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RESUMO 
 

 

Este trabalho analisa o comportamento do contribuinte do ICMS no tocante à sua 
decisão de evadir tributo, considerando uma maior probabilidade de ser detectado e 
a sanção adotada pelo Fisco, tendo por base a hipótese lançada por Allingham e 
Sandmo (1972). Utilizando modelos para identificação de quebras estruturais em 
séries temporais, proposta por Bai e Perron (2003), é feita uma análise dos impactos 
causados na arrecadação do ICMS, com a edição do Decreto n◦ 26.425, de 26 de 
outubro de 2001, e da Lei n◦ 13.975, de 14 de setembro 2007, os quais permitiram à 
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará conhecer o montante das vendas 
quitadas com cartão de crédito e de débito, aumentando a eficiência do Fisco no 
tocante à detecção de potenciais sonegadores. Foram obtidas evidências de que a 
primeira norma teve um efeito positivo na arrecadação dos segmentos envolvidos, 
enquanto, em relação à segunda determinação normativa não se identificou 
mudança estrutural no nível da arrecadação do setor.  
 
Palavras-Chave: economia da sonegação, tributação, ICMS, quebras estruturais. 
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ABSTRACT 
 
 
This paper analyzes the behavior of the ICMS taxpayer regarding his decision to 
evade taxes, whereas a higher probability of detection and punishment adopted by 
the the Treasury Department of the State of Ceará, based on the hypothesis 
considered by Allingham and Sandmo (1972). Using models to identify structural 
breaks in time series, by Bai e Perron (2003), is an analysis of the impacts in the 
collection of ICMS with the publication of two norms. The first was edited in October 
2001 and the last in September 2007, which allowed the Treasury Department of the 
State of Ceará know the amount of sales paid off credit and debit card and increasing 
the efficiency of tax authorities regarding the detection of potential tax evaders. We 
obtained evidence that the first norm was issued a positive effect on the collection of 
segments involved, while the second normative constraint is not identified structural 
changes that raise the level of the collection industry.  
 
Keywords: economics of tax evasion, tax, ICMS, structural change.  
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

Analisar o comportamento do contribuinte no tocante à decisão de pagar 

corretamente o tributo devido é fundamental para orientar as ações públicas no 

sentido de reduzir o nível de evasão fiscal e, consequentemente, aumentar o nível 

de arrecadação, possibilitando melhorias nos bens e serviços disponibilizados à 

população. 

 

Os Fiscos, de um modo geral, independente da esfera de governo, 

dedicam grande parcela de seus recursos a serviço da adoção de medidas para 

prevenção e combate à sonegação de impostos, buscando aumentar sua eficiência 

na detecção de ações que objetivem reduzir ou até mesmo fugir ao pagamento do 

imposto devido. 

 

No entanto, evidenciar práticas de sonegação é tarefa árdua, haja vista a 

existência de fatores que dificultam a identificação das práticas evasivas, dentre as 

quais é importante evidenciar os problemas relacionados à informação assimétrica e 

a complexidade do atual Sistema Tributário Brasileiro. 

 

Na relação tributária, o contribuinte não deseja que a Administração 

Tributária tenha o conhecimento de todas as suas transações, dificultando a 

observação pelo Fisco do valor real da base tributária. O Estado muitas vezes é 

iludido pelo contribuinte quanto ao montante do imposto informado, correspondente 

à sua responsabilidade tributária, cuja comprovação somente se torna possível com 

a realização de procedimentos de auditoria que implicam custos elevados e nem 

sempre produzem resultados compensatórios. 

 

Por sua vez, o Sistema Tributário Brasileiro utiliza, de forma ampla, a 

tributação indireta, na qual os impostos incidem sobre as transações econômicas, 

taxando indiretamente os contribuintes, a exemplo do que ocorre com o Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, de competência dos Municípios, do 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, ICMS, de 
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competência dos Estados, e do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, de 

competência da União. No caso dos dois últimos, a complexidade é ainda agravada 

por se tratarem de impostos incidentes sobre o valor adicionado. Evidentemente, a 

complexidade é compensada pelo fato de impostos não-cumulativos provocarem 

menos distorções econômicas que impostos incidentes em cascata. 

 

Tendo como inspiração a análise econômica do comportamento criminoso 

desenvolvida por Becker (1968), Allingham e Sandmo (1972) realizaram uma análise 

teórica do comportamento do contribuinte na decisão de declarar total ou 

parcialmente sua base tributária, concluindo que a decisão do contribuinte em 

sonegar é função da probabilidade de ser fiscalizado, do valor da alíquota aplicável 

sobre a base de cálculo e do valor da penalidade no caso de ser detectado. 

 

No Ceará, duas políticas cujo objetivo é aumentar o controle das 

operações realizadas pelo setor varejista merecem destaque. A primeira, instituída 

por meio do Decreto n◦ 26.425/01, vigente a partir de outubro de 2001, criou a 

obrigatoriedade das administradoras de cartões de crédito ou de débito informarem 

os valores das vendas dos estabelecimentos comerciais que não possuíssem 

integração do ECF com o emissor de comprovantes das operações financeiras. A 

segunda, mais ampla, surgida com o advento da Lei n◦ 13.975/07, ocorreu em 

setembro de 2007 e obrigou as administradoras de cartões a remeterem o valor das 

vendas de todos os contribuintes do ICMS. 

 

Segundo o modelo de Allingham e Sandmo (1972), as duas medidas 

deveriam impactar positivamente a arrecadação do ICMS do setor varejista. A posse 

de informações pelo Fisco quanto ao faturamento por cartões efetuado pelo 

contribuinte incrementa a probabilidade da Administração Tributária detectar 

possíveis omissões de declaração. Desta forma, as firmas deveriam, ao tomarem 

conhecimento da medida, aumentar o imposto declarado e consequentemente o 

ICMS pago. Evidentemente, se não existir sonegação, ou se a evasão for pequena 

no setor, o incremento na arrecadação pode não ocorrer. Este ensaio pretende 

analisar se a adoção dessas políticas, como instrumentos de imposição tributária e 

de aumento da eficiência do fisco cearense, resultou num real incremento da 
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arrecadação do varejo, provocado por uma mudança no comportamento do 

contribuinte, no tocante à sua decisão de declarar total ou parcialmente sua base 

tributária.  

 

A metodologia utilizada para testar a eficiência das duas políticas públicas 

é a proposta por Bai e Perron (2003) que a partir de um modelo definido identifica 

endogenamente a quantidade e a localização de quebras estruturais de uma série. 

O procedimento consiste em realizar testes de duas naturezas. O primeiro é um 

teste tipo Sup Wald, com hipótese nula de inexistência de quebra estrutural e 

hipótese alternativa de ocorrência de um número definido de quebras. O segundo 

teste possui hipótese nula de ocorrência de l quebras contra l+1 quebras.  

 

O presente trabalho é dividido em quatro capítulos, além desta 

introdução. O primeiro apresenta a literatura sobre a economia da sonegação. O 

segundo evidencia as características do Sistema Tributário Brasileiro, priorizando na 

análise a evasão fiscal nos tributos indiretos, mais especificamente no ICMS. O 

terceiro aborda os principais instrumentos de controle e as medidas adotadas para 

redução da evasão fiscal do setor varejista. O quarto capítulo utiliza a metodologia 

para identificação de quebras estruturais em séries temporais, proposta por Bai e 

Perron (2003) para avaliar os efeitos na arrecadação do ICMS, advindos com a 

edição do Decreto n◦ 26.425/01 e da Lei n 13.975/07. 

 
 



 
 

2. A ECONOMIA DA SONEGAÇÃO 
 

  

A questão central deste ensaio é identificar se as alterações na política 

tributária estadual, que permitiram ao Fisco a aquisição de informação adicional 

sobre o movimento econômico das empresas varejistas, modificaram o 

comportamento do contribuinte deste setor quanto à decisão de sonegar o imposto 

devido.  

 

Neste contexto, muitos trabalhos a respeito da economia da sonegação 

tiveram como base a teoria do crime desenvolvida por Becker (1968), que estendeu 

a aplicação da análise econômica sobre a decisão do indivíduo, no tocante a 

eventuais ações criminosas, abstraindo conceitos morais ou psicológicos e 

modelando o comportamento do agente de forma racional. De acordo com as ideias 

de Becker (1968), o delinquente avalia o retorno esperado do crime, a possibilidade 

de ser identificado e a intensidade da pena, buscando maximizar sua utilidade 

esperada. 

 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura sobre a Economia da 

Sonegação, iniciando com o trabalho de Allingham e Sandmo (1972) e algumas 

extensões que lançaram as bases do estudo da evasão fiscal, por meio de um 

tratamento analítico baseado na teoria microecônomica da decisão sob incerteza. 

Em seguida, são discutidos trabalhos que associam a decisão de sonegar a 

aspectos comportamentais e morais. Discute-se ainda, as políticas públicas de 

combate à sonegação, em especial, Siqueira (2004), trabalho pioneiro no Brasil 

sobre o tema. Finalmente, discorre-se sobre a evasão fiscal em impostos indiretos. 

 

 
2.1  O Modelo de Allingham e Sandmo 

 

O primeiro estudo sobre a economia da sonegação, inspirado na teoria 

desenvolvida por Becker (1968), foi desenvolvido por Allingham e Sandmo (1972). O 

problema foi tratado como uma alocação de um portfólio, em relação a um ativo de 
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risco, no caso a sonegação, que pode representar um retorno positivo caso não seja 

detectada pelo Fisco. 

 

De acordo com Allingham e Sandmo (1972), o indivíduo averso ao risco, 

ao decidir quanto de sua renda (W ) irá declarar, faz uma análise racional, 

considerando os valores relativos à alíquota tributária (θ ), à probabilidade de ser 

auditado ( p ), à penalidade aplicável no caso de detecção da omissão (π ). O 

problema do contribuinte é definir uma base tributária ( X ) que maximize sua 

utilidade esperada. 

 

Assim, Allingham e Sandmo (1972) descrevem o problema do contribuinte 

como sendo: 

 

))((.)().1(][ XWXWUpXWUpUMaxE
X

−−−+−−= πθθ             (1) 

 

Em síntese, as observações de Allingham e Sandmo (1972) demonstram 

que diferentemente da alíquota tributária, a probabilidade do indivíduo ser fiscalizado 

e a penalidade aplicável, no caso de detecção de omissão, provocam incrementos 

no valor declarado do imposto. Desta forma, as políticas públicas devem ser focadas 

nesses parâmetros. Os autores constataram ainda que aumentos no percentual da 

alíquota tributária provocam resultados inconclusivos. 

 

Observe-se que as duas variáveis de política disponíveis à Administração 

Tributária são a probabilidade de auditoria e o montante da penalidade. Note-se que 

apenas a primeira gera custos para o Estado. Desta forma, um nível adequado de 

cumprimento das obrigações tributárias pode ser obtido com o aumento da 

penalidade, sem necessidade do Estado incorrer em custos derivados do incremento 

da eficiência da atividade de auditoria. No limite, o Estado poderia reduzir sua 

máquina fiscalizadora, tornando mínima a probabilidade de detecção, desde que 

definisse, por exemplo, a pena de morte para atividades de sonegação.  

 

Apesar de correta, esta abordagem suprime as dificuldades inerentes ao 

processo político, bem como os aspectos culturais. Assim sendo, existindo restrições 
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na imposição da penalidade é necessário investigar as opções disponíveis ao 

Estado no tocante à probabilidade e eficiência da Auditoria. 

 

Allingham e Sandmo (1972) analisam também o problema dinâmico no 

qual o contribuinte tem que decidir o valor a declarar ao Fisco em cada período de 

apuração. As conclusões foram similares ao modelo estático, sendo possível, em 

todas as análises, o contribuinte, em algum período, declarar valor menor que sua 

base tributária real. 

 

Yitzhaki (1974) criticou o modelo de Allingham e Sandmo (1972), 

sugerindo uma nova abordagem, na qual a penalidade aplicável no caso de omissão 

não é proporcional à renda não declarada, mas proporcional ao valor da alíquota. 

 

Clotfelter (1983), investigando os determinantes da omissão da 

declaração de rendimentos, encontra que as elasticidades em relação à alíquota 

marginal do imposto e à renda após o imposto são positivas. As conclusões de 

Clotfelter (1983) diferem das previstas por Allingham e Sandmo (1972) no que se 

refere à elasticidade positiva encontrada nas alterações no valor da renda declarada 

provocadas por mudanças na alíquota marginal do imposto.  

 

A partir da abordagem originalmente desenvolvida, diversas extensões 

foram propostas, nas quais foram incluídas variáveis adicionais, entretanto, o 

arcabouço teórico que define o sonegador como um agente racional que maximiza 

sua utilidade esperada é geralmente mantido. A seguir são apresentadas algumas 

extensões.  

  

2.2  Evasão Fiscal e Aspectos Morais 
 

O modelo proposto por Allingham e Sandmo (1972) considerou o 

indivíduo como um ser racional, destituindo da análise aspectos morais, 

comportamentais e sociais. Diversos autores criticaram o modelo, entendendo que 

as decisões de obediência tributária dependem desses aspectos. 
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Nessa abordagem, Cowell e Gordon (1988) concluem que para alguns 

indivíduos a qualidade e o nível de serviços prestados pelo governo afetam suas  

decisões de evadir tributos.  

 

Alm (1988) argumenta que o pagamento de tributos para provisão de 

bens públicos nem sempre pode ser interpretado como um jogo do Dilema de 

Prisioneiro no qual cada contribuinte tem o incentivo de deixar sua parcela de 

contribuição para outros, por isso, sua contribuição depende da percepção da 

contribuição dos demais contribuintes. Desta forma, os indivíduos se comportam de 

modo socialmente aceitável caso os demais indivíduos também se comportem 

dessa forma.  

 

Na mesma linha de raciocínio, Elster (1989), baseado na teoria das 

normas sociais, aponta que a decisão do contribuinte em relação à obediência 

tributária depende do que os indivíduos percebem em relação ao cumprimento dos 

demais contribuintes e do modo como o indivíduo percebe as ações governamentais 

relativas às prestações de contas das receitas tributárias.   

 

Boadway, Marceau e Mongrain (2002) demonstram que a sonegação 

é um jogo de cooperação entre o contribuinte e a Administração Tributária, com o 

equilíbrio determinado pela tolerância do agente à desonestidade, à alíquota do 

imposto e à punição aplicada à sonegação.  

 

Torgler e Schneider (2009) analisam como a percepção em relação à 

obrigação moral de contribuir, denominada tax morale, e a qualidade das instituições 

afetam as decisões do contribuinte.  

 

Halla (2010) argumenta que a decisão de sonegar é influenciada por 

fatores morais, constatando que o país de origem dos ancestrais de contribuintes 

norte-americanos é fator determinante do cumprimento de obrigações tributárias. 
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2.3  Evasão Fiscal e Auditoria  
 

Reinganum e Wilde (1985) demonstram que o anúncio dos contribuintes 

que serão auditados domina a escolha aleatória de Allingham e Sandmo (1972), já 

que, sob essa perspectiva, os indivíduos passam a pagar mais impostos.  

 

Ressalte-se também que o contribuinte pode efetuar ações que dificultem 

a detecção do montante sonegado. Neste contexto, Cremer e Gahvar (1994) 

introduzem o conceito de Tecnologia de Ocultação, ou seja, o contribuinte efetua 

gastos que tem por objetivo reduzir a incidência tributária. Usher (1986), Kaplow 

(1990), Cowell (1990) e Mayshar (1991) utilizam abordagem semelhante (Siqueira, 

2004).  

 

No Brasil, Siqueira (2004), realizando trabalho pioneiro, aplicou as teorias 

propostas por Allingham e Sandmo (1972) à análise do comportamento do 

contribuinte no âmbito do Imposto de Renda. A pesquisa feita por Siqueira (2004) 

estendeu o modelo de Allingham e Sandmo (1972), considerando a possibilidade 

parcial de detecção da evasão e que o contribuinte tem consciência desse fato. De 

acordo com Siqueira (2004), o contribuinte conhece plenamente todas as suas 

fontes de renda e poderá sonegar uma parcela, decomposta em duas partes. A 

primeira, que o contribuinte entende ser facilmente identificável mediante análise da 

Declaração do Imposto de Renda, e a segunda, que somente seria detectada pelo 

Fisco mediante realização de auditoria, que, em regra, tem probabilidade mínima de 

ocorrer, devido a custos elevados. 

 

Siqueira (2004), utilizando dados do Imposto de Renda Pessoa Física, 

elaborou um conjunto de simulações numéricas para verificar as mudanças 

ocorridas na variável de decisão (renda declarada pelo contribuinte) em relação às 

alterações ocorridas na probabilidade de detecção, na alíquota marginal e na 

penalidade aplicável no caso de detecção. Analisou ainda a possibilidade de 

variação na eficiência da Administração Tributária. Os resultados obtidos por 

Siqueira (2004) foram os de que aumentos na probabilidade de auditoria, na 

penalidade, na alíquota marginal do imposto e na eficiência da Malha reduzem a 
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evasão fiscal. Os resultados também comprovaram que grupos distintos de 

contribuintes avaliam de modo diferente os riscos da atividade de sonegação. 

 

Torpocov (2009) fez uma análise empírica do impacto da arrecadação 

face à  implementação da Nota Fiscal Paulista e Alagoana, programas instituídos 

para fomento a emissão de documento fiscal nas operações efetuadas pelo 

comércio varejista em ambos estados. Programas como esses são bastante 

utilizados pelos fiscos estaduais e tem dois objetivos. O primeiro é incentivar o 

consumidor final a solicitar o documento fiscal, criando uma espécie de “auditoria 

social”. O segundo objetivo é coletar os documentos para subsidiar auditorias fiscais 

futuras. A autora observou que os resultados para São Paulo apontam um efeito 

positivo do programa. No estado de Alagoas, os resultados foram inconclusivos 

devido ao pequeno período de vigência da política. 

 

2.4  Estimação da Sonegação  
 

A sonegação é a diferença entre a obrigação legalmente prevista e os 

pagamentos efetivos caracterizando-se como uma deficiência de arrecadação 

específica, conhecida internacionalmente como tax gap (SIQUEIRA, 2004). Note-se 

que a redução da sonegação não é revertida integralmente em ganhos de 

arrecadação (FRANZONI, 1999). Tome-se, como exemplo, o efeito da tributação 

sobre a oferta de trabalho. Caso toda a sonegação do imposto fosse eliminada seria 

bem provável que os custos adicionais repassados ao contribuinte desestimulassem 

a oferta de trabalho, desta forma, se reduziria a base tributável e o incremento da 

arrecadação, se houvesse, seria inferior ao valor anteriormente sonegado.  

 

Estimativas quanto ao montante de sonegação são recorrentes na 

literatura. Diversas metodologias, utilizando a demanda por moeda, a renda nacional 

e o PIB, foram testadas e os resultados foram muitas vezes inconsistentes entre si, 

não sendo perfeitamente confiáveis (SIQUEIRA, 2004).  

 

Tanzi e Shome (1994) afirmam que a maioria das tentativas para 

mensurar o tamanho da evasão tributária apontara que ela atinge entre 5 e 25% da 



 

 
 

18

arrecadação tributária potencial nos países industrializados do ocidente, enquanto 

países menos desenvolvidos apresentaram índices mais elevados chegando a 40% 

de evasão.  

 

Barbosa Filho (2009) argumenta que os maiores determinantes para 

evasão de tributos são o grau de justiça percebido do sistema tributário, as 

características religiosas e culturais e a facilidade de evasão.  

 

2.5 Sonegação e Impostos Indiretos  
 

Kesselman (1993), baseado num modelo de dois setores, formal e 

informal, considera que o imposto direto é pago somente pelo setor formal e o 

imposto indireto é pago completamente pelo setor formal e incompletamente pelo 

setor informal. Conclui que mudança na combinação de tributos em direção aos 

indiretos terá pouco ou nenhum efeito no combate à sonegação.  

 

Marreli (1984) elabora o primeiro modelo objetivando avaliar o 

comportamento da firma na decisão de sonegar impostos indiretos ad valorem, num 

ambiente monopolista, não incluindo em sua análise impostos sobre o valor 

adicionado, os quais possuem a característica da autofiscalização. Marreli (1994) 

verificou o grau de dependência entre a incidência tributária e a decisão de sonegar 

um imposto indireto por um monopolista. No caso de probabilidade fixa de detecção, 

a incidência e a decisão de sonegar são separáveis, enquanto com probabilidade 

decrescente com respeito ao valor do imposto não se assegura este resultado. 

Marreli (1994) compara ainda impostos indiretos e diretos, concluindo que a 

tributação indireta é evadida em menor proporção do que o imposto sobre a renda. 



 
 

3. A EVASÃO FISCAL NA TRIBUTAÇÃO INDIRETA 

 

Este capítulo discute a evasão fiscal no Sistema Tributário Brasileiro, 

atendo-se principalmente à sonegação nos impostos indiretos, principalmente o 

ICMS. Inicialmente, discute-se a importância dos tributos indiretos para o 

financiamento do setor público. Em seguida, apresentam-se os problemas 

enfrentados pelos fiscos na atividade de combate à evasão fiscal no setor varejista. 

 

3.1 Relevância dos Impostos Indiretos 
 

O Sistema Tributário Nacional possui características regressivas, com 

ampla utilização de impostos indiretos. Entre os impostos indiretos destacam-se o 

Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, de competência da União, o Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, de competência dos entes 

federados, e o Imposto sobre Serviços – ISS, de competência dos municípios. Esses 

tributos representaram, em 2009, respectivamente, 0,88%, 7,13% e 0,71% do PIB 

(SRF, 2010). Observe-se que o ICMS é o maior tributo em termos de arrecadação 

no Sistema Tributário Nacional. No Ceará, a arrecadação do ICMS referente ao 

exercício de 2009 representou 87% do total da receita tributária e 44% do total das 

receitas correntes (SEFAZ-CE, 2010). 

 

A Tabela 1 demonstra o comportamento da receita tributária em termos 

de percentuais do PIB por nível de competência para o exercício de 2008. A União 

arrecadou o equivalente a 8,95% do PIB em impostos indiretos, incluindo o IPI. Em 

relação aos tributos de competência estadual, a arrecadação total incidente sobre 

bens e serviços, especificamente o ICMS, representou 7,62% do PIB. A arrecadação 

do ISS correspondeu a 0,76% do PIB. Esses valores somados totalizam 17,32% do 

PIB. 

 

A Tabela 2 exibe a receita tributária em termos de percentuais da 

arrecadação total por nível de competência para o exercício de 2008. A análise 

demonstra que a arrecadação de tributos indiretos corresponde a 48,40% do total da 



 

 
 

20

receita tributária arrecadada. No âmbito Federal, o total de tributos incidentes sobre 

bens e serviços somou 31,09%, desse percentual, 17,27% corresponde a tributos de 

incidência não-cumulativa, como o IPI. No âmbito estadual, 82,51% da receita 

tributária correspondeu à incidência de impostos indiretos de natureza não 

cumulativa, especificamente, do ICMS. Na esfera Municipal, 46,23% da receita 

arrecadada correspondeu à incidência de impostos de natureza cumulativa, 

especificamente, do ISS. 

 
Tabela 01 - BRASIL: Receita Tributária Indireta por nível de competência - 2008 
    %PIB 

Competência Total 
Tributos sobre Bens e Serviços  

Federal Estadual Municipal 17,32% 
Gerais 7,75% 3,72% 0,76% 12,23% 
Não Cumulativos 4,30% 3,72% - 8,02 % 
Cumulativos 3,45% - 0,76% 4,21% 
Seletivos 0,61% 3,90% - 4,50% 
Automóveis 0,21% 0,57% - 0,78% 
Bebidas 0,08% 0,26% - 0,34% 
Combustíveis 0,21% 1,31% - 1,51% 
Energia Elétrica - 0,77% - 0,77% 
Tabaco 0,11% 0,09% - 0,20% 
Telecomunicações - 0,90% - 0,90% 
Comércio Exterior 0,59% - - 0,59% 
Nota: Inclui-se entre as receitas tributárias as receitas previdenciárias. 
Fonte: SRF (2009). 

 
 

Tabela 02 - BRASIL: Receita Tributária Indireta por Nível de Receita – 2008 
        % Receita Tributária 

Competência Total Tributos sobre Bens e Serviços  
Federal Estadual Municipal 48,40% 

Gerais 31,09% 40,31% 46,23% 34,17% 
Não Cumulativos 17,27% 40,31% - 22,41% 
Cumulativos 13,83% - 46,23% 11,75% 
Seletivos 2,44% 42,20% - 12,58% 
Automóveis 0,83% 6,21% - 2,18% 
Bebidas 0,34% 2,78% - 0,95% 
Combustíveis 0,82% 14,17% - 4,23% 
Energia Elétrica - 8,35% - 2,15% 
Tabaco 0,45% 0,98% - 0,56% 
Telecomunicações - 9,71% - 2,50% 
Comércio Exterior 2,38% - - 1,66% 
Nota: Inclui-se entre as receitas tributárias as receitas previdenciárias. 
Fonte: SRF(2009). 
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Evidencia-se uma variação positiva entre os exercícios de 2007 e 2008, 

tanto em termos absolutos como em percentual do PIB. Esse incremento deveu-se à 

expansão dos tributos não-Cumulativos (SRF, 2009).  

 

Os tributos que apresentaram maiores variações positivas em relação a 

2007 foram, respectivamente, Imposto de Renda, IOF1, ICMS e a Cofins para a 

seguridade social. No caso do ICMS, ocorreu uma variação positiva de 17,2% em 

2008.  

 

Em relação às receitas dos Estados, conforme se observa no Gráfico 1, o 

ICMS representou 82,5% do total das receitas tributárias estaduais.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                Gráfico 01 - Distribuição da Receita Tributária Estadual no Brasil em 2008 
                Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados Receita Federal. 

 

 

Restringindo a análise da arrecadação das receitas tributárias para o 

Estado do Ceará, no exercício de 2008, o volume de tributos arrecadados foi da 

ordem de R$ 5 bilhões, sendo que, desse total, 94,6% corresponderam ao ICMS, 

4,9% ao IPVA e 0,3% foram decorrentes de outras receitas (SEFAZ-CE, 2010). 
                                                 
1 Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros, ou relativas a Títulos e Valores 

Mobiliários. 
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Note-se ainda, que a tributação indireta representa quase 50% do total das receitas 

correntes do Estado. 

 

A Tabela 3 apresenta a arrecadação das receitas tributárias para o 

Estado do Ceará em 2008 e demonstra o percentual de cada tributo em relação ao 

montante total arrecadado. 
 

 

                   Tabela 03 - CEARÁ: Receita Tributária Mensal e Participação Sobre a Arrecadação - 2008 
                                                                                                                                         $MIL                            

Mês  ICMS % IPVA % Outros % Total 
Janeiro 383.740,00 83,76 72.579,00 15,84 1.811,00 0,40 458.130,00 
Fevereiro 367.505,00 88,34 47.266,00 11,36 1.261,00 0,30 416.031,00 
Março 342.463,00 89,19 40.303,00 10,50 1.224,00 0,32 383.989,00 
Abril 369.209,00 90,76 36.487,00 8,97 1.105,00 0,27 406.801,00 
Maio 348.087,00 96,73 9.932,00 2,76 1.837,00 0,51 359.857,00 
Junho 374.720,00 96,86 8.575,00 2,22 3.563,00 0,92 386.858,00 
Julho 388.954,00 97,38 8.523,00 2,13 1.932,00 0,48 399.409,00 
Agosto 442.327,00 98,33 5.818,00 1,29 1.685,00 0,37 449.830,00 
Setembro 423.417,00 98,29 5.330,00 1,24 2.043,00 0,47 430.790,00 
Outubro 447.458,00 98,63 3.965,00 0,87 2.239,00 0,49 453.662,00 
Novembro 426.093,00 98,85 3.015,00 0,70 1.940,00 0,45 431.049,00 
Dezembro 405.309,00 98,84 3.190,00 0,78 1.549,00 0,38 410.048,00 

Total 4.719.282,00 94,64 244.983,00 4,91 22.189,00 0,44 4.986.454,00 
Fonte: SEFAZ-CE (2010). 
 

A Tabela 4 demonstra o nível de importância do setor varejista e 

atacadista em relação ao volume total de ICMS arrecadado nos exercícios de 2008 e 

2009. O setor varejista contribuiu com quase 14% do total do ICMS arrecadado.  
 

Tabela 04 - CEARÁ: Arrecadação do ICMS por Segmento – 2008-2009 
R$ 1.000,00 

Setores 2008 %ICMS 2009 %ICMS 
Indústria 885.311 19,07 1.065.910 21,21 
Serviço de Comunicação 498.179 10,73 539.040 10,72 
Comércio Atacadista 791.150 17,04 937.192 18,64 
Comércio Varejista 643.986 13,87 678.635 13,50 
Energia Elétrica 465.175 10,02 450.658 8,97 
Combustíveis 962.726 20,74 910.107 18,11 
Demais Segmentos 191.532 4,13 225.376 4,48 
FECOP 203.859 4,39 219.672 4,37 
TOTAL 4.641.919 100,00 5.026.591 100,00 
Fonte: Balanço Geral do Estado – 2009 
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Verifica-se que entre os períodos de 2008 e 2009 a arrecadação do ICMS 

apresentou uma variação positiva de 8,3%. No mesmo período, a arrecadação do 

varejo cresceu 5,4%. 

 

3.2  Evasão Fiscal 
 

A legislação relativa aos tributos incidentes sobre bens e serviços, 

especificamente os de natureza não-cumulativa, é bastante complexa, pois a 

incidência ocorre sobre o valor adicionado em cada etapa da cadeia de tributação. 

Essa sistemática de tributação, embora benéfica, no sentido de corrigir parte do 

efeito distorcivo causado pela incidência tributária nas transações entre empresas, 

acarreta maior complexidade para o contribuinte, no cumprimento das obrigações 

previstas na legislação, bem como, dificulta o controle e a fiscalização das 

informações prestadas pelo sujeito passivo. Nesse contexto, Tanzi (2009) observa 

que impostos indiretos são mais propensos à evasão. No Brasil, essa propensão é 

minimizada devido à carga tributária concentrar-se em um pequeno número de 

contribuintes, produtos e serviços, principalmente no caso do ICMS. Ressalte-se que 

a maioria dessas atividades são monopólios ou oligopólios e possuem demandas 

inelásticas. No Ceará, 42% da arrecadação do ICMS concentra-se nas atividades de 

energia elétrica, comunicação e combustível. 

 

Ainda com respeito ao ICMS, a apuração do montante de imposto devido 

é feita mediante a dedução do total dos valores lançados a débito, dos créditos 

fiscais obtidos no mesmo período, destacados nas notas fiscais de aquisição de 

mercadorias ou bens, permitindo que, em cada etapa de circulação do bem, 

somente ocorra incidência sobre o valor adicionado à base de cálculo. 

 

Em decorrência, é possível afirmar que as operações ocorridas entre 

contribuintes do ICMS são autofiscalizadas, considerando que, para obter o crédito 

da mercadoria adquirida, o adquirente, também contribuinte do imposto, necessita 

do correspondente documento fiscal de aquisição, obrigando o fornecedor do bem a 
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emitir a nota fiscal de saída, garantindo o lançamento do imposto devido (SANDMO, 

2004). 

 

Porém, mesmo que na venda ocorrida no atacado a emissão da nota 

fiscal seja uma exigência do próprio adquirente, não há garantia que todo valor 

faturado venha a ser declarado ao Fisco como base de cálculo do imposto. 

 

O lançamento do ICMS é feito por homologação, mediante a declaração 

espontânea do sujeito passivo relativamente ao montante devido. Pode ser que para 

determinada operação seja emitida a nota fiscal correspondente, gerando crédito de 

imposto para o adquirente, no entanto, o valor de base de cálculo não seja 

devidamente informado como faturamento do estabelecimento fornecedor.  

 

É possível observar a existência de problemas relacionados à informação 

assimétrica na relação Fisco versus contribuinte, relativamente à determinação do 

valor real da base tributária, que é de difícil observação pela a administração 

tributária, sendo que sua comprovação somente é possível por meio da realização 

de procedimentos de auditoria.  

 

É importante evidenciar que cada vez mais têm sido implantados 

instrumentos de controle pela administração pública, objetivando reduzir práticas 

evasivas, dentre os quais é possível mencionar a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e2 e a 

edição de leis atribuindo maior responsabilidade ao sujeito passivo quanto à pratica 

de fraudes de natureza tributária, como a Lei n◦ 8.137, de 27 de dezembro de 1990, 

instituindo natureza penal aos atos praticados com dolo, configurando-os como 

crime praticado contra a ordem tributária. 

 

Com respeito às operações destinadas ao consumidor final, geralmente 

pessoa física, observa-se que não é possível a utilização do valor do ICMS 

destacado no documento fiscal a título de crédito. Nesse caso, não há previsão legal 

                                                 
2 O projeto da NF-e originou-se como uma parceria entre o ENCAT (Encontro Nacional dos 

Administradores e Coordenadores Tributários Estaduais) e a Receita Federal do Brasil. O conceito 
de NF-e refere-se a uma nota fiscal de existência apenas virtual, emitida e armazenada 
eletronicamente, em substituição aos modelos impressos. 
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quanto ao ressarcimento do valor do imposto. Por isso, e ainda, por questões sócio-

culturais, não há incentivo quanto à exigência da emissão do documento fiscal 

correspondente às mercadorias adquiridas, permitindo assim uma maior evasão 

fiscal. 

 

Também, pode-se presumir que, devido à maior possibilidade de evasão 

que dispõe o varejo, considerável parcela das pessoas atuantes nesse mercado não 

seja formalmente constituída. Segundo Barbosa Filho (2009), o comércio varejista 

de bens de pequeno valor é uma atividade com grande propensão à informalidade. 

 

Por esses motivos, os entes federados brasileiros vêm adotando 

procedimentos que possibilitam a redução da informalidade, não apenas no varejo 

como nos demais setores da economia, com a simplificação da legislação no tocante 

à facilitação do cumprimento das obrigações tributárias principal e acessórias. 

Programas como o Simples Nacional têm como objeto a redução da sonegação do 

setor informal, sobretudo daquela praticada no varejo.  

 

Outros tipos de programas, como Sua Nota Vale Dinheiro3 objetivam 

fomentar a emissão do documento fiscal nas operações destinadas ao consumidor 

final. Essa medida, ainda que possa incrementar o número de documentos fiscais 

emitidos, deve ser utilizada com certa cautela pela Administração Pública, pois as 

despesas de implantação, manutenção, incluídos os custos com pagamento dos 

beneficiados, podem superar o incremento esperado das receitas tributárias.  

 

É importante mencionar que as administrações tributárias dos estados 

cada vez mais adotam o regime de substituição tributária como instrumento de 

combate à sonegação nas operações cujos produtos são destinados ao comércio 

varejista. A substituição tributária constitui-se num regime de tributação que 

assegura arrecadação mais eficiente e que facilita a fiscalização relativamente ao 

cumprimento das obrigações tributárias dos contribuintes. Por esse regime, a 

responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido em relação às 

                                                 
3 O Programa Sua Nota Vale Dinheiro é o equivalente cearense ao Programa Nota Fiscal Paulista e 

Alagoana, instituído por força da Lei n◦ 13.568, de 30 de dezembro de 2004, regulamentada pelo 
Decreto n◦ 27.797, de 20 de maio de 2005. 
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operações subsequentes é atribuída ou ao próprio adquirente, geralmente o 

comerciante varejista, devendo a retenção e recolhimento do ICMS ocorrer no 

momento da entrada da mercadoria no estabelecimento, ou à outra pessoa, 

geralmente, o industrial, distribuidor ou atacadista, que fica responsável pela 

retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes. 

 

Além da adoção das práticas, que buscam reduzir a evasão fiscal no 

varejo, acima mencionadas, as administrações tributárias dos diversos estados 

brasileiros, por meio da celebração de convênios de âmbito nacional, têm feito uso 

de instrumentos tecnológicos, como o equipamento Emissor de Cupom Fiscal – 

ECF, e ainda, de informações advindas de terceiros não contribuintes do ICMS, 

como administradores de Shoppings Centers e de cartões de crédito e de débito, 

buscando identificar o real valor real faturado pelos contribuintes atuantes no varejo.  

 

Outra prática adotada pelos contribuintes de um modo geral, objetivando 

reduzir os valores recolhidos ao Erário a título de tributos, é a da elisão fiscal, 

caracterizada pela utilização de dispositivos previstos na legislação tributária que 

deixam margem para adoção de procedimentos que, de fato, não são desejados 

pela Administração Pública, mas que o legislador deixou margem para que o 

contribuinte pudesse adotá-los, de maneira a reduzir o montante de sua carga 

tributária. Segundo Siqueira (2004), a evasão difere da elisão por ser ilegal e 

consequentemente sujeita à punição. Não obstante, a importância do estudo dos 

impactos causados com a elisão fiscal, sua análise não será objeto de estudo neste 

trabalho. 



 
 

4. CONTROLE DA EVASÃO FISCAL NAS OPERAÇÕES DO SETOR 
VAREJISTA 

 

 

Este capítulo abordará as tecnologias utilizadas para controle das 

operações do setor varejista, descrevendo o desenvolvimento dos equipamentos 

emissores de cupom fiscal e a evolução da utilização dos cartões de débito e 

crédito.  
 

4.1 O Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF 
  

Os primeiros emissores de cupom fiscal chegaram ao Brasil no início do 

Século XX, mais por necessidade de automação dos estabelecimentos comerciais, 

devido ao grande volume de transações efetuadas, do que por iniciativa do Fisco. 

Eram equipamentos mecânicos, com funcionalidade restrita e pouca segurança do 

ponto de vista fiscal.  

 

Com o surgimento de novos recursos tecnológicos e a necessidade de 

implementar maior segurança fiscal às operações registradas, as diversas unidades 

federadas passaram a exigir, mediante a celebração de convênios, que os 

emissores de cupom fiscal fossem compostos de novos dispositivos de segurança, 

dentre eles, a memória fiscal, que, sendo afixada internamente, destinava-se ao 

armazenamento de resumos diários dos dados registrados.  

 

A primeira norma tributária regulamentando a matéria pertinente aos 

emissores de cupom fiscal foi Convênio ICM n◦ 24/86, que tratou a respeito das 

Máquinas Registradoras – MR. Esse convênio unificou nacionalmente as 

especificações necessárias para fabricação e uso desses equipamentos. 

 

Posteriormente, surgiram os equipamentos Terminais Ponto de Venda – 

PDV, sendo celebrado o Convênio ICM n◦ 44/87. Os PDV eram equipamentos 

eletrônicos tecnologicamente mais avançados. Tratava-se de um computador com 

funções fiscais, por isso, com grande capacidade de armazenamento de dados, no 
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entanto, com alto custo de aquisição. Esses equipamentos, diferentemente das MR, 

possibilitavam emitir o cupom fiscal com identificação da mercadoria comercializada, 

e ainda, emitir outros documentos de natureza não fiscal. 

 

Desta forma, no início da década de 1990, os contribuintes dispunham de 

dois tipos de equipamentos emissores de cupons fiscais. O primeiro, do tipo MR, 

que embora mais baratos, não atendiam às necessidades de controle gerencial e 

fiscal. O segundo, do tipo PDV, com custo de aquisição mais elevado, porém, mais 

sofisticado, permitindo maior controle das operações realizadas. 

 

Dessa incompatibilidade entre preço e funcionalidade, surgiu o 

equipamento do tipo Impressora Fiscal – IF. Tratava-se de uma impressora dotada 

de funções fiscais, de menor custo de aquisição, que acoplada a um computador, 

cumpria as mesmas funções do PDV.  

 

Assim, objetivando adequar a legislação ao surgimento dessas novas 

soluções tecnológicas, bem como, unificar as normas existentes e padronizar a 

nomenclatura pertinente aos emissores de cupom fiscal, MR, PDV e IF, por meio da 

celebração do Convênio ICMS 156/94 surgiu o ECF. 

 

A respeito do ECF vários outros convênios foram editados, dentre os 

quais é importante destacar o Convênio ICMS n◦ 85/01 e, mais recentemente, o 

Convênio n◦ 09/09.   

 

Considerando a evolução a que foi submetido todo o processo de 

desenvolvimento e fabricação do ECF, os fiscos estaduais, incluindo-se a Secretaria 

da Receita Federal, a partir de 1998, celebraram o Convênio ECF n◦ 1/98, passando 

a exigir o uso obrigatório deste equipamento pelos contribuintes atuantes no varejo.  

 

É importante ressaltar que a imposição fiscal de uso obrigatório do ECF 

alcançou todos àqueles contribuintes do ICMS atuantes no mercado varejista, 

variando apenas de um para outro estado no que se refere ao limite de isenção 

vinculado ao faturamento da empresa. No Estado do Ceará, o limite de faturamento 
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que permitiu isentar o contribuinte do ICMS da obrigatoriedade do uso do ECF foi de 

R$120.000,00 anuais por empresa. 

 

Posteriormente, novas medidas de combate à sonegação tiveram que ser 

criadas, principalmente as relacionadas à falta da emissão do cupom fiscal e ao 

fornecimento de cupons de natureza não fiscal emitidos objetivando iludir o 

consumidor.  
 

4.2 As Operações de Transferência Eletrônica de Fundos – TEF 
 

Um dos principais problemas enfrentados pelas administrações tributárias 

estaduais no combate à sonegação no varejo é a falta da emissão do cupom fiscal e 

o fornecimento ao consumidor de cupons de natureza não fiscal emitidos em 

substituição ao cupom fiscal. 

 

Objetivando dificultar essas práticas, no texto do Convênio ECF n◦ 01/98, 

foi exigida a emissão pelo ECF dos comprovantes das operações realizadas com 

Transferência Eletrônica de Fundos – TEF. Essa determinação legal alcançou 

somente os contribuintes varejistas usuários do ECF. 

 

Estima-se que grande parte das vendas realizadas no varejo são pagas 

com cartão de crédito ou de débito. Ressalte-se que as transações com cartão 

cresceram 21% entre os períodos de 2000 a 2009, e o uso do cheque apresentou 

um decréscimo de 8,1% no mesmo período (ABECS, 2010).  

 

Por inviabilidade técnica, algumas exigências do Convênio ECF n◦ 01/98 

precisaram ser relaxadas e os estados, embasados no Convênio ECF n◦ 01/01, 

publicaram decretos estaduais, passando a permitir a utilização dos equipamentos 

Point of Sale - POS para registro das operações TEF desvinculadas do ECF. No 

entanto, a regra condicionou essa permissão à concessão de autorização, por parte 

do contribuinte, para que as administradoras de cartões fornecessem ao Fisco, 

individualizados por empresa, os dados das transações TEF efetuadas 

mensalmente. 
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No âmbito do Estado do Ceará, foi editado o Decreto n◦ 26.425/01. 

Posteriormente, esse decreto foi revogado pela Lei n◦ 13.975/07 que ampliou a 

obrigatoriedade de entrega das informações transacionadas por meio de TEF para 

todos os contribuintes do ICMS independentemente de autorização. 

 

É possível pressupor que, tanto o Decreto n◦ 26.425/01 como a Lei n◦ 

13.975/07, representaram um aumento da eficiência da administração tributária 

cearense, incrementando a probabilidade de detecção de possíveis evasões. 



 
 

5. AVALIAÇÃO EMPÍRICA DAS POLÍTICAS DE COMBATE À EVASÃO FISCAL 
NO SETOR VAREJISTA 

 
Este capítulo apresenta os resultados da análise empírica conduzida na 

arrecadação relativa do ICMS do setor varejista. Inicialmente, define-se a variável 

utilizada, apresentando suas estatísticas descritivas. A seguir, verifica-se a 

estacionariedade da série por meio de testes de raiz unitária. Discute-se ainda a 

metodologia utilizada, apresentando-se ao final alguns comentários sobre os 

resultados obtidos. 
 

5.1 Base de Dados 
 

A variável utilizada neste trabalho é a arrecadação do ICMS do setor 

varejista em termos relativos à arrecadação dos demais setores da economia. A 

arrecadação do ICMS em termos agregados é composta pela arrecadação individual 

de contribuintes de diversos segmentos econômicos. Presume-se que as duas 

políticas públicas avaliadas deveriam ter um efeito significativo sobre os setores que 

utilizam em grande intensidade operações com cartões. Evidentemente, o setor com 

maior utilização dessa forma de pagamento é o setor varejista. Da mesma forma, as 

demais atividades econômicas sujeitas ao ICMS: indústria, transportes, energia 

elétrica, comunicações e comércio atacadista não são, devido a suas naturezas, 

grandes usuários de pagamentos por meio de cartões de débito e crédito. Assim, 

pode-se definir a arrecadação relativa do setor varejista ( rzt ), variável de interesse 

da análise, como: 

 

O
Vrz

t

t
t =          (2)  

 

V t  é a arrecadação do ICMS do setor varejista no tempo t e Ot  é a 

arrecadação das demais atividades econômicas, também no tempo t. Caso as 

políticas tributárias em análise tenham afetado o comportamento do contribuinte 

varejista, espera-se que ocorra um incremento em V t  e Ot  permaneça inalterado. 

Evidentemente, é necessário estabelecer como hipótese que as demais causas de 
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variação em V t  e Ot  atinjam na mesma proporção as duas variáveis. Outro 

pressuposto é que os efeitos das políticas de combate à evasão sobre o setor 

varejista não influenciem indiretamente a arrecadação dos demais setores. 

 

Para a construção de rzt  as variáveis V t e Ot  foram atualizadas pelo 

IPCA e dessazonalizadas4. O período investigado compreende de janeiro/2000 a 

abril/20105. A Tabela 5 apresenta as estatísticas descritivas da série. O Gráfico 2 

apresenta o comportamento da série.  

 

Tabela 05 – Estatística Descritiva da Variável rz 

Estatística Valores 

Média 0,1508 

Mediana 0,1495 

Máximo 0,2014 

Mínimo 0,1175 

Desvio Padrão 0,0186 

Observações 124 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

     Gráfico 02 -  rz – Janeiro/2000 A Abril/2010 
   Fonte: elaborado pelo autor 
 
                                                 
4 Adotou-se a técnica de ajustamento sazonal descrita por Pindyck e Rubinfeld (2004). 
5 A arrecadação do ICMS por setores da economia é disponibilizada pelo Confaz/ICMS, em valores 
nominais, estando disponível em <http://www.receita.fazenda.gov.br/Confaz>. 
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A utilização da metodologia de Bai e Perron (2003), indicada na seção 

seguinte, exige a estacionariedade das variáveis. Desta forma, é necessária a 

realização de testes para verificação da existência de raiz unitária. 

 

Dickey e Fuller (1979, 1981) desenvolveram metodologia para testar a 

hipótese de existência de raiz unitária. Este teste é conhecido na literatura como 

Augment Dickey-Fuller – ADF. O teste consiste em estimar a Equação (3) por 

Mínimos Quadrados Ordinários e testar a hipótese nula que 0=γ .  

 

εβγ t
p

i
itit ytayay t ∑ +Δ+++=Δ

=
+−−

2
110 1      (3) 

 
 

O parâmetro γ  não segue uma distribuição t convencional. Dickey e 

Fuller (1979, 1981), utilizando simulações de Monte Carlo, tabularam os valores 

críticos da distribuição desse parâmetro que dependem do número de observações 

e da inclusão dos termos determinísticos: intercepto ( a0 ) e da tendência ( ta1 ). 

 

A Tabela 6 mostra os resultados do teste ADF conduzido na variável rz. O 

número de defasagens foi definido pela minimização do critério SBC (Schwartz 

Bayesian Criterion). As estatísticas Q de Ljung – Box para os resíduos da regressão 

não rejeitaram a hipótese nula de inexistência de autocorrelação serial. A hipótese 

nula de presença de raiz unitária é rejeitada, com um nível de significância de 5%. 
 

Tabela 06 – Teste ADF PARA VARIÁVEL rz 

Termos Deterministas Número de 
Defasagens Estatística Valor-p Resultado* 

Intercepto 2 -3.1002 0.0292 Rejeita 
Nota: *nível de significância a 5%. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
  

 
 

Phillips e Perron (1988) desenvolveram uma metodologia não-paramétrica 

(PP) para controle da correlação serial nos testes de raiz unitária. O teste é 

conduzido estimando-se a Equação (3) sem inclusão das defasagens da variável 

dependente e ajustando a razão t de tal forma que a correlação serial não afete a 
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distribuição da estatística de teste. A Tabela 7 apresenta o resultado do teste PP, 

utilizando o método de estimação Spectral Bartlett Kernel, sendo idênticas às 

conclusões sobre a presença de raiz unitária.  

 

Tabela 07 – Teste PP para variável rz 

Termos Deterministas Estatística Valor-p Resultado* 

Intercepto -7.0438 0.0000 Rejeita 
Nota: *nível de significância a 5%.                      
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

 

5.2. Análise dos Resultados  
 

A metodologia adotada é a desenvolvida por Bai e Perron (2003), que 

permite a análise de uma série com múltiplas quebras estabelecidas 

endogenamente. O procedimento consiste basicamente em realizar dois testes: i) 

um teste tipo Sup Wald, com hipótese nula de inexistência de mudança contra uma 

hipótese alternativa de ocorrência de um número arbitrário de quebras. ii) um teste 

com hipótese nula de existência de l  quebras e hipótese alternativa de 1+l  

quebras. 

 

Bai e Perron (2003) estabelecem um algoritmo computacional que permite 

a obtenção das datas de quebra que minimizam a soma dos quadrados dos 

resíduos. Explicitam, ainda, um método baseado em critérios de informação e testes 

sequenciais que permitem a estimação do número de quebras.  

 

Se as políticas tributárias analisadas produziram os efeitos desejados, 

espera-se que a utilização da metodologia identifique uma mudança no 

comportamento da série rz nas proximidades dos períodos nos quais as medidas 

foram implementadas. 

 

Dois modelos são aplicados à arrecadação relativa do setor varejista. Em 

ambos, optou-se por definir o número máximo de quebras em 5 e o tamanho mínimo 
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de cada regime em 18 observações ( 18=h  e 15.0== Thε ). No primeiro modelo, 

utilizou-se matriz robusta de covariância, pressupondo-se que as mudanças de 

regime são abruptas. O segundo modelo pressupõe que as mudanças de regime 

são graduais. Desta forma, inclui-se nas equações de regressão um termo auto-

regressivo da variável dependente 6. 

 

Considere a regressão múltipla abaixo que define o modelo com quebras 

abruptas: 

 

urz tt += δ1 ,   10 1+<< Tt  

urz tt += δ 2  ,  121 +<< TtT      (11) 

 .        
 . 
 . 
 

urz tmt += +δ 1 ,  1+<< TtT m  

 

O modelo postula que a arrecadação do setor varejista flutua em torno da 

média de cada regime (δ i ). A aplicação da metodologia de Bai e Perron (2003) 

implica estimar o número de quebras, m, as datas de ocorrência das mudanças de 

regime, ( )mTT ,...,1  e o vetor de coeficientes ( )1,1 ..., +mδδ . 

 

O segundo modelo com quebras graduais é especificado abaixo: 

 

urzrz ttt ++= −11 βδ ,   10 1+<< Tt  

urzrz ttt ++= −12 βδ , 121 +<< TtT     (12) 

 .        
 . 
 . 
 

urzrz ttmt ++= −+ 11 βδ ,  1+<< TtT m  

 

                                                 
6 O modelo de Bai e Perron (2003) é bastante geral, permitindo a inclusão de regressores com 
parâmetros variáveis entre os regimes, bem como, com parâmetros que independem do regime. 



 

 
 

36

As tabelas 8 e 9 sintetizam os resultados dos três critérios de seleção do 

número de quebras, indicando a quantidade de quebras, datas de ocorrência e 

intervalos de confiança. Os resultados dos testes conduzidos são apresentados no 

Apêndice I. 

 
 

Tabela 08 – Síntese dos Modelos Selecionados – Mudanças Abruptas 

Critério de 
Seleção 

Quantidade de 
Quebras Data das Quebras Intervalo de Confiança (95%)

Dez/01 Mai/01 – Jun/02 

Abr/06 Set/04 – Out/06 BIC 3 

Dez/07 Nov/07 – Out/09 

LWZ 1 Jul/03 Out/02 – Mar/04 

Dez/01 Fev/01 – Jan/02 
Sequential* 2 

Mai/05 Mai/02 – Mai/07 

Nota: *nível de significância de 10%. 
      Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

Tabela 09 – Síntese dos Modelos Selecionados – Mudanças Graduais 

Critério de 
Seleção 

Quantidade de 
Quebras Data das Quebras Intervalo de Confiança (95%)

Nov/01 Abr/01 – Dez/01 

Mar/06 Set/04 – Set/06 BIC 3 

Nov/07 Out/07 – Jul/09 

LWZ 1 Nov/01 Out/02 – Mar/04 

Nov/01 Mar/01 – Dez/01 
Sequential* 2 

Abr/05 Jun/02 – Mar/07 

Nota: *nível de significância de 10%. 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os gráficos 3 e 4 mostram a série ajustada segundo os modelos de quebra 

abrupta e gradual e os critérios de seleção do número de quebras BIC, LWZ e 

Sequential. 
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Gráfico 03 - rz e Mudanças de Regime: Modelo Abrupto 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 

 

 
Gráfico 04 - rz e Mudanças de Regime: Modelo Gradual 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.3  Efetividade das Políticas Públicas de Combate a Evasão do Setor Varejista 
 

 

As políticas públicas adotadas pela Sefaz-CE em relação à obtenção das 

informações das operações realizadas com cartão, corrigiram parte do problema de 

assimetria de informação existente na relação Fisco versus contribuinte. Em 

decorrência, a arrecadação do ICMS do segmento deveria apontar um crescimento 

relativo.   

 

As duas metodologias utilizadas evidenciaram uma mudança de regime, 

com incremento do nível da arrecadação relativa, nas proximidades da data de 

edição do Decreto n◦ 26.425/01. Desta forma, foi possível obter evidências que o 

instrumento legal gerou uma expectativa quanto ao aumento da eficiência do Fisco, 

suficientemente alta para provocar uma mudança espontânea no comportamento do 

contribuinte. Considerando que a publicação do decreto ocorreu em outubro/2001, 

as quebras estruturais detectadas são compatíveis com um efeito positivo da política 

adotada. 

 

Em relação à Lei nº 13.975/07, os testes econométricos não detectaram 

qualquer evidência de efeito positivo na arrecadação do ICMS do setor varejista. 

Algumas hipóteses podem ser arguidas para justificar este fato: 

 

• considerando que a maioria dos estabelecimentos que utilizam o cartão como 

meio de pagamento são estabelecimentos varejistas de médio e grande porte, é 

possível que a primeira política pública tenha sido suficiente para esgotar os efeitos 

desejados pela administração pública; 

• o contribuinte pode ter avaliado que o Fisco foi ineficiente na utilização das 

informações prestadas pelas administradoras desde 2001. Assim, a Lei nº 13.975/07 

representou uma ameaça não crível; 

• incentivo à sonegação devido a ausência de sanção específica que dificulta a 

aplicação de penalidades; 

• não houve ampla divulgação da Lei n◦ 13.975/07; 

• as empresas, a partir da vigência do Decreto n◦ 26.425/01 podem ter replanejado 

o valor de suas bases declaradas, aumentando a subdeclaração de valores relativos 
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às saídas pagas em espécie ou cheque, operações nas quais, o Fisco detém 

limitado controle. Note-se que o contribuinte pode ter adotado medidas para 

estimular o consumidor a quitar suas compras com outra forma de pagamento que 

não o cartão, por meio da entrega de brindes e premiações, ou ainda, de descontos.



 
 

6. CONCLUSÃO 
 

 

Segundo Allingham e Sandmo (1972), o contribuinte racional e averso ao 

risco, como consequência de incrementos na probabilidade de ser auditado, 

decidiria aumentar de forma espontânea o valor de sua base declarada. Reagiria, 

ainda, com respeito a aumentos no valor da penalidade aplicada, com incrementos 

voluntários no valor declarado.  

 

No caso do ICMS, o valor do imposto devido é informado mensalmente 

pelo contribuinte, sendo possível observar a existência de problemas relacionados à 

obtenção pela administração tributária do valor real do imposto devido, somente 

conhecido quando da realização de auditoria. 

 

Objetivando reduzir a sonegação no âmbito estadual e identificar práticas 

evasivas, diversos instrumentos de controle vêm sendo implementados pelos 

estados. No caso do Estado do Ceará, dentre outras medidas de combate à evasão 

fiscal, a edição do Decreto n◦ 26.425/01 e da Lei n◦ 13.975/07, permitiu acesso do 

ente tributante às informações sobre o valor das operações relacionadas ao ICMS, 

praticadas com cartão de crédito e de débito, corrigindo parte do problema de 

assimetria de informação. 

 

Tendo em vista a maior eficiência no tocante à detecção de possíveis 

sonegadores, o nível da arrecadação do ICMS no varejo, nos períodos 

subsequentes à edição desses dispositivos legais deveria apontar um crescimento 

espontâneo. 

 

Essa hipótese foi objeto de estudo deste ensaio que, a partir do modelo 

de identificação de quebras estruturais de Bai e Perron (2003), detectou diversas 

mudanças de regime.  

 

O Modelo de Allingham e Sandmo (1972) prescreve que as políticas 

públicas devem ser focadas no aumento da probabilidade de detecção de possíveis 
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sonegadores e na penalidade a ser aplicada no caso de detecção. Este trabalho 

encontrou evidências que a regra estabelecida no Decreto n◦ 26.425/01, de fato, 

provocou mudanças no comportamento do contribuinte, reduzindo a sonegação do 

varejo e alavancando a arrecadação do setor. Em relação à Lei n◦ 13.975/07, não 

foram evidenciados efeitos no nível de arrecadação do ICMS nos períodos próximos 

e subsequentes à sua edição, sendo possível supor que os efeitos desejados pela 

administração tributária podem ter se esgotado desde a adoção da primeira medida 

pública, haja vista que o universo de contribuintes usuários de cartões constitui-se, 

em maioria, pessoas jurídicas, atuantes no varejo, de médio e grande porte, as quais 

foram alcançadas desde a determinação legal contida no Decreto n◦ 26.425/01. De 

outro modo, pode ser que possíveis problemas relacionados à divulgação, 

planejamento, execução e aplicação das penalidades, possam ter contribuído para o 

não alcance dos resultados esperados com a implementação da lei n◦ 13.975/07, 

tornando essa medida não crível. 

 

Por fim, outros trabalhos podem ser desenvolvidos acerca do tema, na 

tentativa de mensurar os efeitos de leis semelhantes publicadas em outras unidades 

federadas, buscando evidenciar possíveis quebras no nível da arrecadação do ICMS 

no varejo.  

 

Ainda, com dados do ICMS para o Estado do Ceará, utilizando a mesma 

linha de pesquisa e a metodologia adotada, podem ser feitas análises a respeito dos 

efeitos de políticas públicas semelhantes, como por exemplo, o programa Sua Nota 

Vale Dinheiro. 

 

Em outra perspectiva, trabalhos futuros poderão analisar, sob a 

metodologia de Bai e Perron (2003), as políticas tributárias da União, unidades 

federadas e municípios, comparando a legislação regulatória, com as mudanças 

estruturais detectadas. 
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APÊNDICE 

 

 
TESTES ECONOMÉTRICOS 

 

 
 
Tabela 10 – TESTE SupF: Mudanças Abruptas 

Hipótese Alternativa Estatística Valor Crítico * Resultado 

1 Quebra 38.9877 8.5800 Rejeição da Hipótese Nula 

2 Quebras 58.5828 7.2200 Rejeição da Hipótese Nula 

3 Quebras 52.7300 5.9600 Rejeição da Hipótese Nula 

4 Quebras 41.8503 4.9900 Rejeição da Hipótese Nula 

5 Quebras 28.4367 3.9100 Rejeição da Hipótese Nula 

Nota: nível de significância de 5%. Hipótese nula: inexistência de quebra  
Estrutural. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 
 

Tabela 11 – TESTES UDMax E WDMax: Mudanças Abruptas 

Teste Estatística Valor Crítico* Resultado 

UD Max 58.5828 8.88 Rejeição da Hipótese Nula 

WD Max 75.9099 9.91 Rejeição da Hipótese Nula 

Nota: nível de significância de 5%. Hipótese nula: inexistência de quebra 
estrutural, contra um número desconhecido de quebras limitado a 5. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 
 

Tabela 12 – TESTES SupF(l+1/l): Mudanças Abruptas 

Testes Estatística Nova Quebra Valor Crítico* Resultado 

SupF (2/1) 18.4268 24 8.58 Rejeição da Hipótese Nula 

SupF (3/2) 16.4963 96 10.13 Rejeição da Hipótese Nula 

SupF (4/3) 7.3472 43 11.14 Não Rejeição da Hipótese Nula 

Nota: nível de significância de 5%. Hipótese nula: existência de l quebras, com hipótese 
alternativa de l+1 quebras. Com existência de quatro quebras não é possível inserir uma  
mudança adicional, respeitando o tamanho mínimo do regime. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 13 – Critérios BIC e LWZ – Mudanças Abruptas 

Quantidade de Quebras BIC LWZ 

0 7,9756 -7,9675 

1 8,3031 -8,2252 

2 8,3199 -8,1719 

3 8,4044 -8,1861 

4 8,3941 -8,1052 

5 8,268 -7,9081 

Nota: nível de significância de 5%. O método Sequential do teste 
SupF(l+1/l) indicou a existência de duas quebras.  
Fonte: Elaborado pelo autor  
 

 
Tabela 14 – Estimativas dos Parâmetros da Regressão: urz tit += δ  

Critério de Seleção: BIC   

Parâmetro Coeficiente Estimado Desvio Padrão Estatística t Valor-p 

δ1  0.1295 0.0015 46.8707 0.0000 

δ 2  0.1513 0.0023 80.5997 0.0000 

δ 3  0.1728 0.0061 57.0933 0.0000 

δ 4  0.1522 0.0015 59.5199 0.0000 

484.02 =R  471.02 =R   ( ) 164.28120,4 =F  

Obs = 124   Valor-p(F) =0.000 

Critério de Seleção: LWZ   

Parâmetro Coeficiente 
Estimado Desvio Padrão Estatística t Valor-p 

δ1  0.1361 0.0028 58.4578 0.0000 
δ 2  0.1586 0.0022 93.4912 0.0000 

333.02 =R  328.02 =R  
 ( ) 480.30122,2 =F  

Obs = 124   Valor-p(F) =0.000 

Critério de Seleção: Sequential  

Parâmetro Coeficiente 
Estimado Desvio Padrão Estatística t Valor-p 

δ1  0.1295 0.0015 43.3971 0.0000 
δ 2  0.1490 0.0027 65.2412 0.0000 
δ 3  0.1607 0.0027 84.4155 0.0000 

393.02 =R  383.02 =R   ( ) 150.26121,3 =F  

Obs = 124   Valor-p(F) =0.000 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 15 – TESTE SupF: Mudanças Abruptas Graduais 

Hipótese Alternativa Estatística Valor Crítico * Resultado 

1 Quebra 19.2370 8.5800 Rejeição da Hipótese Nula 

2 Quebras 9.1515 7.2200 Rejeição da Hipótese Nula 

3 Quebras 0.5296 5.9600 Não Rejeição da Hipótese Nula 

4 Quebras 42.0007 4.9900 Rejeição da Hipótese Nula 

5 Quebras 20.8169 3.9100 Rejeição da Hipótese Nula 

Nota: nível de significância de 5%. Hipótese nula: inexistência de quebra estrutural. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Tabela 16 – TESTES UDMax E WDMax: Mudanças Graduais 

Teste Estatística Valor Crítico* Resultado 

UD Max 42.0007 8.88 Rejeição da Hipótese Nula 

WD Max 72.2177 9.91 Rejeição da Hipótese Nula 

Nota: nível de significância de 5%. Hipótese nula: inexistência de quebra 
estrutural, contra um número desconhecido de quebras limitado a 5. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Tabela 17 – TESTES SupF(l+1/l): Mudanças Graduais 

Testes Estatística Nova Quebra Valor Crítico* Resultado 

SupF (2/1) 12.0428 64 8.5800 Rejeição da Hipótese Nula 

SupF (3/2) 0.3193 95 10.1300 Não Rejeição da Hipótese Nula 

SupF (4/3) 0.1775 43 11.1400 Não Rejeição da Hipótese Nula 

Nota: nível de significância de 5%. Hipótese nula: existência de l quebras, com hipótese 
alternativa de l+1 quebras. Com existência de quatro quebras não é possível inserir uma  
mudança adicional, respeitando o tamanho mínimo do regime. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Tabela 18 – Critérios BIC e LWZ – Mudanças Graduais 

Quantidade de Quebras BIC LWZ 

0 -8.2527 -8.2445 

1 -8.3839 -8.3057 

2 -8.3895 -8.2410 

3 -8.4540 -8.2349 

4 -8.4427 -8.1528 

5 -8.3134 -7.9522 

Nota: nível de significância de 5%. O método Sequential do teste 
SupF(l+1/l) indicou a existência de duas quebras.  
Fonte: Elaborado pelo autor  
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Tabela 19 - Estimativas dos Parâmetros da Regressão: urzrz ttit ++= −1βδ  

Critério de Seleção: BIC   

Parâmetro Coeficiente Estimado Desvio Padrão Estatística t Valor-p 

β  0.0606 0.0840 0.7211 0.4720 

δ1  0.1202 0.0113 10.6656 0.0000 

δ 2  0.1421 0.0128 11.0716 0.0000 

δ 3  0.1625 0.0146 11.1195 0.0000 

δ 4  0.1430 0.0131 10.9408 0.0000 

512.02 =R  496.02 =R   ( ) 711.24118,5 =F  

Obs = 123   Valor-p(F) =0.000 

Critério de Seleção: LWZ   

Parâmetro Coeficiente 
Estimado Desvio Padrão Estatística t Valor-p 

β  0.2571 0.0844 3.0480 0.0030 

δ1  0.0946 0.0114 8.3084 0.0000 

δ 2  0.1159 0.0132 8.7828 0.0000 

388.02 =R  378.02 =R   ( ) 363.25120,3 =F  

Obs = 123   Valor-p(F) =0.000 

Critério de Seleção: Sequential  

Parâmetro Coeficiente 
Estimado Desvio Padrão Estatística t Valor-p 

β  0.1695 0.0856 1.9790 0.050 

δ1  0.1060 0.0115 9.2017 0.0000 

δ 2  0.1237 0.0129 9.5643 0.0000 

δ 3  0.1335 0.0138 9.6534 0.0000 

437.02 =R  423.02 =R   ( ) 117.231119,4 =F  

Obs = 123   Valor-p(F) =0.000 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 


