo para que certa dívida
venha ser paga de uma vez ou em parcelas, ou seja, o sujeito passivo se declara
devedor e o sujeito ativo consente, nos termos de lei, em adiar o pagamento da
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dívida, seja como moratória propriamente dita ou como moratória de prestações
sucessivas quando se dá parcelamento em duas ou mais prestações (COELHO,
2010).

O artigo 151 do Código Tributário Nacional determina como se dá a suspensão da
exigibilidade de um crédito tributário, ressaltando-se a moratória como primeiro
inciso: “Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; [...] VI - o
parcelamento (Incluído pela LC nº 104, de 10-1-2001)”.

Com relação aos parcelamentos, estes constituem talvez a mais importante espécie
do gênero moratória, sendo considerados tão somente uma moratória em fatias
mensais ou até anuais (COELHO, 2010).

A condição do parcelamento como uma forma de suspensão foi expressamente
inserida no CTN pela Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, que
acrescentou o inciso VI ao artigo 151 do CTN (BRASIL, 2001b). Tal inclusão denota
o relevo que o legislador quis dar ao termo de parcelamento, talvez por precisão
factual, visto que os parcelamentos de débitos tributários já eram permitidos por se
tratarem de uma modalidade da moratória (COELHO, 2010).

Enfocando a análise acerca dos parcelamentos fiscais, percebe-se que o
parcelamento de débitos tributários se mostra diretamente relacionado à tratativa
acerca das formas previstas de renúncia de receita. Essa relação é percebida,
sobretudo, em relação aos parcelamentos especiais que guardam grande
similaridade com as anistias, já que possibilitam pagamentos com redução de
valores de multas e juros. Como exemplo, verifica-se que os parcelamentos
promovidos pelo Governo Federal a partir do ano 2000 passaram a diferenciar-se
dos parcelamentos convencionais por trazerem, em seu escopo, a redução de
valores de multas e juros, por exemplo, o parcelamento intitulado REFIS Programa
de recuperação fiscal (2000), entre outros (MARQUES, 2008).

A formatação dos programas de parcelamentos especiais aliados à estrutura da
cobrança administrativa e judicial de créditos tributários ocasiona um problema de
risco moral no Sistema Tributário Nacional. Tal problema é atribuído à visão, por
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parte do contribuinte sonegador, de que as consequências de suas infrações não lhe
causarão prejuízos (MARQUES, 2008).

Incentivos com condições similares podem ser verificados em Minas Gerais, onde
se deu a instituição do Programa de Parcelamento Especial de ICMS na Lei
Estadual nº 17.247/07 (MINAS GERAIS, 2007) ou no Decreto nº 45.358/10 (MINAS
GERAIS, 2010), que institui o Programa de Parcelamento Especial de Crédito
Tributário relativo ao ICMS - PPE II, também com características inerentes a uma
anistia. Essa lei tratou da instituição de um regime de parcelamento que também
trouxe consigo o perdão de penalidades, a fim de facilitar o pagamento/recebimento
do tributo (SOMAVILLA; LOBATO, 2009).

Em se tratando de parcelamentos especiais que guardam características inerentes a
uma anistia, ressalta-se o aspecto negativo de que
Essa permissividade gera um ciclo vicioso de “calote-perdão-calote”,
permitindo uma rolagem inesgotável de um montante alto de débitos fiscais,
resultando, além da alta inadimplência, custos para o poder público para
administrar esta dívida. Assim, diante de uma assimetria de informações, os
contribuintes honestos que cumprem com sua obrigação são prejudicados,
configurando uma seleção adversa (MARQUES, 2008, p. 48).

2.3

A teoria econômica e a tributação

A grande questão de que trata a economia é a alocação de recursos escassos em
contraposição a necessidades humanas ilimitadas. Dessa questão originam-se os
problemas econômicos fundamentais, com perguntas como “o que produzir”, “como”
e “para quem”, revelando um embate da escassez versus escolha (WONNACOTT;
WONNACOTT, 1933; VASCONCELOS, 2011).

Etimologicamente, a palavra “economia” deriva do grego oikonomía (de oikos, casa;
nomos, lei). No sentido original, seria “administração da casa”, que a posteriori, foi
associada à “administração da coisa pública” (VASCONCELOS, 2011).

Em se tratando de Administração Pública, para atingir objetivos da economia, cabe
ressaltar que o governo dispõe dos instrumentos de política fiscal, política monetária,
política cambial/de comércio exterior e política de rendas (preços e salários)
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(LANZANA, 2005). Essa visão converge para a alusão à gestão fiscal como forma
de alcançar equilíbrio econômico, verificada na afirmação de Wonnacott e
Wonnacott (1994) que, no estudo das políticas econômicas, o centro das atenções
está nas políticas governamentais: políticas de impostos e de despesas.

Essas considerações ensejam a abordagem do que venha a ser a função do Estado
e qual sua interferência como agente socioeconômico. Como forma de contrastar
divergentes concepções acerca da função do Estado, é possível diferenciar as
visões de expoentes na área de economia ao longo da história, considerando que,
há tempos, a questão do papel do Estado é alvo de discussões e concepções
controversas.

A controvérsia acerca da concepção de atuação dos governos permeia a temática
da economia há mais de 200 anos (WONNACOTT; WONNACOTT, 1994). Observase, já nas colocações de Adam Smith, em 1776, um claro pensamento liberal pelo
qual esse autor advoga que há uma “mão invisível” que leva o produtor a promover
os interesses da sociedade. Segundo esses entendimentos, a melhor política é o
laissez-faire (deixe fazer), em que “na defesa de seus próprios interesses, o produtor
muitas vezes promove o bem da sociedade mais do que o promove quando age com
o fim de promover o bem social” (SMITH, 1985).

Em contraposição ao pensamento liberal de Adam Smith, podem-se eleger, entre
diversos autores, algumas considerações de Keynes (1936), que se mostram
contrárias ao pensamento liberal do laissez-faire. Para Keynes, o governo deve ter
papel mais ativo, inclusive com o dever de criar emprego para os desempregados,
considerando que, em uma economia em recessão, não existem forças de
autoajustamento, emergindo daí a necessidade de intervenção do governo
(VASCONCELOS, 2011). Tais considerações tiveram o objetivo de contrastar
argumentos e conclusões de pensamentos liberais preconizados pelos economistas
denominados clássicos, como Ricardo e James Mill, e seus predecessores e
aperfeiçoadores, como J. S. Mill, Marshall e Prof. Pigou (KEYNES, 1936).

Considerando o momento histórico observado por Adam Smith no século XVIII, em
que as relações econômicas guardavam resquícios feudais e estava presente o
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mercantilismo com forte intervenção do Estado nas relações econômicas, e, em
contraposição, considerando o momento de crise vivenciado por John Maynard
Keynes em 1929, com a Quebra da Bolsa de Valores norte-americana, é possível
inferir que os contextos vividos por esses autores influenciaram seus pensamentos
que, por sua vez, determinaram toda uma sequência de desdobramentos e novas
influências contrastantes acerca do papel do Estado (WONNACOTT; WONNACOTT,
1994; VASCONCELOS, 2011).

Modernamente, o ganhador do prêmio Nobel, Joseph E. Stiglitz, aborda o tema de
intervencionismo estatal, afirmando:
Queiramos ou não, o governo tem um enorme impacto na economia, muito
maior que no passado, pois sua influência se dá não só através de tributos
e gastos, mas também através de uma miríade de regulamentos que
atingem cada aspecto da vida econômica (STIGLITZ; WALSH, 2003, p. 65).

O impacto do governo na economia não pode ser facilmente dimensionado, e, para
tanto, faz-se necessário considerar três fatores além do nível de tributos e gastos:
primeiro, o Estado fornece a estrutura legal que permite ao setor privado funcionar;
segundo, é responsável por manter a estabilidade macroeconômica, evitando
recessões e depressões ou inflação descontrolada; e, terceiro, estabelece e obriga a
aplicação de regulamentos que buscam promover a competição, preservar o meio
ambiente e proteger consumidores, trabalhadores e o ambiente (STIGLITZ; WALSH,
2003).

Sob enfoque econômico, há três razões básicas pelas quais o governo intervém na
economia: primeiro, para melhorar a eficiência econômica, corrigindo falhas de
mercado, a exemplo das causadas por informação imperfeita que serão alvo de
maiores considerações em tópicos a seguir; segundo, para preservar valores sociais
de justiça e equidade, alterando resultados de mercado; e, em terceiro, perseguir
outros valores sociais, interferindo no consumo de bens chamados meritórios e não
meritórios, a exemplo do desestímulo ao uso de drogas (STIGLITZ; WALSH, 2003).

Comprovando a influência de contextos históricos sobre a discussão acerca do
papel do governo, a sequência de crises recentes dá novo fôlego ao tema,
considerando, por exemplo, a crise dos bancos americanos, iniciada em 2008, na
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qual os grandes bancos foram amparados com dinheiro público pelo governo dos
Estados Unidos após a quebra do Banco Lehman Brothers.

Esse contexto revela que os governos veem renovadas suas responsabilidades, o
que os remete sempre à necessidade de intervencionismo na economia. Tal
intervenção se dá na forma de regulação e tarifação, destacando-se a tributação
dentre as ações governamentais. Os tributos visam à finalidade fiscal, que é a
obtenção de recursos necessários ao funcionamento regular do Estado, porém,
modernamente, também podem ser usados como forma de intervenção do Poder
Público no domínio econômico, exercendo estímulo ou desestímulo a certas
atividades, denotando sua finalidade extrafiscal (DIFINI, 2008).

No Brasil, além do papel estatal na economia, a Constituição Federal de 1988
dispõe, de forma explícita, a grande responsabilidade do Estado brasileiro,
determinando atribuições que perfazem justificativa para a constante busca do
Estado pela arrecadação de mais recursos. O artigo 6º da Carta Magna determina a
finalidade do Estado como sendo “a realização do bem comum, com a garantia dos
direitos sociais da educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer,
segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos
desamparados”.

Evidenciada a responsabilidade estatal e a sua premente busca por recursos, cabe
dedicar atenção à tributação como fonte desses recursos e como a teoria auxilia o
entendimento da tendência da ação da sociedade na relação entre Estado e
contribuintes. Para tanto, pode-se contar com as considerações na área de
economia acerca da tendência de ação coletiva. Tais considerações se mostram
inerentes aos aspectos de coletividade vinculados ao tema de tributos. Esses
aspectos estão presentes de forma singular, porém similarmente, na “lógica da ação
coletiva” e na “teoria dos jogos”.
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2.3.1 A lógica da ação coletiva como fator de compreensão das relações
tributárias
Em termos gerais, para a compreensão dos rumos e tendências da ação coletiva na
sociedade, parte-se da busca por identificar a motivação que prevalece para a
tomada de decisão de grupos de indivíduos e, ou, organizações.

A tendência de comportamento grupal ocupa frequentemente discussões cotidianas
e estudos acadêmicos, desempenhando importante papel em estudos sociológicos,
nas ciências políticas e, sobretudo, em economia (OLSON, 1965).

Além de alguns estudos acadêmicos com esse viés, existe também o senso comum
equivocado de que grupos de indivíduos com interesses comuns usualmente
tendem a promover esses interesses, tanto quanto se espera que os indivíduos,
isoladamente, ajam por seus interesses pessoais (OLSON, 1965).

Contrariando a ideia de que, para se chegar à definição da ação coletiva, basta se
considerar

a

agregação

das

ações

individuais,

Olson

(1965)

analisa

o

comportamento de grupos por meio da “lógica da ação coletiva”. Para esse autor,
quando há objetivos econômicos envolvidos, mesmo que um grupo almeje
racionalmente a maximização de seu bem-estar pessoal, eles tendem a não agir
para atingir seus objetivos comuns ou grupais. Em suma, a tendência da ação
coletiva não rumará para um objetivo grupal mesmo que constitua uma ação
subótima, a não ser sob certas condições.

A lógica da ação coletiva busca revelar a tendência de não serem empreendidos
esforços em uma ação coletiva, a menos que haja coerção ou incentivo para que
membros do grupo ajam em prol de interesses coletivos. Essa ideia fica mais clara
ao se considerarem os argumentos de que nenhum membro isolado de uma
coletividade deseja arcar individualmente com os custos ou ônus envolvidos na
consecução desses objetivos grupais. Tais considerações ensejam a compreensão
do que vem a ser um comportamento considerado racional por parte de agentes
econômicos.

52

Em se tratando da busca racional por resultados ótimos e desempenhos eficientes,
cabe explicitar a ideia de que racionalidade nada mais é que uma correspondência
ótima entre fins e meios, e que agentes econômicos racionais são aqueles que
raciocinam levando em consideração as consequências de suas ações (TSEBELIS,
1998; PINDYCK; RUBINFELD, 2006).

A perspectiva da lógica de ação coletiva demonstra que os membros de um grupo
que desejam um benefício não têm incentivos para arcarem com os custos da
produção desse benefício individualmente. Mesmo que desejem ter um benefício
coletivo ótimo, acaba aparentando ser melhor para cada agente a escolha de não
contribuição, determinando um resultado ineficiente para todo o grupo.

Essa visão é reforçada por Monastério (2010, p. 5), quando este toma como
exemplo a sistemática de ação coletiva presente em uma greve de trabalhadores em
busca de melhorias salariais. No exemplo de uma greve, considerando que um
possível acréscimo na remuneração beneficiará a todos os empregados, sejam
grevistas ou não grevistas (fura-greve), a escolha racional individual seria evitar os
riscos de uma retaliação dos empregadores e comparecer ao trabalho. Como
resultado, a greve pode fracassar e o bem coletivo de uma elevação salarial não
ocorrer.

A conclusão é que não se mostra suficiente o fato de que membros de um grupo
sejam racionais para que uma resposta ótima seja alcançada, já que, quando a
racionalidade individual não coincide com a racionalidade coletiva, tem-se o
chamado problema da ação coletiva (MONASTÉRIO, 2010).

A resolução de situações que envolvem interesses comuns é análoga ao problema
de provisão de bens públicos, pois estes representam um benefício coletivo para a
sociedade. Nesse sentido, Olson (1965, p. 26) argumenta que o desejo por serviços
públicos de excelência e por um Estado provedor não se mostra acompanhado do
desejo de se arcar com o ônus que o Estado tem para se constituir e manter, sendo
importante observar que “os serviços e bens públicos tem que estar disponíveis para
todos se estiverem disponíveis para alguém”.
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Para que um grupo de agentes promova a produção de um bem coletivo, podem-se
distinguir indivíduos que contribuem e aqueles que não contribuem nessa produção.
No caso em que não puder ser feita a distinção entre agentes contribuintes e não
contribuintes para a produção de um bem, há um incentivo para que cada agente
adote uma postura de caroneiro (free rider) e deixe de colaborar, na expectativa de
que os outros integrantes do grupo o façam. Como consequência, ninguém poderá
desfrutar do bem, já que este não será produzido (MONASTÉRIO, 2010).

Na questão da tributação, a relação entre Estado e contribuintes se mostra bastante
representativa das considerações presentes na lógica da ação coletiva: verifica-se
que, mesmo que racionalmente os cidadãos tenham interesse comum por serviços
públicos e um bom governo que garanta segurança e ordem social e econômica,
não serão empreendidas ações por organizações e, ou, grupos, nem serão
assumidos os custos para promover objetivos comuns na ausência de coerção ou
incentivos (OLSON, 1965).

A despeito da atual função social dos tributos, da força do patriotismo, do apelo de
ideologia nacional, dos laços de uma cultura comum e da indispensabilidade da lei e
da ordem, nenhum Estado importante na História moderna foi capaz de se sustentar
por meio de contribuições voluntárias, seja por altruísmo ou irracionalidade, fazendose necessária a tributação como pagamento compulsório. É possível concluir que o
financiamento público é feito principalmente pela tributação em detrimento de
contribuições voluntárias em razão do embate entre o benefício coletivo versus o
custo individual como determinantes da ação coletiva (OLSON, 1965).

Em paradoxo, admite-se a possibilidade lógica de que grupos compostos por
indivíduos altruístas ou indivíduos irracionais possam, por vezes, agir em prol de
interesses comuns ou grupais, entretanto essa visão demonstra ter pouco mérito
(OLSON, 1965).

A lógica da ação coletiva diz respeito, sucintamente, à questão de interesses e
objetivos de grupos, e esse enfoque se revela ligado a uma interação entre
indivíduos e organizações que pode ser contemplada também pela teoria de jogos.
Tal afirmação advém da ideia de que os jogos, como teoria, têm como premissa a
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escolha entre opções que podem resultar em benefícios aos envolvidos, isso
significa ter o jogo como forma de análise para tomada de decisão nas organizações
com vistas a resultados eficientes. A característica de “jogo” está presente nas
interações entre atores distintos, e isso fica sobrestado quando se envolvem agentes
econômicos como o Estado e os contribuintes. Basicamente, considera-se “jogo”
uma situação em que os jogadores (participantes) tomam decisões estratégicas que
levam em consideração as atitudes e respostas uns dos outros (PINDYCK;
RUBINFELD, 2006).

2.3.2 A tributação como um jogo não cooperativo

Desde 1944, quando foi publicado o texto clássico para a construção da teoria de
jogos, “theorie of games and economic behavior”, por Von Neumann e Morgenstern,
esse pensamento se desenvolveu com importantes aplicações, desde o campo de
inferências estatísticas até o de estratégias militares. Entre diversos campos
possíveis de aplicações, na análise econômica, “a riqueza conceitual da teoria de
jogos parece trazer importante ajuda qualitativa ao pensamento econômico”
(SIMONSEN, 1969, p. 118).

O preceito fundamental da teoria de jogos é de que uma relação entre dois ou mais
participantes, vista como um jogo, tem como ponto de partida a busca por escolhas
ótimas, ou seja, escolhas que maximizam o resultado de um jogador. Dessa
interação, “os resultados são recompensas ou benefícios cujo valor associado é
denominado ‘payoff’” (PINDYCK; RUBINFELD, 2006, p. 408).

Num jogo entre dois participantes, Simonsen (1969) estabelece dois conceitos
extremos: o de cooperação e o de oposição. Esses conceitos se mostram similares
às considerações de Pindyck e Rubinfeld (2006) acerca de jogos cooperativos e não
cooperativos. Para Simonsen (1969), poder-se-ia tratar de cooperação o exemplo
ilustrativo de dois náufragos num bote salva-vidas, convencidos de que só poderiam
se salvar se ambos remassem com todas suas forças, ambos trabalhando em
conjunto, ou seja, participantes que apresentam um objetivo comum. No outro
extremo, encontra-se a oposição ou o jogo não cooperativo, que ocorre quando há
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antagonismo de interesses e desejar ganhar se constitui em desejar que o
adversário perca.

No campo econômico, cabe ressaltar a questão da possibilidade de negociação e
realização de contratos como fator de diferenciação entre jogos. Essa questão é
ressaltada por Pindyck e Rubinfeld (2006) na evidenciação de que o jogo
cooperativo é aquele em que é permitido aos participantes planejar estratégias em
conjunto e negociar contratos vinculativos que tenham garantido o cumprimento do
acordado, enquanto o jogo não cooperativo ocorre quando a negociação e, ou,
cumprimento de contratos vinculativos não é possível ou não obedece ao acordado.

Em relação principalmente ao jogo não cooperativo, o aspecto mais importante do
planejamento de estratégia de tomada de decisão é compreender o ponto de vista
do oponente, e (supondo que seu oponente seja racional) procurar deduzir de que
forma ele provavelmente reagirá a suas ações (PINDYCK; RUBINFELD, 2006, p.
408).

Entre diversos exemplos de jogos, cabe trazer, para estudo, o clássico “Dilema do
prisioneiro” para auxiliar o entendimento da sistemática da interação em jogos.
Trata-se de uma situação representativa cuja proposta guarda essência similar ao
problema enfrentado na relação entre agentes econômicos diversos, assim como
entre Estado e contribuintes, que interagem na busca de resultados ótimos. Como
forma de uma ilustração de jogo, o exemplo “Dilema dos prisioneiros” foi
desenvolvido por Albert W. Tucker em 1950, durante um seminário na Universidade
de Stanford. Nesse exemplo, dois prisioneiros foram acusados de um crime. Eles
foram colocados em celas distintas sem comunicação entre um e o outro. Solicitouse a cada um deles que confessasse. Se ambos confessassem, cada um seria
condenado a cinco anos de prisão. Se nenhum dos dois confessasse, ambos
receberiam uma pena mais leve, de dois anos de reclusão. Por outro lado, se um
dos prisioneiros confessasse, mas o outro não, aquele que confessou seria
condenado a apenas um ano de prisão, enquanto o outro seria condenado a dez
anos de prisão.
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QUADRO 5 - Matriz de payoff do dilema dos prisioneiros
Prisioneiro B
Confessa Não confessa
Confessa

-5, -5

-1, -10

Não confessa

-10, -1

-2, -2

Prisioneiro A

Fonte: PINDYCK; RUBINFELD, 2006, p. 391.

Considerando as opções dos jogadores, percebe-se que a estratégia que oferece o
melhor resultado individual sem considerar a ação do oponente seria a de não
confessar. O que poderia ter como resultado a pior pena ao prisioneiro que não
confessou. Entretanto é possível determinar como um equilíbrio entre possíveis
resultados de payoff a opção de ambos confessarem, configurando mais racional a
opção de se fazer o melhor em função do que seu oponente está fazendo
(PINDYCK; RUBINFELD, 2006).

A escolha de um participante em busca do melhor resultado individual,
desconsiderando a opção do outro jogador, tem como possibilidade o pior resultado.
Essa condição nos remete ao questionamento de como ocorre a interação entre os
jogadores atuantes nas relações entre o Estado e os contribuintes. Na tentativa de
resposta, pode-se levar em consideração que o raciocínio exposto no exemplo do
dilema dos prisioneiros é utilizado por Simonsen (1969, p. 148) para buscar
compreender uma questão que guarda a mesma essência: “por que certos serviços
indivisíveis de utilidade coletiva não podem ser financiados pelo mercado, devendo
ser cobertos pela arrecadação do Estado?”.

Como exemplo situacional do viés de serviços de utilidade coletiva, o autor assim
escreve:
É provável que quase todos os indivíduos de uma cidade prefiram pagar
uma certa contribuição para contar com um bom policiamento, a não pagar
nada e viver sem polícia. Todavia qualquer desses indivíduos logo concluirá
que a existência do bom policiamento independerá da sua decisão
individual de contribuir ou não para o sistema. Assim, pelo jogo não
cooperativo do mercado, ninguém pagará o serviço, e a cidade viverá
despoliciada, com prejuízo de todos (SIMONSEN, 1969, p. 148).

Considerando-se essas colocações acerca dos jogos classificados como “não
cooperativos”, verifica-se um aspecto que guarda similaridade às considerações de
Olson (1965) sobre a lógica de ação coletiva: os participantes, motivados por
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interesses próprios, podem acabar adotando um comportamento desvantajoso ou
subótimo.

De forma geral, a literatura acerca da teoria de jogos apresenta diversas
possibilidades, aplicações e variações de jogos, além de classificações como jogos
cooperativos, jogos de dois ou mais jogadores, jogos de soma zero, jogos
sequenciais, repetitivos, etc. Além disso, a teoria evidencia estratégias distintas
classificadas como dominantes, maximim, minimax ou majorantes e minorantes,
entre outras, relacionando-se também a aspectos como teoria de utilidade, equilíbrio
de Nash, duopólio de Cournot, entre várias outras teorias econômicas e sociológicas
com correlação que configuram diversas acepções da teoria dos jogos não
enfocadas por este estudo.

Entre essas diversas acepções, cabe ressaltar a perspectiva de um diferente prisma
acerca da interação em jogos, que emerge na tratativa de ações de Estado e
contribuintes em tributação: trata-se da questão dos “jogos ocultos”.

Para entendimento inicial do que vem a ser jogo oculto, sustenta-se, mesmo que de
forma implícita, que um agente econômico ou um ator atua dentro da racionalidade e
que tenta comportar-se de forma a promover ao máximo a realização de seus
objetivos, ou seja, acredita-se que atores fazem escolhas ótimas na busca de
maximizar seus resultados (TSEBELIS, 1998).

Verifica-se que, na teoria dos jogos, fundamentalmente, os jogadores enfrentam
uma série de opções, e quando cada um escolhe uma estratégia, determinam,
juntos, o resultado do jogo, recebendo, por conseguinte, os payoffs associados ao
resultado. Considerando que, na teoria, as regras do jogo e os payoffs são fixos,
acaba por ficar limitado o espaço teórico para compreensão de ações consideradas
subótimas. Na busca por identificar explicações para escolhas aparentemente
subótimas, ou seja, que não se mostram como as melhores opções, Tsebelis (1998)
trabalha a teoria de jogos classificados como “ocultos” para estudar determinadas
interações.
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Considere o exemplo trazido por Tsebelis (1998) em sua publicação intitulada
“Jogos ocultos: escolha racional no campo da política comparada”: as eleições
presidenciais da Finlândia, em 1956, determinaram a eleição de Urho Kekkonen,
candidato apoiado pelo Partido Comunista. Sua gestão foi considerada tão bemsucedida que perdurou por mais 25 anos. Seguindo a lei da Finlândia, as eleições
presidenciais foram conduzidas por um colégio eleitoral especial composto por 300
membros, sendo que, naquele país, uma eleição requer dois turnos no caso de
nenhum candidato alcançar a maioria dos votos. Na época, três candidatos
participaram do primeiro turno: 1) o defensor da reforma agrária Urho Kekkonen; 2) o
socialista Karl-August Fagerholm; e 3) o conservador da situação, Juo Kusti
Paasikivi. O adversário que mais ameaçava a eleição de Kekkonen era o
conservador Paasikivi. Era de se esperar que os comunistas apoiassem seu
candidato, Kekkonen, no primeiro turno com o voto de seus 56 membros. Em vez
disso, a maioria (42 dos 56) votou no candidato socialista Fagerholm. Considerando
que o candidato Fagerholm desagradava intensamente aos comunistas, por que a
maioria escolheu não apoiar o candidato de sua preferência? Ou seja, por que
escolheram um comportamento subótimo? A resposta fica perceptível analisando o
histórico das eleições: Paasikivi foi eliminado no primeiro turno com 84 votos, contra
114 votos dados a Fagerholm e 102 votos dados a Kekkonen. No segundo turno, os
comunistas votaram exclusivamente em Kekkonen, e este foi eleito com 151 votos
contra 149. Dado que Kekkonen poderia derrotar Fagerholm, mas não Paasikivi num
segundo turno, os comunistas tomaram medidas para assegurar a vitória. É possível
observar que um ator vota de forma estratégica em contraposição à maneira sincera,
a fim de assegurar o resultado de sua preferência, revelando um comportamento
racional, ou seja, otimizador.

O voto estratégico em detrimento do voto sincero poderia ser uma ação
empreendida também pelo partido socialista para eleição de Fagerholm, porém tal
ação

não

foi

empreendida

porque

os

socialistas

estavam

envolvidos

simultaneamente em outro jogo em seu partido, no qual seria constrangedor e, ou,
incoerente internamente o abandono estratégico ao seu próprio candidato.

A situação finlandesa não está isolada, considerando que, em geral, as situações de
representação política geram envolvimento simultâneo em vários jogos, a exemplo
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da participação de parlamentares do congresso no jogo parlamentar e no jogo
eleitoral; para representantes sindicais, a participação num jogo de barganha e num
jogo entre os líderes e as bases do sindicato, assim como para líderes nacionais, o
compartilhamento de jogos de política internacional e de política doméstica.
Ademais, a interação entre economia e política apresenta diversos jogos jogados
pelos mesmos atores. Para Tsebelis (1998), classificar ações como ótimas ou
subótimas é uma questão que pode ser atribuída à perspectiva do observador, ou
seja, o observador pode focar sua atenção de forma incompleta em apenas um jogo,
porém há a possibilidade de que o ator possa estar envolvido em uma rede de jogos,
considerados “jogos ocultos”.

Sob essa perspectiva, aquilo que parece subótimo em um único jogo pode passar a
ter consequências ótimas quando examinadas as implicações dessas escolhas em
outras arenas. Assim, os jogos em múltiplas arenas devem ser analisados levandose em consideração fatores contextuais, a influência das estratégias nos resultados
individuais e nos de outros jogadores, além de considerar que as próprias regras do
jogo podem ser variáveis passíveis de modificação em arenas distintas, porém
interligadas (TSEBELIS, 1998).

A vinculação entre jogos ocultos em arenas diferentes é entendida como uma
questão que embasa a defesa da necessidade de separação entre os jogos
econômicos e os políticos. Essa separação se alicerça na crença, por parte de
economistas conservadores, de que o livre mercado produz resultados econômicos
eficientes e a intervenção do governo seria um empecilho à eficiência. Em
contraposição, há aqueles que advogam que a ação do governo, mesmo que
eventualmente classificada como subótima em uma visão estritamente econômica,
busca corrigir as consequências politicamente inaceitáveis geradas pelo mercado e
suas falhas (TSEBELIS, 1998).

Esses enfoques acerca de comportamento racional e escolhas ótimas nos remetem
ao viés econômico da tributação, que, por sua vez, diz respeito ao que pode ser feito
pelo Estado em relação à eficiência em arrecadação, já que o Estado tem
participação em diversos jogos ocultos ou não, em arenas distintas. Acaba por ser
construtivo conceber tais ações, em contraposição às ações de gestão tributária
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praticada pelos contribuintes conforme possam constituir jogos simultâneos ou interrelacionados em termos de arenas e finalidades.

A concepção da tributação como um jogo não cooperativo advém do entendimento
de que os tributos nunca foram simpáticos ao contribuinte e sua imposição se
mostrou como causa de diversas revoltas ao longo da história. Dessa forma, a
relação entre fisco e contribuinte foi constantemente marcada por tensão, a ponto de
o tributo ser classificado como norma de rejeição social (GUTIERREZ, 2006).

Cumpre destacar que, em consonância com um sem-número de publicações, como
Borges (2011), os tributos, no Brasil, são caracterizados por apresentarem-se em
grande número, denotando complexidade e alto custo para os contribuintes.

Compreende-se que o Estado assim como os contribuintes buscam seus objetivos
de forma a obter o melhor resultado possível e que, em cada interação, pode ou não
ocorrer resultado ótimo.

Para Pindyck e Rubinfeld (2006), determinar uma estratégia ótima pode ser difícil,
mesmo em condições de perfeita informação (quando todos os agentes econômicos
participantes têm estrutura similar e estão plenamente informados sobre os custos
uns dos outros, além de demandas, qualidade, compromissos, etc.). Partindo dessa
colocação, é possível inferir que buscar um resultado ótimo para qualquer agente
econômico, seja Estado ou contribuintes, mostra-se um desafio maior ainda nas
situações reais de mercado em que as interações apresentam elevada possibilidade
de informações desiguais ou assimétricas.

Dado o tom do que se entende como papel do governo, assim como quais as
circunstâncias que permeiam a tendência de ação coletiva, além de entendimentos
acerca das interações de jogos, é possível conectar essas considerações às ideias
acerca de um problema evidente na relação entre agentes econômicos: trata-se da
“assimetria de informações” e seus aspectos conexos de seleção adversa e risco
moral ou moral hazard.
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2.3.3 Assimetria de informações

Diversas análises observadas na teoria econômica pressupõem a existência de
informações perfeitas e buscam suposições que não são fielmente identificadas nas
interações do mundo real. Nessas suposições teóricas, não é segredo que o mundo
real não corresponde aos modelos simplificadores da realidade que pressupõe que
os participantes têm informações completas acerca das interações de mercado
(STIGLITZ; WALSH, 2003).

Não corresponde à realidade a suposição de que todos os agentes econômicos
tenham conhecimento das variáveis de mercado, ou seja, que saibam perfeitamente
as preferências dos agentes econômicos, todas as características de bens e
serviços disponíveis, todos os preços vigentes na economia, etc. No mundo real,
portanto, as informações são incompletas ou assimétricas (PINDYCK; RUBINFELD,
2006; CARMO, 2005).

Certamente existem vários mercados reais em que pode ser muito caro ou mesmo
impossível obter informações precisas, de forma a afetar o funcionamento do
mercado, causando problemas significativos na busca de eficiência econômica
(VARIAN, 1994).

Basicamente, quando agentes econômicos interagem e alguma parte detém mais
informações que outra sobre as variáveis econômicas relevantes para as escolhas
com que se defronta, considera-se que há assimetria de informações. A presença
dessas informações assimétricas pode ocasionar desvio na eficiência do mercado
(PINDYCK; RUBINFELD, 2006).

Verifica-se, de forma sintética, que há informações assimétricas quando ocorre uma
das seguintes situações, conforme os entendimentos de Carmo (2005, p. 27):
primeiro,

quando

produtores

conhecem

melhor

que

os

consumidores

as

características dos bens e serviços que oferecem e, por conseguinte, sabem melhor
seus custos; segundo, quando consumidores conhecem melhor que os produtores o
benefício que obterão pelo consumo dos bens e serviços que adquirem; ou terceiro,
quando ações ou omissões de um agente após a concretização de determinada
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transação, em virtude de maior conhecimento quanto ao que adquiriram ou
ofertaram, podem alterar os retornos esperados pelos agentes.

Com base nesse entendimento, é possível relacionar duas formas de manifestação
da assimetria de informações: a seleção adversa e o risco moral ou moral hazard
(ARROW, 1984; CARMO, 2005).

2.3.3.1 Seleção adversa e o problema das características ocultas

Na situação de mercado em que os vendedores têm melhores informações que os
compradores, o problema dos produtos de qualidade duvidosa ficou conhecido como
lemons market ou lemons principle. Isso ocorreu em razão do artigo “The market for
lemons”, em que foi analisado o mercado de carros usados norte-americano. Na
língua inglesa, a expressão “it’s a lemon” significa tratar-se de algo ruim,
problemático, de baixa qualidade, e pode se equivaler à expressão popular brasileira
“isso é um abacaxi”, que carrega o mesmo significado de algo problemático e, ou, de
qualidade ruim (EATON; EATON, 1999; CARMO, 2005).

Na análise do exemplo do mercado de automóveis usados, é possível identificar
aspectos relativos à assimetria de informações e seleção adversa, e também
introduzir entendimentos acerca de mecanismos como sinais de mercado, incentivos
e risco moral.

Para Akerlof (1970, p. 490), pode-se supor que a demanda por automóveis usados
depende mais fortemente de duas variáveis: a qualidade e o preço. No mercado de
automóveis usados, há grande diferença de preço entre carros novos e usados, e
isso é atribuído à relação entre qualidade e incerteza. Em relação à parte mecânica,
ao desempenho e a aspectos de manutenção de um veículo usado, considere que
alguns carros são piores que outros e que, sobre as condições do automóvel, o
vendedor tem melhor conhecimento que o comprador. Dessa forma, é possível ao
vendedor oferecer um carro com boa estética, porém com estado de conservação
ruim, cobrando, no entanto, o preço referente a um carro em bom estado de
conservação.

63

Na concepção de Stiglitz e Walsh (2003, p. 240), no mercado de carros usados, os
compradores podem saber que há alguns vendedores legítimos que detêm bons
carros e simplesmente desejam desfazer-se de seu veículo por diversas razões
diferentes do que apenas se livrar de um problema. Entretanto, misturados com
esses vendedores, existem as pessoas que querem se livrar de seus “lemons” ou
“abacaxis”. Diante da dificuldade de distinguir a qualidade dos carros, em lugar de se
arriscar, os consumidores tendem a deixar de comprar. A demanda reduzida acaba
por empurrar o preço para baixo, aumentando a proporção de carros ruins e
formando um ciclo vicioso.

FIGURA 2 - Mercado de carros usados
Fonte: STIGLITZ; WALSH, 2003, p. 240.

O painel A mostra a qualidade média dos carros usados aumentando junto com o
preço. O painel B apresenta uma curva de oferta típica inclinada para cima, mas
uma curva de demanda que dobra para trás. A demanda dobra para trás porque os
consumidores sabem que a qualidade é pior a preços mais baixos, e assim
compram menos quando o preço cai. O painel B mostra o equilíbrio de mercado no
ponto E.

Considerando-se a questão da incerteza proveniente de assimetria de informações,
percebe-se outro aspecto desse processo: o proprietário de um carro considerado
uma “preciosidade”, ou seja, em bom estado, não conseguirá vendê-lo por um preço
que reflita seu real valor em razão de não conseguir transmitir essa informação de
forma efetiva, com influência também do fato de que nenhum proprietário de carros
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com qualidade duvidosa admitiria que seu carro fosse um “abacaxi”. Como
consequência, ocorre o fenômeno de seleção adversa, em que os detentores de
veículos bons que querem negociar por um preço justo poderão desistir de vendêlos pelo preço do mercado, retirando, assim, seus veículos de negociação.
Consequentemente, a proporção de “abacaxis” no mercado aumentará, impactando
no preço ainda mais e forçando cada vez mais os carros bem cuidados a saírem do
mercado. Sinteticamente, em função de uma característica oculta, a informação
assimétrica acaba determinando o fenômeno de seleção adversa em que a
composição de mercado com os vendedores que optam por negociar seus carros
muda adversamente quando o preço cai (EATON; EATON, 1999; STIGLITZ;
WALSH, 2003).

Em suma, com informações e características ocultas, os produtos de baixa
qualidade podem expulsar do mercado os de alta qualidade. Isso caracteriza a falha
de mercado chamada seleção adversa, em que, devido às informações
assimétricas, produtos e serviços de diferentes qualidades são vendidos a preços
únicos, acarretando a venda de inúmeros produtos de baixa qualidade e poucos
produtos de alta qualidade (PINDYCK; RUBINFELD, 2006).

Outro exemplo para elucidar uma falha de mercado relativa à informação
assimétrica, denotando a seleção adversa, pode ser encontrado no mercado de
seguros. Para ilustrar a influência da informação assimétrica na composição de
mercado, Akerlof (1970, p. 492) descreve o fenômeno de seleção adversa também
no mercado de seguro-saúde, introduzindo o assunto com a seguinte questão: “Por
que as pessoas com mais de 65 anos têm dificuldades para adquirir seguro saúde?”.
Mais uma vez, a razão pode ser atribuída à assimetria de informações,
considerando-se que os indivíduos que adquirem um seguro-saúde têm mais ciência
do seu próprio estado de saúde e da propensão de utilização do serviço do que
qualquer companhia seguradora poderia ter, mesmo com realização de exames
prévios. Como consequência, ocorre “seleção adversa” semelhante ao processo do
mercado de automóveis usados, já que os indivíduos com problemas médicos estão
muito mais propensos a adquirir um seguro-saúde. Tal fato aumenta a proporção
desses indivíduos no grupo de segurados, incorrendo em aumento de preços e
induzindo os indivíduos mais saudáveis e conscientes de seus riscos baixos a não
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adquirir o seguro. Esse processo acaba afetando ainda mais a proporção de
segurados não sadios e também o preço do seguro, podendo determinar, em última
instância, a ocorrência apenas de indivíduos doentes dispostos a adquirir o seguro,
além da cobrança de preços muito caros ou, enfim, fazendo até com que as
seguradoras deixem de oferecer tal serviço (AKERLOF, 1970; PINDYCK;
RUBINFELD, 2006).

A existência de assimetria de informações permite que, em uma determinada
transação econômica, a parte que detenha melhor ou maior grau de informação
extraia benefícios maiores que a outra parte (AKERLOF, 1970; CARMO, 2005;
PINDYCK; RUBINFELD, 2006; EATON; EATON, 1999). O enfoque apresentado nos
exemplos de mercado de carros usados e de mercado de seguros de saúde reflete o
problema das informações assimétricas que envolvem características ocultas, como
a qualidade de um produto ou a condição de saúde de um indivíduo. Entretanto, na
concepção de Eaton e Eaton (1999, p. 167), há uma outra classe de problemas de
informações assimétricas que não se relaciona especificamente com características
ocultas, mas sim com ações ocultas e, por vezes, essas questões são denominadas
problemas de moral hazard ou, na tradução, risco moral.

2.3.3.2 Risco moral e o problema das ações ocultas
Acerca do termo moral hazard ou, na tradução, risco moral, atribui-se sua origem ao
setor de seguros. Nesse mercado, os indivíduos que faziam um seguro tinham um
incentivo inadequado para evitar a ocorrência para a qual tinham comprado o
seguro: se o valor a ser recebido de seguro representasse mais do que 100% da
perda, os segurados teriam incentivo para provocar a ocorrência ou não a evitar. Ou
seja, quando um benefício associado a um evento econômico superava a perda,
havia incentivo para ação ou omissão que culminasse na ocorrência alvo de
garantia. O surgimento do termo se deu então por considerar esta uma ação imoral.
Atualmente esse tema é tratado na teoria econômica simplesmente como uma
questão econômica, sem conotação moral (STIGLITZ; WALSH, 2003, p. 242).

O risco moral diz respeito às interações de mercado entre agentes econômicos, em
que ações ocultas de uma parte podem influenciar o resultado dessa relação. Na
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tentativa de estabelecer um conceito geral Pindyck e Rubinfeld (2006, p. 539)
escrevem que “risco moral ocorre quando uma parte apresenta ações que não são
observadas e que podem afetar a probabilidade ou a magnitude de um pagamento
associado a um evento”.

Para exemplificar como o risco moral pode ocasionar desvio de eficiência do
mercado, a literatura da teoria econômica apresenta diversos exemplos verificados
em interações de mercado, como as presentes entre segurados e seguradoras,
entre trabalhadores e empregadores, entre administradores e acionistas, entre
tomadores de crédito e entidades financeiras, etc. Todos esses exemplos mostramse imbuídos de sistemática de teor similar, guardadas as peculiaridades de cada
interação. Para entendimento básico da sistemática de uma ação oculta e seus
reflexos, cabe evidenciar que ações ocultas, como as de risco moral, constituem
falha, mais uma vez atribuída à assimetria de informações, possível de se observar
também em interações cotidianas. Imagine a situação de um estudante que queira
antecipar a realização de seu exame final. O teste do aluno está marcado para 22 de
dezembro, e o seu desejo é de realizar a avaliação até o dia 10 de dezembro,
acompanhando, assim, a data dos testes finais de outras disciplinas cursadas.
Diante dessa solicitação, o professor tem grande probabilidade de não cooperar.
Isso não quer dizer que o professor somente espera o pior de seu aluno e nem
mesmo que o estudante agirá contra o acordado, apenas reflete que a ação do
aluno está oculta para o professor. Essa relutância em permitir que alguns alunos
antecipem seus exames finais tem como motivação a questão de não ser possível
ao professor ter garantia de que o aluno não comentará sobre a prova com os
demais estudantes. O risco moral desse exemplo reside na probabilidade subjetiva
diferente de zero de que o aluno falará do exame aos seus colegas. É essa
probabilidade positiva que faz o professor relutar em atender ao pedido de
antecipação de exame do aluno. Diante disso, é possível verificar a falha de
eficiência ocasionada ao considerar que o aluno acaba por ficar em uma situação
pior do que estaria no caso de sua ação não ser oculta (EATON; EATON, 1999).

O termo “risco moral” assume caráter peculiar, entretanto o entendimento desse
fenômeno não se mostra complexo. Considerando um mercado hipotético de
seguros de bicicletas em que, para simplificar, os segurados moram em áreas em
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que as probabilidades de roubo são idênticas, de forma a não haver problema de
seleção adversa. Se os donos de bicicletas não se importarem em trancar suas
bicicletas ou utilizarem trancas fracas, a bicicleta estará mais sujeita a ser roubada,
ou seja, a probabilidade de roubo pode ser afetada pelas ações dos proprietários
(VARIAN, 1994).

Utilizando a mesma perspectiva de entendimentos, Pindyck e Rubinfeld (2006, p.
539) também tecem considerações acerca da assimetria de informações, sob
enfoque do risco moral presente nas interações entre companhias de seguro e
segurados. Para isso é usado o exemplo do mesmo mercado de seguro-saúde
analisado na tratativa do enfoque de seleção adversa. Em se tratando de segurossaúde, ou planos de saúde, como é comumente denominado no Brasil, considera-se
que um indivíduo com cobertura total pode passar a visitar o médico com maior
frequência do que faria caso sua cobertura fosse limitada. Nessa situação, se a
companhia seguradora puder monitorar o comportamento de seus segurados,
certamente cobrará mais caro dos segurados que demandam atendimento mais
amplo. Caso contrário, a seguradora perceberá que seus pagamentos estarão mais
elevados que o previsto. Considerando os impactos da existência desse risco moral
ou

mesmo

a

concretização

das

circunstancias

descritas,

as

companhias

seguradoras podem se vir forçadas a aumentar seus preços praticados ou mesmo
deixar de oferecer a modalidade de seguro em questão.

Ainda sobre a questão do risco moral em seguro saúde, é menos provável que um
consumidor precise do seguro se ele age de acordo com um estilo de vida saudável.
Isso demonstra como as ações ocultas à seguradora afetam a probabilidade de
ocorrência de algum evento (VARIAN, 1994).

Uma forma particular de risco moral diz respeito à relação de agência. Essa
manifestação de risco moral é verificada quando há assimetria de informações nas
interações entre agentes econômicos em que um assume o papel de “principal” e
outro, de “agente”. Nas relações econômicas de agência, o elemento comum é a
presença dos dois atores econômicos, em quem um escolhe uma ação dentre
alternativas, cujo desdobramento afeta o bem-estar de ambos (ARROW, 1984).
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Para Pindyck e Rubinfeld (2006, p. 541), a relação de agência se trata de um arranjo
em que o agente é a pessoa atuante, enquanto o principal é a parte afetada pela
ação do agente. Nessa relação, pode ocorrer conflito de interesses no arranjo entre
as partes quando os agentes perseguem seus próprios objetivos e não os do
principal.

As relações de agência denotam grande importância como um fenômeno de
significante extensão e magnitude econômica. Essa relação se torna alvo de
maiores considerações quando há incerteza em algum ponto, sobretudo quando a
informação disponível aos participantes é desigual (ARROW, 1984).

A mais típica ação oculta é o esforço do agente. Conhecer o esforço empreendido
por um agente tem grande valor para o principal pelo fato de que a probabilidade de
se alcançar um resultado favorável aumenta quando o esforço é superior. A
literatura econômica evidencia como exemplos mais citados a interação entre
empregadores e empregados, e entre acionistas e gestores. Entretanto essa
condição se observa em diversas relações econômicas (ARROW, 1984).

Na interação entre agente e principal em que há divergência entre os objetivos dos
envolvidos, é estabelecido um conflito de interesses que gera o problema de risco
moral. Nas interações em que ocorre a manifestação do risco moral, a presença de
informações incompletas assim como a diferença de conhecimento entre agente e
principal (assimetria de informações) influenciam a ação dos agentes. Além disso, os
problemas de risco moral presentes nas interações entre agente e principal podem
ser agravados pelo fato de o monitoramento dos agentes, por parte do principal,
mostrar-se uma tarefa complexa e dispendiosa, acarretando a materialização de
ineficiências do ponto de vista do principal (PINDYCK; RUBINFELD, 2006; CARMO,
2005).

O risco moral que reside nas interações agente-principal pode ser mais bem
compreendido por meio de exemplos como os presentes em diversas relações de
agência disseminadas na sociedade: uma interação no mercado financeiro, como a
verificada entre os bancos e o governo, pode constituir fonte de exemplificação da
expressividade de um problema de risco moral. Para tanto, Stiglitz e Walsh (2003, p.

69

242) consideram o exemplo do colapso multimilionário das instituições de poupança
nos Estados Unidos ocorrido na década de 1980. Nesse colapso, os depósitos das
instituições de poupança tinham garantia do governo. Assim, os depositantes não
tinham motivos para checar e os donos das instituições de poupança tinham
incentivo para investir tomando riscos altos, ficando com os ganhos, no caso de
êxito, mas, se fracassassem, teriam suas perdas garantidas pelo governo
(STIGLITZ; WALSH, 2003).

Caso bastante similar foi verificado em 2008, em que os grandes bancos americanos
foram amparados com dinheiro público pelo governo dos Estados Unidos após a
quebra do Banco Lehman Brothers. O risco moral característico do mercado
financeiro se mostra presente enquanto os banqueiros têm segurança de que serão
amparados pelos governos de seus países, de forma a continuar arriscando o
dinheiro dos correntistas em operações financeiras de risco.

Ampliando o rol de exemplos de interações com assimetria de informações,
considere um indivíduo que, ao usar um cartão de crédito, em verdade, toma um
empréstimo sem a apresentação de garantia. Ocorre que as administradoras de
cartões obtêm ganhos cobrando juros sobre saldos devedores e, por vezes, estas
permitem que os usuários de cartões fiquem devendo valores expressivos. Além
disso, muitos indivíduos utilizam diversos cartões. Nessa interação, certamente os
tomadores do crédito estão muito mais bem informados acerca de suas
possibilidades de pagamento do que as empresas de cartões. Percebe-se que essa
relação se mostra bastante marcada por assimetria de informação, já que tanto as
características quanto as ações dos usuários de cartões são ocultas, ou seja, o
conhecimento de características e de ações dos usuários se apresenta de forma
desigual entre os agentes. Em comparação com os indivíduos bons pagadores, os
tomadores de crédito que são maus pagadores estão mais propensos a desejar
crédito. Essa condição tem como consequência a elevação da taxa de juros, o que
aumenta o número de tomadores de empréstimos de baixa qualidade, forçando mais
aumentos, e assim por diante. Verifica-se a manifestação de ineficiências relativas
ao risco moral e seleção adversa. Para coibir tal ciclo, as administradoras de cartões
de crédito assim como os bancos fazem uso e, muitas vezes, compartilham
históricos de crédito para distinguir bons e maus pagadores. Por sua vez, esses
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históricos são considerados por muitos uma invasão de privacidade. Entretanto,
indiferente ao juízo que lhes é atribuído, esses bancos de dados são usados como
sinalizações que permitem buscar eliminar, ou pelo menos reduzir, os problemas de
assimetria de informações, evitando, assim, que a operação das entidades de
crédito se veja comprometida (PINDYCK; RUBINFELD, 2006, p. 533).

Considerando o exemplo das administradoras de cartões de crédito, percebe-se o
uso de uma sinalização como forma de atenuar uma ineficiência. Para mitigar os
problemas advindos da assimetria de informação, é possível ao agente econômico
empreender ações como sinalizações e incentivos (PINDYCK; RUBINFELD, 2006;
VARIAN, 1994; EATON; EATON, 1999; CARMO, 2005).

A sinalização de mercado como conceito foi originalmente desenvolvida por Michael
Spence e trata de quando os agentes econômicos procuram fazer uso de sinais de
mercado com o objetivo de que a parte que detenha maior grau de informação
promova alguma informação adicional à outra parte (PINDYCK; RUBINFELD, 2006).
Considere, como um exemplo de sinalização, o próprio mercado de carros usados,
em que os proprietários de bons carros, detentores de mais conhecimento sobre a
qualidade do veículo, veem-se incentivados a oferecer garantias. A garantia funciona
como uma sinalização da qualidade do veículo, e isso permite diferenciar-se de seus
potenciais concorrentes, além de evitar os malefícios da assimetria de informações
(VARIAN, 1994).

Características similares podem ser verificadas no mercado de gado americano. A
maior parte dos Estados norte-americanos exige um certificado de saúde animal
para a realização de vendas no mercado pecuarista, como forma de sinalização.
Dessa forma, fica atenuada a assimetria de informação entre vendedores e
compradores. Entretanto essa certificação, além de garantir a saúde dos animais,
imputa responsabilidade aos vendedores sobre quaisquer custos decorrentes de um
animal doente. Embora seja resolvida a questão de que os vendedores têm mais e,
ou, melhores informações que os compradores, a certificação gera um tipo de risco
moral. Diante da garantia de reembolso de custos com doenças animais, os
compradores, observando que tais garantias não estão vinculadas aos níveis de
cuidado e manejo adequado que empreendem, acabam por evitar solicitar
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diagnósticos precoces para animais doentes, de maneira que os prejuízos
aumentam no caso de ocorrência de doença (PINDYCK; RUBINFELD, 2006, p.
541).

Em suma, a sinalização constitui um mecanismo pelo qual os agentes econômicos
que detêm maior grau de informação promovem informações adicionais à outra
parte (MICHAEL SPENCE apud PINDYCK; RUBINFELD, 2006).

Outro mecanismo utilizado para atenuar as ineficiências oriundas da assimetria de
informação é o “incentivo”. Usando o conceito de sinalização para uma
contraposição, percebe-se que os incentivos, por sua vez, são mecanismos
empregados pela parte que detém menor grau de informação para fazer com que a
outra parte (com maior grau de informação) não se valha de sua condição para
extrair benefícios adicionais ou impor custos desnecessários (CARMO, 2005).

No mercado de trabalho, por exemplo, os incentivos se mostram como estímulos
para que funcionários operem em sintonia com os objetivos de proprietários e, ou,
administradores. Dessa forma, é possível buscar equilibrar divergências e conflitos
de interesses (PINDYCK; RUBINFELD, 2006).

Em relacionamentos de agência assim como em diversas outras interações
econômicas, os problemas de incentivos se mostram onipresentes na economia e
denotam que a questão se refere diretamente a um problema de informação.
Considerando o risco moral como um desajuste de incentivos, percebe-se que os
problemas

de

incentivos

surgem

quando

agentes

econômicos

não

são

recompensados pelo que fazem ou não precisam assumir o ônus pleno do que
fazem (STIGLITZ; WALSH, 2003).

Em suma, são essas as perspectivas que ensejam o estudo de caso acerca do
parcelamento fiscal e programa de pagamento incentivado de débitos tributários no
Estado de Minas Gerais.
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2.4

Contribuição do referencial teórico para a pesquisa

De forma geral, o referencial teórico deste trabalho esteve pautado em dois
construtos centrais: aspectos técnico-legais da tributação e aspectos econômicos da
tributação, com ênfase em abordagens mais atuais da economia e que versam
sobre assimetria de informações e comportamento de risco moral.

O conhecimento dos conceitos teóricos e a normas legais evidenciadas se mostrou
premente a uma boa compreensão dos aspectos determinantes da gerência de
tributos dos contribuintes e que também permeiam a gestão do processo de
arrecadação fazendária no Estado de Minas Gerais. O construto da tributação veio
trazer um caráter quase que técnico do tema, especificamente no conhecimento do
sistema tributário como um todo e na posterior concentração em tópicos referentes
ao permissivo legal inerente ao tema, como os elementos da obrigação tributária e o
crédito tributário e sua constituição.

Nesse entremeio, relacionar os princípios tributários mostrou-se basilar ao trabalho,
pois evidenciou os fundamentos do Sistema Tributário Nacional da mesma forma
que a evidenciação das fontes legais do Direito Tributário e da hierarquia entre as
normas que regulamentam o permissivo legal para o parcelamento de débitos
tributários. Confirmando Gutierrez (2006, p. 21), os princípios tributários se
mostraram relevantes ao estudo e importantes à compreensão referente ao
planejamento e gestão tributária, já que são o ponto de partida não só para a
interpretação, mas também para a aplicação das leis tributárias.

Cabe ressaltar a grande importância do conhecimento conceitual/legal do item
referente a tributos, principalmente em relação às espécies tributárias, esclarecendo
a diferenciação necessária para afastar a designação equivocada de espécies
diferentes de tributos, como impostos, taxas, contribuições, etc.

A tratativa acerca da gestão e planejamento tributário traz maior compreensão ao
universo que abriga as iniciativas do contribuinte para obter consequências
tributárias menos onerosas decorrentes de suas ações e omissões. Da mesma
forma, ao promover a busca por demarcação conceitual para formas legais e ilegais
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de economia tributária, depara com terminologias próprias da gestão tributária, como
a elisão, evasão e elusão fiscal.

Há grande proximidade dos tópicos de renúncia fiscal e o parcelamento fiscal como
benefícios e, ou, incentivos tributários, e isso determina o vínculo que introduz a
análise da “moratória” como tópico no qual se inserem os parcelamentos tributários.
Nessa acepção, cabe dedicar atenção sobretudo aos parcelamentos especiais.
Estes guardam grande similaridade com anistias, por possibilitarem pagamentos
com redução de valores de multas e juros. Com relação aos parcelamentos
especiais, Marques (2008) já indica vínculo dessa relação tributária aos problemas
de risco moral e seleção adversa.

Adentrando a vertente de teorias econômicas, a abordagem inicial sobre a
controvérsia acerca do papel do Estado tem contribuição notória ao trabalho, pois dá
o tom do que se entende como atribuição estatal e fundamenta a cobrança de
tributos no Brasil e no mundo. Trata-se da tributação encarada como fonte de
recursos ao Estado e provedora de liberdades sociais sem incorrer em aferição e,
ou, em juízo acerca da carga tributária praticada. Dessa forma, é possível afastar a
tendência de rejeição ao tema da tributação, já tratado por outros autores dessa
maneira, ao se referir à tributação como norma de rejeição social.

Outro tópico bastante construtivo para a roupagem de uma interação entre Estado e
contribuintes diz respeito à compreensão da lógica da ação coletiva, revelando a
tendência de ação grupal na busca por resultados eficientes. As considerações de
Olson (1965) se mostraram como um conectivo que transportaram o entendimento
deste trabalho para a tratativa do conflito de interesses entre Estado e contribuintes,
sob a ótica peculiar de um jogo não cooperativo. Enquanto o Governo se preocupa
com o bom resultado de sua arrecadação, os contribuintes buscam diminuir seus
dispêndios com obrigações tributárias.

Apesar de não constituir o centro do referencial teórico desta pesquisa, a teoria de
jogos mostrou-se bastante interligada e complementar ao conflito de interesse que
caracteriza a relação entre o Estado e seus contribuintes. Verifica-se então que o
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vislumbre proporcionado pelo dilema do prisioneiro permite imediata comparação
com a interação entre Estado e contribuintes.

Considerando a lógica de ação coletiva e a teoria de jogos não cooperativos, ambas
as abordagens demonstram, de forma similar e, ou, complementar, que os agentes,
motivados por interesses próprios, podem acabar adotando um comportamento
desvantajoso para a coletividade.

Além disso, a compreensão de aspectos como a racionalidade de agentes
econômicos se mostra um importante indicativo na busca por identificar explicações
para escolhas ótimas ou aparentemente subótimas. E é sob essa perspectiva que a
visualização de jogos ocultos em múltiplas arenas se mostra uma importante
contribuição que Tsebelis (1998) pode deixar para o trabalho, ao expandir a visão da
teoria de jogos, considerando que as interações entre atores podem ocorrer em
múltiplas arenas, muitas vezes, ocultas e distintas, porém interligadas, de forma a
influenciar escolhas. Esses entendimentos se mostram úteis na concepção do “jogo”
que se manifesta na relação entre Estado e contribuintes.

Continuando sob a égide de buscar por resultados ótimos ou eficientes, a
abordagem acerca de assimetria de informações tange, na apresentação de seus
aspectos conexos, à evidenciação de problemas na relação entre participantes de
uma interação econômica. Tais problemas são diferenciados entre características
ocultas e ações ocultas que afetam a eficiência econômica dos envolvidos. Dessa
forma, é alcançado um importante tópico que constitui um eixo central do trabalho
relativo ao risco moral.

Dentro do tópico de assimetria de informação, a vinculação dos problemas de
seleção adversa à presença de características ocultas e dos problemas de risco
moral à presença de ações ocultas permite a diferenciação e também consequente
compreensão de que características ocultas e ações ocultas são fatores
determinantes nos conflitos entre agentes econômicos no geral, com vistas,
entretanto, para o potencial conflito na relação tributária, que é o alvo desta
pesquisa.
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Ao se privilegiar a abordagem acerca de assimetria de informações anterior à
análise direta dos problemas de risco moral e seleção adversa, foi possível obter
uma compreensão basilar que permite maior absorção conceitual, posteriormente
aplicável nas relações específicas que apresentam problemas de informação
imperfeita.

A utilização de exemplos situacionais para a apresentação de teorias de enfoque
econômico foi uma abordagem adotada em detrimento da simples apresentação de
conceitos. Dessa forma, foi possível enriquecer o texto e privilegiar o entendimento
de alguns fenômenos econômicos cuja conceituação, por vezes, não favorece a
imediata identificação e vinculação com o mundo econômico real ou até mesmo com
o cotidiano de potenciais leitores. Esse emprego de exemplificações possibilita
transportar o leitor para seu cotidiano assim como para a prática do mercado das
situações teóricas evidenciadas. Além disso, a exemplificação segue uma praxe
verificada nas publicações de teoria econômica em consonância com os objetivos de
uma abordagem com enfoque em Administração.

Por fim, a eleição desses construtos possibilitou a contemplação do potencial conflito
entre os agentes econômicos envolvidos no pagamento de débitos tributários assim
como a complexidade presente em uma situação de embate para tomada de
decisão.
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3

IDENTIDADE E DESCRIÇÃO ORGANIZACIONAL

A história da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG) tem início
ainda na instauração da República no Brasil, quando surgiram as primeiras
secretarias estaduais de finanças.4 Ao longo do seu primeiro século de existência, a
SEF-MG tem dado exemplo de uma administração austera, cumprindo com rigor o
papel que lhe cabe, de prover, controlar e administrar os recursos financeiros
necessários à consecução dos objetivos da Administração Pública Estadual.
Segundo a SEF-MG, para alcançar esses objetivos, a modernização é buscada
insistentemente, ocorrendo investimentos em recursos humanos, materiais e
tecnológicos para dotar a Fazenda de uma estrutura capaz de contribuir de forma
efetiva na formulação das políticas econômica, financeira, fiscal e tributária da
Administração Pública Estadual.

3.1

Missão, negócio, visão e valores

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais se norteia pelo conteúdo de
sua missão, negócio, visão e valores, conforme definições indicadas a seguir:
MISSÃO
A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais tem como Missão
Institucional prover e gerir os recursos financeiros do Estado, formulando e
implementando políticas que garantam a justiça fiscal, o equilíbrio das
contas públicas e o desenvolvimento de ações de governo, em benefício da
sociedade mineira.
NEGÓCIO
Provimento e gestão dos recursos financeiros do Estado.
VISÃO
Ser reconhecida como instituição de excelência no cumprimento da sua
missão:
 por possuir um fisco reconhecido como justo, eficaz e com ações
transparentes;
 por contar com um quadro de funcionários qualificados, motivados e
comprometidos com o seu trabalho;
 por responder às mudanças agindo com flexibilidade diante da variação
dos cenários político, econômico e social;
 por alcançar o equilíbrio estrutural das contas públicas;
 por contribuir para a transformação de Minas Gerais no melhor Estado
para viver, trabalhar e investir.

4

Disponível em: <www.fazenda.mg.gov.br/secretaria/historia/>. Acesso em: 14 mar. 2014.
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Quanto aos VALORES, destacam-se: efetividade, ética, justiça fiscal, qualidade,
responsabilidade social e transparência.

3.2

Estrutura organizacional

Conforme a Lei Delegada Estadual n. 60/2003 (MINAS GERAIS, 2003d), a SEF-MG
passou a ter em sua estrutura duas subsecretarias para cuidar de suas atividadesfins: a Subsecretaria do Tesouro Estadual (STE) e a Subsecretaria da Receita
Estadual (SRE).

Para o cumprimento de sua finalidade, a SEF-MG tem a estrutura orgânica
representada na FIG. 3, a seguir.
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FIGURA 3 - Estrutura da SEF-MG - Organograma
Elaboração: Núcleo de Análise de Cenários e Alinhamento Estratégico (NCE/GEI/SEF), 12 jun. 2012.5

5

Disponível em: <http://www.fazenda.mg.gov.br/secretaria/Organograma/ORGANOGRAMA_SEF.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2014.
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Cabe destaque às unidades descentralizadas sob o nome de Superintendência
Regional da Fazenda (SRF), às quais cabe exercer a representação da SEF-MG.
Estas se apresentam em número de dez, especificamente nas localidades de Belo
Horizonte, Contagem, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora,
Montes Claros, Uberaba, Uberlândia e Varginha.
QUADRO 6 - Quadro de unidades das superintendências regionais
Quantidade

Unidade

Finalidades

Delegacia Fiscal
(DF)

Total de 21 unidades:
DF/1º Nível: 9
DF/2º Nível: 12

Tem por finalidade, no âmbito de sua
abrangência, executar o controle fiscal.

Administração
Fazendária (AF)

Total de 149 unidades:
AF/1º Nível: 8
AF/2º Nível: 58
AF/3º Nível: 83

Tem por finalidade, na área de sua
abrangência, executar e supervisionar as
atividades administrativo-tributárias.

Delegacia Fiscal de
Trânsito (DFT)

Total de 12 unidades:
DFT/1º Nível: 3
DFT/2º Nível: 9

Tem por finalidade, no âmbito de sua
abrangência, executar o controle fiscal do
trânsito e da circulação de bens e serviços.

Postos de
Fiscalização (PF)

Total de 5 unidades:
PF/1º Nível: 3
PF/2º Nível: 2

Têm por finalidade executar o controle do
trânsito e circulação de bens, mercadorias e
serviços, com subordinação a uma delegacia
fiscal de trânsito.

Serviço Integrado de
Administração
Tributária - SIAT

--

Unidade responsável pelo atendimento de
solicitações ou encaminhamento à AF à qual é
subordinada.

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa, baseado no Decreto nº 45.780, de 24 de
novembro de 2011 (MINAS GERAIS, 2011) e Organograma NCE/GEI/SEF, de 12 de junho
de 2012.

De acordo com a Seção IV do Decreto nº 45.780, de 24 de novembro de 2011, a
SRF tem por finalidade, em sua área de abrangência, “Superintender, coordenar e
orientar a execução da política fiscal-tributária do Estado”, tendo como subordinadas
as delegacias fiscais, as administrações fazendárias assim como os postos de
fiscalização e os serviços integrados de assistência tributária e fiscal a ela
subordinados.
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4

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesta seção, fica evidenciado o processo metodológico de pesquisa adotado. São
apresentadas também as etapas de investigação com o emprego de estratégias
distintas, porém convergentes, na tentativa de alcance dos objetivos específicos
deste trabalho.

Para a classificação deste estudo, tomam-se como referência as colocações
apresentadas por Vergara (2005), que especifica uma pesquisa em relação a dois
aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.

4.1

Caracterização da pesquisa

A pesquisa pode ser classificada como descritiva quanto ao seu fim, pois investiga
percepções de risco moral na relação entre Estado e contribuintes, em relação a
conceitos teóricos e normas legais confrontados mediante características e
condições ambientais. Segundo Collis e Hussey (2005, p. 24), pesquisa descritiva é
a usada para identificar e obter informações sobre determinado problema, avaliando
e descrevendo características das questões pertinentes.

Em relação à classificação de pesquisa quanto aos meios, o trabalho foi efetivado de
modo a contemplar um levantamento e análise de dados oriundos de pesquisa
documental e de campo.

Como forma de possibilitar considerações sobre o parcelamento fiscal e a percepção
de agentes públicos envolvidos, optou-se por fazer uma análise mediante estudo de
caso. Esse método permite uma investigação que preserva as características
holísticas e significativas dos eventos da vida real (YIN, 2001). Dessa forma, foi
privilegiado o entendimento holístico de variáveis, característico da Administração.
Conforme Yin (2001), “Um estudo de caso é uma investigação empírica que
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real,
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão
claramente definidos”.
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Este trabalho adotou prismas de análise e, ou, estratégias diferenciadas, porém
complementares, concebendo a busca por verificar percepções dos agentes
públicos envolvidos na relação tributária entre Estado e contribuintes, sob as égides
conciliatórias dos entendimentos acerca do Sistema Tributário Nacional e de teorias
econômicas correlatas.

Para essa análise, admite-se que a percepção pode ser estudada do ponto de vista
estritamente biológico ou fisiológico, envolvendo estímulos elétricos evocados pelos
estímulos nos órgãos dos sentidos. Entretanto se adota o entendimento da
percepção do ponto de vista psicológico ou cognitivo ao conceber que esta envolve
também processos mentais, a memória e outros aspectos que podem influenciar na
interpretação dos dados observados.

Quanto à sua abordagem, tal metodologia apresenta características vinculadas à
pesquisa qualitativa. Consoante Collis e Hussey (2005), esta pesquisa demonstra
ser um estudo de corte transversal, em que são analisadas percepções de uma
situação em andamento, sem caracterizar uma análise ao longo do tempo.

A utilização de um questionário semiestruturado com espaço para perguntas abertas
e, ou, comentários livres possibilitou o enriquecimento da pesquisa ao ensejar maior
manifestação dos respondentes. O viés qualitativo de pesquisa privilegia um
paradigma fenomenológico por se interessar por percepções subjetivas e adotar um
método focado no significado dos fenômenos (COLLIS; HUSSEY, 2005).

Pode-se também identificar neste estudo uma triangulação teórica em que saberes
de disciplinas distintas são usados para o entendimento de um fenômeno. A
combinação de metodologias no estudo de um mesmo fenômeno pode levar a uma
maior validade e confiabilidade (COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 82).

As etapas descritiva e de coleta de dados foram precedidas pela fase de pesquisa
documental. Tal pesquisa serviu para embasar o trabalho por meio do levantamento
de informações relevantes e promover entendimento sobre a natureza geral do
problema, além da análise das variáveis mais relevantes ao estudo, de forma a gerar
critérios e compreensão.
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4.2

Unidade de análise e observação

A unidade de análise corresponde ao foco da pesquisa e, ou, onde ela será
realizada. Para a elaboração deste trabalho, tal foco de pesquisa está na Secretaria
de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG), considerando a interação entre
Estado e contribuintes. Já a unidade de observação corresponde a quem foi
considerado na unidade de análise, o que será sabido, com mais minúcia, na
descrição dos sujeitos de pesquisa elencados a seguir (TAVARES, 2009).
Em referência aos sujeitos de pesquisa, no desenvolvimento deste trabalho, foram
observados os agentes públicos servidores da SEF-MG, verificando as percepções e
relações inerentes ao parcelamento fiscal em Minas Gerais. Em referência aos
sujeitos de pesquisa presentes na SEF-MG, trata-se de uma amostra intencional
retirada dentre os servidores alocados na estrutura organizacional já descrita com
maior profundidade no tópico de “Identidade e descrição organizacional”.
Concentrando-se na Superintendência Regional de Belo Horizonte e suas
administrações fazendárias e delegacias fiscais, notadamente a Administração
Fazendária BH-2, que é responsável por acompanhar a arrecadação e o
parcelamento de débitos tributários de Belo horizonte, onde se concentra um
número expressivo dos contribuintes de Minas Gerais.
Pode-se enfatizar a utilização de filtro de seleção aos respondentes como forma de
determinar os participantes de pesquisa e qualificar as informações da unidade de
observação. Cabe ressaltar que há a crença de que a visão representativa de
percepções sobre o estudo de caso do parcelamento fiscal pode ser mais bem
explicitada pelos profissionais que, no desempenho de suas atividades, lidam direta
ou indiretamente com o tema.

4.3

Técnicas de coleta de dados

Questionário é uma lista de perguntas associadas a metodologias positivistas
(quantitativas) e fenomenológicas (qualitativas). O método positivista sugere
perguntas fechadas, enquanto o fenomenológico sugere questões de final aberto. “O
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questionário tem como objetivo descobrir o que um grupo selecionado faz, pensa ou
sente” (COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 165).

Partindo dessas premissas, os questionários utilizados foram semiestruturados, fazendo
uso de escala de mensuração para determinar o grau de concordância com afirmações
dadas pelo instrumento, além de contemplar perguntas de final aberto e espaço para
comentários livres que permitiram a cada respondente a manifestação de sua opinião
ou resposta pessoal com suas próprias palavras (COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 171).

A coleta de dados foi realizada junto à amostra intencional com vistas ao objetivo de
levantamentos relevantes à elaboração do trabalho, necessários para se
desenvolverem conclusões referentes a todos os aspectos, sejam de ordem técnica
ou gerencial, vinculados à relação entre Estado e contribuintes. Assim, contemplouse o levantamento de concepções, interesses e, ou, tendências de ações dos
agentes econômicos envolvidos. Para tanto, foi utilizado questionário de igual teor
para os alvos de pesquisa, permitindo análise comparativa entre as respostas
obtidas. Dessa forma, tornou-se possível a obtenção de dados e informações não
contempladas na etapa de projeto desta pesquisa.

Na etapa de coleta de dados, buscaram-se também dados secundários que se
relacionam com o parcelamento de débitos tributários.
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4.4

Estratégia de análise e tratamento dos dados
QUADRO 7 - Quadro de estratégia de análise e tratamento dos dados

Objetivos específicos

Autores

Tipo de
pesquisa

Fonte/Instrumento
de coleta de
dados

1 - Identificar as condições
do permissivo legal que
autorizam e regulamentam o
parcelamento fiscal e
programa de pagamento
incentivado de débitos
tributários.

- Constituição Federal do
Brasil de 1988.
- Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172/1966).
- Resolução nº 4.560/2013.
- Decreto nº 43.839/2004.

Pesquisa
documental e
de campo com
servidores da
SEF-MG.

Legislação e
questionário de
pesquisa
semiestruturado.
Questões abertas
com correlação.

2 - Verificar se as condições
do parcelamento fiscal
podem configurar uma ação
de elisão fiscal.

Carvalho (2009); Coelho
(2010); Baleeiro (2011);
Borges (2011); Difini (2008);
Fabretti (2006); Gutierrez
(2006); Marques (2008);
Martins (2012); Sabbag
(2009); Schoueri (2011);
Somavilla e Lobato (2009);
Tôrres (2010); Torres (2012).

Pesquisa
documental e
de campo com
servidores da
SEF-MG.

Revisão
bibliográfica pesquisa no Banco
Central.
Questionário de
pesquisa
semiestruturado.
Questões 4 a 7.

3 - Identificar como ocorre a
interação entre Estado e
contribuintes em relação a
parcelamentos de tributos.

Wonnacott e Wonnacott
(1994); Vasconcelos (2011);
Lanzana (2005); Smith
(1985); Keynes (1936);
Stiglitz e Walsh (2003); Olson
(1965); Simonsen (1969);
Pindyck e Rubinfeld (2006);
Tsebelis (1998).

Pesquisa de
campo com
servidores da
SEF-MG.

Questionário de
pesquisa
semiestruturado.
Questões 1 a 3,14
e 15.

4 - Identificar a percepção de
risco moral em
parcelamentos de débitos
tributários.

Akerlof (1970); Arrow (1984);
Carmo (2005); Eaton e Eaton
(1999); Pindyck e Rubinfeld
(2006); Stiglitz e Walsh
(2003); Varian (1994).

Pesquisa de
campo com
servidores da
SEF-MG.

Questionário de
pesquisa
semiestruturado.
Questões 8 a 10
(B, C, D, E, G, H),
11 a 13.

5 - Identificar a percepção de
seleção adversa decorrente
de parcelamentos de débitos
tributários.

Akerlof (1970); Arrow (1984);
Carmo (2005); Eaton e Eaton
(1999); Pindyck e Rubinfeld
(2006); Stiglitz e Walsh
(2003); Varian (1994).

Pesquisa de
campo com
servidores da
SEF-MG.

Questionário de
pesquisa
semiestruturado.
Questão 10 F.

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa.
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5

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1

Perfil dos respondentes

A eleição dos participantes da pesquisa seguiu o critério de identificação de
servidores que trabalham diretamente com o parcelamento de débitos tributários.
Houve outro perfil de respondentes abordados que, apesar de não trabalharem
diretamente com a análise ou implantação de um parcelamento, conhecem e, ou,
consideram suas condições, pois têm atividades de cobrança administrativa ou
acompanhamento fiscal de contribuintes que se utilizam do parcelamento para com
a Fazenda Pública.

Foram entrevistados 35 servidores da SEF-MG que desempenham suas atividades
em administrações fazendárias ou delegacias fiscais. Dos respondentes, 17 são do
gênero masculino e 18 do feminino.

A estratégia de abordagem de uma amostra intencional se mostrou fundamental na
etapa de coleta de dados. Revelou que servidores cuja atuação na tratativa de
questões tributárias se vincula ao tema pesquisado explicitaram com propriedade
percepções da relação entre Estado e contribuinte, alvo desta pesquisa. A amostra
apresentou 15 ocupantes do cargo de gestor fazendário, 15 do cargo de auditor
fiscal e 5 do cargo de técnico fazendário. Em relação à ocupação funcional, tempo
de atuação na SEF-MG, faixa etária e escolaridade dos respondentes da pesquisa,
verificaram-se os seguintes dados, ilustrados nos GRÁF. 1 a 4.
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GESTOR
FAZENDÁRIO
43%

AUDITOR
FISCAL
43%

TÉCNICO
FAZENDÁRIO
14%

GRÁFICO 1 - Ocupação funcional

ATÉ 25 ANOS
0%
DE 26 A 35
ANOS
14%
MAIS DE 45
ANOS
69%

GRÁFICO 2 - Faixa etária

DE 36 A 45
ANOS
17%
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ENSINO
MÉDIO
3%

PÓSGRADUAÇÃO
51%

GRADUAÇÃO
46%

GRÁFICO 3 - Escolaridade

MENOS DE
5 ANOS
9%
MAIS DE 10
ANOS
68%

GRÁFICO 4 - Tempo de atuação na SEF-MG

5 A 10 ANOS
23%
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Os participantes, em sua maioria, têm bom nível de escolaridade, concentrando-se
num percentual de 51% dos respondentes com pós-graduação. A amostra de
pesquisa se revelou madura em termos de faixa etária, concentrando 69% com mais
de 45 anos, além de apresentar 68% de sua composição com mais de 10 anos de
atuação na SEF-MG. Entre os 35 participantes da pesquisa, 6 participantes ocupam
cargo gerencial.
A preponderância de tal perfil de respondentes denota que os participantes têm
plenas condições de explicitar percepções sobre o tema de pesquisa. Outra questão
decorrente da análise do perfil dos participantes da pesquisa é que esses dados
também imputam maior confiabilidade às respostas, o que foi o intuito buscado numa
amostra intencional de pesquisa com abordagem predominantemente qualitativa.
5.2

O parcelamento de débitos tributários e seu permissivo legal

Os tributos recolhidos no Estado e que são passíveis de parcelamento são o
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), o
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos
(ITCD), o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e as taxas.
QUADRO 8 - Quadro de taxas estaduais
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Taxa de Expediente
Taxa Florestal
Taxa de Segurança Pública
Taxa de Incêndio
Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV)
Taxa Judiciária
Emolumentos Relativos aos Atos Notariais e de Registro
Taxa de Fiscalização Judiciária
Custas Judiciais
Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias (TFDR)
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais (TFAMG)
Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra,
Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM)
Taxa Relativa à Fiscalização da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de
Minas Gerais - Arsemg (revogada tacitamente em razão da extinção da agência pela Lei n°
13.869/2001, art. 59.)

Fonte: <http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/taxas/>. Acesso em: 2
jun. 2014.

Em relação às taxas estaduais, estas podem ser várias, e o débito tributário
resultante do não pagamento destas também pode ser alvo do parcelamento.
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Juntamente com os demais tributos estaduais, as taxas compõem a arrecadação do
Estado. Considerando esses tributos, cumpre evidenciar a receita tributária em
Minas Gerais ao longo dos últimos anos, advinda de cada tributo estadual.
TABELA 1 - Receita tributária estadual
Tributo
ICMS

2009

2010

2011

2012

2013

21.964.922

26.271.704

23.541.478

31.569.243

35.239.956

IPVA

2.062.895

2.263.145

2.493.295

2.975.522

3.201.059

ITCD

183.648

245.214

258.730

463.233

521.987

Taxas

1.072.672

1.174.200

1.197.298

1.660.521

2.006.763

TOTAL

25.284.137

29.954.262

27.490.801

36.668.519

40.969.765

Valores expressos em reais.
Fonte: Divisão de Gestão da Informação - DGI/DIEF/SAIF/SEF-MG.

A TAB. 1 demonstra a evolução da receita tributária estadual de 2009 a 2013 e
discrimina o valor de arrecadação de cada tributo, notadamente se destacando o
ICMS em termos de representatividade na receita total, com mais de 35 bilhões de
reais arrecadados em 2013.

Em Minas Gerais, os débitos relativos a tributos estaduais (impostos e taxas) podem
ser parcelados, conforme as normas específicas de cada caso. Para solicitar o
parcelamento, o interessado deve protocolizar, em uma das unidades de
atendimento da SEF-MG, os formulários e outros documentos exigidos.6
Na SEF-MG, utiliza-se mais de um tipo de parcelamento tributário, diferenciando-se
dois tipos básicos de parcelamentos: os convencionais e os especiais.
Em um parcelamento convencional, o contribuinte que estiver com débitos em atraso
pode, a qualquer tempo, efetuar um pedido para parcelar seus valores devidos,
sendo que a parcela é corrigida mensalmente utilizando-se como referência a taxa
Selic. O total de prestações dos parcelamentos convencionais é de até 60 vezes nos
casos classificados como parcelamento simplificado e parcelamento ordinário. Nas
disposições específicas ao parcelamento de crédito tributário de ICMS, há a

6

Disponível em: <http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/parcelamento/index.html>. Acesso em: 1º
abr. 2014.
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previsão do parcelamento denominado excepcional, que admite um total de até 120
prestações.
Já nos parcelamentos especiais, o contribuinte tem condições de parcelar inerentes
a uma anistia em que são concedidos incentivos que resultam em redução de valor
do crédito tributário. Em Minas Gerais, o último Programa de Parcelamento Especial
de Crédito Tributário Relativo ao ICMS foi instituído pelo Decreto nº 45.358/2010,
sendo denominado PPE II. O ingresso no Programa se deu em até 30 de julho de
2010, com descontos que variaram de 50% até 95% de multas e juros. Atualmente,
ainda estão vigentes na SEF-MG muitos dos parcelamentos especiais implantados
nesse período.
QUADRO 9 - Totais de parcelamentos em vigor em Minas Gerais
Fase
Administrativa

Parcelamentos

Parcelas

Parcelas
Restantes

28.035

1.032.588

693.849

Parcelas
em
Saldo
%
atraso
8.593
R$ 2.439.909.877,74 64,43%

Dívida ativa

4.619

182.842

132.594

1.839

R$ 1.347.230.257,93 35,57%

TOTAIS

32.654

1.215.430

826.443

10.432

R$ 3.787.140.135,67

Fonte: SAIF/SEF-MG - referência: 20 abr. 2014.
QUADRO 10 - Totais de parcelamentos em vigor em Minas Gerais por tributo
Parcelamentos

Parcelas

Parcelas
restantes

ICMS

24.302

982.400

661.464

IPVA

1.795

10.724

ITCD

5.867

Taxas

690
32.654

Tributo

TOTAIS

Saldo R$

% particip.

R$ 3.653.783.945,78

96,48%

7.539

R$ 3.539.665,99

0,09%

209.300

149.263

R$ 88.118.695,12

2,33%

13.006

8.177

R$ 41.697.828,78

1,10%

1.215.430

826.443

R$ 3.787.140.135,67

Fonte: SAIF/SEF-MG - referência: 20 abr. 2014.

Os QUADROS 9 e 10 acima demonstram, em números e valores, o total de crédito
tributário que se encontra parcelado atualmente em Minas Gerais.
Em termos de legislação, as normas gerais do parcelamento de débitos tributários
são a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975 (Consolidação da Legislação
Tributária do Estado de Minas Gerais: capítulo V - Das formas especiais de
pagamento, artigo 217) (MINAS GERAIS, 1975); e a Resolução Conjunta SEF/AGE
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nº 4.560/2013, que disciplina o Sistema de Parcelamento Fiscal (MINAS GERAIS,
2013).
QUADRO 11 - Quadro de legislações estaduais de parcelamento
ICMS

IPVA

ITCD

Normas e orientações específicas
1. Substituição tributária – estoque: Resolução
nº 3.748/2006.
2. Programa “Minas em dia”: Lei nº 15.273/2004;
Decreto nº 43.839/2004; Resolução Conjunta nº
3.559/2004.
Lei nº 14.937/2003; Decreto nº 43.709/2003 - RIPVA,
art. 21 - Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013.

Lei nº 14.941/2003; Decreto nº 43.839/2004 - Minas
em Dia - art. 20 da Resolução Conjunta SEF/AGE
nº 4.560/2013.

Documentos necessários
Formulários, conforme legislação
específica.

Formulários: requerimento de
parcelamento (modelo 060814);
termo de autodenúncia (modelo
0607620).
Formulários: requerimento de
parcelamento (modelo 060814);
ITCD - Declaração de bens e
direitos (modelo 060703); e
termo de autodenúncia (modelo
060762).

Fonte: <http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/parcelamento/legislacao.htm>. Acesso em:
2 jun. 2014.

Além das normas gerais, destaca-se o Decreto nº 43.839/2004, do programa Minas
em Dia (MINAS GERAIS, 2004a), que constitui um programa de pagamento
incentivado, entre outras normas e orientações específicas a cada imposto,
conforme disposto no QUADRO 12.

Em relação aos débitos de contribuintes para com a Fazenda Estadual, é importante
especificar as diversas possibilidades e, ou, modalidades de crédito tributário
formalizado. A Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 (MINAS GERAIS, 2013)
determina, em seu artigo 3º, que o crédito tributário é passível de parcelamento
quando é objeto de termo de autodenúncia (TA), auto de infração (AI), notificação de
lançamento (NL) ou declaração de bens e direitos, incluindo o crédito inscrito em
dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança.

Entre os tipos de crédito tributário, urge destacar a diferenciação em relação ao
caráter dito “contencioso” ou “não contencioso” do crédito tributário. Como propõe a
própria etimologia da palavra, contencioso diz respeito àquilo em que existe
contenda, discussão. Os processos contenciosos são aqueles processos tributários
em que há divergência de entendimento legal ou procedimental entre a SEF-MG e o
contribuinte, ou divergência entre o que foi informado pelas organizações para
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apuração do tributo e o que foi verificado pelo Estado por meio de mecanismos de
fiscalização. Nesses casos, é gerado um auto de infração com contenda entre as
partes, havendo todo um desdobramento processual até culminar em decisão final
de órgão competente em favor ou não do recebimento do tributo.

Já em relação aos processos não contenciosos, entende-se que o tributo foi
devidamente declarado e, ou, apurado por meio do correto reflexo das atividades
das organizações em análise, havendo correto entendimento legal e procedimental
da SEF-MG e contribuinte, não comportando discussão acerca da cobrança do
tributo.

Para atender ao objetivo específico de identificar as condições do permissivo legal
que autorizam e regulamentam os parcelamentos e programa de pagamento
incentivado de débitos tributários na SEF-MG, adotam-se como referências
principais a Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013, que disciplina o
parcelamento fiscal (MINAS GERIAS, 2013), e o Decreto nº 43.839/2004, do
programa de pagamento incentivado Minas em Dia (MINAS GERAIS, 2004a).

Após se relacionarem diversas informações acerca dos tributos e diferentes tipos de
PTA, é possível explicitar as mais relevantes condições legais previstas para o
parcelamento convencional de débitos tributários na SEF-MG.
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QUADRO 12 - Condições gerais do parcelamento de ICMS
Sede legal

Valor

Parcelas

Taxa

Garantia

Entrada

Carência

Obs.

ICMS - Resolução
Conjunta n° 4.560/2013
Parcelamento
simplificado

Valores inferiores
a R$ 300.000,00

Máximo de 60
vezes.
Pode ser
reparcelado.

Taxa Selic
(% a.m.)

Sem garantia

Entrada prévia
mínima de 5%
ou com valor
maior ou igual
às parcelas

Último dia útil do
mês

Sistema 4 por
1 (cada mês
não recolhido
pode ser
parcelado em
até quatro
vezes).

ICMS - Resolução
Conjunta n° 4.560/2013
Parcelamento
ordinário

Valores superiores
a R$ 300.000,00

Máximo de 60
vezes.
Pode ser
reparcelado.

Taxa Selic
(% a.m.)

Fiança e
seguro-garantia
ou garantia
hipotecária

Entrada prévia
mínima de 5%
ou com valor
maior ou igual
às parcelas

Último dia útil do
mês

Sistema 4 por
1 (cada mês
não recolhido
pode ser
parcelado em
até quatro
vezes).

Máximo de 120
vezes.

Taxa Selic
(% a.m.)

Máximo de 60
vezes.
Pode ser
reparcelado.

Taxa Selic
(% a.m.)

ICMS - Resolução
Conjunta n° 4.560/2013
Parcelamento
excepcional
ICMS - Decreto
43.839/2004
Minas em Dia

--

Indeterminado

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa.

--

--

--

Sem garantia

Entrada prévia
com valor
maior ou igual
às parcelas

Último dia útil do
2º mês
subsequente ao
protocolo do
pedido de
parcelamento.

Concedido
sob análise
gerencial.

--
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O QUADRO 12 evidencia que o parcelamento convencional de ICMS, com sede
legal na Resolução Conjunta n° 4.560/2013 (MINAS GERAIS, 2013), prevê a
distinção de três tipos de parcelamento: o parcelamento simplificado para
débitos até R$ 300.000,00; o parcelamento ordinário para débitos superiores a
R$ 300.000,00; e o parcelamento excepcional, que se diferencia por apresentar
parcelamentos com a possibilidade de ampliação do número de parcelas em até 120
meses, definido sob análise gerencial da SEF-MG.

Há também o parcelamento convencional de ICMS, com sede legal no Decreto
nº 43.839/2004 (Programa de pagamento incentivado - Minas em Dia) (MINAS
GERAIS, 2004a), que se diferencia pela não exigência de garantias e pela carência
maior para pagamento da entrada prévia.

Em relação ao parcelamento de crédito tributário relativo ao Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), é vedado o parcelamento do imposto
vencido no mesmo exercício do pedido, podendo ser feito em até 12 parcelas
mensais, iguais e sucessivas, sendo que o valor mínimo da parcela não poderá ser
inferior a R$ 200,00.

Já no parcelamento de crédito tributário relativo ao Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doações (ITCD), é vedado o parcelamento do imposto não vencido,
podendo ser feito em até 60 parcelas, sendo que o valor mínimo da parcela será a
partir de R$ 30,00. O parcelamento de ITCD apresenta sede legal tanto no Decreto
nº 43.839/2004 Minas em Dia (MINAS GERAIS, 2004a) quanto na Resolução
Conjunta n° 4.560/2013 (MINAS GERAIS, 2013).

No parcelamento de crédito tributário relativo a taxas, aplica-se o disposto na
Resolução Conjunta n° 4.560/2013, cabendo ressaltar que a entrada prévia será
fixada em percentual não inferior a 5% do valor do crédito tributário e não inferior ao
percentual de cada parcela com prazo máximo de até 60 meses.

Em análise à legislação, observam-se alguns importantes efeitos dos pedidos de
parcelamento, como o reconhecimento do débito tributário e desistência de ações,
embargos, impugnação, defesa ou recurso, sendo uma confissão extrajudicial
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irrevogável e irretratável nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de
Processo Civil (BRASIL, 1973).

Outro aspecto relevante é a possibilidade de reparcelamento para processos
considerados cancelados ou desistentes do parcelamento nas situações de não
pagamento da entrada prévia; acúmulo de três parcelas em atraso ou não quitação
da última parcela, no caso do programa Minas em Dia.

No que diz respeito às possibilidades de reparcelamento de débitos tributários,
cumpre registrar que a Resolução Conjunta nº 4.560/2013 traz a possibilidade de
reparcelamento de até duas vezes, em cada instância, nos casos em que o
parcelamento anterior tenha sido quitado em pelo menos 25% do total do crédito
tributário parcelado.

Outra questão importante é que, a partir do ano de 2014, a certidão de débitos
tributários passou a apresentar a informação do débito em casos em que há
parcelas em atraso.

As condições do permissivo legal que autorizam e regulamentam os parcelamentos
e programa de pagamento incentivado de débitos tributários têm seus principais
aspectos já evidenciados, sendo que a análise da legislação mineira em todas as
suas especificidades referentes a cada situação pertinente ao parcelamento não
serão completamente elencadas, para não se estender excessivamente o volume
desta pesquisa. Para conhecer em maior profundidade o assunto, recomenda-se a
leitura da legislação apresentada no QUADRO 12.

5.3

O parcelamento como forma de elisão fiscal

Em relação aos débitos tributários que são alvo de parcelamento, é importante
contextualizar este estudo, considerando que créditos tributários formalizados são
aqueles em que já ocorreu a incidência de multa e juros. Um dado relevante em
relação aos créditos tributários contenciosos formalizados pelo Estado diz respeito à
aplicação de multas expressivas em casos específicos. Essa multa e os juros seriam
evitados com o pagamento temporâneo do tributo e, ou, de forma não contenciosa.

96

Assim, para verificar se as condições do parcelamento fiscal podem configurar uma
ação de elisão fiscal, parte-se inicialmente da análise do comportamento de
contribuintes no parcelamento fiscal.

Com o intuito de verificar o comportamento do contribuinte, foi submetida aos
participantes da pesquisa uma questão da entrevista com a descrição da ação de
parcelar reiteradas vezes débitos referentes a crédito tributário já consolidado, e,
dessa forma, estender o tempo de disponibilidade de recursos financeiros em
benefício próprio do contribuinte. O questionamento se deu conforme o GRÁF. 5.

Diante de um crédito tributário já consolidado,
você já identificou o contribuinte parcelar
reiteradas vezes para estender o tempo de
disponibilidade de recursos financeiros em
benefício próprio?

NÃO
11%
SIM
89%

GRÁFICO 5 - Reparcelamento

Diante desse questionamento, 31 respondentes já observaram tal prática,
correspondendo a 89% do total de participantes. Sobre a ação de parcelar reiteradas
vezes, o instrumento de pesquisa possibilitou colher as seguintes observações e
comentários espontâneos a esse respeito:
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“O contribuinte reparcela acrescentando novos valores e, ou, omissos.”
“É comum identificar o histórico de um PTA demonstrando isso. O
contribuinte não quer pagar, quer enrolar.”
“Isso acontece. O contribuinte usa o Estado como financiador de sua
atividade.”
“Sempre. Quem parcela normalmente é reincidente e não leva até o fim.”
“Fazem isso para esperar anistia e ter o benefício do desconto. A maioria.”
“Muitas vezes. Ocorre até situação de não pagamento nem da entrada
prévia ocorrendo o cancelamento do parcelamento.”
“Varias vezes.”
“Demais.”
“Há contribuintes que sempre parcelam por considerar vantajoso.”

As manifestações espontâneas fornecem os primeiros elementos para identificar a
percepção de ocorrência de comportamento de contribuinte tendente a usar o
parcelamento como ação de gestão tributária para buscar condições financeiras
mais vantajosas.
Em relação ao contribuinte com condições de quitar seu débito usar o parcelamento
e direcionar seus recursos para outros propósitos, 30 participantes, num percentual
de 86% do total, já observaram tal ação.

Você já observou o contribuinte com condições
de quitar seu débito usar o parcelamento e
direcionar seus recursos para outros propósitos?

NÃO
14%
SIM
86%

GRÁFICO 6 - Priorização de desembolsos
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Os participantes da pesquisa se manifestaram sobre essa questão, destacando-se
os seguintes comentários, observações e exemplos:
“Os grandes contribuintes normalmente têm condições de quitar, porém
parcelam gerenciando caixa.”
“Há o exemplo que está sendo estudado, em que o contribuinte direciona
seus recursos para outros propósitos e investimentos em familiares.”
“Um exemplo é a utilização de recurso em capital de giro.”
“Principalmente para estocar mercadoria. Ele pega o dinheiro do fisco e usa
em mercadorias. Isso é muito comum.”
“Um exemplo disso é uma grande rede de lojas que abre novas lojas com
dinheiro que não é recolhido.”
“Estou com um caso desse exemplo: o contribuinte enviou e-mail
equivocadamente para mim, com informação de que tem R$ 120.000,00
disponíveis, utilizados para outro propósito.”
“Principalmente em época de crise de liquidez no mercado.”
“O contribuinte privilegia o próprio negócio e outros credores.”

Analisando-se os comentários e observações, verifica-se a percepção de agentes
públicos indicando até exemplos em que as condições de parcelamento permitem
aos contribuintes utilizar recursos, em tese, destinados ao pagamento de débitos
tributários. Isso pode denotar a visão de vantagens ao contribuinte em protelar
desembolsos por meio de não quitação ou de reparcelamento, mesmo em situações
em que não há real dificuldade para efetuar tais pagamentos.

Outra maneira de análise dessa forma de utilização de parcelamentos fiscais se dá
ao considerar o custo de mercado para obtenção de recursos financeiros. Com o
objetivo de comparar as condições para tomada de empréstimos no mercado com
as condições do parcelamento fiscal estadual, considere que o Banco Central do
Brasil (BCB) divulgou, em nota para a imprensa, sobre a Política Monetária e
Operações de Crédito do Sistema Financeiro Nacional, em 26 de março de 2014,
que a taxa média de juros das operações de crédito do sistema financeiro,
computadas as operações com recursos livres e direcionados, atingiu 20,9% em
fevereiro, após altas de 0,2 p.p. no mês e 2,2 p.p. em relação a fevereiro de 2013. A
taxa média do crédito livre situou-se em 31,5%, ao refletir elevações de 0,8 p.p. no
mês e 5 p.p. em 12 meses, enquanto, no crédito direcionado, o custo médio
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alcançou 7,6%, apresentando variações de -0,3 p.p. e 0,4 p.p. nas mesmas bases
de comparação (BRASIL, 2014).

No parcelamento de tributos no Estado de Minas Gerais, é definido em lei que, sobre
o valor das parcelas, incidirão juros moratórios equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), estabelecida pelo Banco Central
do Brasil, que se apresentou, em abril de 2014, no patamar de 10,65% a.a.7 Assim,
é possível afirmar que, em geral, o custo para tomada de empréstimos no mercado é
maior que o custo para parcelar débitos tributários formalizados, ressalvadas
condições pontuais que possam se diferenciar em casos específicos.

Você já observou o contribuinte parcelar como
uma alternativa em relação às fontes tradicionais
de obtenção de recursos?

SIM
57%

NÃO
43%

GRÁFICO 7 - Fonte alternativa de recursos

Para identificar se ocorre a ação do contribuinte de parcelar como uma alternativa
em relação às fontes tradicionais de obtenção de recursos, foram identificados 20
respondentes que já observaram tal ação. Diversos comentários espontâneos
corroboram a ocorrência dessa ação, com observações como:

7

Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?SELICDIARIOS>. Acesso em 2 abr. 2014.
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“Não é usado pela maioria, mas é uma possibilidade, uma alternativa da
empresa.”
“Já observei diversas empresas acompanhadas fazerem isso de forma
sistemática.”
“É lógico! Qualquer contribuinte que pensa um pouco percebe o
parcelamento como forma de financiamento barato.”
“É comum em empresas grandes.”
“Teve um contribuinte meu que afirmou não pagar para financiar uma
máquina.”
“Já ouvi comentários do próprio contribuinte que buscar recursos no
mercado é mais caro e, para ele, parcelar é uma vantagem.”
“Às vezes, há mais confiança de pegar um empréstimo aqui. Considero o
parcelamento um tipo de empréstimo.”
“Tem gente que usa a SEF como banco.”
“O juro é maior do que o juro de correção do parcelamento que é a Selic: o
valor de mercado está entre 3% e 5% ao mês.”
“Muitos parcelam na SEF porque o nome já está sujo e não têm crédito.”
“Quando o contribuinte não consegue crédito externo, ele tem a garantia
que terá parcelamento no Estado.”
“Em primeiro lugar, há relação com o juro (custo) no mercado. Em segundo
lugar, as consequências de descumprir o parcelamento às vezes são mais
brandas que descumprir contrato no mercado.”

Outro aspecto que corrobora a ocorrência de parcelamentos como alternativa em
relação às fontes tradicionais de obtenção de recursos é o de que, mesmo entre os
15 agentes públicos que responderam não terem observado essa prática, 6
respondentes manifestaram acreditar que isso ocorre.

Em relação ao entendimento sobre essa decisão de parcelamento, a quase
totalidade dos respondentes entende ser uma escolha legítima/legal do contribuinte,
com comentários simplistas, porém incisivos, indicando a previsão legal e liberdade
de escolha do contribuinte. Houve, entretanto, o juízo de valor dessa ação por
alguns respondentes, sugerindo não ser algo correto ou moral com a menção de
observações sobre a função social que o tributo tem.
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Você entende essa decisão como uma escolha
legítima/legal do contribuinte?

NÃO
9%

SIM
91%

GRÁFICO 8 - Legitimidade de escolha

Entre os três respondentes que não veem legalidade nessa ação, um deles
apresentou resposta que se diferenciou entre os participantes por convicção e força
argumentativa acerca da legitimidade dessa ação: “Entendo que o ICMS é um
imposto já recolhido na venda, e seu direcionamento deve ocorrer ao Estado
tempestivamente. Na prática, isso não ocorre no momento devido”.

Tal observação se mostra alusiva ao referencial teórico explicitado no QUADRO 1,
que indica classificação dos impostos como diretos ou indiretos: o ICMS se trata de
um exemplo clássico de imposto indireto, em que o contribuinte que paga
(contribuinte de fato) não é o mesmo que faz o recolhimento aos cofres públicos
(contribuinte de direito). Segundo esses entendimentos, mostra-se falsa a ideia de
que o empresário é sempre quem paga esse imposto; em geral, ele simplesmente
recebe do consumidor e recolhe ao Estado o imposto que está embutido no preço
das diversas operações passíveis de apuração do ICMS. Seria o caso de tratar-se
de mau gerenciamento de um recurso recebido e não corretamente direcionado.
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Em relação às fontes possíveis de recursos financeiros para uma organização, é
importante citar a grande dificuldade de se estabelecer a definição de qual é a
estrutura de capital ótima de uma empresa. Sob uma ótica estritamente financeira, é
importante verificar a necessidade de capital assim como as possibilidades de
operações financeiras dentro de uma perspectiva de custos e, dessa forma, é
possível aproximar uma decisão estratégica de gestão tributária e gestão financeira.

A decisão estratégica de contribuintes acerca do parcelamento de tributos pode ser
intimamente relacionada a uma análise de fluxo de caixa por ser uma maneira de
visualizar as necessidades de recursos e embasar as decisões acerca da forma com
que serão supridas. Em geral, as necessidades de recursos financeiros são
tradicionalmente supridas por fontes internas ou por meio de empréstimos de fontes
externas. Contudo a decisão acerca do parcelamento de tributos configura
alternativa clara para sanar possíveis carências, destinando-se recursos a
determinados fins em detrimento de desembolsos com o pagamento de débitos
tributários formalizados passíveis de parcelamento.

O prisma de análise dos custos referentes aos parcelamentos e às opções de
captação de recursos financeiros no mercado serve de base para o contribuinte
buscar condições que gerem impacto positivo para sua organização. Dessa forma, a
necessidade de capital suprida por meio da possibilidade de parcelamento de
débitos tributários se mostra uma oportunidade para as organizações ao se
compararem as condições para obtenção de recursos financeiros de fontes diversas.
Essa operação nos remete a uma análise acerca do “custo de oportunidade” para os
contribuintes. Em relação ao custo de oportunidade, é possível identificar outra boa
forma para se compreender a possibilidade de parcelamento de débitos tributários
em detrimento da contratação de outras opções financeiras, já que o custo de
oportunidade trata-se não somente de resultado da escolha de uma alternativa, mas
também da consideração do abandono de outra opção.

Nesse contexto, é possível ao contribuinte a reflexão também em relação ao efetivo
desembolso de recursos por motivo de investimentos. Ao se investir recursos antes
destinados à quitação de um débito tributário, vislumbra-se não somente a fonte de
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recursos que financiará o empreito como também se mostra importante dimensionar
os retornos oriundos dos projetos e, ou, investimentos elegidos.

Em se tratando de adotar a alternativa de parcelamento como fonte de recursos,
mesmo que de forma não sistemática, verifica-se que há ponderação do contribuinte
acerca de custo de oportunidade, passando pelo dimensionamento das vantagens
de se escolher uma alternativa em detrimento de outra, tanto entre projetos e
investimentos e seus respectivos retornos quanto entre as fontes de capital para tais
projetos.

O uso do parcelamento de crédito tributário formalizado de ICMS em Minas Gerais
como uma alternativa para sanar necessidades de capital nas organizações em
comparação às fontes de recursos tradicionais pode ser considerado uma ação de
gestão tributária. Principalmente se essa ação vier acompanhada da busca por
adequar e, ou, criar sistemas operacionais visando à redução na cadeia de custos
das empresas ou proporcionando vantagem competitiva em relação ao mercado.
Essa decisão passa obrigatoriamente pela análise de fluxos de caixa. É importante
entender que, embora essa perspectiva seja voltada a empresas com débitos
tributários, essa análise de nada adianta se não for elaborada sob a égide de uma
infraestrutura adequada e profilática em relação a tributos, que pratique não
somente a resolução de problemas num horizonte de curto prazo, mas evite que
eles sejam recorrentes.

Importante verificar que a Resolução Conjunta nº 4.560, de 28 de junho de 2013
(MINAS GERAIS, 2013), traz, em seu artigo 2º, que a concessão do parcelamento
destina-se ao sujeito passivo que não dispuser de condições para liquidar, de uma
só vez, o crédito de sua responsabilidade, sendo que tal prerrogativa não é
compartilhada pelo Decreto nº 43.839 do “Minas em Dia” (MINAS GERAIS, 2004a).
Um dificultador, tanto para o Estado quanto para as organizações, é definir a real
condição de quitação de um débito ou do impacto da destinação de recursos
próprios do contribuinte, que, muitas vezes, podem estar comprometidos na
estrutura de capital adotada. Dessa forma, torna-se uma distinção complexa de ser
realizada no parcelamento.
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Adotando-se a ótica do contribuinte para elucidar o parcelamento de débitos
tributários, verifica-se que se trata de uma decisão que claramente reside no escopo
da gestão tributária das atividades de uma organização, sendo uma decisão que
passa obrigatoriamente por uma análise financeira e, por essa razão, é vislumbrada
como gestão financeira.

Na tentativa estabelecer uma demarcação conceitual, verifica-se que a literatura traz
o parcelamento classificado como uma moratória. Já “elisão fiscal” é um termo
utilizado para designar uma conduta lícita, omissiva ou comissiva, do contribuinte
para evitar, reduzir ou postergar o pagamento de tributos, ou seja, uma forma legal
de se buscar a economia do ônus tributário.

Com o intuito de verificar se as condições do parcelamento fiscal podem configurar
uma ação de elisão fiscal, deve-se considerar que o uso do parcelamento atende ao
critério de legalidade alcançado pelo termo elisão, observando os limites e, ou,
lacunas da lei. Alcança também a postergação do pagamento de tributos, pois o
parcelamento protela o desembolso aos cofres públicos.

É possível, com muita clareza, determinar que, aos contribuintes em situação de
débitos tributários junto à SEF-MG, o parcelamento pode, sim, constituir uma ação
que posterga o uso de recursos. Entretanto há de se considerar também que as
condições do parcelamento não visam a impedir o nascimento da obrigação
tributária e tampouco caracteriza uma forma de amoldar a estrutura de uma
organização e suas operações para evitar a subsunção à norma jurídica que imputa
obrigação tributária. Além disso, outro aspecto característico da elisão fiscal seria o
de reduzir o montante dos tributos e, acerca desse aspecto, o parcelamento de
débitos não minora o valor dos tributos nos casos convencionais. Há inclusive a
incidência de multa e juros para os contribuintes que deixarem de recolher
tempestivamente seu ICMS declarado ou que, na tentativa de evasão fiscal, foram
penalizados pela ação fiscal do Estado.

Cabe elucidar que reduzir o montante dos tributos seria possível apenas nos casos
de remissões ou até mesmo nos casos de parcelamentos especiais que apresentam
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características de anistia, ambos num momento posterior ao fato que gerou a
obrigação tributária em si.

O parcelamento trata-se, portanto, de uma decisão que se situa num contexto em
que o pagamento do tributo já constitui obrigação tributária. O parcelamento não se
equipara exatamente às ações profiláticas de constituição e moldagem de negócios
e empresas que se dão anteriormente aos fatos geradores, características da elisão
fiscal e, ou, planejamento tributário. O que ocorre é a existência de brecha para se
trabalhar com recursos que deveriam ser destinados ao pagamento do tributo e
acabam podendo ser direcionados para outros propósitos que podem se traduzir em
ganhos ao contribuinte.

O referencial teórico fornece elementos para determinar que o critério cronológico de
ocorrência da elisão anteriormente a um fato gerador não é suficiente para a
determinação da elisão fiscal. Mesmo assim, o parcelamento ocorre num momento
temporal em que o crédito tributário já está formalizado. Com isso, o reconhecimento
das possibilidades de uso do parcelamento como elisão acaba tendendo a se afastar
da concepção do termo elisão fiscal e enseja a busca por outros termos de
preferência para nomenclatura dessas ações do contribuinte.

A predominância clara do entendimento da legitimidade do uso do parcelamento
como alternativa para obtenção de recursos preconizou a busca pela classificação
dessa ação. Nesse sentido, após a observação de que a quase totalidade dos
participantes atribui legalidade às já referidas ações dos contribuintes, foi observado
em 24 do total dos 35 respondentes o uso preferencial do termo “gestão financeira”
para classificar essa ação. Além disso, 12 respondentes assinalaram o termo
“planejamento tributário” e 9 assinalaram o termo “gestão tributária” para designar o
parcelamento com alternativa de fonte de recursos conforme evidenciado no GRÁF.
9, a seguir.
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Como você classifica a ação do contribuinte que, diante da necessidade de
recursos financeiros, parcela seus débitos tributários como uma alternativa em
relação a outras fontes de obtenção de recursos?

Evasão fiscal
Elisão fiscal
Elusão fiscal
Gestão tributária
Planejamento tributário
Engenharia tributária
Gestão financeira
Economia fiscal
Nunca considerei essa possibilidade
Outro
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

GRÁFICO 9 - Classificação de utilização alternativa do parcelamento.

O termo “elisão fiscal” foi assinalado por apenas 2 participantes da pesquisa. Tal
resultado é um indicativo que permite inferir que a “elisão fiscal” não é o termo de
preferência para nomear a utilização da alternativa do parcelamento, mesmo que o
bojo dessas ações atenda a alguns dos elementos preconizados na definição de
elisão e coincidam com o intuito de se buscarem resultados ótimos utilizando-se das
alternativas legais possíveis.

A possibilidade de reparcelar, além do parcelamento, mostra-se outra forma de se
estender o tempo de disponibilidade de recursos financeiros, permitindo maior giro
de capital. Tal perspectiva enseja a análise do parcelamento fiscal, em que as
organizações engenhosamente podem buscar utilizar de permissivo ou omissivo
legal para obter vantagens competitivas em contraposição às expectativas e
necessidades do Estado. Sob a ótica de análise dos contribuintes, são analisadas
alternativas de economia de recursos financeiros em momentos diversos: antes e
também após a consolidação do crédito tributário, como é o caso do parcelamento
de tributos e de todo andamento de um PTA.
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Podem-se citar como exemplo as seguintes questões que se apresentam ao
contribuinte: diante de um crédito tributário já consolidado, é mais apropriado ao
contribuinte o seu parcelamento, o seu pagamento à vista com recursos próprios ou
o seu pagamento com a tomada de recursos junto a terceiros? E, diante da
necessidade de recursos financeiros, deixar de quitar obrigações tributárias de
crédito formalizado para parcelar é uma alternativa em relação às fontes tradicionais
de obtenção de recursos?

Outro importante aspecto seria considerar a constante alteração nas normatizações
que regulam os permissivos legais existentes em relação às condições de
pagamento e parcelamento de débitos para com a Fazenda Estadual, assim como o
caráter temporal de condições negociais, como aquelas observadas em anistias e
em relação a parcelamentos especiais concedidos sob condições específicas de
negociação com a entidade. Essas situações podem compreender análises pontuais
sob dado contexto, avaliando cenários e condições muitas vezes temporais. Essa
análise específica pode demonstrar maior ou menor aplicabilidade ao contribuinte,
conforme as circunstâncias pertinentes, podendo apresentar diferentes impactos em
diferentes organizações.

Cabe explicitar que tal alternativa tende a se justificar em casos de utilização de
recursos financeiros destinados a capital de giro em empresas cujo giro de caixa
gere uma taxa interna de retorno que viabilize e, ou, justifique o arranjo.

5.4 A interação entre o Estado e os contribuintes no parcelamento de débitos
tributários
Atender ao objetivo específico número 3, de se identificar como ocorre a interação
entre Estado e contribuintes em relação a parcelamentos de tributos, mostrou-se um
desafio, tornando-se possível apenas por meio da escolha de referências teóricas
que forneceram elementos para tanto. Com esse intuito, foram eleitas as
perspectivas da lógica da ação coletiva como fator de compreensão das relações
tributárias e teoria de jogos.
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Inicialmente, foi questionado aos respondentes da pesquisa o que leva o contribuinte
a buscar a SEF-MG para a regularização de suas pendências fiscais, com o objetivo
de conhecer os primeiros elementos de motivação para a interação entre Estado e
contribuintes.

Diante dessa questão, foi observada a predominância de dois tipos de respostas,
sinalizando um agrupamento em duas vertentes principais: uma reflete a busca por
atender à necessidade particular do contribuinte; outra indica a ação de
acompanhamento, fiscalização e, ou, cobrança pela própria SEF-MG. Interessante
observar a frequência de 26 respostas indicando a necessidade de certidão de
débitos tributários como a principal questão que motiva o contribuinte a buscar a
SEF-MG, denotando o interesse individual dos contribuintes como preponderante
em sua motivação para regularização de pendências, aliado à obrigatoriedade de
certidão expedida pela SEF-MG para consecução de diversos fins, como abrir,
regularizar ou dar baixa numa empresa, participar em licitações, liberar notas fiscais,
ter acesso a benefícios tributários, liberar veículos apreendidos ou sua venda, alterar
cadastros, ter regimes especiais de tributação, comprar e vender imóveis, até
mesmo participar de concursos públicos.

Outras respostas frequentes foram de 14 respondentes, com observações que
dizem respeito ao temor do contribuinte em ter sanções e penalidades quando da
detecção de irregularidade pela SEF-MG, por ações de cobrança e, ou,
acompanhamento fiscal. Entre as respostas à pergunta “o que leva o contribuinte a
buscar a SEF para a regularização de suas pendências fiscais?”, destacam-se como
mais claras e representativas as seguintes conjecturas:
“A maioria por necessidade de CDT ao abrir, regularizar ou dar baixa na
empresa. Também pela ameaça de inscrição no cadastro de inadimplência
Cadin.”
“Em primeiro lugar, pela necessidade, por motivos pessoais ou
empresariais, como a CDT, e, em segundo lugar, o contribuinte realmente
quer resolver sua situação por caráter, por dar importância ao nome limpo
após momento de dificuldade financeira.”
“Sempre é o trabalho fiscal. Não acho que é de livre e espontânea vontade.
No geral, é o medo da ação fiscal.”
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As respostas espontâneas oriundas dessa pergunta aberta guardam vínculo direto
com a questão seguinte do questionário de pesquisa, em que os participantes foram
solicitados a classificar, o que determina, de forma preponderante, a ação do
contribuinte para pagamentos de tributos ao Estado. As respostas obtidas são
sistematizadas no GRÁF. 10, a seguir.
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No GRÁF. 10, verifica-se o agrupamento das ações dos contribuintes na relação
com o Estado, sob a égide dos três aspectos determinantes: trata-se de coerção,
altruísmo e incentivo.

Entre os aspectos de “coerção”, estão as afirmações de que o contribuinte paga ao
Estado por obrigatoriedade definida em lei e de que o contribuinte paga ao Estado
por receio de fiscalização que resulte em punição e sanções. Já entre os aspectos
de “incentivo”, estão compreendidas as afirmações de que o contribuinte paga ao
Estado em razão da concessão de descontos e reduções, e de que o contribuinte
paga ao Estado em razão da concessão de parcelamento. E, por fim, entre os
aspectos de “altruísmo”, estão compreendidas as afirmações de que o contribuinte
paga ao Estado por consciência e, ou, educação fiscal, e de que o contribuinte paga
ao Estado por compreender a função social dos tributos.

Analisando-se as classificações atribuídas pelos respondentes da pesquisa, verificase que o que determina, de forma preponderante, a ação do contribuinte para
pagamentos de tributos junto ao Estado são primeiramente aspectos referentes à
coerção. Em segundo lugar, apresentam-se os aspectos referentes a incentivos e,
em último lugar, estão aspectos referentes ao altruísmo.

O resultado observado, de que a coerção é principal aspecto de preponderância no
processo de arrecadação ao Estado, acaba por reforçar o entendimento de que a
tributação se mostra como uma norma de rejeição, coadunando com as colocações
das teorias econômicas acerca da lógica da ação coletiva e da teoria de jogos em
relação ao processo de arrecadação ao Estado. Sob essa perspectiva, verifica-se
que a relação entre Estado e contribuintes no parcelamento é subjacente à
concepção dos aspectos da própria relação de tributação.

A percepção dos respondentes da pesquisa é um indicativo claro de uma relação
não cooperativa entre Estado e contribuinte, em que, num extremo, estão ações de
coerção e, em outro, estão ações de altruísmo. Os dados coletados demonstram
que os incentivos ocupam exatamente a posição intermediária das ações
preponderantes para a arrecadação. Essa colocação intermediária denota o caráter
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resiliente dos incentivos e como estes podem vir a buscar conciliar interesses tão
evidentemente distintos de contribuintes e Estado.

Aprofundando e explorando outras formas de entendimento da interação entre
Estado e contribuintes em relação a parcelamentos de tributos, podemos empregar
a visualização proveniente da teoria de jogos para conceber o parcelamento também
como um jogo.

Enfocando a forma de estimular pagamentos às fazendas mediante a concessão de
um parcelamento e considerando que o benefício de descontos e reduções em
multas e juros característicos da anistia ocorreu em Minas Gerais também por meio
de parcelamentos especiais, é possível diferenciar dois tipos de parcelamentos que
caracterizam uma ação de incentivo: os parcelamentos convencionais e os
parcelamentos especiais.

Inicialmente consideremos as percepções de pontos positivos e negativos
específicos dos parcelamentos convencionais. Entre os benefícios obtidos pela SEFMG na concessão de parcelamentos convencionais, os aspectos positivos mais
destacados pelos respondentes de pesquisa foram de que o parcelamento é
interessante por possibilitar recebimentos, auxiliando contribuintes com dificuldades
de pagamento e, consequentemente, atendendo ao interesse da SEF-MG em
arrecadar.

Mesmo sendo questionado aos participantes qual o benefício para a SEF-MG, houve
predominância de respostas indicando os benefícios do parcelamento convencional
ao contribuinte. A grande incidência dessas respostas deixa evidente como a
concessão de um benefício ao contribuinte gera um reflexo positivo ao Estado.

Destacam se falas como:
“Os contribuintes com dificuldade
possibilidade de se manter em dia.”

ou embaraço

financeiro

têm

a

“Há contribuintes com dificuldades reais para pagar. Errou por
desconhecimento ou não pagou por falta de recursos. Nesse caso, o
parcelamento possibilita a regularização.”
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“Possibilidade de arrecadação e continuidade das empresas, pois não é
interesse da SEF-MG fechar empresas e todo o ciclo que ela gera.”

Já analisando as respostas sobre os malefícios para SEF-MG resultantes da
concessão de parcelamentos convencionais, foram destacados pelos respondentes
da pesquisa os aspectos negativos da protelação de entrada de recursos e do não
cumprimento do parcelamento por atrasos e, ou, desistências, além de
comportamento vicioso do contribuinte. Tais conjecturas são possíveis de verificação
em falas dos respondentes como:
“O ideal seria receber de uma vez só, e o parcelamento protela o
pagamento. Forma lenta de repasse de recursos.”
“O ponto negativo ocorre apenas quando o contribuinte não cumpre o
parcelamento.”
“O contribuinte fica vicioso a perder parcelamentos.”
“Você cria um vício, no sentido de o contribuinte entender que, em vez do
pagamento mensal, ele só vê o parcelamento como opção.”
“Ocorre estímulo à inadimplência, já que o parcelamento é mais barato que
o dinheiro no mercado.”

Além dos aspectos verificados nas respostas citadas acima, espontaneamente
foram destacados diversos aspectos negativos que guardam estreita relação com
outro objetivo desta pesquisa: o de identificar a percepção de risco moral e seleção
adversa, enfocados em tópicos posteriores. Destacam-se observações como:
“Somente vejo como negativo o contribuinte que não teve real interesse de
pagar e usa o parcelamento para protelar. Há contribuintes que pagam a
entrada, esperam quatro meses para ficar desistentes e pagam nova
entrada.”
“O contribuinte posterga o pagamento para aplicar no mercado, como
verifiquei em minha carteira de acompanhamento.”
“Traz ao contribuinte a possibilidade de dar grandes prejuízos e calotes ao
Estado. Exemplo: do contribuinte que se estabelece para dar prejuízo,
acumula dívida e desaparece.”
“Tem contribuintes que preferem atrasar o recolhimento do tributo para fazer
caixa com recursos do Estado e cria nele uma sensação de sempre poder
parcelar, deixando virar uma bola de neve. O volume de desistência é alto.”

Por essas falas, já se verificam indícios de comportamento temerário de alguns
contribuintes como reflexo do parcelamento. Ademais, houve expressiva incidência
de respondentes que não veem ou não consideram nenhum ponto negativo nos
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parcelamentos convencionais, totalizando 16 respondentes, o que significa 49% dos
participantes.

Já em relação à anistia concedida como parcelamento especial, esta foi alvo de
considerações

dos

respondentes,

diferenciando-se

dos

parcelamentos

convencionais, com a predominância da citação de pontos positivos, como um maior
volume de contribuintes que buscam a SEF-MG e obtêm regularidade fiscal;
aumento expressivo no caixa do Estado num curto período; e recuperação de
créditos considerados de difícil recebimento. Essas observações são perceptíveis
em comentários como:
“A anistia é muito boa para o governo que, num tempo ínfimo, obtém
recursos.”
“A curto prazo, traz dinheiro para o caixa do Estado.”
“Estimula o contribuinte a pagar em função da redução de multa e juros.”
“Aumenta a quantidade de contribuintes na SEF e possibilita receber crédito
que não seria possível de se receber. Possibilita a continuidade de
pequenas empresas.”
“Acho que soluciona débitos que, em outras circunstâncias, jamais seriam
quitados.”
“Recuperar créditos praticamente já perdidos. Na anistia, como deve ser
para todos, há a entrada de volume expressivo de recursos no caixa.”

Entre os respondentes, cumpre informar que nove participantes não veem pontos
positivos numa anistia, deixando em branco o questionamento ou manifestando seu
posicionamento contra tal benefício.

Ao se questionarem quais os pontos negativos dos parcelamentos especiais,
verificam-se diversas respostas alusivas à perda de arrecadação potencial e muitas
respostas incisivas sobre a percepção de um sentimento de injustiça manifestado
por contribuintes que pagaram seus débitos sem o benefício da redução de valor do
débito tributário, a exemplo dos seguintes comentários:
“A entidade abre mão de parte do crédito tributário: multa e juros. Além de
não ter garantias de continuidade do parcelamento. A gente sempre vê
isso.”
“O Estado abre mão de multas e juros e, por vezes, é percebida uma
sensação de se beneficiar os inadimplentes, um incentivo a quem não
paga.”
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“Eu acho injusto com o contribuinte que paga com a carga tributária cheia e
tempestivamente.”
“O maior ponto negativo é a sensação de que o mau pagador está sendo
beneficiado. A pessoa que recolheu em dia, pensa naquele que não pagou
e teve o benefício.”
“Banaliza a sonegação. Penaliza o contribuinte que pagou corretamente em
relação aos concorrentes que têm uma vantagem que ele não teve.”
“Reforça o sentimento de impunidade. Induz ao descumprimento da
legislação: sonegar vale a pena.”
“Desestimula ao pagamento regular de tributos. É premiar o mau pagador.”
“Acaba desestimulando o contribuinte regular, além de não ser garantia de
receber, pois, a despeito do desconto de multa e juros, o contribuinte ainda
dilata muito o prazo e nem sempre mantém o parcelamento.”

Entre diversos comentários, destacam-se observações de que alguns pontos
negativos de um parcelamento guardam relação com o princípio da isonomia
tributária, evidenciado no referencial teórico, como princípio que preza pela
igualdade entre os contribuintes:
“O Estado oferece benefício que não é isonômico e então ocorre
desequilíbrio entre concorrentes que pagaram à vista e os que parcelam.”
“Há incentivo à omissão na esperança de um parcelamento especial. É uma
injustiça fiscal com o bom pagador. Fere a isonomia tributária.”

Há grande incidência de respostas que relatam os efeitos prejudiciais dos
parcelamentos especiais à SEF-MG, que são as consequências posteriores ao
período da anistia, principalmente em termos de influência no comportamento de
contribuintes. Algumas dessas colocações endossam diretamente os aspectos de
risco moral e seleção adversa enfocados neste estudo, abordados espontaneamente
já nas questões iniciais da entrevista de pesquisa.

Tais respostas acerca de pontos positivos e negativos da concessão de
parcelamentos embasam a observação de perdas e ganhos proposta na teoria de
jogos. Para se identificar essa interação em parcelamentos por meio da visualização
característica dos jogos, considere os seguintes aspectos: primeiro, que é atribuída
ao pagamento à vista de débitos tributários a correspondência de uma receita em
curto prazo para o Estado; segundo, que ao parcelamento pago regularmente é
atribuída correspondência a uma receita em médio prazo para o Estado; terceiro,
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que ao reparcelamento de débitos é atribuída correspondência a uma receita em
longo prazo para o Estado.
QUADRO 13 - Quadro de regras de payoff
PAGAMENTO À VISTA
PARCELAMENTO

Receita em CURTO PRAZO

REPARCELAMENTO

Receita em LONGO PRAZO

Receita em MÉDIO PRAZO

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa.

Adotando-se essas perspectivas, é possível projetar a relação entre Estado e
contribuintes por meio do jogo do parcelamento explicitado no QUADRO 14, a
seguir.
QUADRO 14 - Jogo do parcelamento
Contribuinte

SEF

Concede
parcelamento
Não concede
parcelamento

Paga
Receita em médio prazo Adimplência em curto prazo
Receita em curto prazo. Adimplência imediata.

Não paga
Receita em longo prazo Adimplência em longo prazo
Sem receita - Sem adimplência

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa.

Nessa exemplificação do parcelamento como um jogo, verifica-se um dos jogadores
como a SEF-MG, que depara com a escolha de conceder ou não um parcelamento,
enquanto ao segundo jogador, o contribuinte, é facultada a ação de pagar ou não
conforme acordado entre as partes na implantação do parcelamento. Como foi
verificado nesta pesquisa, diversos são os pontos positivos e negativos decorrentes
da interação no parcelamento. Entre as vantagens e desvantagens possíveis aos
jogadores, elege-se como objetivo a ser vislumbrado nesta representação o
resultado de receita para o Estado e a regularidade ao contribuinte. Ambos
concebidos num horizonte de curto, médio e longo prazo.

Acerca do resultado de arrecadação para o Estado, é importante evidenciar um
importante aspecto dos parcelamentos, que é o reconhecimento do débito tributário
e desistência de ações, embargos, impugnação, defesa ou recurso, sendo uma
confissão extrajudicial irrevogável e irretratável do contribuinte.
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Já em relação à busca por adimplência pelo contribuinte, é importante evidenciar o
efeito de um parcelamento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou
seja, o contribuinte obtém sua regularidade sem o efetivo desembolso de recursos.
Assim, verifica-se que, na visão estrita dessa interação, é possível ao Estado obter
receita nas duas situações em que é concedido o parcelamento, enquanto ao
contribuinte é possível ter adimplência mesmo não pagando seu débito.

A análise dessa interação isoladamente se mostra restrita e imediatamente nos
remete à concepção de outros jogos que representam outras possibilidades de
interação, como a do reparcelamento, evidenciada no QUADRO 15, a seguir.
QUADRO 15 - Jogo do reparcelamento
Contribuinte

SEF

Reparcela
Não reparcela

Paga
Receita em longo prazo Adimplência em curto prazo
Receita em médio prazo Adimplência em curto prazo

Não paga
Receita em longo prazo Adimplência em longo prazo
Receita em médio prazo Inadimplência

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa.

Da mesma forma que a projeção do jogo do parcelamento, verifica-se, no
reparcelamento, um dos jogadores como a SEF-MG, que depara com a escolha de
conceder ou não o reparcelamento, enquanto ao segundo jogador, o contribuinte, é
facultada a ação de pagar ou não conforme acordado entre as partes.

Os resultados de payoff vislumbrados no parcelamento e reparcelamento podem,
em geral, mostrarem-se atrativos ao Estado, principalmente se considerarmos que o
Estado participa de jogos em múltiplas arenas até obter receita. Entretanto, ao
considerarmos os relatos e conclusões de pesquisa, verifica-se que a ação de
protelar desembolsos e utilizar recursos em benefício próprio do contribuinte pode
ser entendida como um jogo oculto de parcelamento, inferindo-se que, em geral, é
uma interação atrativa ao contribuinte se considerarmos as possibilidades de
geração de valor com a protelação de pagamentos. Dessa forma, diversas
interações se norteiam pela busca de resultados eficientes em termos de privilegiar
ganhos e também de se evitarem perdas, sendo que o Estado abdicar de certas
ações fiscais não significa necessariamente uma escolha irracional.
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A interação observada na anistia pode ser representativa da ideia de que conceder
benefícios e reduções pode, em princípio, parecer apenas abdicar de receita, porém
também vislumbra, em verdade, trazer resultados positivos ao Estado.

A interação entre Estado e contribuintes decorrentes de um parcelamento especial
pode ser vislumbrado em termos de jogo, conforme a representação no QUADRO
16, a seguir.
QUADRO 16 - Jogo da anistia

Concede anistia
SEF
Não concede anistia

Contribuinte
Paga
Não paga
Receita em curto prazo Sem receita - Inadimplência
Adimplência (pagamento com
(sem desembolso)
multas e juros reduzidos)
Receita em curto prazo Sem receita - Inadimplência
Adimplência (pagamento com
(sem desembolso)
multas e juros integrais)

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa.

No jogo da anistia, é possível à SEF-MG conceder ou não descontos e reduções
característicos dos parcelamentos especiais, havendo a necessidade de que tal
escolha seja feita considerando não somente as condições do Estado, mas sim
buscando interação eficiente e equilibrada, levando-se em conta as escolhas e
ações do contribuinte.

Para o contribuinte, verifica-se que há a possibilidade de adimplência em curto
prazo, com o pagamento de multas e juros reduzidos. Já para o Estado, o principal
resultado positivo observado nesta pesquisa diz respeito à entrada de recursos no
caixa do Estado em curto espaço de tempo, levando-se em consideração o grande
incentivo ao contribuinte para o pagamento, assim como admitir a existência de
valores de débitos sem perspectiva de quitação.

É importante considerar a existência de diversas interações na questão da tributação
e que todas se inter-relacionam e se influenciam e, por conseguinte, alteram o
entendimento e o comportamento dos envolvidos. Essa questão se mostra presente
ao considerarmos os jogos inter-relacionados de parcelamento, reparcelamento e
anistia, exemplificados acima, entre diversas outras possíveis interações. Uma das
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interações representativas dessa concepção diz respeito a autodenúncias recebidas
no Estado e que também podem se materializar como um jogo.

Entre os diversos tipos de créditos tributários passíveis de parcelamento, ocorre a
implantação do parcelamento de autodenúncias decorrentes da sistemática
utilização da ferramenta fiscal de cruzamento de dados. Aos serem submetidos ao
cruzamento de dados, os contribuintes de ICMS e ITCD são convidados a
regularizar divergências detectadas em bancos de dados diversos antes de se
iniciarem procedimentos fiscais para lavratura de autos de infração contenciosos.

O recebimento e o parcelamento de autodenúncias em detrimento da lavratura de
autos de infração contenciosos tiveram tanto vantagens quanto desvantagens
assinaladas pelos respondentes da pesquisa. Entre as vantagens, destacam-se a
economia de tempo processual e a agilidade para arrecadação de receita. Como
desvantagens, salientam-se a diminuição do valor da arrecadação, já que as
penalidades nas autodenúncias são menores que nos autos de infração, além de
que é relatado que o comportamento do contribuinte de descumprir obrigações
tributárias é afetado, já que os contribuintes arriscam mais em razão de perceberem
a possibilidade de terem penalidades menores. Tais considerações são possíveis de
verificação em respostas como as transcritas a seguir.

Pergunta de pesquisa: “Descreva as vantagens e desvantagens para a SEF,
referentes à sistemática de cruzamento de dados, recebimento e parcelamento de
autodenúncias de contribuintes de ICMS e ITCD, em detrimento da lavratura de
autos de infração contenciosos”:
“No caso de vantagem, o trabalho é mais ágil, a tendência é de o
recolhimento entrar nos cofres públicos mais rapidamente, e outra
vantagem é deixar o contribuinte em dia com o fisco. A desvantagem é que
as penalidades são menores, diminuindo o valor da arrecadação.”
“Deixa de receber valores que são devidos num caso claro de evasão fiscal,
uma ação criminosa. Entendo como uma renúncia de tributos.”
“O processo não contencioso é sempre vantajoso ao Estado, pois o
contencioso é mais caro. O AI contencioso pode chegar até a execução. A
autodenúncia é mais célere, o recurso entra mais rápido. A desvantagem é
quando o contribuinte usa isso como um processo protelatório, já com a
intenção de não pagar.”
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“O cruzamento aumenta a possibilidade de identificação das irregularidades,
o recebimento e o parcelamento de autodenúncia aumentam a possibilidade
de resolução de irregularidades. Conceder a oportunidade de autodenúncia
reiteradas vezes induz ao descumprimento de obrigações tributárias e
legislação.”
“Acho péssimo, porque vira um jogo de gato e rato: se o Estado achar a
infração, o contribuinte paga, senão fica por isso mesmo. O risco vale a
pena. Não há perda para ele (o contribuinte).”

Para a visualização em jogo da sistemática de parcelamento de autodenúncias em
detrimento da lavratura de autos de infração contenciosos, considere como regra de
payoff que o procedimento de autuações contenciosas tende a corresponder a uma
receita para o Estado em longo prazo. Dessa forma, é possível vislumbrar o jogo,
conforme o QUADRO 17.
QUADRO 17 - Jogo da autodenúncia

AUTUA
SEF
NÃO AUTUA

Contribuinte
Autodenúncia
Não autodenúncia
Receita em longo prazo Receita em longo prazo Pagamento com multas e juros Pagamento com multas e juros
integrais
integrais
Receita em curto prazo Pagamento com multas e juros Sem receita - Sem desembolso
reduzidos

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa.

Nessa exemplificação de jogo, verifica-se que o jogador SEF-MG depara com a
escolha de autuar ou não autuar, enquanto ao jogador contribuinte é facultada a
ação de se autodenunciar ou não.

Da mesma forma que outras interações referentes ao parcelamento, esse jogo
configura uma relação de ganhos e perdas, vantagens e desvantagens, pontos
positivos e negativos, confirmando a caracterização de jogo não cooperativo
também nessa interação entre Estado e contribuinte.

Mostra-se preponderante destacar que as relações econômicas referentes ao
Estado e aos contribuintes, em sua interação no parcelamento de tributos, são
marcadas pela impossibilidade de generalização. Isso ocorre em razão da existência
de regras diferenciadas que se aplicam a contribuintes com perfis diferenciados
assim como em razão da existência de diferenciados perfis de contribuintes que se
submetem a regras similares.
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Em relação à existência de regras que englobam o universo dos contribuintes, fica
favorecida a ocorrência de um tipo específico de comportamento: o comportamento
de free raider ou “caroneiro”.

É possível constatar que, muitas vezes, a existência de legislação que se aplica à
totalidade de contribuintes possibilita que diferenciados perfis destes se submetam a
regras similares. Essa constatação se mostra alusiva ao comportamento de free
raider (“caroneiro”), em que, quando não é feita a distinção entre agentes
econômicos, ocorre comportamento de busca por proveito próprio. Essa é a
característica verificada em contribuintes que se utilizam do parcelamento de forma
diferente do comportamento almejado pelo Estado, para promoverem seus
interesses.

No caso específico de parcelamento de tributos estaduais vislumbrado por este
estudo, há a disponibilidade do parcelamento para todo e qualquer contribuinte que
solicite o benefício à SEF-MG e atenda aos requisitos legais. Dessa forma, verificase que, para a obtenção de parcelamentos, não ocorre exatamente uma negociação
na esfera administrativa, mas sim o contribuinte adere ou não às condições já
definidas. Essa é a tendência verificada até mesmo em nível federal, em que a
contratação de parcelamentos de débitos tributários federais se dá diretamente na
internet, pelo próprio contribuinte.

A percepção sobre essa disponibilidade de parcelamentos foi colocada à prova no
instrumento de pesquisa, no qual, diante da afirmação de que o parcelamento pode
ser concedido a todos os contribuintes do Estado, bastando para isso que atendam
aos requisitos legais e apresentem os documentos exigidos administrativamente, 33
dos 35 respondentes apresentaram concordância com a afirmação, sendo que a
maior parte assinalou concordância total.
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GRÁFICO 11 - Comportamento de free raider (“caroneiro”)

Diante dessa questão, alguns respondentes se manifestaram com as seguintes
observações:
“Mesmo que entendamos que não haja necessidade, não é negado quando
solicitado.”
“Não podemos atender o contribuinte pressupondo o seu comportamento
incorreto.”

Assim, fica favorecido o comportamento de “caroneiros” de alguns contribuintes que
fazem uso desse permissivo de formas distintas, ocasionando, em certos casos,
desvio de eficiência nos resultados buscados pelo Estado quando da concessão de
algum benefício, seja um parcelamento convencional, anistia ou até mesmo a
autodenúncia.

Verifica-se, pelas respostas da pesquisa, que não ocorre, na prática, a detecção e
inibição sistemática desses contribuintes, pois, mesmo diante de tal possibilidade, é
analisada a priorização dessa ação em relação a um universo de desafios que
permeiam as atividades de tributação, arrecadação e fiscalização da SEF-MG.
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Além disso, a expressividade do problema é também uma questão relativa,
analisando-se do volume de recursos totais arrecadados pela SEF-MG em outros
tipos de ações de arrecadação distintas do parcelamento.

No caso do parcelamento, mostra-se secundária a seleção sistemática dos
contribuintes que se utilizam de práticas de parcelamento contrárias ao interesse do
Estado. Isso fica evidente analisando-se a manifestação de 20 respondentes, que
não consideram que a utilização indevida do parcelamento constitui um problema
expressivo na SEF-MG.

A utilização indevida do parcelamento constitui
um problema expressivo na SEF?

NÃO OPINOU
9%

NÃO
57%

SIM
34%

GRÁFICO 12 - Expressividade do uso indevido do parcelamento

Acerca do uso indevido do parcelamento, constatam-se observações que advogam
que isso não constitui um problema de expressividade, como:
“Não é expressivo em relação ao montante da arrecadação.”
“Acho que a SEF deveria agir com mais severidade com o contribuinte que
não está bem-intencionado com o reparcelamento. A SEF é
condescendente. É um problema considerável, mas não é o mais
relevante.”
“Gera trabalho, porém interno, sem necessidade.”
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“Não acho tão expressiva a arrecadação proveniente de parcelamento, em
relação aos grandes contribuintes.”
“É um problema, mas não é expressivo.”

Entre os respondentes que consideram o uso indevido do parcelamento um
problema expressivo na SEF-MG, verifica-se a indicação de impactos relativos a
recursos materiais e humanos, alcance de metas, assim como da protelação de
entrada de recursos ao caixa do Estado, destacando-se os seguintes comentários:
“Há grande volume de parcelamentos desistentes com possibilidade de
reparcelar. Gerando gasto com papel e servidores. Sem falar em protelar a
entrada de recurso no caixa.”
“Se o Estado quer arrecadar e tem metas, o parcelamento desistente
impacta para o Estado.”
“É mais uma coisa que dificulta o trabalho.”
“Principalmente parcelamentos especiais, em casos de que a infração,
como fraude, deveria ser impeditiva de um benefício. E o aumento do
sentimento de impunidade.”

Todas essas considerações permeiam o entendimento de visualização da relação de
Estado e contribuinte como um jogo. Como já é sabido, do nascimento do crédito
tributário até seu efetivo recebimento pelo Estado, estão compreendidos diversos
trâmites de um processo tributário. Além dessa noção, mostra-se preponderante
compreender que ocorrem também diversos jogos subjacentes, nos quais Estado e
contribuintes buscam resultados mais eficientes. Dessa forma, é importante
conceber a implantação e, ou, reimplantação de parcelamentos como um dos muitos
jogos subjacentes ao jogo da arrecadação, que, por sua vez, relaciona-se a outros
jogos.

A receita estadual se vê impactada pelas ações do próprio Estado na gestão de sua
arrecadação com enfoque para a concessão de benefícios e incentivos fiscais que
podem ser elencados como renúncia de receita tributária e culminam em perda de
receita potencial. Entretanto a concessão de benefícios e incentivos pode ser
justificada ao se considerarem as vantagens percebidas nessa concessão.

A disponibilização do parcelamento de tributos aos contribuintes é prática que
permite incentivo à regularidade fiscal e à arrecadação por meio da flexibilização de
pagamentos. Além disso, pode ser verificada a redução de custos processuais e a
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obtenção de maior garantia de recebimento, pois o contribuinte, com o
reconhecimento de dívida, abdica da possibilidade de discussão em outras esferas.

Fica claro que a SEF participa de jogos ocultos e, ou, de jogos de múltiplas arenas.
Nesses jogos, uma escolha, inicialmente considerada não ótima ou cercada de
irracionalidade, como conceder benefícios de parcelamentos, de anistias ou de
autodenúncias, em verdade, tem implicações que buscam resultados ótimos em
momentos e em arenas distintas.

Em suma, identificar como ocorre a interação entre Estado e contribuintes em
relação a parcelamentos de tributos se torna possível ao nos ampararmos no
entendimento da tendência da ação da sociedade propiciado pelas teorias da lógica
de ação coletiva e jogos. Dessa forma, podemos buscar conhecer as tendências e
possibilidades das ações de agentes econômicos por meio de formas alternativas de
observar uma interação como a do parcelamento.

5.5

A percepção de risco moral em parcelamentos de débitos tributários

A abordagem sobre risco moral em parcelamentos de débitos tributários passa
inicialmente pela identificação da presença de assimetria de informações entre a
SEF-MG e os contribuintes em sua interação no parcelamento. Com esse intuito, os
participantes da pesquisa foram questionados, de forma direta, sobre o
conhecimento da real necessidade do contribuinte para parcelar. Diante desse
questionamento, 30 respondentes manifestaram acreditar que a SEF-MG não tem
todas as informações necessárias para avaliar a real necessidade do contribuinte
para parcelar, denotando diferença entre as informações da SEF-MG e do
contribuinte. Essa percepção determina evidente assimetria de informações.
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No parcelamento de débitos tributários, você
acredita que, para parcelar, a SEF tem todas as
informações necessárias para avaliar a real
necessidade do contribuinte?

SIM
14%

NÃO
86%

GRÁFICO 13 - Obtenção de informações para o parcelamento

Durante as entrevistas de pesquisa, destacaram-se observações de que existem
diversas possibilidades de consulta a dados do contribuinte, entretanto a maioria é
composta por informações fornecidas por este mesmo, fazendo-se complexa a
avaliação da realidade dessas informações. Outros comentários versam sobre
dificuldades no processo de obtenção e avaliação de informações, conforme se
verifica a seguir:
“Ter todas as informações é muito difícil de conseguir, pois o contribuinte
está sempre à frente, mudando até seu comportamento. Há convênios de
acesso a bancos de dados, porém são dados declarados, e o contribuinte
pode ocultar outras informações. Existem ferramentas que ajudam.”
“Teria que intimar via juízo para ter acesso à conta bancária, investimentos,
declarações de imposto de renda. É necessário consentimento da Justiça
em alguns casos, pelo sigilo fiscal e bancário.”
“Não temos elementos para identificar se a necessidade do contribuinte é
real ou se corresponde a um vício de utilização do parcelamento.”
“É difícil entrar na empresa ou avaliar as prioridades de um contribuinte.
Subentende-se que sua presença na SEF denota a necessidade e
dificuldade para pagar.”
“Tanto que a própria legislação fala que o parcelamento seria destinado ao
contribuinte que não tem condições de quitar à vista, mas fazemos o
parcelamento a todos que solicitam e se encaixam nos requisitos mínimos.”
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Verifica-se, por meio das respostas de pesquisa, que essa relação entre a SEF-MG
e os contribuintes está bastante marcada por assimetria de informações, seja em
razão da falta de exigência de dados ou da dificuldade para sua obtenção. Há
vínculo direto dessa questão com a pergunta seguinte do questionário de pesquisa,
em que os participantes foram indagados se as informações apresentadas pelos
contribuintes no momento de parcelar são possíveis de verificação ou confirmação
pelos servidores da SEF.

As informações apresentadas pelos
contribuintes no momento de parcelar são
passíveis de verificação ou confirmação pelos
servidores da SEF?

NÃO
31%

NÃO OPINOU
20%

SIM
49%

GRÁFICO 14 - Verificação de informações para o parcelamento

Dos respondentes, 17 participantes afirmam acreditar que sim, enquanto 11 afirmam
que não, e ainda 7 pesquisados não sabem ou não opinaram.

Entre os respondentes que afirmam que as informações apresentadas são possíveis
de verificação ou confirmação pelos servidores da SEF, destacam-se as seguintes
observações:
“São confirmadas informações, como legitimidade de requerimento, etc.”
“Sim, parcialmente, pois há formas de aprofundar uma análise, porém com
grandes dificuldades, como, por exemplo, realizar uma diligência.”
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“Em geral, sim. É possível pedir o balanço patrimonial ou fazer uma
retrospectiva, porém, em um caso ou outro, não consigo.”

Já entre os respondentes que afirmam que as informações apresentadas pelos
contribuintes no momento de parcelar não são passíveis de verificação, destacamse as seguintes observações:
“No momento de parcelar, não é possível verificar e não é feita verificação
posterior.”
“Nem sim nem não. Nem toda informação é passível de confirmação. Às
vezes, não tenho como comprovar a afirmação de que o contribuinte não
tem condições de quitação ou a veracidade de contratos e outros
documentos apresentados.”
“É analisada apenas a documentação apresentada e alguns dados
referentes a outros parcelamentos.”
“As informações cadastrais, sim; já as financeiras, não.”
“Possíveis são, porém muito difíceis, até pela quantidade reduzida de
servidores e meios.”

As afirmações verificadas convergem para refletir a impossibilidade ou dificuldade
para verificação de informações entre agentes econômicos e indicam a existência de
um segundo aspecto característico do risco moral.

Como forma de verificar as percepções dos respondentes quanto às possibilidades
de ocorrência do risco moral, os participantes foram submetidos a questões de
mensuração, em que foram apresentadas afirmações acerca de características e
situações inerentes à relação com o risco moral, conforme gráficos evidenciados a
seguir.
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GRÁFICO 15 - Informações ocultas no parcelamento

O GRÁF. 15 elege o entendimento de que as possíveis informações desconhecidas
no parcelamento são as reais condições financeiras do contribuinte, suas prioridades
de desembolso assim como suas reais intenções em utilizar o parcelamento.
Verifica-se que a grande concentração de respostas tendentes à concordância com
essa colocação se mostrou mais um forte indicativo da presença de assimetria de
informações entre SEF-MG e contribuintes, além de que essa condição já denota
que o resultado esperado pelo Estado, ao oferecer o parcelamento, é alterado pelo
contribuinte, provocando desvio de eficiência ao Estado.

O desvio de eficiência caracteriza outro aspecto do problema de risco moral, que é a
obtenção de resultados que não são ótimos do ponto de vista do Estado. Além
disso, outra forma se contemplar um desvio de eficiência se dá ao considerar os
custos provenientes da utilização indevida do parcelamento de tributos por meio da
ação da busca por protelação de desembolsos mediante reparcelamentos. Esse tipo
de desvio de eficiência pode ser contemplado no GRÁF. 16, a seguir.
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GRÁFICO 16 - Desvio de eficiência por parcelamentos

A concentração de respostas tendentes a concordar com essa colocação assinala
que o desvio de eficiência ocorre não somente na alteração da arrecadação
esperada pelo Estado como também em relação aos custos provenientes da
alocação de recursos materiais e humanos do Estado para o atendimento das
demandas resultantes de toda a sistemática de implantação, manutenção, cobrança,
reimplantação e tramitação de processos tributários.

Outra característica que guarda estreita relação com os problemas decorrentes da
assimetria de informações é a presença de sinalizações. A busca por ações que
sinalizem as reais condições e intenções dos contribuintes tem por objetivo mitigar
os problemas de risco moral. As respostas de pesquisa geraram o GRÁF. 17, a
seguir.
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GRÁFICO 17 - Sinalização mediante garantias

Verifica-se o predomínio de concordância dos respondentes em relação ao efeito da
exigência de garantias como forma de atenuar o desconhecimento acerca do
contribuinte que se utiliza de parcelamentos para o pagamento de seus débitos.
Mostra-se premente evidenciar que, no parcelamento ordinário assim como no
parcelamento excepcional, a sinalização ocorre também pela requisição de
informações adicionais, como balanço patrimonial e demonstrativo de receitas, além
da exigência de garantias.

Conforme reza o referencial teórico acerca do risco moral, este se trata de um
problema vislumbrado por meio de ações que resultem em ineficiências. Com o
intuito de se confirmar a ocorrência de ações de risco moral características do
parcelamento, os respondentes da pesquisa foram solicitados a se manifestar
acerca da vigência de parcelamentos na SEF-MG, gerando o GRÁF. 18.
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GRÁFICO 18 - Ação de risco moral no parcelamento

A tendência do contribuinte em manter seu parcelamento apenas até o momento em
que necessita do Estado foi assinalada pela maioria dos respondentes, com a
concordância parcial da afirmação. Essa preponderância foi verificada em 14
participantes, que argumentaram ser uma ação que ocorre. Mesmo considerando a
observação

de que grande parte

dos contribuintes não apresenta esse

comportamento, essa atitude se mostra ser um comportamento já verificado pelos
respondentes. Isso impede a generalização da questão, porém atesta sua
ocorrência.

Essas conjecturas são possíveis também considerando que, nas perguntas iniciais
de pesquisa, os participantes foram solicitados a elencar pontos positivos e
negativos dos parcelamentos, e, espontaneamente, destacaram observações que
corroboram a utilização do parcelamento com fins alheios ao interesse de
arrecadação, como:
“Há contribuintes que pagam apenas a entrada para atender à sua
necessidade, exemplo de licitação, depois não pagam mais e há
contribuintes que utilizam o parcelamento para fazer capital de giro.”
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“Cria um ciclo vicioso de reparcelamento, como exemplo, o contribuinte
paga a primeira parcela, resolve suas pendências e não paga mais.”
“Ocorre muito.”

O aspecto determinante para a configuração do risco moral no parcelamento se
confirma pela análise de certas ações características do contribuinte. Como forma
de afastar qualquer eventual dúvida acerca da presença de risco moral no
parcelamento de débitos tributários em Minas Gerais, os participantes da pesquisa
foram submetidos a três perguntas que retratariam situações de risco moral no
parcelamento. Os respondentes foram inquiridos, de forma direta e objetiva, acerca
de comportamentos específicos referentes aos impostos estaduais do ICMS, IPVA e
ITCD, conforme verificado a seguir.

Em relação ao parcelamento de ITCD de contribuintes
com objetivo de partilha e, ou, transferência de bens,
você já observou acontecer a desistência do
parcelamento após a liberação de certidão de quitação
ou desoneração de ITCD?
NÃO
3%

SIM
43%

DESCONHECE
54%

GRÁFICO 19 - Ação de risco moral no parcelamento de ITCD

Em relação ao parcelamento de ITCD de contribuintes com objetivo de partilha e, ou,
transferência de bens, 15 pesquisados já observaram acontecer a desistência do
parcelamento após a liberação de certidão de quitação ou desoneração de ITCD,
enquanto 1 respondente não observou essa ocorrência e 19 indicaram
desconhecimento sobre a questão.
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Entre os participantes que manifestaram observações sobre a questão, destacaramse os seguintes comentários:
“Muitos pagam a primeira parcela e, após a homologação, não pagam
mais.”
“Acontece direto, apesar de o ITCD ter parcelas menores que o
convencional.”
“Muito.” “Milhares.” “Demais.”

Em relação ao parcelamento de IPVA de contribuintes com veículos apreendidos, 17
pesquisados já observaram acontecer a desistência do parcelamento após a
liberação do veículo, enquanto 1 respondente não observou essa ocorrência e
outros 17 indicaram desconhecimento sobre a questão.

Cumpre observar que houve relatos de que já foram observados também casos de
venda e transferência de veículos e que esse comportamento foi inibido pelo Estado.

Em relação ao parcelamento de IPVA de
contribuintes com veículos apreendidos, você já
observou acontecer a desistência do
parcelamento após a liberação do veículo?
NÃO
3%

SIM
49%

DESCONHECE
48%

GRÁFICO 20 - Ação de risco moral no parcelamento de IPVA
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Entre as observações sobre a questão, destacaram-se as seguintes colocações:
“Muito também.”
“Oitenta por cento dos contribuintes de IPVA regularizam a situação por
necessidade própria.”
“Há cerca de dois anos, a venda e a transferência também era possível.
Atualmente, não se vende sem a quitação.”

Em relação ao parcelamento de ICMS de contribuintes com objetivo de liberação de
certidão de débitos tributários, 29 pesquisados já observaram acontecer a
desistência do parcelamento após a regularização que motivou o contribuinte a
parcelar, enquanto 6 respondentes não observaram essa ocorrência.

Em relação ao parcelamento de ICMS de
contribuintes com objetivo de liberação de
certidão de débitos tributários, você já observou
acontecer a desistência do parcelamento após a
regularização que motivou o contribuinte a
parcelar?
DESCONHECE
0%

NÃO
17%
SIM
83%

GRÁFICO 21 - Ação de risco moral no parcelamento de ICMS

Acerca dessa ocorrência, foram colhidos comentários como:
“Tem contribuinte que só paga a entrada para obter a CDT.”
“E depois volta a parcelar quando precisa de novo. Nem todos os casos.”
“Várias vezes.”
“Acontece sim.”
“O tempo todo.”
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“Infelizmente sim.”
“Chove! É muito.”
“Muito comum.”
“Acontece, porém não houve casos em minha carteira de contribuintes.”
“Ocorre sim. E estou com um contribuinte que fez isso, porém desconheço
se era pela CDT.”

A observância de uma só ocorrência já seria um indicativo suficiente para confirmar
a presença do risco moral no parcelamento de débitos tributários, entretanto a
percepção da ocorrência desse fenômeno econômico foi observada por diversos dos
respondentes. Entre as respostas obtidas, verifica-se a grande incidência de
manifestações que indicam desconhecimento sobre alguns eventos descritos de
ocorrência de risco moral. Cumpre esclarecer que alguns servidores desempenham
atividades especializadas e, mesmo que seu trabalho tenha correlação com o
parcelamento de alguma forma, ocorre uma visão parcial de equipes que trabalham
especificamente com um imposto e não com outro.

Além dos comportamentos de risco moral caracterizados pela desistência do
parcelamento após a regularização que motivou o contribuinte a parcelar, cumpre
evidenciar o comportamento de risco moral que se refere aos parcelamentos
especiais, possível de ser analisado considerando o GRÁF. 22.
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GRÁFICO 22 - Risco moral na anistia tributária

Conforme evidenciado acima, foi assinalado o predomínio de concordância de 26
respondentes, com destaque para 14 participantes que manifestaram, de forma
incisiva, que concordam totalmente em relação à ocorrência dessa situação.

O primeiro aspecto do risco moral dos parcelamentos especiais se refere ao reflexo
desse benefício fiscal no comportamento do contribuinte em situação irregular. O
perfil de contribuinte que já se encontra em estado de débito tributário acaba por
entender que o descumprimento de obrigações tributárias não lhe trará prejuízos, já
que tem a possibilidade de não arcar com a totalidade dos pagamentos de multa e
juros, além das possibilidades já vislumbradas de protelação e utilização de recursos
tributários em benefício próprio por meio do parcelamento.

Retomando as perguntas iniciais da pesquisa, em que os participantes foram
solicitados

a

elencar

espontaneamente

foram

pontos

positivos

destacadas

e

negativos

algumas

dos

colocações

parcelamentos,
que

endossam

diretamente os aspectos de risco enfocados nesta seção do estudo. Isso é
perceptível analisando-se as seguintes considerações:
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“O não recebimento da totalidade do crédito estimula o contribuinte a não
pagar com regularidade, principalmente os grandes contribuintes.”
“Muitas vezes, o parcelamento especial é destinado a quem tem bala na
agulha, poder de negociação. São os maiores, gente grande, que têm
condições. O fisco fica cada vez mais desacreditado. Já ouvi contribuintes
que fazem impugnação e dizem ter o motivo de esperar anistia.”
“Desestimula os bons contribuintes a cumprir suas obrigações de forma
regular. Ficam esperando nova divulgação de parcelamento com anistia.”

Essa condição pode apresentar como reflexo a tendência de se descumprirem
novas obrigações tributárias, vindo a coincidir similarmente com o referencial teórico
que apregoou que o risco moral consiste também em uma questão de desajuste de
incentivos, quando agentes econômicos não são recompensados pelo que fazem ou
não precisam assumir o ônus pleno do que fazem.

Outro aspecto de risco moral similar, que se refere aos parcelamentos especiais,
verifica-se na tendência de o contribuinte em situação irregular agir sempre
aguardando a concessão de novos benefícios. Essa questão foi confirmada pela
tendência de concordância da totalidade dos respondentes.

GRÁFICO 23 - Risco moral na anistia tributária reiterada
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Sobre essa questão, verificam-se as seguintes observações coletadas pelo
instrumento de pesquisa:
“Algumas ou várias empresas parcelam e reparcelam pagando apenas a
entrada para obter certidão negativa de débitos tributários. O objetivo é
protelar e não pagar. Sempre aguardando nova anistia vindoura.”
“Sei de vários contribuintes que não pagam por aguardar anistia. Já vi
várias vezes.”
“As pessoas/contribuintes passam a postergar o pagamento dos tributos, na
esperança de benefícios futuros.”
“A anistia induz o contribuinte a não pagar o débito dele em dia.”
“Já aconteceu. Contribuintes aguardam a anistia para fim de governo, por
experiências passadas.”
“As afirmativas estão bem dentro da realidade.”

O risco moral característico dessa interação pode ser comparado a exemplos do
mercado financeiro, nos quais, em razão de banqueiros terem segurança de que
serão amparados pelo Estado, continuam investindo em operações financeiras de
risco. Da mesma forma, verifica-se que alguns contribuintes podem revelar
comportamento em que arriscam descumprir obrigações tributárias pela segurança
de obterem incentivos e ou benefícios do Estado. Isso é posto sem enfocar a
probabilidade, sempre avaliada por alguns contribuintes infratores, de que suas
transgressões podem nem chegar a ser detectadas pela SEF-MG, nos casos de
contribuintes que se valem de má-fé, cometendo crimes contra ordem tributária.

Sinteticamente, vislumbram-se diferentes tipificações de risco moral presentes no
parcelamento de débitos tributários: o primeiro comportamento de risco moral advém
do uso do parcelamento e reparcelamento, com o objetivo de protelar o pagamento
ao Estado, utilizando o recurso em beneficio próprio; o segundo comportamento de
risco moral se verifica na desistência dos parcelamentos, em que o objetivo é
parcelar apenas para ter atendida sua necessidade e, logo após, não ocorre mais o
pagamento das parcelas contratadas; o terceiro comportamento de risco moral se
refere ao contribuinte que tende a deixar de cumprir suas obrigações ou mesmo a
cometer infrações por entender que suas ações não causarão prejuízos.
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Verifica-se, como conclusão, que a existência e a ocorrência do risco moral se
diferenciam. Isso ocorre considerando que a existência do risco moral corresponde à
simples probabilidade subjetiva da ocorrência do evento econômico; enquanto a
ocorrência em si é ocasionada pela ação do contribuinte, comprovada pela
percepção de agentes públicos que lidam com o parcelamento de tributos.

Demonstra-se que, aos contribuintes, é possível deparar com diversas escolhas
relativas ao parcelamento de débitos tributários e que há ocorrência de risco moral
para arrecadação da SEF-MG quando o benefício associado ao evento econômico
do parcelamento determina a ação ou omissão do contribuinte. Esse processo pode
acabar por culminar em desvio de eficiência ao Estado.

5.6

A percepção de seleção adversa no parcelamento de débitos tributários

Os fenômenos característicos do risco moral guardam estreita relação com os
fenômenos de seleção adversa, já que ambos advêm do problema de assimetria de
informação, além de acarretarem desvio de eficiência econômica. Dessa forma,
algumas questões que buscam a percepção do risco moral denotam também efeitos
consequentes de seleção adversa. Essa proximidade pode ser percebida de forma
determinante em relação aos parcelamentos especiais que apresentam redução de
valor do débito tributário. Essa correlação advém do entendimento de que, conforme
o Estado oferece anistia, favorece a noção de que o mau pagador não terá mais de
arcar com a totalidade de despesas com multas e juros, que são a punição por suas
infrações. Dessa forma, deixar de cumprir obrigações tributárias pode-se apresentar
como uma ação impune, favorecendo, assim, descumprimento de mais obrigações.

Esse processo se vê agravado pela reincidência de anistias que mostra ter o reflexo
de contribuintes agindo ou se omitindo sempre à espera de novos benefícios de
descontos ou reduções. Verifica-se, então, uma ação comissiva ou omissiva do
contribuinte, influenciada pelo benefício oferecido pelo Estado, como evidenciado
anteriormente.

Esse comportamento de risco moral apresenta, porém, outro reflexo, que é a
mudança de comportamento de contribuintes considerados adimplentes ou bons
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pagadores. Verifica-se, em respostas espontâneas coletadas no instrumento de
pesquisa, que é premente o sentimento de injustiça daqueles que arcaram com os
desembolsos com débitos tributários de valores sem redução de multas e juros.
Dessa forma, fica caracterizado o fenômeno de seleção adversa, em que aumenta o
número de contribuintes maus pagadores. Acerca desses parcelamentos concebidos
como anistia, foi apresentada afirmativa aos participantes da pesquisa, indicando o
fenômeno em que ocorre aumento de contribuintes maus pagadores. Essa condição
foi colocada à prova, avaliando-se a percepção dos respondentes de pesquisa
conforme evidenciado no GRÁF. 24, a seguir.

GRÁFICO 24 - Seleção adversa em razão de parcelamento

Diante da afirmação de que a possibilidade de parcelamentos com reduções de
valor do débito tributário pode aumentar o número de contribuintes maus pagadores,
houve a preponderância de 28 respondentes indicando a percepção dessa
tendência e confirmando esse pressuposto.

Outro comportamento de risco moral com reflexo de seleção adversa foi revelado
pelo

estudo

do

parcelamento

de

autodenúncias.

Conforme

já

verificado,

primeiramente o benefício de parcelamento pode gerar fenômeno de risco moral, no
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qual o contribuinte pode deixar de cumprir suas obrigações ou cometer infrações.
Além disso, há indicação de que a sistemática de recebimento e parcelamento de
autodenúncias pode vir a refletir em aumento de contribuintes com o entendimento
de que suas ações podem não ser observadas e, no caso de serem consideradas,
haver possibilidade de obterem o benefício de se autodenunciar, concedido pelo
Estado. Seria um risco moral presente num momento anterior ao parcelamento de
débitos e diretamente relacionado à ação de fiscalização, em que o benefício da
autodenúncia pode gerar um incentivo que aumenta a predisposição do contribuinte
infrator. Logo depois, pode ocorrer aumento de contribuintes com sentimento de que
vale a pena se equiparar aos infratores que já agem dessa forma e, ainda sim,
podem obter benefício junto ao Estado. As percepções a seguir corroboram tal
entendimento:
“Ocorre aumento de sonegação, pois, primeiramente, sua infração pode não
ser descoberta. Num segundo momento, pode parcelar e, ainda, há
possibilidade de uma anistia.”
“Você cria uma cultura de sonegação, tendo em vista a possibilidade de
reduções.”
“Induz o contribuinte adimplente a ficar inadimplente, ou seja, muda o perfil
do contribuinte.”

Verificam-se, então, indícios claros de que a seleção adversa constitui fenômeno em
que o número de contribuintes maus pagadores pode crescer adversamente ao de
bons pagadores, em razão da concessão de incentivo pelo Estado.

A hipótese de análise sugerida a seguir é decorrente da contraposição de dois
cenários distintos, que consideram a eficiência de uma interação referente a
parcelamento em que ocorre e em que não ocorre assimetria de informação, e seus
problemas decorrentes de risco moral e seleção adversa.
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5.7

Hipótese de análise de desvio de eficiência por assimetria de informações

FIGURA 4 - Cenário de eficiência: ausência de assimetria de informação (não ocorre risco
moral e seleção adversa)
Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa.

FIGURA 5 - Cenário de desvio de eficiência: presença de assimetria de informação (ciclo de
risco moral e seleção adversa)
Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa.

Considerando a hipótese acima, diferenciam-se dois cenários distintos em que o
parcelamento pode apresentar resultados opostos ao Estado. No primeiro cenário, é
retratado um modelo eficiente em que há ausência de assimetria de informação, ou
seja, há pleno conhecimento de todas as informações entre Estado e contribuintes.
Dessa maneira, não há características nem ações ocultas, de forma a não ocorrer
nenhum problema de risco moral e seleção adversa. Como resultado, verifica-se
que, diante de incentivos como o parcelamento convencional ou especial, a situação
de inadimplência alta entre maus pagadores e o volume de débitos tributários
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acumulados migra para uma situação de baixa inadimplência e baixo volume de
débitos tributários acumulados.

No segundo cenário, é retratada uma hipótese, em que há a presença de assimetria
de informação, ou seja, a relação entre Estado e contribuintes é marcada pela
presença de características e ações ocultas, de forma a ocorrerem os problemas de
risco moral e seleção adversa. Nesse ciclo de risco moral e seleção adversa,
verifica-se um primeiro momento em que, diante da situação de inadimplência alta
entre maus pagadores e o volume de débitos tributários acumulados, o Estado
oferece o incentivo de parcelar. Em razão de utilização indevida do parcelamento
com ações de risco moral, o volume de débitos tributários acumulados em aberto
aumenta e é favorecido o crescimento da inadimplência entre maus pagadores.
Estes aguardam novos incentivos e continuam a utilizar parcelamento com ações de
risco moral. Na sequência, ocorrem novos incentivos de parcelar assim como
reduções e descontos de anistia, na tentativa do Estado em mudar esse quadro.
Diante disso, pode ocorrer a situação em que a inadimplência cresce mais ainda
entre maus pagadores, que aguardam novos incentivos e se utilizam de
reparcelamentos com ações de risco moral, já ocorrendo aumento do número de
maus pagadores por mudança de comportamento de bons pagadores, indicando a
presença de risco moral e seleção adversa.

Admite-se, como possibilidade, que esse processo possa ter desdobramentos
diversos, como ações de mitigação por meio de restrições ao parcelamento ou até
sua extinção, podendo-se citar exemplos de ações como limitação de número de
parcelamentos e reparcelamentos, assim como restringir a liberação de certidões
para contribuintes com parcelas em atraso. Numa perspectiva pessimista, pode-se
conceber até situação em que ocorre o fim da política de incentivos, com reflexos
para Estado e contribuintes. O desvio de eficiência evidenciado pode apresentar
implicações como as de protelar a entrada de receita para o Estado e de aumentar o
volume de débitos tributários acumulados. Outra implicação seria também a de
resultar em ações intolerantes de execução ou restritivas de atividade regular do
contribuinte pelo Estado, que afetariam contribuintes com real necessidade do
parcelamento, podendo culminar até em encerramento de atividades de determinado
perfis de organizações, como pequenas e médias empresas.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou identificar as condições para o parcelamento de débitos
tributários em Minas Gerais, fazendo uso da perspectiva econômica peculiar do risco
moral. Nesse processo, foi possível atingir conclusões referentes aos cinco objetivos
específicos da pesquisa, servindo-se de entendimentos acerca de legislação
tributária, gestão fiscal e tributária, assim como das teorias econômicas correlatas de
assimetria de informação, teoria de jogos e lógica da ação coletiva. A integração de
conceitos e premissas disponíveis em áreas do conhecimento aparentemente
distintas se mostrou bastante eficaz para propiciar entendimento holístico,
característico da Administração, e possibilitar análise sobre o parcelamento fiscal e
sobre decisões estratégicas no âmbito organizacional de todos os envolvidos.

Para

verificar

percepções

dos

agentes

públicos

envolvidos

acerca

dos

parcelamentos em Minas Gerais, inicialmente foram identificadas as condições do
permissivo legal que autorizam e regulamentam tais parcelamentos, de forma a
visualizar e relacionar as definições legais que embasam essa iniciativa.

Em seguida, dedicou-se atenção ao parcelamento como uma ação de elisão fiscal,
revelando-se que, no ambiente organizacional dos contribuintes, mostra-se
premente aos administradores a análise de todas as alternativas para sanar as
necessidades da organização e, nesse processo, as obrigações tributárias acabam
por se mostrarem preponderantes para a administração de todo empreendimento.
Ao ser despendido grande esforço organizacional em planejamento tributário na
busca das melhores configurações, é deflagrada toda uma engenharia de tributos na
estrutura dessas organizações. Essa gestão tributária possibilita visualizar e fazer
uso de diversas opções junto ao Estado, permitindo contemplar condições em que
até mesmo o parcelamento de tributos pode ser utilizado como uma alternativa
profícua aos contribuintes. Especificando a decisão acerca do parcelamento de
ICMS, ao se analisarem suas premissas e condições, é possível concluir que tal
ação configura uma clara alternativa para sanar necessidades de capital nas
organizações em comparação às fontes de recursos tradicionais para capital de giro,
nas situações de dívidas com a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. É possível
classificar essa ação como elisão fiscal sob determinados aspectos, porém se
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verifica não ser uma classificação de preferência de agentes públicos. Isso ocorre,
pois o que pode ser visto como uma ação sofisticada de engenharia tributária ou um
arranjo arrojado de gestão financeira por alguns contribuintes, naturalmente revela
ser percebido como uma ação de conotações negativas ao Estado. A avaliação
dessa alternativa como adequada ou não pelo Estado deve perpassar a
consideração de diversos aspectos internos e externos, cabendo análise de cenários
e contextos de mercado, considerando também a especificidade de cada
organização e principalmente a relação de impacto que essa ação pode gerar na
SEF-MG.

Pode-se inferir que as ações legais para minorar ou postergar o pagamento de
tributos classificadas como elisão fiscal costumam ser consideradas por muitos
administradores, pois permitem que as organizações trabalhem continuamente pela
racionalização e otimização, dentro da legalidade. Da mesma forma, a SEF-MG
demonstra busca contínua por ações que promovam a arrecadação de recursos ao
Estado, revelando-se então a divergência de objetivos e o potencial embate entre
esses agentes econômicos.

Alcançou-se, assim, outro objetivo secundário da pesquisa, o de identificar como
ocorre a interação entre Estado e os contribuintes em relação a parcelamentos de
tributos. A característica não cooperativa dessa relação foi amplamente indicada
pela amostra pesquisada, ficando explícito que a SEF utiliza-se da concessão de
benefícios, como os parcelamentos, com vistas a buscar resultados mais eficientes
em termos de arrecadação, em momentos e em interações distintas. Os
entendimentos coletados nesta pesquisa, alicerçados pelas teorias da lógica de
ação coletiva e jogos, podem ser úteis aos administradores públicos para a tomada
de decisão de forma estratégica, buscando ações e configurações ótimas que
privilegiem a arrecadação e, ao mesmo tempo, não desconsiderem a função social
que os tributos e o Estado têm.

Em relação à percepção de risco moral no parcelamento de débitos tributários,
vislumbra-se, neste estudo, toda a complexidade característica ao tema,
principalmente ao considerarmos se tratar de interações econômicas permeadas de
informações desiguais e objetivos distintos.
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Os participantes da pesquisa revelam indicativos de que os comportamentos de
risco moral e problemas de seleção adversa estão presentes no parcelamento.
Essas condutas podem ser identificadas em contribuintes com diversos portes e
perfis, verificando-se, entretanto, maior relevância dada pelos respondentes aos
contribuintes de ICMS com maior porte e organizações que têm na disponibilidade
de recursos financeiros em curto prazo a possibilidade de giro como mecanismo
para geração de valor. As percepções e atenções voltadas a esse perfil de
contribuintes podem ser justificadas em razão de seu impacto na arrecadação ser
potencialmente maior. Fica evidenciado que as ações de risco moral no
parcelamento de tributos podem refletir em um processo de desvio de eficiência ao
Estado, podendo culminar até na predominância de contribuintes que não têm real
necessidade de parcelar e, ou, maus pagadores utilizando-se do parcelamento
fiscal.

Essas perspectivas nos remetem a questionar o que é um resultado eficiente ou
ótimo para o Estado, fazendo-se necessário diferenciar e equilibrar o uso da
tributação em seu caráter regulador e arrecadador num contexto de busca por
arrecadação, concomitante ao papel estatal de possibilitar a atividade econômica e,
ou, de corrigir falhas de mercado. Verifica-se então que é retomada a discussão
sobre o papel do Estado deparando com novos desafios e questionamentos na
busca por equilíbrio entre oferecer benefícios e incentivos fiscais característicos do
parcelamento, administrando os possíveis “caroneiros” e efeitos do risco moral com
ações mitigadoras, ou optar, em contraposição, em restringir esses benefícios e
incentivos, penalizando contribuintes com real necessidade de parcelamento.

As percepções dos agentes públicos envolvidos sobre o parcelamento de débitos
tributários verificadas neste trabalho demonstram, com clareza, a observação da
relação tributária de Estado e contribuintes sob a ótica de risco moral, refletindo em
conjecturas qualitativas sobre o tema. Os cenários sugeridos configuram hipóteses
possíveis de serem analisadas e confirmadas em pesquisas futuras, já que o estudo
em questão apresenta limitações por se tratar de análise generalista e subjetiva, ao
trabalhar com observações de uma amostra intencional. É importante considerar
outras perspectivas, sendo possível a futuros estudos declinar considerações que
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utilizem prismas diferenciados de análise sobre a interação entre Estado e
contribuintes. Recomenda-se a realização de pesquisas com amostras maiores
assim como com atores diversificados. Dessa forma, sugere-se a verificação dessa
relação tributária também sob a ótica dos contribuintes, tendo estes como
respondentes de pesquisa de campo. Pesquisas adicionais poderiam também
analisar cenários distintos de eficiência relativos a risco moral e seleção adversa
utilizando-se de metodologias quantitativas para concepção dessas avaliações.

Dentro do escopo desta pesquisa, origina-se uma vasta gama de possibilidades de
estudo que demonstram a riqueza dos temas relacionados à tributação. Propõe-se
também para estudos futuros conceber análises de risco moral na concessão de
outros benefícios fiscais, como de regimes especiais de tributação, relacionando
critérios de seleção adversa e mitigadores de risco. Outra sugestão para estudos
que se deriva desta pesquisa reside na análise acerca dos custos de um processo
tributário administrativo, abrindo um campo alternativo para questionamentos
relacionados à eficiência na Administração Pública para a Fazenda Estadual, sob
uma perspectiva de gestão de custos.

É importante explicitar que as observações frutos desta pesquisa demonstram que o
enfoque do contribuinte em relação ao parcelamento, muitas vezes, pode privilegiar
a obtenção de recursos financeiros de forma alternativa ou a regularização de
pendências fiscais impeditivas. Essas concepções se dão pela consideração de
ações de gestão tributária que vislumbram o emprego de conhecimentos de
diferentes áreas do conhecimento que se unem e, ou, complementam-se a
permissivos legais e possibilitam aos contribuintes contemplar tais alternativas.

Sob a ótica do Estado, cabe aos agentes governamentais buscar compreender os
aspectos comportamentais, assim como a forma como os contribuintes entendem e
reagem às ações do governo, como atitude preponderante para uma boa gestão. O
conhecimento das condições do parcelamento de tributos assim como a noção das
interações entre Estado e sociedade podem despertar compreensão para entender
melhor o que é vivenciado atualmente em termos de benefícios e incentivos fiscais,
e seus reflexos na arrecadação com desdobramentos diversos.
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APÊNDICE
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

Belo Horizonte, março de 2014.

Estamos realizando pesquisa acadêmica sobre o parcelamento de tributos e outros
aspectos da relação entre Estado e contribuintes em Minas Gerais. Trata-se de
pesquisa desenvolvida no âmbito da dissertação de mestrado em Administração de
servidor da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.

Sua participação é fundamental para o bom andamento da pesquisa. Contamos com
sua participação.

Não há identificação dos respondentes.

Atenciosamente,

Átila Calonge - mestrando da Fundação Dr. Pedro Leopoldo
Dr. Ronaldo Lamounier Locatelli - orientador
Dr.ª Eloísa Helena Rodrigues Guimarães - orientadora

PERFIL DO ENTREVISTADO

Este bloco do questionário tem como único objetivo traçar um perfil do conjunto dos
participantes da pesquisa. Por favor, marque com um (X) a alternativa mais
adequada ao seu caso.

1 - Gênero:
a. ( ) Masculino
b. ( ) Feminino
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2 - Faixa etária:
a. ( ) Até 25 anos
b. ( ) De 26 a 35 anos
c. ( ) De 36 a 45 anos
d. ( ) Mais de 45 anos

3 - Escolaridade:
a. ( ) Ensino médio
b. ( ) Graduação
c. ( ) Pós-graduação

4 - Tempo de atuação na SEF:
a. ( ) menos de 5 anos
b. ( ) 5 a 10 anos
c. ( ) mais de 10 anos

1 - Em sua opinião, o que leva o contribuinte a buscar a SEF para a regularização de
suas pendências fiscais?

2 - Classifique de 1 a 6 o que determina, de forma preponderante, a ação do
contribuinte para pagamentos de tributos junto ao Estado. Leia todas as afirmativas
antes de classificar e assinale como 1 o que é mais determinante e 6 o que é menos
determinante.

( ) O contribuinte paga ao Estado por compreender a função social dos tributos.
( ) O contribuinte paga ao Estado em razão da concessão de descontos e reduções.
( ) O contribuinte paga ao Estado por receio de fiscalização que resulte em punição
e sanções.
( ) O contribuinte paga ao Estado em razão da concessão de parcelamento.
( ) O contribuinte paga ao Estado por obrigatoriedade definida em lei.
( ) O contribuinte paga ao Estado por consciência e, ou, educação fiscal.
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3 - Do nascimento do crédito tributário até seu efetivo recebimento pelo Estado,
estão compreendidos diversos trâmites administrativos de um processo tributário
compreendendo inclusive a implantação e, ou, reimplantação de parcelamentos.
Diferenciando os parcelamentos convencionais dos parcelamentos especiais que
trazem reduções de valor do débito tributário, responda:
A) Em sua opinião, quais os benefícios obtidos pela SEF na concessão de
parcelamentos?
Pontos positivos dos parcelamentos convencionais:
Pontos positivos dos parcelamentos especiais com reduções de valor do débito
tributário:
B) Em sua opinião, quais os malefícios para a SEF resultantes da concessão de
parcelamentos?
Pontos negativos dos parcelamentos convencionais:
Pontos negativos dos parcelamentos especiais com reduções de valor do débito
tributário:
4 - Diante de um crédito tributário já consolidado, você já identificou o contribuinte
parcelar reiteradas vezes para estender o tempo de disponibilidade de recursos
financeiros em benefício próprio?
( ) SIM ( ) NÃO - Espaço para observações e comentários:
5 - Você já observou o contribuinte com condições de quitar seu débito usar o
parcelamento e direcionar seus recursos para outros propósitos?
( ) SIM ( ) NÃO - Espaço para observações e comentários:
6 - Considerando que, em geral, o custo para tomada de empréstimos no mercado é
maior que o custo para parcelar débitos tributários formalizados, responda:
A) Você já observou o contribuinte parcelar como uma alternativa em relação às
fontes tradicionais de obtenção de recursos?
( ) SIM ( ) NÃO. Comente.
B) Você entende essa decisão como uma escolha legítima/legal do contribuinte?
( ) SIM ( ) NÃO.
Espaço para observações e comentários:
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7- Como você classifica a ação do contribuinte que, diante da necessidade de
recursos financeiros, parcela seus débitos tributários como uma alternativa em
relação a outras fontes de obtenção de recursos?
( ) Evasão fiscal
( ) Elisão fiscal
( ) Elusão fiscal
( ) Gestão tributária
( ) Planejamento tributário
( ) Engenharia tributária
( ) Gestão financeira
( ) Economia fiscal
( ) Nunca considerei essa possibilidade
( ) Outro. Especificar:
(Possível marcar mais de uma alternativa.)

8 - No parcelamento de débitos tributários, você acredita que a SEF tem todas as
informações necessárias para avaliar a real necessidade do contribuinte para
parcelar? ( ) SIM ( ) NÃO
Espaço para observações e comentários:

9 - As informações apresentadas pelos contribuintes no momento de parcelar são
passíveis de verificação ou confirmação pelos servidores da SEF?
( ) SIM ( ) NÃO
Espaço para observações e comentários:

10 - Considere as afirmativas a seguir sobre as relações entre a SEF e os
contribuintes no parcelamento de débitos tributários. Em seguida, assinale de 1 a 7,
de acordo com a escala de concordância evidenciada.
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1
Discordo
totalmente

2

3

4

5

6

7

Discordo

Discordo
parcialmente

Não
concordo
nem
discordo

Concordo
parcialmente

Concordo

Concordo
totalmente

AFIRMATIVAS
O parcelamento pode ser concedido a todos os contribuintes do
Estado, bastando, para isso, que atendam aos requisitos legais e
apresentem os documentos exigidos administrativamente.
No parcelamento, o contribuinte pode ocultar ao Estado suas reais
condições, prioridades e, ou, intenções, alterando a arrecadação
esperada pelo Estado.
O contribuinte tende a manter o parcelamento apenas até o
momento em que necessita do Estado. Ex.: liberação de certidões,
notas fiscais, participação em licitações, etc.
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A sistemática de implantação, desistência e reimplantação de um
parcelamento aumenta os custos processuais, alocando recursos
materiais e humanos do Estado.
O desconhecimento das reais intenções do contribuinte que parcela
é atenuado pela exigência de garantias.
A possibilidade de parcelar com reduções de multas e juros pode
resultar em contribuintes com o entendimento de que suas
infrações não terão sanção/punição refletindo em sua tendência a
deixar de cumprir obrigações tributárias.
A concessão de parcelamentos com reduções de valor do débito
tributário, de forma reiterada faz com que contribuintes passem a
agir sempre no aguardo de nova lei, diminuindo sua predisposição
de pagar.
A possibilidade de parcelamentos com reduções de valor do débito
tributário pode aumentar o número de contribuintes maus
pagadores.
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Espaço para observações e comentários:

11 - Em relação ao parcelamento de ITCD de contribuintes com objetivo de partilha
e, ou, transferência de bens, você já observou acontecer a desistência do
parcelamento após a liberação de certidão de quitação ou desoneração de ITCD?
( ) SIM ( ) NÃO ( ) DESCONHEÇO

12 - Em relação ao parcelamento de IPVA de contribuintes com veículos
apreendidos, você já observou acontecer a desistência do parcelamento após a
liberação do veículo?
( ) SIM ( ) NÃO ( ) DESCONHEÇO
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13 - Em relação ao parcelamento de ICMS de contribuintes com objetivo de
liberação de certidão de débitos tributários, você já observou acontecer a desistência
do parcelamento após a regularização que motivou o contribuinte a parcelar?
( ) SIM ( ) NÃO ( ) DESCONHEÇO

14 - Descreva as vantagens e desvantagens para a SEF referentes à sistemática de
cruzamento de dados, recebimento e parcelamento de auto denúncias de
contribuintes de ICMS e ITCD, em detrimento da lavratura de autos de infração
contenciosos.

15 - A utilização indevida do parcelamento constitui um problema expressivo na
SEF?
( ) SIM ( ) NÃO
Espaço para observações e comentários:

