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Resumo 
 
 
Este trabalho identifica as reações das firmas aos cenários de reforma tributária diante do 

problema da evasão fiscal. Para isso, tomam-se em consideração as Propostas de Emendas 

Constitucionais 285/2004 e 293/2004, que têm como principais objetivos: a unificação do 

ICMS (alíquotas e legislação) e vedação de concessão de novos incentivos fiscais pelos 

estados; e a criação de um imposto sobre valor agregado, respectivamente. São incluídas 

considerações sobre as contribuições acadêmicas a respeito de um sistema tributário ideal, 

assim como observações sobre o sistema tributário brasileiro e seus problemas. Como 

referencial teórico, o estudo utiliza a teoria do principal-agente, formalizada com o 

instrumental da teoria dos jogos, tendo como base, para a formulação de pressupostos, as 

adequações da teoria do principal-agente ao problema da evasão fiscal, conforme as 

contribuições de Allingham e Sandmo (1972), Marrelli (1984), Cowell e Gordon (1988), 

Yaniv (1995), Cowell (2003) e Sandmo (2005). Para a investigação das reações prováveis das 

firmas, desenvolveram-se no fat models, ou “modelos de exemplificação” (Camerer, 1991; 

Rasmunsen, 2002) e, à luz destes modelos, foram realizadas as análises e as considerações 

finais. 

 
Palavras-chave: Reforma Tributária. Evasão Fiscal. Teoria do principal-agente. 
Comportamento das firmas.  
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Abstract 
 
 

This work identifies firms’ reactions to tax reform scenarios, considering the problem of tax 

evasion. For this, it considers brazilian Constitutional Amends Proposals 285/2004 and 

293/2004, that treat both about to unify legislation and aliquots of brazilian ICMS (tax on the 

circulation of goods, interstate and intercity transportation and communication services) 

together with the end of fiscal incentives from states; as the creation of a value added tax, 

respectively.  It includes academic contributions about ideal tax systems and considerations 

about brazilian tax system and its problems. As a theoretical basis, this study makes use of 

principal-agent theory, with formal treatment from game theory tools, and principal-agent 

theory adequacy to fiscal evasion problem, to create assumptions, according to contributions 

from Allingham and Sandmo (1972), Marrelli (1984), Cowell e Gordon (1988), Yaniv (1995), 

Cowell (2003) and Sandmo (2005). To investigate firms’ reactions, it was developed “no fat 

models” or exemplification models (Camerer, 1991; Rasmunsen, 2002) and, through these, 

analyses and final considerations was explained.  

 

Key words: Tax reform. Tax evasion. Principal-agent theory. Firms’ behavior. 
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1  Introdução  
 

A arrecadação de tributos tem um papel indispensável na realização das funções do 

Estado. Contudo, as regras e normas jurídicas que regulam a tributação em um país, seu 

sistema tributário, podem causar efeitos nocivos à produção e prejudicar a competitividade 

das firmas, desestimulando o crescimento econômico.  

Visto que o Estado busca a eliminação de eventuais efeitos prejudiciais decorrentes da 

tributação, o conjunto de normas legais e administrativas relacionado muda continuamente. 

Relativo a isso, a expressão “reforma tributária” tem se aplicado às sucessivas mudanças 

estruturais, em um período relativamente curto, que podem resultar em rupturas no sistema 

tributário atual. Trata-se de um assunto que tem obtido destaque nas discussões dos rumos da 

economia brasileira nos últimos dez anos – em especial depois da estabilização econômica 

obtida após o Plano Real em 1994.  

Segundo Varsano (2003, p. 3-4), a reforma tributária no contexto brasileiro tem sido 

um processo longo e contínuo no qual se procura obter: (1) minimização de distorções no 

sistema produtivo decorrente da tributação (neutralidade); (2) melhoria na distribuição de 

renda (eqüidade); (3) redução da evasão fiscal e otimização das formas de cobrança 

(produtividade); (4) redução dos custos de transação decorrentes do cumprimento das normas 

tributárias (simplicidade); e (5) correção de distorções na distribuição de renda entre as 

unidades federativas ou estados e as regiões. 

Perceba-se que as preocupações relativas à neutralidade e simplicidade, que são 

princípios tributários básicos, estão relacionadas aos objetivos das firmas em relação à 

eficiência produtiva, à minimização de custos e à maximização do lucro. Por outro lado, as 
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preocupações com redução de evasão e de produtividade na forma de cobrança estão ligadas 

aos objetivos do governo. 

Na busca por estes interesses, as interações entre governo e firmas implicam numa 

relação por vezes conflitante que a literatura das ciências sociais aplicadas tem chamado de 

relação do tipo “principal-agente”.  

 

 

1.1  Contexto da pesquisa 

Neste trabalho, entende-se por “reforma tributária” a discussão acerca das Propostas 

de Emendas Constitucionais números 285 e 293 de 2004 (PECs 285/2004 e 293/2004), cuja 

apreciação encontra-se em aberto até o presente momento, março de 2006. Buscar-se-á 

identificar os principais efeitos sobre o comportamento das firmas advindo dos diferentes 

cenários resultantes das propostas de reforma tributária, a saber: 

a) Alterações visando à unificação da legislação e de alíquotas do ICMS nas unidades 

federativas (PEC 285/2004); 

b) Vedação à concessão de novos “incentivos fiscais” entre os estados, contribuindo para 

o término das “guerras fiscais” (PEC 285/2004); 

c) Criação de um imposto sobre o valor agregado (IVA), que integre o IPI (imposto sobre 

industrialização), o ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestação 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação), o ISS 

(imposto sobre serviços) e as Contribuições Sociais Cumulativas e não Cumulativas 

(e.g. Confins e PIS, respectivamente) (PEC 293/2003). 

 Cabe ressaltar que a proposição de unificação do ICMS e a eventual criação de um 

IVA são opções excludentes, por esta razão a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, 
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responsável pela emissão do parecer às propostas de reforma tributária, propôs o 

desmembramento da PEC original1 (255/2004). 

 

 

1.2  Pergunta de pesquisa 

Esta dissertação busca entender as reações prováveis das empresas às propostas de 

reforma tributária, em especial no que tange às decisões de pagamento versus evasão de 

impostos. Para isso, utiliza-se a teoria do principal-agente, formalizada pela teoria dos jogos, 

construindo assim uma elaboração robusta em cenários possíveis de reforma tributária.  

Assim, tem-se a seguinte pergunta de pesquisa:  

 

Quais as reações prováveis das firmas aos diferentes cenários de reforma 

tributária conforme as Propostas de Emendas Constitucionais 285/2004 e 

293/2004? 

 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo geral 

Identificar as prováveis reações das empresas para aspectos contidos nas propostas de 

emendas constitucionais 285/2004 e 293/2004, ou seja, verificar as reações críveis das firmas, 

face ao problema de evasão fiscal em um cenário de aprovação de reforma tributária. 

 

                                                 
1 Anexo B. 
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1.3.2  Objetivos específicos 

Para se alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram delineados: 

a) Identificar se as propostas de reforma tributária contribuem para redução ou aumento 

de “incentivos” à evasão fiscal das firmas; 

b) Levantar de que formas é possível minimizar as divergências de interesses existentes 

entre o governo e as firmas. 

 

 

1.4  Justificativa 

Um dos fatores que justifica este tipo de estudo é a crescente preocupação por parte 

sociedade e, em particular, pelos empresários a favor de uma reforma do sistema tributário 

brasileiro. As pressões em direção a estas mudanças visam a modificações do perfil de 

tributação e da carga tributária (concentrada em impostos sobre a produção e o consumo), 

assim como na simplificação da legislação e do número de impostos existentes no sistema 

tributário brasileiro, que compõem uma parte do chamado “custo Brasil”, o qual reduz a 

competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. 

Relacionado à complexidade e à ineficiência do sistema tributário brasileiro, há o 

problema da informalidade. Este termo, na literatura, possui significado muito fluido podendo 

abranger tanto a evasão de imposto, como a não adequação a uma série de aspectos 

regulatórios tais como padrões de produtos e serviços, ausência de registro de mão-de-obra e 

negócios sem registro governamental. Neste trabalho, informalidade significa que a firma não 

está registrada nos órgãos oficiais do governo. 

De fato, este problema tem sido apontado como um dos entraves ao crescimento 

econômico do país. Em estudos que tiveram por objetivo diagnosticar os entraves do 

crescimento econômico, bem como a informalidade no país, a McKinsey & Company, uma 
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consultoria do segmento de serviços de estratégia empresarial, corroborou um argumento de 

que o país poderia alcançar um crescimento de 7% ao ano, desde que se livrasse dos entraves 

à economia formal, bem como da armadilha da informalidade (Mckinsey Global Institute, 

2000, 2004). 

Apresentando o problema de uma forma muito simplificada, algumas firmas decidem 

sonegar porque parece vantajoso, comparando-se à alternativa de se pagarem todos os 

impostos. Entretanto, a questão possui nuances que serão exploradas em maiores detalhes no 

referencial teórico e nas análises dessa dissertação. 

Assim, o assunto da evasão fiscal será tratado nessa dissertação por se entender que 

essa é uma das escolhas diante de possibilidades de aumento da carga tributária ou mudanças 

no sistema tributário vigente, assim como pela importância dos desdobramentos desse assunto 

e suas conseqüências para o crescimento econômico. 

Finalmente, visto que a formalização da teoria do principal-agente utiliza o 

instrumental da teoria dos jogos, essa dissertação também espera contribuir para ampliar a 

aplicação da teoria dos jogos em administração de empresas, particularmente na pesquisa em 

estratégia empresarial, visando assim o aumento do “mosaico de esclarecimentos” (Saloner, 

1991) derivados da utilização desse instrumental para se analisar o comportamento das firmas, 

que é uma das questões básicas na administração estratégica (Rumelt, Schendel e Teece, 

1995, p. 41, 42). 

Tendo em vista todos os aspectos considerados nesta justificativa, busca-se representar 

através de modelos teóricos as principais questões fiscais envolvidas nas propostas atuais de 

reforma tributária e seus impactos no comportamento das firmas, sob o prisma de uma 

empresa representativa, nas questões relacionadas ao pagamento de impostos e evasão fiscal.  

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: no capítulo dois, serão 

considerados alguns aspectos relativos ao sistema tributário brasileiro, a evolução da carga 

tributária, os problemas associados ao atual modelo de tributação sobre a produção e o 
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consumo no Brasil, seguidos de uma síntese dos principais pontos em discussão nas PECs 

285/2004 e 293/2004. 

No capítulo três, o referencial teórico será elucidado, este terá como enfoque a teoria 

do principal-agente, bem como a adequação desta teoria ao problema da evasão fiscal. Neste 

capítulo também será proposto um esquema de integração entre o referencial teórico e o 

problema dissertação. 

No capítulo quatro, as etapas que compõem a metodologia de pesquisa serão 

apresentadas, desde a escolha da estratégia de pesquisa, até a investigação do problema à luz 

de modelos de exemplificação. 

No capítulo cinco, serão delineados os cenários para a reforma, os modelos de 

exemplificação para o problema da evasão fiscal e as análises das reações das firmas às PECs 

285/2004 e 293/2004.  

Finalmente, no capítulo seis, serão explanadas as considerações finais, as sugestões 

para pesquisas futuras e as limitações desta pesquisa. 
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2  Considerações sobre o sistema tributário 
brasileiro e a reforma tributária 
 

Objetivando fornecer um quadro atualizado que contribua para estruturação de 

cenários, assim como contextualizar o problema, a partir do qual foram bosquejados os 

objetivos a serem alcançados nesta dissertação, este capítulo está dividido da seguinte forma: 

na primeira seção será realizada uma breve consideração sobre “tributação ótima” e as 

contribuições acadêmicas relacionadas; na segunda seção serão discutidos os problemas do 

sistema tributário brasileiro; em seguida, na terceira seção, explanam-se alguns aspectos 

relacionados aos impostos sobre a produção e o consumo. 

Na quarta seção são discutidas as possibilidades de reforma do sistema tributário 

brasileiro; na quinta seção explana-se o problema da evasão fiscal, e, na última seção, 

elucidam-se as principais proposições das PECs 285/2004 e 293/2004, destacando-se as 

proposições contidas nestas PECs que serão enfocadas nesta dissertação.  

 

 

2.1  Considerações sobre um sistema tributário ideal 

Em seu manual de finanças públicas que se tornou um clássico nessa área de pesquisa, 

Musgrave & Musgrave (1980, p. 174-193) argumentam que um conjunto de influências 

econômicas, políticas e sociais é responsável pelo estado de um sistema tributário num 

determinado período. Musgrave & Musgrave continuam o argumento ao observar que 

nenhum planejador ou especialista em finanças públicas utilizou métodos avançados de 

otimização visando chegar a um modelo ideal. Antes, ao longo da história, inúmeras 
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influências e idéias de gestores públicos, estadistas, economistas e filósofos sociais de uma 

forma geral, contribuíram para a evolução dos sistemas tributários nacionais. 

Há, portanto, um conjunto de modificações que ocorrem ao longo do tempo, tal como 

em um processo evolucionário e nem sempre o resultado final equivale ao “melhor dos 

mundos”, o que é conhecido “paradoxo panglossiano”. Freqüentemente, portanto, é 

necessário reformar o modelo tributário vigente, sobretudo quando estes violam os princípios-

chave de um sistema tributário ideal.  

O que seria um regime tributário ideal? A resposta não é simples, porém, está 

associada aos princípios fundamentais de tributação que são: eqüidade, neutralidade, 

eficiência e simplicidade (Musgrave & Musgrave, 1980, p. 174-193; Giambiagi e Álem, 2001, 

p. 37-61; Rezende, 2001, p. 158-170).  

O princípio da eqüidade consiste em tratar os iguais de forma igual (eqüidade 

horizontal) e tratar desiguais de forma desigual (eqüidade vertical). Esse princípio está 

relacionado a dois critérios que por si sós, tornam-se relevantes para tributação. Estes critérios 

são: a capacidade contributiva e o benefício. 

Os critérios de capacidade contributiva e benefício estão relacionados à afirmação de 

Adam Smith, em seu texto clássico “Uma investigação sobre a natureza e as causas da 

riqueza das nações” (1776), de que o súdito de cada Estado deve contribuir para o sustento do 

governo o mais proporcionalmente possível às suas possibilidades de pagamento (capacidade 

contributiva), assim como proporcionalmente à “receita” que este usufrui sob a proteção do 

Estado (benefício). Cabe ressaltar que esses princípios são, normalmente, excludentes. 

O princípio da neutralidade diz respeito a que as decisões de tributar não devem 

interferir nas alocações de recursos cujas decisões são decorrentes da “mão invisível” do 

mercado. A eficiência, por sua vez, refere-se a atingir o estado no qual é impossível modificar 

a atual alocação de recursos na economia de forma a melhorar o bem-estar de um indivíduo 
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sem que haja o prejuízo de outro qualquer, o que também é conhecido como eficiência de 

Pareto.  

Por fim, salvo as exceções em caso de externalidades, ao cobrar os impostos o governo 

não pode incorrer em custos administrativos excessivos, superando, portanto, o “benefício” 

obtido pela receita. Assim, a importância da simplicidade fica estabelecida.  

Expondo esse assunto em outra perspectiva, pode-se afirmar que arrecadação de 

impostos afeta a renda que os indivíduos possuem destinadas ao consumo ou a poupança. 

Quanto maiores os impostos tendem a ser, tanto menor será a renda disponível, logo, os 

governos podem estimular (desacelerar) a economia através de corte (elevação) de impostos, e 

também pela elevação (corte) de gastos. O conjunto de medidas possíveis relacionados ao 

corte ou elevação de impostos compõe a chamada política fiscal. 

Embora o conceito pareça simples, os parâmetros iniciais que determinam a estrutura 

de um sistema tributário podem vir a facilitar ou dificultar a execução da política fiscal, de 

modo que quaisquer que forem as estratégias almejadas pelo Estado, a forma que o sistema 

tributário está configurado pode conferir maior ou menor flexibilidade a consecução de seus 

objetivos.  

Considerando o aspecto da distribuição de renda, Gremaud, Vasconcelos e Toledo Jr 

(2002, p. 195) classificam os sistemas tributários como: progressivo (quem ganha mais, paga 

mais em termos de alíquotas); regressivo (quem ganha menos, paga menos em termos de 

alíquotas) e neutro (participação igual, em termos de alíquotas, qualquer que seja o nível de 

renda). Se a melhoria da distribuição de renda está entre os objetivos do Estado, mas a 

estrutura do sistema tributário for composta por um alto volume de impostos regressivos, 

então a política fiscal poderá ser inócua.  

Pela óptica das firmas, se um dos objetivos econômicos for o estímulo ao 

empreendedorismo e a conseqüente ampliação de empregos pelas pequenas e médias 

empresas, então um sistema tributário regressivo ou neutro pode dificultar, ou mesmo 
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inviabilizar a entrada de novas firmas. Portanto, quanto mais flexível o sistema tributário, 

tanto maior a possibilidade de efetividade das políticas que tenham em vista alterar os rumos 

da conjuntura econômica. Portanto, a estrutura tributária ideal deve afetar de forma positiva o 

nível e a distribuição de renda, a competitividade das firmas e o crescimento da economia 

como um todo.  

Entre os estudos acadêmicos de destaque sobre sistema tributário ideal, que está 

relacionado com o problema da “tributação ótima”, encontram-se as contribuições clássicas 

de Ramsey (1927) e de Mirrlees (1971).  

Mirrlees analisou de que forma o governo pode estabelecer uma agenda ótima de 

imposto, dado que ele não observa as habilidades dos agentes para ganhar renda. Seus estudos 

sobre modelos de tributação ideal contribuíram tanto para o desenvolvimento do problema da 

informação assimétrica e da “seleção adversa”, como para a literatura de “desenho de 

mecanismos” (Rasmunsen, 2002, p. 234, 255-262), ambos diretamente associados à teoria do 

principal-agente, cujas definições e implicações para o problema de pesquisa dessa 

dissertação serão tratadas no próximo capítulo. 

De uma forma geral, os estudos sobre a tributação ótima tratam de como encontrar a 

melhor forma de arrecadação visando à maximização da função de bem-estar social, dado a 

restrição orçamentária do governo. Acerca destas contribuições acadêmicas, Barbosa e 

Siqueira (2001) afirmam: 

A análise do imposto ótimo tem como base um enfoque normativo, isto é, 
procura-se identificar os impostos que deveriam ser estabelecidos e não 
explicar os que são efetivamente implementados. Portanto, não se deve 
esperar uma relação próxima entre a teoria da tributação ótima e os sistemas 
tributários vigentes. (BARBOSA e SIQUEIRA, 2001, p. 6). 
 

Giambiagi e Além (2001, p. 239-240) associam a discussão de um sistema tributário 

“ideal” ao processo de aproximação do “ótimo de Pareto”, isto é, uma vez atingindo o ponto 

ótimo seria impossível a melhoria de um agente sem o prejuízo para outro. Segundo estes 

autores, o sistema tributário brasileiro estaria num ponto em que uma reforma implicaria na 
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melhoria de alguns grupos em detrimento de outros. Portanto, o sistema tributário brasileiro 

está longe do ideal. 

Reformar o sistema tributário é uma tarefa desafiadora que envolve equilibrar os 

objetivos econômicos do Estado e os princípios de uma tributação ideal, com a necessidade de 

sanar os problemas financeiros e fiscais já existentes. Por isso, é possível analisar a 

determinação de taxas ótimas de tributação sob a ótica das opções excludentes (trade-offs) 

entre os objetivos de eqüidade e eficiência. Ou seja, ao governo cabe tanto arrecadar o 

bastante para financiar seus gastos com o menor custo administrativo (simplicidade), como 

também alcançar outros objetivos de redução de desigualdades pela redistribuição de recursos 

(eqüidade). 

Quais os problemas encontrados no sistema tributário brasileiro? Na próxima seção 

serão feitos comentários sobre estes problemas, e também serão realizadas algumas 

considerações sobre a evolução da carga tributária no Brasil. 

 

 

2.2  Problemas do sistema tributário brasileiro 

A rigor, por Sistema Tributário Nacional (STN) se entende o conjunto de disposições 

contidas nos artigos 145 a 162 da Constituição Federal2, constantes sob este título. Entretanto, 

o sistema tributário brasileiro é mais amplo, sendo composto de outros comandos 

constitucionais referentes a tributos, bem como um conjunto complexo de normas, leis 

complementares, legislações estaduais e municipais, formando o arcabouço jurídico-legal da 

arrecadação tributária. 

Visto que o sistema tributário brasileiro é fundamentado na Constituição, uma reforma 

tributária necessita ser precedida por uma emenda constitucional capaz de regulamentar as 

                                                 
2 Anexo A. 
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reações em cadeia que tornam possível a efetivação desta reforma. Por esta razão, é comum 

associar o processo de reforma tributária com alterações no STN e outros artigos da 

Constituição que se refiram à tributação. 

Entre as características do sistema tributário brasileiro podem-se destacar: (1) a 

existência de tributação com efeitos cumulativos; (2) o alto peso dos impostos indiretos; e (3) 

o grande número de tributos e legislações associadas (caso do ICMS, que será comentado em 

maiores detalhes na próxima seção). 

O excessivo número de tributos, que incluem impostos, taxas e contribuições 

(Constituição Federal, art. 145, I, II e III), tem sido freqüentemente trazido à tona quando se 

discutem os problemas do sistema tributário brasileiro (Giambagi e Além, 2001, p. 268-269). 

Contudo, conforme os dados da Secretaria da Receita Federal indicam, alguns poucos tributos 

são de grande representatividade para a carga tributária (Receita Federal, 2005). Por exemplo, 

juntos, o imposto de renda (IR), ICMS, IPI e contribuições sociais (PIS e Confins), cinco 

tributos ao todo, constituíram-se em 72,45% da arrecadação no ano de 2004.  

Um estudo realizado pela GVConsult e Instituto Brasileiro de Ética Empresarial 

(GVConsult e ETCO, 2005, p. 7) destaca que tributos como a Confins, o PIS, o ISS e a CPMF 

não apenas aumentaram a carga tributária sobre os bens e serviços, ao longo da década de 

1990, como também chegaram a compor cerca de 50% da receita tributária total.  

A figura 1(2), a seguir, apresenta a evolução da carga tributária calculada como 

percentual do Produto Interno Bruto (PIB). Conforme exibido neste gráfico, o percentual dos 

impostos em relação ao PIB, que compõem a carga tributária, vem apresentando crescimentos 

contínuos, tendo passado de 28,58% em 1997, para 35,91% no ano de 2004.  
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Figura 1 (2) – Evolução da carga tributária brasileira em relação ao PIB (em percentual) 

Fonte: Elaboração do autor, baseado nos dados da Receita Federal, 2005 
 

Embora o crescimento do peso dos tributos em relação ao PIB associado à quantidade 

de impostos no Brasil transmita a impressão de carga tributária excessiva, cabe ressaltar que 

esta ainda é menor do que a carga tributária de alguns países tais como a Dinamarca (52, 

40%), Suécia (50,30%), Alemanha (44,20%), entre outros, embora nestes países não se 

retribuam os serviços públicos (i.e. saúde, segurança, entre outros) com a mesma qualidade.  

Contudo, a comparação entre a carga tributária brasileira e a de outros países 

demonstra maiores distorções quando realizada com os países da América Latina, dentre os 

quais o Brasil tem a maior carga tributária, além das considerações sobre a contrapartida da 

qualidade dos serviços públicos, comentada anteriormente, que está relacionada ao critério do 

benefício e ao bem-estar social sob a ótica de Pareto.  

Em relação à percepção do tamanho da carga tributária brasileira, Gremaud, 

Vasconcelos e Toledo Jr (2002, p. 203) afirmam que ao combinar a sensação de carga 

tributária pesada com os dados de arrecadação, poder-se-ia deduzir que: se por um lado alguns 

não pagam nenhum imposto no Brasil; por outro, os que pagam, pagam muito.  

Assim, a magnitude da carga tributária associada aos problemas mencionados 

anteriormente, isto é, a cumulatividade de impostos, a ênfase na tributação indireta e a 
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complexidade da legislação, indicam que o sistema tributário brasileiro necessita da 

realização de mudanças.  

Muito embora o sistema tributário tenha passado por modificações e transformações 

de grande impacto nos últimos quarenta anos, refletindo tanto as modificações políticas como 

as transformações no campo das finanças públicas, muitas distorções precisam de correções, 

que compõem uma tarefa que exige um grande esforço. 

 

 

2.3  Tributação sobre venda e consumo  

Visto que as propostas de reforma tributária que compõem os cenários analisados 

nessa dissertação enfocam na tributação sobre consumo, essa seção tem por objetivo destacar 

aspectos acerca desse tipo de arrecadação no Brasil, bem como as oportunidades de melhoria. 

Conforme delineado na seção anterior, uma questão crítica do sistema tributário 

brasileiro diz respeito à ênfase na tributação indireta, visto que esta onera não a parcela que 

“sobra” de renda e sim, a parcela consumida. Segundo dados da Secretaria da Receita Federal 

(SRF), os impostos ligados ao consumo e a produção corresponderam a 40,08% do total da 

carga tributária em 2004, que por sua vez correspondeu a 16,81% do Produto Interno Bruto 

(Receita Federal, 2005).  

A ênfase nos impostos indiretos não apenas introduz regressividade ao sistema 

tributário, como também contradiz a previsão constitucional de que “os impostos, sempre que 

possível, terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do 

contribuinte” (Constituição Federal, art. 145, III, § 1º), logo, a Constituição Federal endossa 

um sistema tributário progressivo. 

Os principais tributos incidentes sobre venda e consumo no Brasil são: o imposto 

sobre circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e 
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intermunicipal e de comunicação (ICMS); imposto federal sobre produtos industrializados 

(IPI); imposto municipal sobre serviços (ISS); imposto sobre importação (II); imposto sobre 

operação financeira (IOF); e a contribuição social para financiamento da seguridade social 

(Confins). Ressaltando-se que, considerando-se o regime de longo prazo, todos demais 

tributos também seriam incidentes sobre a venda e o consumo. 

Em pesquisa realizada entre 34 países sobre a configuração da carga tributária e 

alíquotas de impostos, a Deloitte (2003, p. 6), uma das quatro maiores empresas de auditoria e 

consultoria empresarial do mundo, constatou que as combinações de alíquotas médias sobre 

os impostos do tipo “valor adicionado” (IPI e ICMS) no Brasil são pelo menos 14% 

superiores à média global e são muito superiores às alíquotas praticadas, por exemplo, pelos 

países asiáticos, conforme apresentado na figura 2(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 (2) – Alíquotas de impostos do tipo “valor agregado” 
Fonte: Deloitte (2003, p. 6) 

 

Adicionalmente, a partir de levantamento de dados da Receita Federal acerca da carga 

tributária, observados na tabela 1(2), verifica-se que em 2004 a tributação sobre venda e 

consumo no Brasil representou 16,25% do PIB, isto é, 45,25% do total arrecadado nesse ano. 
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Tabela 1 (2) – Arrecadação de tributos sobre o consumo interno em 2004 
Tributo % PIB % em relação à 

carga total 
% Participação  

ICMS 

IPI 

Confins 

PIS 

IOF 

ISS 

Imposto sobre importação 

CIDE 

7,83 

1,28 

4,39 

0,97 

0,29 

0,55 

0,50 

0,44 

  21,80 

  3,55 

12,23 

  2,70 

  0,82 

  1,53 

  1,45 

  1,23 

48,18 

7,88 

27,02 

5,97 

1,78 

3,38 

3,08 

2,71 

TOTAL 16,25 45,25 100,00 
Fonte: Dados da Receita Federal, 2005 

 

Conforme pode ser verificado na tabela 1(2), o ICMS é o tributo de maior peso no 

total da arrecadação, representando 7,83% do PIB, ou 21,80% da carga tributária total, assim 

como 48,18% de todo imposto sobre venda e consumo no Brasil. O peso relativo do ICMS em 

parte explica não apenas a controvérsia em torno deste imposto nas discussões pela reforma 

tributária, como também aos impactos que a melhoria nas formas de arrecadação deste 

imposto representaria para o sistema tributário brasileiro.  

Ademais, a venda de produtos brasileiros no exterior pode ser afetada negativamente. 

De fato, a competitividade de alguns produtos brasileiros é prejudicada devido à 

cumulatividade de alguns tributos sobre venda e consumo, cuja tributação possui o chamado 

“efeito cascata”, como é o caso dos impostos que incidem sobre a receita bruta (PIS, Confins 

e CPMF). Desta forma, estes produtos não conseguem ser completamente desonerados na 

exportação. 

Adicionalmente, conforme observado por Giambiagi e Além (2001, p. 50), tributos 

sobre o consumo também implicam no aumento de custos, dado que estes tributos adotam o 

princípio da origem no comércio internacional, ou seja, a arrecadação ocorre no local em que 

o produto é vendido, desta forma, a tributação incide sobre a exportação.  
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Contudo, em um período de aquecimento do comércio internacional, a fim de se 

garantir a competitividade de preços de produtos nacionais, faz-se necessário a convergência e 

harmonização de sistemas tributários cujos parceiros praticam o princípio do destino em que o 

tributo é recolhido na importação. 

Outra questão crítica na tributação sobre o consumo no Brasil, diz respeito à 

complexidade da legislação que tem sido apontada como um fator responsável pela 

sobrecarga dos departamentos contábeis e fiscais de empresas que distribuem produtos em 

diversas unidades federativas. Estima-se que exista mais de cinco alíquotas de ICMS em cada 

unidade federativa e cerca de 200 alíquotas de IPI (Lima, 1999, p.15), complexidade similar 

também pode ser observada no imposto sobre importação (II). 

Visando corrigir parte significativa dos problemas destacados, entre as principais 

discussões da reforma tributária estão: o fim da cumulatividade dos impostos e o término da 

tributação baseada na produção. Em relação ao primeiro item, busca-se a implementação de 

um sistema mais moderno de tributação sobre o consumo, instrumentalizado através da 

criação de um IVA (imposto sobre valor agregado). Devido à importância do tema e a 

inclusão deste numa das PECs (PEC 293/2004), a próxima seção discutirá aspectos relevantes 

a respeito desta forma de tributação. 

 

2.3.1  Aspectos relevantes acerca da tributação sobre valor 

agregado 

 

O imposto sobre valor agregado (IVA) é a forma mais difundida de tributação sobre o 

consumo em países desenvolvidos. O Brasil foi pioneiro na adoção deste tipo de tributação 

durante a reforma tributária de 1967, com a criação do antigo ICM (que foi sucedido pelo 

ICMS em 1988).  
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Contudo, em virtude da existência de outro imposto relevante sobre o consumo, o IPI, 

além do fato que o ICMS pode incidir sobre o IPI, o que implica em cumulatividade, pode-se 

afirmar que o ICMS não é um IVA em sentido estrito.  

No modelo de tributação sobre o valor agregado, aplica-se o tributo sobre o valor que 

se adiciona em cada estágio de uma cadeia produtiva, que pode ser definido como o valor da 

diferença entre o preço de venda e o custo de compra de um determinado bem. 

Dentre os métodos de cálculo do IVA encontram-se: (1º.) método da adição; (2º.) 

método da subtração, e (3º.) método do crédito fiscal. Pelo método da adição, o imposto a 

pagar é calculado a partir da soma dos valores que remunera os fatores de produção utilizados 

na etapa do processo (incluindo salários, juros e lucros). No método da subtração, porém, 

computa-se o valor adicionado através da dedução do valor de compra. 

Finalmente, pelo método do crédito fiscal a empresa se credita de um valor pela 

compra de produtos e deduz esse montante por ocasião do pagamento do imposto devido pela 

venda, que é o mesmo método adotado na forma mais freqüente de arrecadação do ICMS. Por 

exemplo, se no valor de compra de uma mercadoria por uma empresa comercial o imposto 

inserido na compra totaliza cem reais (R$ 100,00), ao passo que na ocasião da venda desta 

mercadoria para o consumidor final o imposto inserido no valor de venda é de cento e setenta 

reais (R$ 170,00), então a empresa comercial deverá arrecadar o valor equivalente à diferença 

entre os dois valores, isto é, setenta reais (R$ 170,00 – R$ 100,00 = R$ 70,00). 

Considerando-se estes métodos sob o prisma das oportunidades de evasão fiscal, 

perceba-se que pelo método da adição poderia haver um incentivo para a firma modificar os 

valores de remuneração dos fatores de produção (que incluem o lucro), a fim de pagar menos 

imposto, diminuindo assim a arrecadação do governo.  

Por outro lado, pelo método do crédito fiscal, poderia haver incentivos para a 

formação de conluios com o fornecedor para a sonegação de impostos. Por estes motivos, dos 



29 

métodos possíveis de apuração do IVA, o da subtração é considerado o mais recomendado 

(Rezende, 2001, p. 223).  

 

 

2.4  A reforma tributária e seus entraves  

De uma maneira geral, entende-se por “reforma tributária” as modificações referentes 

às emendas e aos aprimoramentos do STN. Diversas “reformas tributárias” foram realizadas 

no Brasil ao longo de sua história. Porém, para alguns, aquilo que vem sendo rotulado de 

“reforma tributária” ou “mini-reforma”, entre outros, não passam de remendos que buscam 

apenas o aumento da arrecadação sem a contraprestação de melhores serviços públicos.  

Alguns autores têm argumentado que desde a modificação do sistema tributário 

nacional em 1965, não houve nenhuma “reforma”, em sentido estrito, no Brasil, considerando 

a permanência dos problemas anteriormente citados (Giambiagi e Além, 2001).  

Rezende (2003, p. 222) também argumenta que “as reformas tributárias no final dos 

anos 1960 realizadas no Brasil, não possibilitaram, por exemplo, que os impostos cobrados 

em diferentes estágios produtivos tais como o ICM e o IPI se tornassem um autêntico IVA-

Consumo”, isto é, IVA que não é incidente sobre bens de capital, “na linha das 

recomendações teóricas e da experiência acumulada nos países da Comunidade Européia”.  

É possível afirmar que no âmago da discussão das propostas de reforma tributária 

estão as respostas às seguintes questões: (1º.) quais os impactos globais sobre a economia 

brasileira? (2º.) que efeitos trarão sobre a atual distribuição do total da carga tributária, 

sobretudo do ICMS? (3º.) quais as unidades federativas (estados) que ganham, e quais as que 

perdem? (4º.) em que medida as indústrias ou setores econômicos serão afetados? (5º.) quais 

os efeitos das mudanças no comportamento das firmas?  
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Tome-se, por exemplo, um dos principais entraves políticos para a aprovação de uma 

reforma tributária: a distribuição de receitas entre as unidades federativas. Uma vez que o 

ICMS é a mais importante fonte de receita dos estados, uma mudança desta natureza poderia 

reduzir a base de arrecadação de alguns e aumentar a de outros.  

De fato, tanto o nível em que se daria a partilha das receitas arrecadadas, quanto à 

possibilidade de perda de competência das unidades federativas para tributar compõe o 

chamado “problema federativo” que tem sido apontada como uma das questões críticas 

relacionada à reforma tributária (Rezende, 2001, 2003). 

Lopes Filho (2003, p. 138) define “federação” como a forma de organização em que 

coexistem várias ordens jurídicas e políticas autônomas e interdependentes em um Estado. 

Porém, pode-se afirmar que a autonomia das unidades federativas seria proporcional aos 

recursos financeiros disponíveis. 

Por esta razão, desde a proclamação da República e a conversão do país em uma 

federação, estabeleceram-se grandes discussões em torno da partilha das receitas tributárias 

entre a União e as unidades federativas, uma vez que, em grande medida, a dotação de 

recursos estaria relacionada ao poder político dos estados (Amed e Negreiros, 2000, p.230-

305).  

A tabela 2(2), a seguir, demonstra a distribuição da carga tributária por esfera do 

governo em 2003 e 2004. Nesta, a coluna “valor” exibe a arrecadação total em milhões de 

reais, ao passo que a coluna “%PIB” representa este valor relativo ao Produto Interno Bruto. 

 

Tabela 2 (2) – Carga tributária por esfera do governo - “valor” em milhões de reais 
ANO 2003 2004 

  Valor  % do 
Total 

% PIB Valor  % do 
Total 

% 
PIB 

UNIÃO 377.081 69,43 24,23 442.280 69,72 25,04
ESTADOS 142.284 26,20 9,14 165.324 26,06 9,36
MUNICÍPIOS 23.774 4,38 1,53 26.786 4,22 1,52
TOTAL 543.139 100,00 34,90 634.390 100,00 35,92

Fonte: Dados da Receita Federal (2005) elaboração do autor 
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Conforme pode ser observado na tabela 2(2), a União concentra a maior parte da 

arrecadação em relação ao PIB, tendo alcançado 25,04% do PIB em 2004. Levando-se em 

consideração o total a arrecadado, a arrecadação da União aumentou de 69,43%, em 2003, 

para 69,72 % da arrecadação em 2004, demonstrando assim um ligeiro aumento de 

concentração do poder de arrecadação pela União. 

Visto que a PEC 285/2004 em discussão sugere a unificação da legislação do ICMS e 

a vedação de incentivos fiscais, alguns argumentam que a perda da competência de legislação 

pelos estados, contribuiria para o enfraquecimento da Federação, dado que esta possuiria um 

viés de centralização de poder na União (FENAFISCO, 2005, p.12-15; Lopes Filho, 2003, 

p.137-152).  

 Em sua discussão sobre o tema, Rezende (2003, p.153-166) argumenta que o atrito 

entre as unidades federativas com as competições tributárias, também chamadas de “guerras 

fiscais”, é outro fator que enfraquece a Federação. Ademais, as modificações no cenário 

internacional demandariam alterações visando à convergência dos sistemas tributários cuja 

implementação implicaria na perda de alguma autonomia para tributar. 

 

 

2.5  O problema da evasão fiscal e seus incentivos  

 

 A organização de um sistema tributário eficaz é crucial para as empresas. Com efeito, 

um sistema tributário que penalize a produção, ou cuja carga seja percebida como onerosa 

pelos agentes, pode fomentar uma cultura de sonegação ou evasão fiscal que tem um efeito 

predatório na cadeia de produção, visto que é criada uma “vantagem competitiva” para 

empresas que agem de forma ilegal, trazendo prejuízos não apenas para competitividade, 
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como também para a sociedade em geral, que deixa de usufruir os benefícios dos impostos 

que deveriam ser arrecadados. 

 Em relação ao ciclo que conduz à existência tanto de informalidade como de evasão 

fiscal, Giambiagi e Além, 2001, argumentam: 

A existência de sonegação conduz à utilização de alíquotas nominais de 
imposto excessivamente altas que incentivam mais sonegação, o que, por sua 
vez, exige aumento de alíquotas para garantir o nível de arrecadação, 
fechando o círculo vicioso da injustiça fiscal: contribuintes que cumprem 
rigorosamente suas obrigações – principalmente, aqueles cujos impostos são 
retidos na fonte – competem em desvantagem com sonegadores e são 
prejudicados por novos aumentos de alíquotas. (GIAMBIAGI e ALÉM, 
2001, p. 264). 
 

 De fato, a evasão fiscal tem sido apontada como um fator impeditivo do crescimento 

econômico do país. Em pesquisa que investigou os entraves para o crescimento do Produto 

Interno Bruto no Brasil, o Mckinsey Global Institute (MGI, 2004), sugeriu que, embora a 

informalidade seja mantida pelos governos por questões nobres e “bem-intencionadas” tais 

como o alívio da pobreza dos trabalhadores informais, ou mesmo a geração de emprego das 

firmas sonegadoras; esta deveria ser combatida devido aos baixos incentivos que as empresas 

informais possuem para investirem em ativo físico, capital humano e no aumento de 

produtividade.  

 Esse espiral de baixa produtividade, descrito na pesquisa da Mckinsey, ocorre devido 

ao receio das firmas sonegadoras em “chamarem atenção para si” pelo crescimento, pelo 

acesso restrito ao crédito barato em instituições oficiais que impede sua alavancagem, e 

também devido ao baixo acesso a um aparato legal que proteja sua propriedade física ou 

intelectual, o que reduz as possibilidades de mudanças tecnológicas – que é um “fenômeno 

central do desenvolvimento” (Schumpeter, 1985, p. 47-49). 

 Com a sonegação generalizada, há um ciclo vicioso, pois empresas que sonegam 

tendem a procurar fornecedores informais, formando quiçá uma cadeia de fornecimento na 

informalidade, desde um fornecedor disposto a “vender sem nota” ou de forma subfaturada, 

até um contador disposto a preencher relatórios inexatos ao fisco.  
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 Este ciclo aumenta a barreira para que estas empresas venham a se expandir, já que 

elas são vítimas de uma “armadilha” em que evadem imposto, dado que seus fornecedores e 

mesmo seus clientes também o fazem, conforme ilustrado na figura 3(2). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 (2) – O ciclo da informalidade e incentivos a sonegação 
Fonte: Mckinsey Global Institute, (2004, p. 8) 

 

Por outro lado, empresas que não sonegam, que eventualmente concorrem com 

produtos similares às empresas que sonegam, tenderiam a ser mais produtivas. Ademais, 

dadas as inovações tecnológicas, estas empregariam um maior número de pessoas em seu 

negócio. Entretanto, as empresas não sonegadoras têm a dinâmica de sua competição 

prejudicada à medida que o setor é invadido por empresas sonegadoras, que poderão oferecer 

produtos com menores preços, logo, a rentabilidade das empresas que não sonegam deteriora-

se, reduzindo sua capacidade de investimento e assim, incentivando a empresa formal a 

também sonegar. 
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2.6  As Propostas de Emendas Constitucionais 285 (PEC 

285/2004) e 293 (PEC 293/2004) 

Não obstante diversas propostas de reforma tributária tenham passado para apreciação 

pelo Legislativo desde 1995, quando o debate em torno da reforma passou a tomar vulto, as 

sugestões aprovadas desde então tiveram caráter relativamente modesto.  

Em contraste, nas duas propostas de emendas constitucionais que são enfocadas neste 

trabalho são sugeridas mudanças de grande impacto no sistema tributário brasileiro, que se 

relacionam com a principal forma de arrecadação de impostos vigente, a tributação sobre o 

consumo. 

A gênese dessas PECs em discussão é resultado de um conjunto de matérias 

remanescentes da PEC 41/2003, que se transformou na Emenda Constitucional n º. 42, de 

escopo limitado, e que posteriormente foi transformada na PEC 228/2004. Visto que esta PEC 

possuía elementos excludentes, esta foi desmembrada nas PECs 285/2004 e 293/2004. 

A primeira proposta de emenda constitucional (PEC 285/2004) trata de algumas 

proposições inovadoras em relação ao ICMS, visando à correção de algumas discussões que 

se comenta nas seções anteriores deste capítulo. Nesta PEC destacam-se os seguintes 

aspectos: 

a) Fixação e uniformização de alíquotas do ICMS em todo território nacional, que passará 

a ter legislação única; 

b) Incidência do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular; 

c) Regulamentação acerca da incidência do ICMS sobre energia em todas as etapas de 

produção, bem como sobre petróleo e seus derivados; 

d) Vedação à concessão de novos benefícios e incentivos fiscais entre as unidades 

federativas, contribuindo para o fim das competições tributárias, as chamadas “guerras 

fiscais”; 
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e) Estabelecimento de adicional de ICMS para combustíveis e em três mercadorias 

adicionais que tiverem alíquotas superiores às que virem a ser definidas; 

f) Determinação de matéria adicional que será regida por lei complementar, que inclui os 

regimes especiais de tributação, bem como as regras para substituição tributária, entre 

outros. 

A partir da consideração dos aspectos “b”, “c”, “d” e “e”, pode-se deduzir que um dos 

objetivos implícitos desta PEC está associado ao aumento de arrecadação.  

Em contraste, a PEC 293/2004 tem sido considerada de teor mais amplo, delineando 

algumas transformações de maior impacto sobre o sistema tributário, dentre as quais se 

incluem: 

a) Estabelecimento de limites e mecanismos de controle para a carga tributária nacional; 

b) Criação, em regime de urgência, de uma política de desenvolvimento industrial que 

vise à redução de desigualdades entre regiões da federação; 

c) Promoções de transformações no STN, a partir de 2007, que incluam as alterações do 

ICMS, IPI, ISS e contribuições destinadas à seguridade social, visando à consolidação 

destes em um imposto incidente sobre o valor adicionado (IVA); 

d) Criação de um novo sistema de partilha de tributos entre as esferas do governo. 

Para a formulação dos cenários discutidos nesta dissertação, serão consideradas as 

possíveis conseqüências da unificação da legislação do ICMS, para carga tributária de uma 

firma representativa (i.e. manutenção da carga, aumento ou diminuição).  

Também será considerada a hipótese de término da concessão de novos incentivos 

fiscais, assim como a possibilidade de criação de um imposto sobre o valor agregado, 

conforme proposto na PEC 293/2004. Cada cenário será investigado tomando-se em 

consideração as contribuições da teoria do principal-agente, que será abordada no próximo 

capítulo. 
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3  Fundamentação teórica 
 

Uma das questões fundamentais estudadas na pesquisa de administração estratégica 

diz respeito ao comportamento das firmas. Rumelt, Schendel e Teece (1995) ampliam essa 

questão da seguinte forma: 

“Será que as firmas se comportam como agentes racionais, caso contrário, 

que modelos deveriam ser utilizados pelos pesquisadores ou formuladores de 

políticas? (...) Podem os modelos analíticos de comportamento racional e 

não racional se mover além do seu status ad hoc atual?” (RUMELT, 

SCHENDEL e TEECE, 1995, p. 41,42). 

Alguns pesquisadores em estratégia empresarial têm argumentado favoravelmente 

acerca do poder ilustrativo de ferramentas analíticas baseadas na teoria dos jogos na análise 

de interações estratégicas das firmas (Camerer, 1991, Saloner, 1991, Postrel, 1991), ou 

mesmo como forma de “ordenar o pensamento estratégico” (Lampel, 2000, p. 88, 89). 

Relacionado a isso, visto que esta dissertação lida com interações entre as firmas e 

governo, escolheu-se como referencial a teoria do principal-agente. Esta teoria trata de 

situações em que há uma “relação de agência”. Tal relação existe “sempre que o bem-estar de 

um dos participantes depende daquilo que é feito por uma outra pessoa, também participante” 

(Pindyck e Rubinfeld, 2002, p. 617).  

Para o entendimento dos resultados obtidos numa interação do tipo principal-agente 

Pindcyck e Rubinfeld (2002) também destacam a importância da informação, que pode ser 

definida como o conhecimento que os indivíduos possuem sobre diferentes variáveis em um 

dado momento numa interação. 
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A fim de explicar a teoria do principal-agente e sua relação com o problema discutido 

nessa dissertação, este capítulo está dividido da seguinte forma: serão destacados, 

primeiramente, os aspectos centrais da teoria do principal-agente, através da definição de 

termos relacionados e da formalização desta teoria. Finalmente, será discutida a questão da 

adaptabilidade entre o referencial teórico e o problema investigado nesta dissertação. 

 

 

3.1 Teoria do principal-agente  

Os problemas existentes nas relações entre contratantes e contratados estão entre as 

questões principais da teoria do principal-agente, uma vez que esta aborda as situações em 

que uma das partes (o agente) pode ocultar ações e informações do responsável pelo contrato 

(o principal), o qual, por sua vez, incorreria em altos custos de monitoramento, criando uma 

situação de risco moral ou seleção adversa (Rumelt, Schendel e Teece, 1995, p. 28).  

A teoria do principal-agente, portanto, enfoca o desenho de mecanismos de incentivo 

entre “principal” (jogador que regula e não é informado) e “agente” (jogador que sofre os 

efeitos da regulação e que possui o melhor conjunto de informações).  

Dentre as principais aplicações da teoria do principal-agente na pesquisa em estratégia 

empresarial encontram-se as questões relacionadas à remuneração variável de executivos, ou 

na construção de mecanismos que diminuam distorções no processo de orçamento de capital 

(Rumelt, Schendel e Teece, 1995, p. 28-30).  

No Brasil, alguns estudos têm aplicado esta teoria aos aspectos relacionados à 

governança corporativa (Silva e Moraes, 2004, p. 1-15; Silva e Magalhães Filho, 2004, p. 1-

16; Fonte Filho e Balassiano, 2004, p. 1-16; Mendonça e Machado Filho, 2004, p. 1-11), bem 

como em questões relativas ao gerenciamento fraudulento de resultados contábeis (Cupertino, 

2004, p.1-16).  
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Ao discutir as explicações para os determinantes do sucesso das firmas fornecidas 

pelos trabalhos pioneiros em administração estratégica, que explicam que o sucesso das 

empresas necessita do alinhamento consistente entre objetivos e metas e políticas funcionais, 

Porter (1991, p. 96) argumenta que a estratégia empresarial seria a solução ao problema da 

agência. Isso ocorreria porque a estratégia empresarial agiria como um fator de integração 

entre metas, objetivos organizacionais e atividades desempenhadas pelos departamentos da 

firma. 

Similarmente, ao argumentar sobre os benefícios da utilização ferramentas baseadas 

na teoria dos jogos, Camerer (1991, p. 148) afirma que a formulação de estratégias é um jogo 

entre firmas, ao passo que a implementação é um jogo dentro da firma. Portanto, a 

implementação estratégica requer o alinhamento entre atividades e incentivos que é o foco da 

teoria do principal-agente, referida por Camerer como “modelos da teoria dos jogos de 

relações de agência e incentivos”. 

A pesquisa em estratégia empresarial insere a teoria do principal-agente entre os seus 

principais paradigmas. Em sua proposição de um novo arcabouço (framework) para 

administração estratégica, Teece, Shuen e Pisano (1997), sugerem que neste campo de 

pesquisa permeiam quatro paradigmas dominantes. 

O primeiro paradigma é baseado nas pesquisas de Mason e Bain (1930) da 

organização industrial que influenciou a criação do modelo das cinco forças de Porter (1986); 

o segundo é o “conflito estratégico”, baseado em pesquisas da teoria dos jogos, tal como 

encontrado em Shapiro (1989); o terceiro é a visão baseada nos recursos (RBV); e, por fim, a 

proposta das capacidades dinâmicas (dynamic capabilities), em que se postula a evolução das 

capacidades das firmas sob uma ótica semelhante à proposta pela economia evolucionária 

(Nelson e Winter, 1982) e dos jogos evolucionários (Smith, 1982). 
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No quadro 1(3), a seguir, exibem-se os principais autores que formaram as raízes 

intelectuais destes paradigmas, os pressupostos de racionalidade adotados, as unidades de 

análise, bem como os principais aspectos de cada um desses paradigmas. 

 

Paradigma Raízes intelectuais Premissas de 

racionalidade 

Unidade de 

análise 

Preocupação 

focal 

Forças 

competitivas 

Mason, Bain, Porter Racional Indústrias, 

firmas e 

produtos 

Condições 

estruturais e 

posicionamento 

competitivo 

Conflito 

estratégico 

von Neumann e 

Morgenstern, Nash, 

Selter, Harsanyi, 

Shapiro, Maquiavel, 

Schelling, Cournot  

Hiper-racional Firmas e 

produtos 

Interações 

estratégicas 

 

 

Visão baseada 

nos recursos 

(RBV) 

Penrose, Selznick, 

Christensen, Andrews

Racional Recursos Fungibilidade 

de ativos 

Perspectiva das 

capacidades 

dinâmicas 

Schumpeter, Nelson, 

Winter, Teece, Smith 

Racional Processos, 

posições e 

trajetórias 

Acumulação de 

ativos, não-

imitabilidade e 

replicação  

Quadro 1 (3) – Paradigmas de Administração estratégica 
Fonte: Baseado em Teece, Pisano e Shuen (1997, p. 528) 

 

É importante observar, pois, que o paradigma do “conflito estratégico” está 

relacionado ao enfoque teórico desta dissertação, a teoria do principal agente, cuja 

formalização tem por base a teoria dos jogos (Dutta e Radner, 1994, p. 871- 903; Rasmunsen, 

2002, p. 159-290). 
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3.1.1  Definição de termos 

A fim de se entender os elementos da teoria do principal-agente, esta seção define 

alguns dos termos mais utilizados, baseando-se nas explanações de Aumann e Hart (1992), 

Varian (2000), Pindyck e Rubinfeld, (2002), Rasmunsen (2002) e Fiani (2004). 

A utilidade se refere a um índice quantitativo que representa a satisfação que um 

consumidor obtém com diferentes conjuntos de bens e serviços, estes conjuntos também são 

conhecidos como “cesta de mercado” ou “cesta de consumo”. Em outras palavras, a utilidade 

é um “modo de descrever as preferências” dos indivíduos em relação a uma “cesta de 

consumo” (Pindyck e Rubinfeld, 2002, p. 63-75; Varian, 2000, p. 56, 57). Pode-se generalizar 

esta definição de utilidade para qualquer unidade individual, como, por exemplo, as firmas, 

que têm como componente principal de sua satisfação o lucro. 

A racionalidade, que é um dos pressupostos da teoria do principal-agente, aplica-se 

ao comportamento em que os indivíduos buscam o melhor para si. Alguns autores, tais como 

Teece, Shuen e Pisano (1997) designam tal pressuposto, nos modelos da teoria dos jogos, de 

hiperacionalidade, conforme exibido no quadro 1(3), este termo, que não é definido de 

forma explícita pelos autores, refere-se possivelmente ao fato de que nestes modelos os 

indivíduos maximizam suas utilidades.  

A expressão “jogadores” se aplica tanto a indivíduos como a entidades coletivas 

(Aumann e Hart, 1992) que tomam decisões e, por conseguinte, têm por objetivo maximizar a 

utilidade destas decisões (i.e. são racionais).  

As ações são movimentos ou escolhas realizadas pelo jogador. Por outro lado, as 

recompensas ou payoffs se referem à utilidade que os jogadores obtêm após o término do 

jogo, quando todos os jogadores escolherem seus possíveis movimentos. 

Em jogos simultâneos ou jogos de uma única rodada, tais como o jogo estilizado do 

“dilema dos prisioneiros”, estratégias e ações são sinônimos. Porém, quando os jogos são 
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realizados em mais de uma rodada, existindo, portanto, uma seqüência de ações, os termos se 

distinguem.  

Fiani (2004, p. 34) define estratégia como “plano de ações que especifica, para um 

determinado jogador, qual ação tomar, em todos os momentos em que terá decidir o que 

fazer.” Conforme definição formal de Rasmunsen (2002, p. 16, 17):  

“A estratégia si do jogador i é uma regra que dita a ação a ser escolhida por 

este jogador em cada instante do jogo, dado seu conjunto de informações. 

(...) o espaço de estratégia, Si = {si} é o conjunto de estratégias disponíveis 

[para o jogador i]”.  

Quando se encontra um conjunto de estratégias que se constitui na melhor resposta 

para todos os jogadores, tem-se um equilíbrio (Rasmunsen, 2002, p. 17). Por outro lado, 

quando cada jogador escolhe uma estratégia (ou um conjunto de estratégias, quando há 

incerteza) que é a melhor resposta possível às respostas dos demais jogadores, tem-se um 

equilíbrio de Nash (Fiani, 2004, p. 61). 

Rasmunsen (2002, p. 14) define também que após o “término de um jogo”, isto é, 

quando o modelador conclui a explanação do conjunto de situações relacionadas ao jogo, este 

pode selecionar alguns elementos de interesse, tais como os valores das ações, recompensas, 

entre outros. Tal conjunto de elementos selecionados é definido como “resultado do jogo”. 

Nos modelos de jogos da teoria do principal-agente, existe a participação de um 

pseudo-jogador, a natureza, cujas ações aleatórias definem o “estado do mundo” ou eventos 

possíveis de acordo com probabilidades especificadas no modelo (Rasmunsen, 2002, p. 13). 

Os movimentos realizados pela natureza podem determinar as categorias de um jogo. 

Por exemplo, quando a natureza não se movimentar primeiro em um jogo, ou se este 

movimento for observado por todos os jogadores, tem-se um jogo de informação completa, 

caso a natureza se movimente primeiro escolhendo o “tipo” do jogador, suas características, 
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tais como habilidade para realizar uma atividade, e isso não é observado por todos os 

jogadores, então, o jogo é de informação incompleta (Rasmunsen, 2002, p. 50). 

Ao proporem um arcabouço (framework) baseado na teoria dos jogos de informação 

incompleta, Weigelt e Macmillan (1988, p. 31) argumentam que em situações de estratégia 

empresarial, o “tipo” dos jogadores muitas vezes se refere aos atributos competitivos inerentes 

às firmas, tais como sua dotação de recursos, suas capacidades e competências, entre outras. 

Quando pelo menos um dos jogadores comunica o seu “tipo” numa interação, ou seja, 

quando um conjunto de informações é enviado por uma das partes, então se tem uma 

sinalização (Kreps e Sobel, 1994, p. 850,851).  

Em sua descrição dos modelos formais da teoria de principal-agente Rasmunsen 

(2002, p. 162) diferencia a “sinalização” de “mensagem” argumentando que ao passo que na 

primeira há um custo relacionado à informação enviada (e.g. educação, investimentos, entre 

outras), na última, o envio desta informação ocorre sem custo (e.g. habilidades, declaração de 

imposto, entre outras).  

Por outro lado, quando a natureza realiza um movimento depois de um dos jogadores, 

escolhendo assim o “estado do mundo”, então se adiciona incerteza ao jogo. Em contraste, 

quando a natureza não se movimenta após quaisquer dos jogadores, tem-se um jogo de 

certeza (Rasmunsen, 2002, p. 48). 

Uma hipótese na teoria dos jogos diz respeito ao conhecimento comum, que ocorre 

quando uma informação é conhecida por todos os jogadores “quando todos os jogadores 

sabem do fato, todos os jogadores sabem que todos os jogadores sabem do fato e assim 

infinitamente” (Rasmunsen, 2002, p. 47; Fiani, 2004, p. 52-54).  

Em contraste, quando em algum momento da interação um dos jogadores conhece um 

fato que não é conhecido pelo outro jogador, isto é, quando não existe conhecimento comum, 

tem-se uma situação de conhecimento oculto ou informação oculta. Nas interações entre 
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principal e o agente com conhecimento ou informação oculta, o agente envia uma mensagem 

ou sinal acerca de sua ação ou esforço desempenhado.  

Nos jogos de informação assimétrica, supõe-se que um dos jogadores possui um 

conjunto de informações maior do que seu oponente do jogo. Em contraste, nos jogos de 

informação simétrica, nenhum jogador possui informação privada capaz de influenciar nas 

recompensas do jogo.  

Finalmente, na formalização da teoria do principal-agente, freqüentemente se utilizam 

os termos “risco moral” e “seleção adversa”. O primeiro termo, risco moral (ou perigo 

moral), refere-se à ocorrência de ações por parte do agente que não são observadas pelo 

principal. Estas ações, conseqüentemente, podem diminuir a utilidade do principal (Pindyck e 

Rubinfeld, 2002, p. 613).  

Por outro lado, a seleção adversa é uma falha de mercado devido à assimetria de 

informações, que é decorrente da impossibilidade do principal em distinguir os diferentes 

“tipos” dos agentes numa interação estratégica (Akerlof, 1970, p. 488-500). Portanto, em 

virtude da assimetria de informações, o principal passa a selecionar regras contratuais que não 

maximizam sua utilidade (Pindyck e Rubinfeld, 2002, p. 604). 

Os trabalhos de von Neumann e Morgenstern (1945), e de Nash (1950) tornaram-se 

marcos da teoria dos jogos nas ciências sociais aplicadas, entretanto, foram os 

desenvolvimentos posteriores relacionados, por exemplo, à teoria das informações 

assimétricas tais como no clássico exemplo do “mercado de limões” de Akerlof (1970) e o 

tratamento de jogos seqüenciais por Kreps, Milgrom, Roberts e Wilson (1982), entre outros, 

que estabeleceram a base para se formalizar a teoria do principal-agente, que será discutida na 

próxima seção. 
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3.1.2  Formalização da teoria do principal-agente 

 

Com o objetivo de facilitar o entendimento dos modelos de identificação das reações 

das firmas, nesta seção serão consideradas as variáveis que compõem a teoria do principal-

agente, as categorias de modelos relacionados a esta teoria, assim como alguns exemplos de 

ações de diferentes interações que compõem estas categorias. 

Em sua generalização da teoria, Dutta e Radner (1994, p. 871-878) demonstram que o 

modelo do principal-agente pode ser explicado pelo conjunto de variáveis: A, G, ϕ, U, W 

Definidas por: 

- A: o conjunto de ações ( Aa ∈ ), que podem ser escolhidas pelos agentes.  

- G: produção do resultado (ou output) gerado para o principal. 

- (ϕ(a)): a distribuição de probabilidade de realização do resultado, que é determinado 

pela escolha das ações.  

- U: utilidade do agente. 

- W: utilidade do principal. 

Ao passo que as ações do agente (a) podem não ser observadas pelo principal, o valor 

produzido para o principal que é resultante destas ações é observável, ou seja, seu resultado 

produzido (output) é verificável pelo principal. A ação do agente que gera os resultados 

esperados pelo principal é representada por â. 

A compensação do agente, isto é, o incentivo recebido em troca de seu esforço, 

depende de seu resultado produzido G, sendo representada por I(G) =I.  

U representa a utilidade do agente, que é função da compensação obtida e das ações 

escolhidas por este, U(a, I). Por fim, a recompensa do principal depende do retorno líquido G-

I, sendo representado como W(G-I).  
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A ação desempenhada pelo agente (a) está relacionada à produção dos resultados 

(outputs) Gj (j=1,..., n), ao passo que jϕ  representa a probabilidade de que o resultado 

produzido Gj se realize. O esquema de compensação do agente, por sua vez, é representado 

por Ij (j=1,..., n). Portanto, para cada resultado produzido, Gj, que tem a probabilidade jϕ  de 

ser realizado, tem-se a compensação Ij para o agente, ou seja, o incentivo varia de acordo com 

o resultado produzido. 

Sendo assim, a utilidade esperada do principal, decorrente da ação a desempenhada 

pelo agente é dada por: 

 

(1) )()( JJj j IGWa −∑ ϕ  

 

Onde (1) representa o somatório utilidade obtida pela produção de resultados (GJ) 

possíveis de serem gerados pelo agente, menos a compensação ou incentivo relacionado a este 

resultado (IJ), ponderado pela probabilidade j da produção de resultados decorrentes das ações 

do agente (ϕj(a)). Por outro lado, a utilidade do agente é representada por: 

 

(2) ),()( Jj j IaUa∑ ϕ  

 

Onde (2) representa o somatório da utilidade obtida pela compensação ou incentivo 

recebido, dada a ação (a) executada pelo agente, ponderado pela probabilidade j da produção 

de resultados decorrentes das ações deste agente (ϕj(a)). 

O primeiro desafio do principal é fazer o agente participar de um arranjo ou contrato 

que beneficie o agente tanto quanto a sua alternativa fora deste contrato, definido como 
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utilidade de reserva U . Tal desafio é conhecido como restrição de participação ou restrição 

racionalidade individual. Que pode ser representada por: 

 

(3) UIâUâ Jj j ≥∑ ),()(ϕ  

 

Outro desafio do principal é oferecer um contrato que incentive o agente a 

desempenhar a ação desejada após entrar no jogo, isto é, a ação capaz de maximizar o 

resultado obtido pelo principal. Este desafio é conhecido como restrição de compatibilidade 

de incentivos (Rasmunsen, 2002, p. 172; Dutta e Radner, p. 872) que é definida como: 

 

(4) ),(),(),()( Jj jJj j IaUaIâUâ ∑∑ ≥ ϕϕ  

Portanto, o objetivo do principal consiste em otimizar a sua utilidade (W), levando em 

consideração que o agente poderia rejeitar o contrato livremente e que, mesmo que aceite o 

contrato, este poderá executar ações (ou “esforço”, Rasmunsen, 2002, p. 180) não desejáveis. 

Ou seja, o principal deve maximizar sua utilidade sujeito às restrições de participação (3) e de 

compatibilidade de incentivos (4). 

Caso todas as ações do agente fossem observáveis, então o exercício de maximização 

seria realizado apenas com a restrição de participação, uma vez que as ações desejáveis 

seriam monitoradas perfeitamente pelo principal, tendo como resultado um contrato 

conhecido como a “melhor alternativa” ou “contrato ótimo” (first best) (Rasmunsen, 2002, p. 

172; Dutta e Radner, 1994, p. 872). 

Cabe ressaltar que os incentivos ou compensação ofertados ao agente (I) podem se 

referir tanto às “premiações” (tais como bonificação, salário, entre outras, conforme relação 
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estudada), como também às “punições” (ameaça de demissão, multas, entre outras), daí a 

expressão “stick and carrots” utilizada por alguns autores. 

No problema de evasão fiscal, aventado por este trabalho, visto que seria impossível 

para o principal (o governo) observar cada ação do agente (as firmas), as informações são 

assimétricas, de forma que o exercício de maximização da utilidade do principal é conhecido 

como segunda alternativa (second best), definida também como o “contrato ótimo de Pareto, 

dado a assimetria de informação e as restrições da escrita do contrato” (RASMUNSEN, 2002, 

p. 172).  

Tal fato explicaria, em parte, porque é tão difícil obter um sistema tributário ideal, 

conforme discutido no capítulo 2, isto é, as informações são assimétricas, as ações dos agentes 

não são observáveis e a reação aos incentivos depende da eficácia do contrato. 

Em sua formalização da teoria do principal-agente, Rasmunsen (2002, p. 161-182) 

divide os modelos formais desta teoria em duas categorias: (1º.) jogos de “risco moral”, 

contendo dois desdobramentos; e (2º.) jogos de “seleção adversa”, contendo três situações 

distintas.  

Myerson (1994, p. 840) distingue essas categorias de jogos que formalizam a teoria do 

principal-agente por afirmar que a necessidade do principal fornecer os incentivos para o 

agente relatar as informações honestamente está relacionado à categoria de jogos de seleção 

adversa, enquanto a necessidade de incentivar o agente para executar ações recomendadas 

está relacionada à categoria de jogos de risco moral. Assim, ao passo que a primeira categoria 

focaliza-se na qualidade ou exatidão das informações que o agente envia para o principal, na 

segunda, a ênfase do problema é a “ação escondida” (oculta) adotada pelo agente.  

No quadro 2(3), a seguir, exibem-se as categorias de jogos de risco moral e seleção 

adversa, suas respectivas subdivisões, bem como alguns exemplos de principais, de agentes e 

do tipo de esforço ou sinal enviado. 
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Categoria Descrição Principal-agente 
(exemplos) 

Tipo de esforço 
ou sinal 

1. Risco moral 

com ações 

ocultas 

(1º.) principal oferece “contrato”; 

(2º.) agente aceita ou rejeita o 

contrato; 

(3º.) caso aceite, escolhe nível de 

esforço; 

(4º.) natureza joga, adicionando 

incerteza, escolhendo o “estado do 

mundo”. 

Seguradora e 

segurado 

Dono de 

debêntures e 

acionista 

 

Sociedade e 

criminoso 

Cuidados contra 

roubo 

Risco de projetos 

corporativos 

 

 

Número de 

roubos 

2. Risco moral 

com 

conhecimento 

oculto 

(1º.) principal oferece “contrato”; 

(2º.) agente aceita ou rejeita; 

(3º.) natureza joga; 

(4º.) agente comunica ao principal o 

movimento da natureza. 

Acionistas e CEO 

 

 

Governo e 

contribuinte 

Decisões de 

investimento 

 

Declaração de 

impostos 

3. Seleção 

adversa (lato 

sensu) 

(1º.) natureza escolhe o tipo do 

agente; 

(2º.) principal oferece “contrato”; 

(3º.) agente aceita ou rejeita o 

contrato. 

Seguradora de 

saúde 

 

Empregador e 

empregado 

Doenças pré-

existentes 

 

Habilidades 

4. Seleção 

adversa 

(stricto sensu) 

com 

sinalização 

(1º.) natureza se move primeiro e 

escolhe tipo do agente; 

(2º.) agente sinaliza seu tipo ao 

principal; 

(3º.) principal oferece “contrato”; 

(4º.) agente aceita ou rejeita o 

contrato. 

Patrão e 

empregado 

 

 

Comprador e 

vendedor 

Nível educacional 

 

 

 

Duração do 

produto 

5. Seleção 

adversa 

(stricto sensu) 

com exibição 

(1º.) natureza escolhe tipo do agente; 

(2º.) principal oferece “contrato”; 

(3º.) agente aceita ou rejeita o 

contrato; 

(4º.) agente envia mensagem sobre 

seu tipo ao principal. 

Patrão e 

empregado 

 

Comprador e 

vendedor 

Habilidades 

 

 

Garantia 

oferecida 

Quadro 2 (3) – Categorias e aplicações do modelo principal-agente 
Fonte: Adaptado de Rasmunsen (2002, p. 164). 
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Conforme exibido no quadro 2(3), em todas as categorias de modelos o principal 

oferece ao agente um contrato que pode ser aceito ou rejeitado, ao passo que a natureza 

adiciona ruídos nas ações desempenhadas por ambos os jogadores em diferentes momentos.  

Na categoria “risco moral com conhecimento oculto”, o principal desconhece o tipo do 

agente. O agente, por sua vez, desconhece seu próprio tipo até o momento que o contrato é 

aceito, cabendo ao agente o envio de uma mensagem acerca do seu nível de esforço. Em 

contraste, nas categorias do tipo “seleção adversa” o agente conhece o seu tipo no início do 

jogo, antes mesmo de se oferecer o contrato.  

Adicionalmente, na literatura sobre o assunto os problemas de “risco moral com 

conhecimento oculto”, bem como os de “seleção adversa” e suas subdivisões, estão 

relacionados com a formulação de mecanismos de incentivos que visem motivar os agentes a 

relatar de forma confiável seus “tipos”, o “estado do mundo”, ou, seja suas ações 

desempenhadas.  

Sob esta óptica, para cada contrato que poderia induzir o agente a falsificar 

informações, é possível o principal oferecer um tipo de contrato que reduziria os incentivos 

para uma ação fraudulenta, o que é conhecido como o “princípio da revelação” (Rasmunsen, 

2002, p. 243). Este princípio está relacionado às aplicações da teoria do principal-agente ao 

problema da evasão fiscal, cuja explanação será realizada na próxima seção. 

 

 

3.2  Integração entre o referencial teórico e o problema 
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3.2.1  Adequação da teoria do principal-agente ao problema da 

evasão fiscal 

 

A maioria dos estudos sobre evasão fiscal se fundamenta no arcabouço provido pela 

teoria do principal-agente em que o governo (principal) tem por objetivo prover os incentivos 

para que os contribuintes (agentes) não soneguem impostos.  

Sob o arcabouço da teoria do principal-agente, o artigo clássico sobre evasão fiscal de 

Allingham e Sandmo (1972) focaliza as recompensas obtidas pelos agentes. Naquele trabalho, 

os autores desenvolveram um modelo (doravante, modelo A-S) segundo o qual os pagadores 

de impostos se deparariam com duas estratégias básicas: (1º.) declarar rendimentos totais; 

(2º.) declarar menos do que os rendimentos totais, isto é, declarar menos do que a renda atual. 

Se o agente escolhesse a opção “declarar menos do que a renda atual”, ou seja, sonegar 

imposto, sua recompensa total dependeria de ser ou não auditado pelas autoridades, caso não 

seja, sua recompensa seria maior do que a estratégia “declarar rendimentos totais”. 

Utilizando uma notação mais moderna do modelo, que destaca o valor evadido e não o 

valor reportado (Sandmo, 2005), a recompensa do sonegador não descoberto, num modelo 

estático, seria representada da seguinte forma: 

 

(5) Y= W –t(W-E)= (1-t)W + tE.  

 

Onde, Y se refere à renda do sonegador, W sua renda bruta, t a taxa de impostos e E o 

montante evadido, que é a variável de decisão do contribuinte na notação do modelo A-S 

proposta por Sandmo (2005). Caso o sonegador seja descoberto, então este teria de pagar uma 

multa ou penalidade sobre o imposto representada como θ . Assim, sua recompensa seria: 
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(6) Z=(1-t)W+tE-θE=(1-t)W-(θ-t)E.  Onde, θ > 1. 

 

Considerando a probabilidade subjetiva de detecção p (probabilidade, atribuída pelo 

agente, de descoberta de sonegação por parte do governo), o modelo conjetura, dada a 

racionalidade do contribuinte, que este escolheria um montante de sonegação que 

maximizaria sua utilidade esperada, representado na seguinte relação: 

 

(7) V=(1-p)U(Y)+pU(Z). 

 

Na relação demonstrada em (7) tem-se uma função de utilidade esperada, ou função do 

tipo von Neumann-Morgenstern, que leva em consideração a probabilidade de ocorrência de 

um evento (ou “estado do mundo”), ponderado pela utilidade proporcionada por este 

(Harsanyi, 1992, p. 682-684; Varian, 2000, p. 227-243). Dado que um dos pressupostos do 

modelo A-S é que o contribuinte é avesso ao risco, as utilidades acima são côncavas e 

crescentes. Assim, a condição de primeira-ordem da utilidade esperada em (7) seria 

representada por: 

 

(8) U’(Z)/U’(Y)=(1-p)t/p(θ-t).  

 

Diferenciando a condição de primeira ordem acima em relação à renda (W), taxa de 

impostos (t), a taxa de punição ou multa (θ) e à probabilidade de detecção, cuja demonstração 

foge ao escopo e aos objetivos desse trabalho reproduzir, o modelo contribui para conclusões 

relevantes tais como, por exemplo, de que tanto o aumento de p, como o aumento em 

θ, diminuem o montante evadido E.  
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Assim, a condição para que o comportamento de evasão seja “ótimo” é que o 

montante esperado de evasão, dado pela ponderação entre probabilidade de detecção e multa 

pela evasão, seja menor do que o imposto devido. 

 

(9) pθ<t 

 

Em contraste, ao comentar as implicações dessa abordagem, Cowell (2003, p. 17) 

argumenta que é necessário ter cautela em prescrições de reforço nos “parâmetros de 

incentivo da arrecadação” tais como a probabilidade de detecção e a multa aplicada sobre 

evasão porque esta abordagem não levaria em consideração à existência de agentes que são 

completamente informais, os “fantasmas” no sistema, cujo custo de monitoramento pelo 

governo seria maior, dado a ausência de controles contábeis convencionais.  

Assim, uma punição draconiana aplicada sobre os sonegadores poderia incentivá-los a 

migrar para o setor informal. Ademais, esta punição estaria sujeita a falhas de julgamento por 

parte da agência do governo.  

Uma conclusão adicional do modelo A-S é que os agentes que possuem uma maior 

renda (W) sonegam menos se a aversão ao risco for crescente. Em síntese, a evasão fiscal em 

relação à renda pode permanecer constante, se a aversão ao risco for constante, ou crescer 

(diminuir) como uma função da renda, se a aversão ao risco diminuir (aumentar) (Allingham e 

Sandmo, 1972; Slemrod e Yitzhaki, 2000; Sandmo, 2005). 

Que dizer do crescimento da alíquota de impostos? Um argumento clássico acerca 

deste está contido na idéia sugerida pela “curva de Laffer”, cujo argumento proposto é que 

aumentando a taxa de impostos, o governo não pode controlar a receita resultante. Sendo 

assim, a receita poderia cair para uma carga tributária alta, pois esta não apenas contribuiria 

para uma queda no esforço de trabalho, como também aumentaria o incentivo à sonegação 
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fiscal, ou mesmo, evitar pagar imposto de forma legal, o que é conhecido como elisão fiscal 

(Sachs e Larrain, 1995, p. 236-238; Giambiagi e Além, 2001, p. 41). 

Sandmo (2005, p. 655) sugere que o aumento de imposto implicaria num aumento da 

evasão fiscal desde que a taxa de penalidade cresça menos do que proporcionalmente à taxa 

de impostos. Essa possibilidade também parece plausível quando verificados aspectos como a 

burocratização de processos contra sonegadores, que resulta na lentidão da execução de 

punições fazendo com que as penalidades sobre sonegação fiscal demorem anos para serem 

aplicadas, conforme corroborado num ensaio teórico sobre o tema no Brasil realizado por 

Bezerra, Dias e Fonte (2005). 

Uma das críticas realizadas ao modelo A-S é a de que este representa os pagadores de 

imposto como potenciais sonegadores, que é uma implicação de tomá-los como racionais em 

um modelo de equilíbrio parcial. Porém, nesta representação são ignoradas as questões não 

pecuniárias que levam os agentes a pagarem todos os seus impostos.  

Entretanto, no modelo A-S original os autores também admitem a possibilidade de se 

subtrair da utilidade esperada pela evasão um fator extra, decorrente dos efeitos adversos que 

a detecção de sonegação poderia causar sobre o sonegador, isto é, um “custo de consciência” 

(Allingham e Sandmo, 1972, p. 326-327 Sandmo, 2005, p. 649-651), que também pode ser 

entendido como “estigma social” (Sandmo, 2005; Rasmunsen, 1996, p. 519-544). Neste caso, 

a utilidade esperada por evadir imposto, formalmente, seria representada por: 

(10) V=(1-p)U(Y)+pU(Z)-B(E). 

 

Onde B(E) se refere a “desutilidade” que o agente teria por evadir imposto. Assumindo 

a natureza crescente dessa taxa (i.e. B’>0 E B’’>0), Sandmo (2005, p. 650) propõe que 

embora os ganhos esperados pela evasão fiscal sejam positivos, estes ainda não seriam 

suficientes para que o contribuinte se engajasse em sonegação. Allingham e Sandmo resumem 
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tal situação ao explicar que “(...) uma reputação melhor decresce a utilidade marginal da renda 

tal que ‘reputação’ e renda são substitutos.” (ALLINGHAM e SANDMO, 1972, p. 327). 

Com efeito, uma das aplicações para o comportamento das firmas desta 

“desutilidade”, B, em evadir se aplicaria ao caso de empresas cuja imagem fosse manchada 

caso a sua marca ficasse associada a uma atividade ilegal, no caso da sonegação.  

Outra implicação do modelo A-S é que tanto o crescimento de p (probabilidade de 

detecção) quanto o crescimento de θ   (taxa de punição aplicada ou multa sobre evasão), 

contribuiriam para diminuir os incentivos intrínsecos para o agente se comportar 

honestamente, dado que na medida em que o agente fosse coagido a se comportar de uma 

determinada forma, os incentivos ao comportamento espontâneo seriam diminuídos. O que 

pode ressalvar, novamente, a prescrição de penas draconianas. 

Por outro lado, alguns pesquisadores enfatizam que o contribuinte compara seu 

comportamento com o de seus pares, o que tem sido chamado por alguns pesquisadores de 

“clima de comportamento” ou “moral de tributação”. Logo, se a sonegação é epidêmica, então 

o estigma social ou “mancha na reputação” (B) advinda de uma detecção de evasão é menor, o 

que também contribuiria para o aumento da evasão de impostos (Cowell, 2003, p. 11; Torgler, 

2003, p. 283-302; Sandmo, 2005, p. 651). 

Cowell (2003, p. 10) argumenta que uma das limitações do modelo A-S é que os bens 

especificados na função utilidade se limitem ao consumo privado do contribuinte (ou lucro, 

no caso das firmas), sem se preocupar com os bens e serviços gerados pelo sistema tributário. 

Assim, em países onde o setor público é responsável por um espectro amplo de bens e 

serviços, poder-se-ia esperar o aumento do setor informal, ou mesmo aumento da evasão 

fiscal, caso os serviços fossem mal providos (Cowell e Gordon, 1988). 

Uma outra questão levantada por Cowell (2003, p. 9) a partir da análise de resultados 

de trabalhos empíricos sobre sonegação, envolvendo testes experimentais, é que a escolha dos 
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agentes diante de parâmetros de incentivo de arrecadação (p e θ) pode não estar relacionada 

ao montante evadido, e sim, à sua decisão de sonegar ou não impostos (Cowell, 2003, p. 9). 

Perceba-se que há uma diferença entre o conjunto de estratégias “sonegar” ou “não 

sonegar” e o conjunto de estratégias que definem o valor a ser sonegado (E), sendo este 

último conjunto, o mais realista segundo as constatações de trabalhos empíricos mencionadas 

por Cowell (2003). Por outro lado, a estratégia “não sonegar” equivale a dizer que o montante 

evadido é igual a zero (E=0), por conseguinte, poderia ser afirmado que a estratégia “sonegar” 

e “não sonegar” é um subconjunto das estratégias relacionadas ao montante evadido retratadas 

no modelo A-S. 

Finalmente, embora seja possível desenvolver algumas generalizações para o 

comportamento das firmas, outra limitação do modelo A-S é que este é voltado para o 

comportamento de contribuintes individuais, não levando em consideração, portanto, uma 

maior complexidade das decisões em uma firma.  

No entanto, utilizando como arcabouço a teoria do principal-agente, Marrelli (1984, 

apud Sandmo, 2005), Yaniv (1995) e Cowell (2003), desenvolveram modelos de evasão fiscal 

aplicados ao comportamento das firmas. Nos modelos de Marrelli (1984) e de Yaniv (1995) 

examinam-se os impactos da evasão fiscal nas decisões de produção. Os autores chegam a 

conclusões semelhantes às do modelo A-S com respeito aos efeitos dos parâmetros de reforço 

de arrecadação (probabilidade de detecção, taxa de punição e variação da alíquota de 

impostos). 

Adicionalmente, no modelo de Marrelli (1984) os impostos indiretos não funcionam 

num contexto de tributação sobre valor agregado. Em relação a esta particularidade, Sandmo 

(2005, p. 654) argumenta que “o sistema de tributação sobre o valor agregado tem uma 

propriedade de autofiscalização em que os compradores de bens intermediários têm interesses 
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opostos em relação aos vendedores, e isso reduz o escopo da evasão fiscal3.” Isto pode indicar 

que o método de arrecadação também influencia nas decisões de evasão fiscal. 

Assumindo-se que uma firma representativa possua neutralidade ao risco e tendo-se 

por base uma função de lucro esperado, o modelo de Marrelli (apud, Sandmo, 2005) toma a 

seguinte forma: 

 

(11) επ= (1 – p)[Qx – c(x) – τ(x – e)] + p[Qx – c(x) – τ(x – e) – θ(e)] 

 

Onde, επ representa a função do lucro esperado e p representa a probabilidade de 

detecção, tal como no modelo A-S. A empresa produz e vende a quantidade x a um preço de 

Q, ao passo que e representa o montante evadido. A taxa de impostos é representada por τ, e 

θ  se refere à multa aplicada. Aplicando-se as condições de primeira ordem, o autor conclui 

que as decisões de produção podem ser independentes das modificações da taxa de impostos 

aplicada, ou mesmo, da multa e da probabilidade de detecção. 

Em sua generalização do modelo de Marrelli para evasão de outros tipos de impostos, 

Yaniv (1995, p. 6) destaca que a separação entre as decisões de produção pode não ser 

sustentada se: (1º.) houver incerteza em relação ao resultado dessa produção, ou seja, uma 

jogada posterior da natureza, conforme taxonomia da teoria dos jogos; e (2º.) quando o 

montante evadido não está ligado a um percentual sobre valor reportado ao governo e sim, a 

um valor fixo especificado pela firma. 

A hipótese da não separação entre as decisões de evasão e nível de atividade parece 

plausível em virtude de fatores intrínsecos a situação financeira da empresa que a motivariam 

à sonegação, existe a possibilidade de que as firmas que evadem estariam tentando 

                                                 
3 Contudo, conforme explanado no capítulo 2, a afirmação de Sandmo (2005) se aplicaria ao caso do IVA pelo 
método da subtração. 
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contrabalançar problemas financeiros específicos, tais como a necessidade de capital de giro. 

Assim, é razoável considerar que a taxa de impostos e o nível de evasão afetam as decisões de 

produção. 

Em todos os modelos considerados anteriormente, a probabilidade subjetiva de 

detecção exerce um caráter importante, porém, pouco se destaca o papel do monitoramento do 

principal na realização de auditorias fiscais. Esse aspecto, porém, é destacado na abordagem 

proposta por Reinganum e Wilde (1985). Neste estudo, os autores argumentam que o modelo 

A-S ignora a possibilidade de que o montante reportado ao governo funcione como um 

“gatilho” que dispare ações de auditoria. 

Deste modo, sob o arcabouço da teoria do principal-agente, Reinganum e Wilde 

(1985, p. 1-18), sugerem a adoção de estratégias de auditoria que se baseiem em um “corte” 

em que os agentes que declarem seus rendimentos com um valor “muito baixo”, sejam 

auditados, e concluem que esta estratégia domine fracamente a estratégia de auditorias 

realizadas de forma aleatória, que independe do valor relatado.  

Uma das contribuições do artigo de Reinganum e Wilde (1985) foi sugerir que a 

probabilidade de detecção pode ser determinada pelo contribuinte, além de indiretamente 

destacar a importância do papel das regras e da tecnologia de detecção adotada pelo principal.  

Em sua revisão sobre as contribuições teóricas dos modelos de evasão fiscal, Cowell 

(2003, p. 14-31) propõe a inclusão da variável “custo de ocultação”, que se refere às despesas 

que uma empresa incorreria devido à modificação de suas rotinas internas tendo por objetivo 

sonegar imposto, ou seja, o custo de se manter um “caixa dois”. Para o autor, o entendimento 

dos determinantes deste custo é fundamental para a compreensão do fenômeno da evasão 

fiscal, assim como a formulação de incentivos que podem ser aplicados pelo governo. 

Acerca destes custos de ocultação, Cowell (2003, p.17) também sugere que os 

determinantes e a magnitude da função incluam: (1º.) a natureza do produto, se o produto for 
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mais visível fisicamente, tanto maior o custo de ocultar a tributação incidente; (2º.) o tamanho 

da estrutura organizacional da firma, dado que quanto mais complexa a organização, tanto 

maior o custo de ocultação, em virtude da necessidade de reforço nos controles internos, por 

exemplo; (3º.) a reputação e a marca, pois quanto mais respeitada a marca, maiores os riscos 

de se expor à firma a uma atividade ilegal, logo, ter-se-ia o aumento do custo de ocultação; e 

(4º.) o grau de concentração da indústria ou estrutura de mercado, visto que um número alto 

de empresas semelhantes reduziria os custos do governo em monitorar eventuais desvios das 

normas tributárias (Bayer e Cowell, 2005, p. 1-21). 

 

3.2.2  Esquema de integração da fundamentação teórica 

Dada a adequação da teoria do principal-agente ao problema da evasão fiscal, esta 

seção propõe um esquema conceitual com o objetivo de integrar os aspectos considerados 

neste referencial teórico relacionando-os ao problema dessa dissertação. Para ilustrar essa 

proposição, a figura 4(3) exibe os fatores que compõem este esquema. 

Nesta figura são exibidos alguns pressupostos para o problema enfocado nesta 

dissertação que são a racionalidade dos jogadores, assimetria de informações e incerteza, esta 

última relacionada às possíveis atitudes diante do risco. Estes pressupostos influenciam nas 

estratégias do governo e nas estratégias da firma representativa, cujas recompensas são 

interdependentes, assim como para a formulação dos incentivos (premiação ou punição) pelo 

governo. 
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Figura 4 (3) – Esquema de integração da fundamentação teórica 

Fonte: elaboração do autor  
 

Outro aspecto integrado aos objetivos da dissertação neste referencial teórico diz 

respeito ao por que as firmas evadem. Segundo a teoria do principal-agente, visto que o 

governo não consegue monitorar perfeitamente as firmas, o que está associado ao pressuposto 

de assimetria de informação, então, estas podem adotar um comportamento oportunista, isto é, 

aumentar sua utilidade, também relacionado ao pressuposto de racionalidade, à custa da 

diminuição da utilidade da arrecadação total do governo. Em virtude disto, cabe ao principal 

desenhar mecanismos de incentivos que motive as firmas a adotarem as ações desejadas. 

O segundo fator que explica o motivo das firmas evadirem impostos, relacionado aos 

pressupostos, diz respeito às atitudes destas diante do risco. Uma explicação fornecida para as 

situações de incerteza é a de que as firmas assumem diferentes atitudes diante do risco ao 

longo do tempo, apresentando, por exemplo, menor aversão ao risco em situações que 

envolvessem a diminuição de perdas das firmas e maior aversão quando se trata de opções de 

ganho (MacCrimmon e Wehrung, 1984, apud Pindyck e Rubinfeld, 2002, p.158-159), outra 
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explicação relacionada é o efeito da “regressão à média” (Rasmunsen, 1992, 2002, Bernstein, 

1997), segundo o qual os agentes sempre calculariam uma média entre novas possibilidades 

de ganho e os “ganhos certos” atuais, repetindo o processo até que se regredisse à média dos 

“ganhos certos”, o que explicaria o “conservadorismo gerencial” na tomada de decisões que 

envolvam mudança em padrões e rotinas. 

Portanto, o momento financeiro das firmas, bem como o “conservadorismo gerencial” 

diante de mudanças (nas firmas que pagam os impostos ou nas que sonegam), contribuiria 

tanto para as demandas eventuais de sonegação fiscal, como também para as resistências de 

que isso ocorra. 

Cowell (2003), Torgler (2003) e Sandmo (2005) também sugeriram um elemento 

social para explicar porque existe a evasão de impostos. Desta forma, as firmas sonegadoras 

estariam adotando um “comportamento de rebanho”, isto é, sonegam porque muitas firmas 

também sonegam. Conforme o modelo A-S, as firmas sonegam porque seu “custo de 

consciência”, sua desutilidade ao sonegar, é menor do que os benefícios obtidos pela 

sonegação. 

Finalmente, a provisão de bens públicos (Cowell e Gordon, 1988; Cowell, 2003) e o 

custo de ocultação (Cowell, 2003) também poderiam explicar porque as firmas evadem. Caso 

haja uma percepção generalizada de que os bens públicos são bem providos, então haveria 

menor propensão à evasão fiscal por parte das firmas, ao passo que a oferta de serviços que 

ajudem a sonegar imposto ou os avanços na tecnologia de sonegação contribuiriam para um 

aumento da evasão. 

Portanto, o esquema de integração proposto, na figura 4(3), combinado aos possíveis 

motivos de sonegação pelos agentes, contribui para a exposição de premissas e inclusão das 

variáveis dos modelos de exemplificação que suportam as análises apresentadas no capítulo 

cinco, posterior a exposição da metodologia de pesquisa realizada no próximo capítulo. 
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4  Metodologia da pesquisa 
 

Para pesquisar os temas discutidos nesta dissertação, procurou-se responder à seguinte 

pergunta de pesquisa: 

 

Quais as prováveis reações das firmas a diferentes cenários de reforma tributária 

conforme as propostas de emendas constitucionais 285/2004 e 293/2004? 

 

A partir do objetivo geral foram definidas as etapas relevantes da pesquisa, conforme 

exibido na figura 5(4) a seguir. 

Figura 5 (4) – Metodologia da pesquisa 

Fonte: elaboração do autor  
 
 

Conforme as etapas exibidas na figura 5(4), primeiramente se definiu a estratégia de 

pesquisa para a dissertação, que é o levantamento bibliográfico em conjunto com análise 

documental (para análise da legislação e propostas de reforma tributária) com o objetivo de 

elaborar o ensaio teórico sobre o tema em estudo.  
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Manzo (1972, apud, Lakatos e Marconi, 2001) destaca que a pesquisa bibliográfica 

oferece meios para definir e para resolver não apenas problemas conhecidos, como também 

explorar áreas em que esses conhecimentos não foram suficientemente cristalizados.  

Adicionalmente, em relação à estratégia de pesquisa adotada nesta dissertação, 

Lakatos e Marconi (2001, p. 183) argumentam: “a pesquisa bibliográfica não é a mera 

repetição do que já foi escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob 

novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras.” 

Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas com o objetivo de ampliar o 

conhecimento do campo a ser estudado, que possui ligações com o Direito Tributário e a 

Contabilidade de Tributos. A amostra das entrevistas foi por conveniência e de caráter 

limitado, compreendendo dois sócios e dois gerentes das duas maiores empresas de 

consultoria tributária do Brasil. O conteúdo das entrevistas realizadas incluiu as propostas de 

reforma tributária em discussão, seus entraves e suas implicações principais. 

A terceira etapa foi o levantamento bibliográfico e a pesquisa documental. Para a 

realização da pesquisa bibliográfica foram utilizados os portais do Proquest, Science Direct, 

disponíveis no portal de periódicos da Capes, bem como nos portais do National Bureau of 

Economic Research (NBER) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).  

As palavras chave pesquisadas nos referidos portais foram: tax systems (sistemas 

tributários), optimal taxation (taxação ótima), tax evasion e fiscal evasion (evasão fiscal), 

principal-agent (principal-agente), tax reform (reforma tributária) e tax compliance 

(adequação aos impostos). Para as quais foram selecionados artigos com maior afinidade ao 

problema e objetivos da dissertação. 

Os documentos coletados, por sua vez, foram obtidos no portal da Câmara dos 

Deputados, bem como em portais especializados no fornecimento de informações sobre 

legislação tributária (e.g. Fiscosoft e Fiscodata), com o fim de se pesquisar o conteúdo das 
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propostas de emendas constitucionais e os aspectos relativos à legislação do sistema tributário 

brasileiro atual. 

A fim de se apresentar o contexto do sistema tributário brasileiro e da reforma 

tributária, na quarta etapa dessa pesquisa realizaram-se coletas de dados secundários. Para 

este levantamento, recorreu-se às fontes de dados das finanças públicas em geral, contidos no 

portal da Receita Federal.  

Na quinta etapa foram realizadas as leituras, reflexões e sínteses do material 

bibliográfico e dos documentos coletados. Na sexta etapa, a análise das informações coletadas 

foi realizada de maneira interpretativa confrontando os resultados do material levantado com 

a pesquisa bibliográfica. 

Após a síntese e elaboração do referencial teórico, na sétima etapa foram selecionadas 

as variáveis relevantes para a modelagem do problema da evasão fiscal no contexto brasileiro. 

Tais variáveis, especificadas no capítulo seguinte, tiveram por base os modelos de evasão 

fiscal que utilizam o arcabouço da teoria do principal-agente, tais como as que estão presentes 

nos modelos de Allingham e Sandmo (1972), Marrelli (1984, apud Sandmo, 2005), 

Reinganum e Wilde (1985), Cowell e Gordon (1988), Yaniv (1995) e Cowell (2003). 

Na etapa seguinte, foi elaborado um esquema conceitual com o objetivo de integrar o 

problema da dissertação ao referencial teórico, após o que foram formulados modelos de 

exemplificação a fim de se representar as situações suscitadas no problema de pesquisa 

relacionadas à evasão fiscal. 

Saloner (1991, p. 127) afirma, em sua discussão sobre a abordagem da teoria dos jogos 

na pesquisa em estratégia empresarial, que não haveria necessidade de calibração dos 

modelos, como se estes fossem aplicáveis ipsis literis a uma interação estratégica. A partir dos 

resultados obtidos procura-se entender como o modelo funciona, e o “porquê” dos resultados 

obtidos de maneira a formular esclarecimentos sobre o problema estudado. 
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Portanto, considerando-se os pressupostos da teoria do principal-agente e suas 

aplicações no estudo do problema da evasão fiscal, os modelos formulados e as variáveis a 

serem destacadas serão analisados qualitativamente, conforme a abordagem utilizada na teoria 

dos jogos por Rasmunsen (2002, p. 2-6), identificada por este como sendo “modelos de 

exemplificação”, similar à abordagem dos no-fat models corroborada por Camerer (1991, p. 

137-152). 

A partir da formulação dos “modelos de exemplificação” (ou no-fat models), 

procedeu-se à análise dos diferentes cenários de reforma tributária, cujos resultados foram 

ilustrados com os “achados” explanados na descrição dos modelos e as aplicações destacadas 

no capítulo 3 (p. 49-60). 

No próximo capítulo serão explanados os cenários de reforma tributária, os modelos 

de exemplificação e as análises das reações das firmas. 
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5  Análises das reações das firmas 
 

Esse capítulo identifica as possíveis reações das firmas aos cenários resultantes da 

reforma tributária. A fim de se analisar as reações, do ponto de vista de uma firma 

representativa, proceder-se-á da seguinte forma: na primeira seção são explanados os cenários 

possíveis após a aprovação das PECs; na segunda seção são apresentados quatro modelos de 

complexidade progressiva que visam facilitar a identificação do comportamento das firmas. 

Por fim, na última seção, os modelos são relacionados aos cenários da PEC 285/2004 e 

293/2004, discutindo-se as reações prováveis das firmas. 

 

 

5.1  Cenários de reforma tributária  

Os cenários a serem estudados são compostos pela combinação dos seguintes fatores: 

alterações dos tributos propostas pelas PECs; o comportamento da carga tributária após a 

aprovação de uma das propostas e a possibilidade de manutenção ou vedação dos incentivos 

fiscais. 

Esses fatores são ilustrados nas colunas do quadro 3(5) representados por uma notação 

alfanumérica. No cenário 1ibv, por exemplo, especula-se a unificação de ICMS arrecadado 

pelo método do crédito fiscal, com o aumento de carga tributária para a firma representativa e 

a vedação à concessão de novos incentivos fiscais.  
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Em contraste, no cenário 2iiibm cogita-se a possibilidade de criação do IVA, com a 

arrecadação pelo método da adição e aumento de carga tributária, porém, sendo mantida a 

concessão de novos incentivos fiscais, e assim sucessivamente com os outros cenários. 

 

Alteração da tributação Carga tributária Incentivos fiscais 

1. Unificação de alíquotas e legislação do ICMS 

(PEC 285/2004): 

i. Método do crédito fiscal 

2. Criação de IVA (PEC 293/2004): 

ii. Método do crédito tributário  

iii. Método da adição 

iv. Método da subtração 

(a) permanece igual 

(b) aumenta  

(c) diminui 

(m) são mantidos 

(v) são vedados  

Quadro 3 (5) – Cenários para reforma tributária sob a óptica das firmas  
Fonte: Elaboração do autor 

 

A combinação dos fatores do quadro 3(5) forma ao todo vinte e quatro (24) situações 

diferentes, que são analisadas nas interações estratégicas entre o governo e as firmas, cujos 

nuances serão explorados na seção que analisa as reações das firmas às PECs.  

Também compõem os métodos de arrecadação de ICMS, o método de antecipação 

tributária (em que uma firma contribuinte antecipa o valor do ICMS a ser recolhido por 

ocasião da passagem da mercadoria pela primeira unidade fiscal da unidade federativa nas 

aquisições interestaduais das mercadorias) e o método de substituição tributária (em que uma 

firma, normalmente o fabricante, torna-se responsável pelo recolhimento do tributo incidente 

sobre toda a cadeia produtiva, substituindo a responsabilidade pelo recolhimento, utilizando 

para isso um preço de venda final presumido, calculado a partir da utilização de uma margem 

de valor agregado).  
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Cabe ressaltar que estes dois métodos tendem a apresentar maior rigor na fiscalização; 

logo, de uma forma geral, as possibilidades de evasão fiscal seriam menores. Contudo, as 

regras de funcionamento destes podem variar entre as unidades federativas. Além disso, os 

métodos possuem aplicações restritas, ora em eventos específicos – tais como aquisições 

interestaduais de bens do ativo imobilizado ou de materiais de uso e/ ou consumo, bem como 

nas aquisições interestaduais de mercadorias (antecipação tributária) – ora em setores 

econômicos específicos tais como bebidas, combustíveis e medicamentos, entre outros 

(substituição tributária).  

Conforme apresentado no capítulo 2, a PEC 285/2004 não especifica o tratamento a 

ser dado nos regimes de tributação especial, nem no método de substituição tributária, 

reservando-se ao fato que este seria tratado em lei complementar. 

Visto que essa dissertação enfocará as reações das firmas sob a ótica de uma “firma 

representativa” as análises realizadas se restringirão ao método mais freqüente de cobrança do 

ICMS, isto é, pelo crédito fiscal especificado anteriormente.  

Por outro lado, visto que a PEC 293/2004 não esclarece qual o método a ser adotado 

no IVA, o cenário foi subdividido nos métodos possíveis de adoção, discutidos no capítulo 2: 

adição, subtração e crédito tributário. 

 

 

5.2  Descrição dos modelos  

Nesta seção serão especificados quatro modelos que têm por objetivo identificar as 

possíveis reações das firmas diante dos cenários resultantes das PECs, que serão referidos 

como “jogo de evasão” e “jogos de incentivos fiscais”.  

Primeiramente, será apresentado o jogo de evasão I, pertencente categoria “risco moral 

com ação oculta”, contendo variáveis mais simplificadas. O objetivo desse modelo é 



68 

apresentar as opções do governo e da firma no início de sua “relação contratual”, bem como 

os fatores que podem contribuir para induzir a firma a pagar imposto ou ser sonegadora. 

Em seguida, serão introduzidas outras variáveis no modelo, formando o “jogo de 

evasão II”, pertencente à categoria “risco moral com conhecimento oculto”. O objetivo desse 

modelo é descrever com maiores detalhes as opções com que se deparam as firmas no envio 

de informações sobre as suas operações (e.g. vendas) para o governo que visa ao recolhimento 

de impostos. 

O terceiro jogo a ser apresentado, o “jogo dos incentivos fiscais I”, pertence à 

categoria “seleção adversa com sinalização”. A finalidade de se apresentar esse jogo é 

demonstrar as implicações decorrentes da inclusão de mais de um principal ao jogo, tal como 

aconteceria numa situação em que duas unidades federativas disputam pela mesma firma, 

numa situação típica de guerra fiscal. Concluindo, o quarto modelo é o “jogo dos incentivos 

fiscais II”, que possui variáveis de arrecadação em diferentes tipos de incentivo fiscal.  

 

5.2.1  Jogo de evasão I – risco moral com ação oculta  

A fim de caracterizar as reações das firmas, será considerado inicialmente um modelo 

simples em que as escolhas da firma representativa estão relacionadas à sonegação total ou ao 

pagamento total dos tributos e que não existe probabilidade de detecção, nem aplicação de 

multa por parte do governo. 

Os passos do jogo de evasão I ocorrem na seguinte ordem: 

1º. Governo oferece um “contrato”; 

2º. Firma aceita ou rejeita; 

3º. Natureza joga e influencia no resultado das vendas; 

4º. Firma declara as vendas informando movimento da natureza; 

5º. Governo configura incentivos para que firma pague imposto. 
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Primeiramente, considera-se que há incerteza na receita do governo (R), ou seja, existe 

uma jogada da natureza. Esta receita pode assumir dois valores R1 e R2, tal que R2> R1. O 

governo inicia uma relação contratual com a firma quando esta se registra legalmente, a fim 

de que possa usufruir os direitos e obrigações garantidas pelas leis do país.  

Em contraste, espera-se que a firma pague seus impostos, que é o esforço ou a ação 

esperada pelo principal. A firma poderá escolher entre dois níveis de esforço, H (pagar 

impostos) e L (sonegar impostos). A utilidade da firma (U) é determinada pelo benefício 

obtido na participação do contrato com o governo (Β). O benefício obtido, por sua vez, reflete 

o fornecimento de bens públicos pelo governo que viabilizam as operações da firma (infra-

estrutura de transportes, segurança nacional, entre outros) e também pela sua margem bruta 

sem o pagamento de impostos, π, bem como pelo seu esforço ao realizar pagamento de 

impostos (t), conforme demonstrado em (12) e (13): 

 

(12) ),,( tU πΒ , se a firma paga os impostos.  

(13) ),( πΒU , se a firma sonega. 

Destacando-se os sinais das equações de utilidade acima, tem-se que o incremento da 

utilidade da firma em relação ao benefício público concedido (Β) é positivo (U’(Β) >0), sendo 

o sinal semelhante em relação a π, a margem sem o pagamento de imposto, (U’(π) >0). Por 

outro lado, o incremento da utilidade do agente em relação ao imposto pago é negativo (U’(t) 

< 0). 

Caso a firma, representada pelo seu acionista ou dono, não aceite o contrato com o 

governo, seja por operar na informalidade, seja por aplicar seus rendimentos em alguma 

alternativa, sua utilidade de reserva é dada por:  

 

(14) ))0(),0(B( πU . 
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O objetivo do governo é maximizar sua utilidade esperada obtida pela arrecadação, 

que é função da receita R, menos o benefício concedido às firmas (Β). Assim, a utilidade 

esperada do governo é dada por: 

 

(15) )( Β−RV E . 

Onde, o incremento da utilidade do governo em relação à receita do governo é positivo 

(V’(R) >0), ao passo que o incremento da utilidade do agente em relação ao benefício 

concedido é negativo (V’(Β) <0). 

Por sua vez, é razoável supor que quanto maior for o nível de esforço da firma em 

pagar tributos, maior será a receita do governo, cuja representação é dada por: 
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L , se a firma sonega.  

Onde, pH e pL representam, respectivamente, a probabilidade da receita esperada caso 

a firma pague os impostos e a probabilidade caso esta sonegue. A probabilidade da receita de 

arrecadação do governo ser alta, dado que a firma pagou os impostos é maior do que a 

probabilidade da receita dado que a firma sonegou.  

O problema do governo é configurar um contrato ótimo, dado que as ações adotadas 

pela firma não podem ser perfeitamente monitoradas. Assim, os benefícios concedidos pelo 

governo, Β, em virtude do resultado de sua arrecadação são representados por: 

 

(18) 
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Adicionalmente, H
1Β  e H

2Β  representam os benefícios concedidos à firma que paga 

imposto, ao passo que L
1Β e L

2Β se aplicam aos benefícios concedidos às firmas quando estas 

sonegam. 

Por outro lado, para que a firma decida entrar numa relação formal com o governo, sua 

utilidade esperada deverá ser maior do que a utilidade de reserva, que, por sua vez, determina 

sua restrição de participação ou restrição de racionalidade individual representada por: 

(19) ))0(,B(0)(),,B()1(),,B( H
12 πππ UtUptUp H

H
H ≥−+  

A fim de motivar a firma para adotar a ação ou tipo de esforço desejado, H (pagar 

imposto), então a compatibilidade de incentivos é dada por: 

 

(20) 
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Considerando-se que as firmas são avessas ao risco, se a utilidade esperada da firma 

ao pagar imposto for maior ou igual do que a utilidade esperada ao sonegar, então a empresa 

pagará todos os impostos.  

A fim de encontrar a forma ótima de induzir a firma pagar imposto (H), o principal 

deve resolver o problema de maximizar sua utilidade esperada, VE
. Conforme especificação a 

seguir: 

 

(21) ]B)1(B[)1()B(max H
1

H
212(.) HHHH

E

R
ppRpRpHRV −+−−+=−   

  Sujeito à (19) e (20). 

 

(22) *R∃  tal que 0)(' * =RV  



72 

Neste caso, (22) demonstra que existe solução para o problema do principal, que 

consiste em maximizar a utilidade esperada de sua receita de arrecadação, dado que o agente 

pagou imposto.  

Perceba-se que (21) é um problema relacionado à escolha de tributação ideal, que não 

é enfoque dessa dissertação. Porém, alguns aspectos podem ser identificados a partir de (19) e 

(20) relativos às reações da firma em geral. O quadro 4(5) apresenta um resumo do jogo 

contendo as variáveis principais e as recompensas do jogo de evasão I. 

 

Variáveis Recompensas  

V = Utilidade do governo 

VE= Utilidade esperada do governo 

R = receita do governo 

H = ação de pagar imposto 

L = ação de sonegar 

Β = benefício público concedido  

π  = margem bruta sem pagamento de 

imposto 

t = imposto pago 

pH = probabilidade da receita se firma paga 

imposto 

pL = probabilidade da receita se firma 

sonegar 

Recompensas do governo = V(R- Β) se 

firma aceita contrato. 

0 se firma rejeita. 

Recompensas da firma = U  se firma 

rejeita contrato. 

U((Β , π, t) se a firma aceita o contrato e 

paga imposto. 

U((Β , π)) se firma aceita o contrato e 

sonega.  

 

Quadro 4 (5) – Jogo de evasão I – risco moral com ação oculta 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Muito embora a formatação deste jogo omita fatores de maior complexidade ao 

problema da evasão, tais como se encontram no modelo A-S, demonstra-se a importância da 

configuração de incentivos para explicar a reação das firmas diante de uma mudança nas 

regras de tributação.  
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Neste modelo, a dotação de benefícios (Β) concedidos para a firma que não sonega 

imposto, deve ser maior do que a dotação deste para as empresas que sonegam, visando 

motivar a firma ao comportamento esperado. Ao mesmo tempo, entende-se que a provisão 

destes benefícios em quantidade insuficiente contribuiria para o aumento da sonegação de 

impostos conforme destacado em Cowell e Gordon (1988) e Cowell (2003), ou para um 

êxodo da relação contratual com o governo (i.e. de formalidade). 

Visto que o incremento da utilidade do agente em relação ao imposto pago é negativo 

(U’(t) < 0), é razoável esperar que o governo procure punir as firmas que não paguem 

impostos, pois assim se acrescentaria uma desutilidade ao comportamento de evasão que seja 

maior do que a obtida por se arrecadar imposto, caso contrário, todas as firmas seriam 

motivadas a sonegar. 

Finalmente, a restrição de participação deste jogo (19) oferece indícios para explicar 

porque algumas firmas agiriam na completa informalidade, caso o benefício obtido pela firma 

“em relação contratual” (i.e. formal) com o governo, Β, seja menor do que a utilidade de 

reserva. Neste caso, também, a fim de maximizar sua receita, o governo tentará acrescentar 

uma desutilidade para as empresas informais através da detecção de fraude e multa. 

 

5.2.2  Jogo de evasão II – risco moral com conhecimento oculto 

Neste jogo, o contrato do governo que regulamenta a relação com a firma tem o 

formato: ),(B mq . Onde Β, tal como no jogo anterior, é o benefício concedido para as firmas 

na forma de bens públicos, que é função de q, vendas realizadas e m, a declaração realizada 

pela firma acerca dessas vendas. 

Os passos do jogo de evasão I ocorrem na seguinte ordem: 

(1º.) Governo oferece “contrato”; 

(2º.) Firma aceita ou rejeita; 
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(3º.) Caso aceite, escolhe nível de esforço de arrecadação; 

(4º.) Natureza joga, adicionando incerteza, escolhendo o “estado do mundo”; 

(5º.) Governo configura incentivos para que a firma envie declaração correta. 

A natureza escolhe o “estado do mundo”, ϕ, ponderadas por qH, quando as vendas 

forem altas, e qL, quando as vendas forem baixas, acrescentando incerteza às vendas, cujo 

volume é observado pela firma, porém não pelo governo. Assim, o estado do mundo é 

representando da seguinte forma: 
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, tal que qH > qL.  

Onde, ϕ  é a probabilidade das vendas serem baixas, e )1( ϕ−  a probabilidade destas 

vendas serem altas. A declaração das vendas, m, pela firma, por sua vez pode assumir os 

seguintes valores: 
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Ou seja, a firma pode relatar corretamente a quantidade e valores de suas vendas, mH, 

através da declaração enviada para o governo, ou ocultar esta informação, mL, sonegando 

impostos.  

Por conseguinte, as funções de utilidade da firma descritas, a seguir, são dadas por 

Β(q(ϕ), m), definido anteriormente e também pela margem bruta sem o pagamento de 

impostos, que é função da quantidade vendida, e esta, por sua vez, decorre do “estado de 

mundo”, π(q(ϕ)), subtraídas pela desutilidade do esforço de arrecadar impostos, t, que é 

função da declaração enviada para o governo mH ou mL, descritas em (24), de modo que mH - 

mL =  total evadido (e). 



75 

No caso das firmas que sonegam, são acrescentadas as variáveis “custo de ocultação” 

do valor devido de impostos, que é função do montante evadido (c(e)), bem como a multa 

esperada, representada pela ponderação entre a probabilidade de detecção e a multa aplicada, 

pθ, conforme foi visto em (9). Por conseguinte, as funções de utilidade da firma podem ser 

descritas da seguinte forma: 

 

(25) )])([))]((),),((B([( HmtqmqU −ϕπϕ , se a firma paga os impostos. 

(26) ]))()([))]((),),((B([( θϕπϕ pecmtqmqU L ++− , se a firma sonega. 

Destacando os sinais das equações (25) e (26) tem-se que o incremento da utilidade da 

firma (U) em relação ao benefício concedido (Β) e ao lucro sem o pagamento de imposto (π) é 

positivo (U’(Β) >0; U’(π) >0). Enquanto que o incremento desta utilidade em relação a t, c e 

pθ é negativo (U’(t) <0; U’(c) <0; U’(pθ) <0). 

A partir de (25) e (26), pode-se afirmar que, a fim de que a utilidade da firma ao pagar 

o imposto seja maior do que a de sonegar, então, a desutilidade do imposto arrecadado, dado 

que as empresa relatou corretamente suas vendas ao governo deve ser maior do que a soma do 

imposto pago com sonegação com o custo de ocultação e a multa esperada 

( θpecmtmt LH ++< )()()( ). Caso contrário, as empresas seriam motivadas a sonegar. 

A utilidade do governo, V, obtida pela receita de arrecadação (R) é representada por: 

 

(27) )])()),((B[))](()),(,([(( emqepqmtRV δϕδθϕ +−   

Onde, θp  representa a multa esperada, que é função dos custos do governo para 

detectar a sonegação, que por sua vez é função do total evadido )(eδ . De forma que a 

utilidade do governo depende do imposto arrecadado, cuja exatidão depende do relatório 
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recebido e do valor esperado da multa, subtraídos pelos benefícios concedidos às empresas e o 

custo de detecção de fraudes ao fisco. 

Explicando os sinais da equação (27) tem-se que o incremento da utilidade da firma 

em relação à receita do governo (R) é positivo (V’(R) >0). Por outro lado, a utilidade do 

governo em relação à Β e δ é negativa (V’(Β) <0; U’(δ) <0). 

Assim, tal como no jogo de evasão I, quanto maior for o nível de esforço de 

arrecadação pela firma (dados por H e L), maior a receita do governo, cuja representação é 

dada por: 
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L , se a firma sonega. 

Onde R, a receita do governo, pode assumir dois valores, R1 e R2, tal que R2> R1. Ao 

passo que pH e pL representam, respectivamente, a probabilidade da receita esperada caso a 

firma pague os impostos e a probabilidade caso esta sonegue. A probabilidade da receita de 

arrecadação do governo ser alta, dado que a firma pagou os impostos é maior do que a 

probabilidade da receita dado que a firma sonegou.  

No caso desse jogo, o problema do governo é configurar um contrato que induza às 

firmas a enviar a “mensagem” correta acerca de suas vendas, visto que as ações 

desempenhadas pela firma não podem ser observadas. Os benefícios concedidos pelo governo 

para a firma, dado o resultado de sua arrecadação, são configurados da seguinte forma: 

(30) 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=

)B(B

)B(B

22

11

R

R
, tal que Β1 > Β2 
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Semelhante ao jogo da evasão I, os benefícios concedidos à firma que paga imposto 

são representados por H
1Β  e H

2Β , ao passo que L
1Β e L

2Β se referem aos benefícios concedidos 

às firmas quando estas sonegam. 

Adicionalmente, a restrição de compatibilidade de racionalidade ou restrição de 

participação individual é dada por: 
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Onde ))0(),0(,0)(B( tU π  representa a utilidade de reserva da firma. 

A fim de motivar a firma a pagar imposto, o governo deverá formular incentivos que 

atenda a compatibilidade de incentivos, que é dada por: 
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Ou seja, a utilidade esperada da firma, quando esta informa o valor exato das vendas 

na declaração e paga o imposto, deverá ser maior ou igual do que a utilidade esperada quando 

esta não informa os valores corretos na declaração e sonega imposto. Novamente, 

considerando-se que a firma é avessa ao risco, se a utilidade da firma para pagar imposto, for 

maior ou igual do que a utilidade obtida ao sonegar, então a firma pagará todos os impostos.  

A fim de encontrar a forma ótima de induzir a firma a escolher a ação de pagar 

imposto, H, o principal deve resolver o seguinte problema: 

(33) ))])()),(([))]((),),(((([max
(.)

emqepmqtRV E

R
δϕδθϕ +Β−  

Sujeito à (31) e (32) 

(34) *R∃  tal que 0)(' * =RV  
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Neste caso, (34) demonstra que existe solução para o problema do principal, que 

consiste em maximizar a utilidade esperada de sua receita de arrecadação, dado que o agente 

pagou imposto.  

Novamente, o problema do principal consiste em maximizar sua receita esperada, VE, 

dado que a firma paga imposto. Porém, visto que nesse jogo foram incluídas variáveis 

relacionadas ao custo do governo em monitorar as firmas, uma alternativa para resolução do 

problema do principal seria: 

 

(35) )])()),(([))]((),)((([(min
(.)(.)

emqepmqtRVC E δϕδθϕ
δ

+Β−=
Β

  

Sujeito à (31) e (32) 

Nesta solução, assumindo-se que o aumento da receita do governo (R) implicaria no 

aumento do benefício concedido (Β), isto é, que o contrato é monotonicamente crescente, 

então se tem que:  

 

(36) ** δ∃Β∃ e  tal que 0),(' ** =Β δC  

Neste caso, (36) demonstra que existe solução para o problema do principal, que 

consiste em minimização de custo, sujeita às restrições (31) e (32). 

Desta forma, tomando-se a racionalidade do principal por pressuposto, o governo 

buscará uma configuração de contrato que motive a firma a pagar imposto ao mínimo custo 

possível (C) tanto em relação a benefício público concedido ( Β ) quanto ao custo de detecção 

(δ).  

O quadro 5(5), a seguir, exibe as variáveis principais e as recompensas dos jogadores 

no jogo de evasão II. 
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Variáveis Recompensas  

Β = benefício público concedido  

R = receita do governo 

q= vendas reportadas 

mH = declaração de vendas exata 

mL = declaração vendas inexata 

ϕqH= probabilidade de vendas altas 

ϕqH= probabilidade de vendas baixas 

π = margem bruta sem pagamento de 

imposto 

e = montante evadido 

pθ = multa esperada 

δ(.) = custo de detecção 

t = desutilidade por pagar imposto 

pH = probabilidade de receita se firma pagar 

imposto 

pL = probabilidade de receita se firma 

sonegar 

 

Recompensas do governo = V(R[(t(m,q(ϕ), 

pθ(δ(e))]-[Β(q(ϕ), m) + δ(e)]) 

 

Recompensas da firma caso rejeite o 

contrato: ))0(),0(),0(( tU πΒ   

 

Recompensas da firma que paga imposto = 

U([(Β(q(ϕ), m), π(q(ϕ))) – [t(mH)]) 

 

Recompensas da firma que sonega = 

U([(Β (q(ϕ), m), π(q(ϕ))]– [t(mL) + c(e) + 

pθ]) 

Quadro 5 (5) – Jogo de evasão II – risco moral com conhecimento oculto 
Fonte: Elaboração do autor 

 

5.2.3  Jogo dos incentivos fiscais I – seleção adversa stricto sensu 

com sinalização 

Este jogo tem o objetivo de caracterizar a concessão de incentivos fiscais em que duas 

unidades federativas concorrem para atrair uma firma, dessa forma, teremos um jogo com 

dois principais e um agente. Os passos do jogo dos incentivos fiscais I ocorrem na seguinte 

ordem: 

(1º.) Natureza escolhe capacidade da firma; 
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(2º.) Firma sinaliza capacidade ao governo, revelando investimentos; 

(3º.) Governos competem pela firma; 

(4º.) Firma aceita ou rejeita; 

(5º.) Governo configura incentivos de acordo com capacidade da firma. 

Os componentes do jogo são descritos como segue. Inicialmente a natureza escolhe o 

tipo da firma em termos de sua capacidade (a(ω)) que é função dos objetivos desejados (ω) 

pelos governos de duas unidades federativas. As possíveis capacidades da firma 

representativa4 são representadas por aL e aH. Por sua vez, a utilidade de reserva da firma dado 

a sua capacidade é dada por LU , para a firma com baixa capacidade e HU  para a firma com 

capacidade alta, onde, HU  > LU . 

A firma anuncia a intenção de realizar investimentos (i) em uma unidade federativa, 

onde iL e iH representa os investimentos baixos e investimentos altos, respectivamente. Este 

montante de investimentos disponível é atestado pelo banco de desenvolvimento do governo 

central, o que confirma a credibilidade do anúncio.  

Embora a capacidade da firma não seja observada pelo governo, os investimentos são 

observados. Por conseguinte, os governos das unidades federativas oferecem, cada um, um 

contrato γ(i), em que inclui um incremento dos benefícios governamentais (i.e. os incentivos 

fiscais) que ocorre em função dos investimentos a serem realizados na sua respectiva unidade 

federativa.  

Portanto, as recompensas da firma, caso aceite o incentivo fiscal de um dos governos, 

são iguais a ))(/)(( ϖγ aiiU −  e zero caso rejeite ambos e não realize o investimento. O 

incremento da utilidade da firma (U) em relação à γ (incentivo fiscal), e a  (capacidade da 

firma) é positivo (U’(Β) >0; U’(γ) >0; U’(a) >0). Por outro lado, o incremento da utilidade do 

agente em relação ao investimento é negativo (U’(i) <0). 

                                                 
4 Entende-se por “capacidades” os atributos da firma em gerar emprego e renda, por exemplo. 
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Assim, quando o investimento é alto, quanto maior a capacidade da empresa em 

atingir os objetivos de um dos governos, tanto maior utilidade da firma, por conseguinte, há 

menos incentivos para a firma de baixa capacidade realizar um investimento alto.  

O governo cuja firma aceitar o incentivo fiscal oferecido, por sua vez, tem os seus 

payoffs iguais a )])())([(( iaRV γω −  e zero para o governo cuja proposta for negada. Onde, V 

representa a utilidade do governo e o incremento desta utilidade em relação a R (receita do 

governo) é positivo (V’(R) >0). Em contraste, o incremento da utilidade do governo em 

relação ao incentivo fiscal concedido é negativo (V’(γ) <0). 

Os governos acreditam que a probabilidade da capacidade da firma não atingir os 

objetivos (aL), dado que seu investimento é alto (i=iH), é igual a zero (ϕ(a= aL |i=iH)=0). Nesse 

caso, a firma representativa com capacidade alta de atingir os objetivos do governo realizaria, 

necessariamente, um investimento atrativo, o que leva a seguinte situação de equilíbrio 

agregado: 
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Adicionalmente, o jogo dos incentivos fiscais I possui duas restrições que garantam 

que: (1º.) os governos ofereçam o incentivo fiscal (γ) sem prejuízos, isto é, sua restrição de 

participação e (2º.) que a firma com baixa capacidade não seja atraída pelo contrato da firma 

de alta capacidade, por sua vez, que a firma de alta capacidade não seja atraída para o contrato 

da firma de baixa capacidade, isto é, sua compatibilidade de incentivos. Tem-se assim que a 

restrição de participação (1º.) é representada por: 
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A desigualdade em (38) reflete a competição entre os dois governos, uma vez que o 

incentivo fiscal concedido, a fim de atrair os investimentos tanto de firmas de alta capacidade 
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como de baixa capacidade, deve ser maior ou igual à sua utilidade de reserva. A firma, por 

sua vez, estará inclinada a investir na unidade federativa cujo governo oferecer maiores 

incentivos fiscais. Então, a compatibilidade de incentivos (2º.) é representada por: 
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O problema dos principais consiste em primeiro oferecer um incentivo fiscal capaz de 

motivar a firma a investir em sua unidade federativa, conforme a restrição de participação, 

depois, uma vez definida a proposta vencedora, que a firma faça investimentos compatíveis 

com sua capacidade. O quadro 6(5), a seguir, exibe as variáveis principais e as recompensas 

do jogo dos incentivos fiscais I. 

 

Variáveis Recompensas  

V = utilidade do governo 

R = receita do governo 

a = capacidade da firma de atender objetivos 

do governo 

aH = alta capacidade 

aL = baixa capacidade 

ω = objetivos do governo 

i = investimentos 

iH = investimento alto 

iL = investimento baixo 

γ = incentivo fiscal 

Recompensas do governo que vencer a 

competição pelo contrato = V(R[a(ω)- γ(i)]) 

Recompensas do governo que perder o 

contrato = 0 

 

Recompensas da firma caso rejeite o 

contrato= ))0(),0(( iU Β   

Recompensas da firma caso aceite o 

contrato= U(γ(i)-i/a(ω)) 

Quadro 6 (5) – Jogo dos incentivos fiscais I – seleção adversa (stricto sensu) com sinalização 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Neste primeiro jogo dos incentivos fiscais os objetivos de arrecadação foram omitidos 

propositadamente, o que ocorre ocasionalmente em problemas relacionados à atração de 
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investimentos visto que os objetivos dos governos das unidades federativas podem estar 

associados a outras questões, tais como a geração de novos empregos ou mesmo a criação de 

dividendos políticos. Em busca por estes objetivos, porém, é possível que a arrecadação 

global da Federação diminua. 

 

5.2.4  Jogo dos incentivos fiscais II – risco moral com 

conhecimento oculto 

Neste último jogo, são inseridas variáveis relacionadas à evasão fiscal, semelhante ao 

que foi realizado no jogo de evasão II. Este jogo caracteriza a oferta de incentivos fiscais por 

duas unidades federativas que concorrem para atrair uma firma, dessa vez, porém, a empresa 

não sinaliza investimentos, o único sinal a ser enviado pela firma para o governo cuja 

proposta for aceita, é a sua declaração de vendas (m) (base para arrecadação dos impostos). 

Os passos do jogo dos incentivos fiscais II ocorrem como segue: 

(1º.) Governos de unidades federativas oferecem incentivos fiscais; 

(2º.) Governos competem pela firma; 

(3º.) Firma aceita ou rejeita incentivos oferecidos;  

(4º.) Governo configura incentivos para que firma envie declaração correta; 

(5º.) Firma envia mensagem sobre a declaração de vendas. 

Logo, neste jogo o contrato do governo que regulamenta a relação com a firma tem o 

seguinte formato: )))(()),((,,( mmmq ϖτϖγΒ . Onde Β é o benefício concedido para as firmas 

na forma de bens públicos, que é função tanto de q, montante de vendas e m, vendas 

reportadas, e também é função de γ, que é o incentivo fiscal sem efeitos no imposto 

(concessão de terrenos, isenção de taxas, entre outros), ao passo que τ representa o incentivo 
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fiscal com efeitos sobre a arrecadação, ambos incentivos são funções da capacidade de se 

atender os objetivos desejados (ω) que é função da declaração de vendas (m). 

Semelhante ao jogo de evasão II, a natureza adiciona incerteza às vendas e o “estado 

do mundo”, ϕ, é ponderado por qH, quando as vendas forem altas, e qL, quando as vendas 

forem baixas, o volume destas vendas, por sua vez, é observado pela firma, contudo não é 

observado pelo governo. Essa incerteza é representada como segue: 
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, tal que qH > qL.  

Onde, )( Lqϕ  representa a probabilidade das vendas efetivadas serem baixas, e 

)(1 Hqϕ−  a probabilidade de que estas sejam altas.  

A firma pode relatar a quantidade e valores de suas vendas corretamente (mH), ou 

ocultar esta informação (mL), sonegando impostos. Dessa forma a declaração das vendas, m, 

pela firma pode assumir os seguintes valores: 
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A utilidade da firma descrita é composta pela função (.)Β , cujas variáveis foram 

definidas anteriormente, pela margem bruta sem o pagamento de impostos, que é função da 

quantidade vendida, π(q), subtraída pela desutilidade do esforço de arrecadação de imposto, t, 

que é, por sua vez, função da declaração enviada para o governo (mH ou mL). 

Visto que o incentivo fiscal pode vir também na forma de isenção de imposto, será 

acrescentada a variável τ para representar o incentivo fiscal, que é função do esforço de 

arrecadação t(m) e que contribui para reduzir a desutilidade da arrecadação. 
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No caso da firma que sonega, são acrescentadas as variáveis “custo de ocultação”, que 

é função do montante evadido c(e), multa esperada, pθ, e a probabilidade de perda dos 

incentivos fiscais, dados por pλ, para as firmas que sonegam. Sendo as funções de utilidade 

descritas da seguinte forma: 

(42) )])([))](()),((),),()),(((([ HmtmqmqmU −Β ϖτϕπϕωγ , se paga impostos. 

(43) 
))])(()(
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ϖτϕπϕϖγ

+++
−Β

, se sonega. 

Destacando os sinais das equações (42) e (43) tem-se que o incremento da utilidade da 

firma (U) em relação ao benefício concedido (Β) e ao lucro sem o pagamento de imposto (π) é 

positivo (U’(Β) >0; U’(π) >0). Enquanto que o incremento desta utilidade em relação a t, c e 

pθ , pλ é negativo (U’(t) <0; U’(c) <0; U’(pθ) <0; U’(pλ) <0). 

Conforme (43), a firma que possui incentivo fiscal e sonega teria muito mais a perder 

do que a firma que não possui. Ademais, acrescentando-se o fato que neste jogo a empresa 

que declara corretamente as vendas estaria enviando uma mensagem de que possui alta 

capacidade de cumprir os objetivos do governo da unidade federativa escolhida, então, seria 

razoável supor que o incentivo fiscal diminuiria a possibilidade de sonegação.  

Quanto maior a exatidão da declaração de vendas feita pela firma (dados por mH e 

mL), maior a receita do governo, cuja representação é dada por: 
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L , se a firma sonega.  

Onde R, a receita do governo, pode assumir dois valores R1 e R2, tal que R2> R1. Ao 

passo que pH e pL representam, respectivamente, a receita esperada caso a firma pague os 

impostos e a probabilidade caso a esta sonegue. A probabilidade da receita de arrecadação do 
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governo ser alta, dado que a firma pagou os impostos é maior do que a probabilidade da 

receita dado que a firma sonegou.  

A utilidade do governo (V) é dada por: 

(46) 
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O incremento desta utilidade em relação a R (receita do governo) é positivo (V’(R) 

>0). O incremento da utilidade do agente em relação aos benefícios, incentivos fiscais 

concedidos e custo de detecção é negativo (V’(Β) <0; V’(γ) <0; V’(τ) <0; V’(δ) <0). 

Novamente, o problema do governo é configurar um contrato que induza as firmas a 

enviar uma declaração correta acerca de suas vendas. Os benefícios concedidos pelo governo, 

Β, caso a empresa sonegue tem a seguinte representação: 

(47) 
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, tal que Β 1 > Β 2 

Nas restrições de compatibilidade de incentivos e de participação individual, H
1Β  e 

H
2Β  representam os benefícios concedidos à firma que paga imposto, ao passo que L

1Β e L
2Β se 

aplicam aos benefícios concedidos às firmas quando estas sonegam. 

Novamente, o jogo dos incentivos fiscais II possui duas restrições que garantam que: 

(1º.) os governos ofereçam o incentivo fiscal γ e τ sem prejuízos, que é sua restrição de 

participação, e (2º.) que a firma relate corretamente as vendas, que é a restrição de 

compatibilidade de incentivos do governo. Desta forma, a restrição de participação (1º.) é 

representada por: 

(48) 
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A firma estará inclinada a investir na unidade federativa cujo governo oferecer 

maiores incentivos fiscais. Por outro lado, a restrição de compatibilidade de incentivos (2º.) é 

dada por: 

(49) 
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Ou seja, dado que a firma paga impostos, a utilidade esperada desta deve ser maior do 

que a utilidade esperada da firma que sonega. Por outro lado, visto que nesse jogo foram 

incluídas variáveis relacionadas ao custo do governo em monitorar as firmas, uma das 

alternativas para resolução do problema do principal é similar a que foi destacada no jogo de 

evasão II, que é representada por: 

(50) 
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Sujeito à (44) e (45) 

Novamente, assumindo-se que aumento da receita do governo (R) implicaria no 

aumento do benefício concedido (Β), isto é, o contrato é monotonicamente crescente, tem-se 

que:  

(51) ** δ∃Β∃ e  tal que 0),(' ** =Β δC  

A relação acima (51) demonstra que existe solução para o problema do principal, que 

consiste em minimização condicionada do custo de monitoramento do contrato. 

Portanto, o governo buscará uma configuração de contrato que motive a firma a pagar 

imposto ao mínimo custo total (C) em relação a benefício público concedido (Β) e o custo de 

detecção (δ(e)). O quadro 7(5), a seguir, exibe as variáveis principais e as recompensas do 

jogo de evasão II.  
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Variáveis Recompensas 

R = receita do governo 

m = declaração de vendas exata 

mL = declaração vendas inexata 

Β = benefício público concedido  

γ = incentivo fiscal I (sem efeito na carga 

tributária) 

t = desutilidade por pagar imposto 

τ = incentivo fiscal II (com efeito na carga 

tributária) 

ω = objetivos do governo 

q= vendas reportadas 

ϕqH= probabilidade de vendas alta 

ϕqL= probabilidade de vendas baixa 

π = margem bruta sem imposto 

e = montante evadido 

pθ = multa esperada 

pλ = probabilidade de perder incentivos  

δ(.) = custo de detecção 

pH = probabilidade da receita se firma pagar 

imposto 

pL = probabilidade da receita se firma 

sonegar 

Recompensas do governo = 

V(R[t(ω(m,q(ϕ)), pθ(δ(e)) ]-[Β(q(ϕ), m, 

γ(ω(m)), τ(ω, m)) + δ(e)]) 

Recompensas da firma caso rejeite o 

contrato = ))0(),0(),0(( tU πΒ   

Recompensas da firma que paga imposto = 

U([Β(γ(ω(m)) q(ϕ), m), π(q(ϕ)),τ(ω(m))] –

[t(mH)]) 

 

Recompensas da firma que sonega = 

U([(Β(γ(ω(m)) q(ϕ), m), π(q(ϕ)),τ(ω(m))]– 

[t(mL) + c(e) + pθ + pλ(ω(m))]) 

 

Quadro 7 (5) – Jogo dos incentivos fiscais II – risco moral com conhecimento oculto 
Fonte: Elaboração do autor 

 

 

5.3  As reações das firmas às PECs  

Os jogos descritos na seção anterior tiveram como objetivo ilustrar as diferentes 

reações das firmas aos cenários destacados na primeira seção deste capítulo (quadro 3(5)), sob 

a óptica de uma firma representativa. O alinhamento entre estes modelos de exemplificação e 
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as reações prováveis das firmas considerados nesta seção ocorre nos seguintes aspectos, que 

serão explorados com maiores detalhes nesta subseção:  

a) Descrição das escolhas possíveis da firma representativa em relação ao governo, seja 

na existência dos incentivos fiscais (jogos de incentivos fiscais I e II), seja na ausência 

destes (jogos de evasão I e II); 

b) Explicação das restrições que o governo deve considerar, visando à formulação de 

incentivos que motivem a firma a adotar o comportamento desejado, a saber, a 

restrição de participação individual e a restrição de compatibilidade de incentivos; 

c) Demonstração das principais variáveis que podem influenciar as decisões das firmas, 

que se basearam em modelos descritos no capítulo da fundamentação teórica (p. 50-

58), conforme se observa nos componentes das funções de utilidade da firma e do 

governo; 

d) Verificação dos efeitos que as modificações nestas variáveis podem causar nos 

incrementos da utilidade tanto da firma quanto do governo, conforme descrição dos 

sinais das equações de utilidade. 

Conforme pôde ser observado nos modelos, a firma representativa se defronta com as 

seguintes escolhas em relação ao principal: (1º.) início de uma relação formal com o governo; 

e (2º.) desempenho do esforço de arrecadação de imposto (H), e entrega de declaração de 

vendas correta (mH) desejado pelo governo (conforme o jogo de evasão I e II, 

respectivamente). 

Tendo-se por base a teoria do principal-agente pode-se argumentar que a escolha de 

uma destas opções depende da capacidade do governo em atender primeiro a restrição de 

racionalidade individual da firma, e, em seguida, a compatibilidade de incentivos que tem por 

objetivo garantir que a firma adote o comportamento desejado, esta última restrição variando 

de acordo com a existência de incentivos fiscais ((39) e (49)), ou ausência destes ((20) e (32)). 
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Logo, em relação à PEC 285/2004 e à PEC 293/2004 tanto a restrição de racionalidade quanto 

a compatibilidade de incentivos serão os enfoques da análise do comportamento das firmas. 

Ora, assumindo-se a racionalidade do principal, atender a essas duas restrições é parte 

de suas estratégias, a fim de que este maximize suas recompensas. Sendo assim, é razoável 

supor que a aprovação de uma das PECs implicará no ajuste dos “parâmetros de incentivo de 

arrecadação” exibidos nos modelos, isto é, os benefícios concedidos (Β), o imposto (t), bem 

como a probabilidade de detecção (p) e a multa aplicada (θ), analisados conjuntamente nos 

modelos como “multa esperada” (pθ). 

Portanto, tendo-se a racionalidade do principal e do agente como pressuposto, na 

realização de um dos cenários possíveis de reforma os mecanismos de incentivos serão 

ajustados para que as recompensas do governo venham a estar num patamar igual ou maior ao 

que existia antes da reforma tributária ser aprovada. 

Os sinais esperados das variáveis, especificados nos modelos de exemplificação, 

também esclarecem alguns aspectos refletidos nos resultados das prováveis reações da firma. 

O quadro 8(5), a seguir, exibe algumas variáveis exibidas nos modelos, os sinais esperados 

em relação às utilidades da firma (U) e do governo (V), assim como as implicações deste sinal 

para o entendimento das prováveis reações das firmas, que serão explicadas nas próximas 

seções. 

Por exemplo, conforme verificado através dos sinais esperados das equações tanto nos 

jogos de evasão fiscal, quanto nos jogos de incentivos fiscais, o incremento da utilidade da 

firma em relação ao governo é positivo (U’(Β) >0), ou seja, quanto maior o benefício 

concedido pelo governo, maior a utilidade obtida pela firma. O oposto ocorre em relação ao 

imposto pago, isto é, a variação positiva do imposto diminuiria a utilidade da firma (U’(t) <0). 

Assim, é razoável esperar que quanto maior a carga tributária, tanto maior a propensão para a 

sonegação. 
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Contudo, sob o ponto-de-vista do principal, conforme verificado nos modelos de 

exemplificação, o incremento da utilidade do governo com a variação positiva à concessão de 

benefícios públicos é negativo (V’(Β) <0). Adicionalmente, conforme verificado nos jogos de 

evasão fiscal, o incremento da utilidade do governo em relação ao incentivo fiscal concedido 

é negativo (V’(γ) <0). 

 

Variável Sinal esperado Implicações para as reações das firmas 

Benefícios públicos (Β) V’(Β) <0 

R’(B) <0 

U’(Β) >0 

O aumento da concessão de benefícios 

públicos pressiona a utilidade do governo 

para baixo, dado os efeitos na receita do 

governo (R). Porém, quanto maior o beneficio 

público, menor a sonegação. 

Incentivos fiscais (γ, τ) V’(γ) <0 

V’(τ) <0 

U’(γ) > 0 

U’(τ) > 0 

Quanto maior a concessão de incentivos 

fiscais, maior a utilidade da firma, logo, as 

firmas tenderão a buscar por incentivos 

adicionais. 

Lucro sem pagamento 

de imposto (π) 

U’(π) >0 Quanto maior o lucro sem pagamento de 

imposto, maior a utilidade da firma, dado que 

as firmas buscam maximizar seus ganhos. 

Imposto pago pela 

firma (t) 

U’(t) <0 O aumento da carga tributária estimula a 

sonegação. 

Custo de ocultação (c) U’(c) <0 O aumento do custo de ocultação contribui 

para diminuir a propensão a sonegar.  

Multa esperada (pθ) U’(pθ)<0 O aumento da multa esperada diminui os 

incentivos para as firmas sonegarem.  

Probabilidade de perda 

do incentivo fiscal (pλ) 

U’(pλ)<0 Firmas com incentivos fiscais tendem a 

sonegar menos. 

Quadro 8 (5) – Sinais esperados dos modelos de exemplificação e as reações das firmas 
Fonte: Elaboração do autor 
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5.3.1  Reações ao cenário atual 

Tomando como linha de base a situação atual, observa-se que dado a multiplicidade da 

regulamentação do ICMS, permite-se a cada unidade federativa uma relativa autonomia no 

ajuste dos mecanismos de incentivo visando a atingir a situação de equilíbrio ilustrada nos 

“jogos de evasão” ou mesmo nos “jogos dos incentivos fiscais”. 

Por exemplo, no cenário antes da reforma, o status quo, caso uma unidade federativa 

decida aumentar a carga tributária, então a firma se depararia inicialmente com duas opções: 

sonegar impostos (ou declarar de forma inexata as suas vendas realizadas) ou aumentar sua 

desutilidade de arrecadação pagando imposto.  

Visto que o governo conheceria estas opções, então este poderia melhorar a eficiência 

da cobrança por aplicar novas tecnologias e processos ou contratar novos auditores fiscais 

(aumento a probabilidade de detecção, p), assim como melhorar a eficiência da aplicação de 

punições para as firmas sonegadoras (i.e. do aumento de θ). 

Contudo, conforme indicado nos “jogos dos incentivos fiscais”, com o aumento destes 

parâmetros as opções da firma seriam: (1º.) sonegar e aceitar as conseqüências; (2º.) evitar a 

sonegação, dado que seu “custo de ocultação” (c(e)) seria maior; (3º.) buscar vantagens em 

outra unidade federativa; e (4) sair completamente do mercado formal.  

Ora, calculando-se estes possíveis movimentos, por indução retroativa, se o governo 

oferece poucas vantagens para permanência das firmas (Β(.) baixo), então é possível que o 

governo decida não aumentar nem p nem θ  até o nível correspondente à compatibilidade de 

incentivos. 

Uma vez aprovada a PEC 285/2004 ou mesmo a PEC 293/2004, sinaliza-se uma maior 

centralização por parte do governo federal, o que influencia os parâmetros de incentivos. 

Ademais, diminuir-se-iam as opções para que uma firma busque vantagens nas suas operações 

em outras unidades federativas via diferencial de alíquota. Logo, em princípio, numa eventual 
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mudança na taxa praticada pelo imposto sobre consumo (seja no ICMS, seja no IVA) ter-se-ia 

maior efetividade na arrecadação.  

Nas próximas seções serão discutidas as reações específicas aos cenários das PECs 

285/2004 e 293/2004, respectivamente. Em cada uma destas seções o comportamento da 

firma representativa é analisado sob óptica de proibição de novos incentivos fiscais, tendo-se 

por base o jogo de evasão I e II, e com a possibilidade de concessão de benefícios 

governamentais adicionais, conforme modelado no jogo dos incentivos fiscais I e II.  

 

5.3.2  Reações aos cenários da PEC 285/2004 

O quadro 9(5), que é um extrato do quadro 3(5) apresentado anteriormente, exibe os 

elementos que compõem os seis cenários possíveis da PEC 285/2004. Este cenário é 

composto pela alteração no imposto especificado na PEC – unificação das alíquotas de ICMS 

- bem como o método de arrecadação adotado. Também compõe os cenários o 

comportamento da carga tributária e a continuidade ou não dos incentivos fiscais. 

 

Alteração no Imposto Carga tributária Incentivos fiscais 

1. Unificação de alíquotas e legislação do ICMS 

(PEC 285/2004): 

(i) Método do crédito fiscal 

(a) permanece igual 

(b) aumenta  

(c) diminui 

(m) são mantidos 

(v) são vedados  

Quadro 9 (5) – Cenários da PEC 285/2004 
Fonte: Elaboração do autor (extrato do quadro 3(5), p. 64) 

 

No cenário 1iam (conforme exibido no quadro 9(5)) a carga tributária permaneceria 

igual e os incentivos fiscais seriam mantidos. Este cenário possui semelhança com a situação 

que precede a reforma, porém, tanto haveria uma menor tolerância à evasão fiscal cujas 

origens foram explanadas na seção anterior, como seriam diminuídas as opções de busca de 
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redução de carga tributária pelas firmas, através do direcionamento de suas operações para 

estados com diferencial de alíquota. 

Conforme ilustrado nos jogos dos incentivos fiscais, visto que outras unidades 

federativas poderiam oferecer benefícios fiscais adicionais, a firma buscaria se instalar (ou 

direcionar parte de suas operações comerciais) no local que fosse mais vantajoso em termos 

de “carga tributária líquida” (i.e. carga tributária real subtraída do τ concedido).  

Por outro lado, se a unidade federativa oferecer um incentivo fiscal sem efeito na carga 

tributária (γ) que permita uma redução de custos equivalente, então a escolha da firma seria 

similar. 

Ora, sendo essa a situação em relação aos incentivos fiscais, segue-se que a 

permanência destes contribuiria para reduzir a efetividade dos parâmetros de incentivo de 

arrecadação, de forma que as reações das firmas em relação à evasão fiscal permaneceriam as 

mesmas que existiam antes da reforma, o status quo.  

Perceba-se que este caso ilustra a importância da aprovação da vedação à concessão de 

novos incentivos fiscais sob a óptica da receita arrecadada pelo governo. Pois, no cenário 

1iav, seriam diminuídas as possibilidades para migração da firma representativa com o 

objetivo de obtenção de benefícios fiscais adicionais. Portanto, seriam suprimidos os “leilões” 

de benefícios concedidos, ilustrado no “jogo dos incentivos fiscais I”, cujo resultado final 

acaba favorecendo os estados mais ricos.  

Tal medida contribuiria tanto para uma diminuição da evasão fiscal (ou estabilização 

desta, caso não haja efetividade dos parâmetros de incentivo de arrecadação), como para um 

aumento da receita do governo. 

Em contraste, caso o “gatilho” da busca por alternativas pela firma seja um aumento 

da carga tributária, conforme os cenários 1ibm e 1ibv, então um aumento da evasão poderia 

ser esperado, num primeiro momento.  
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Dado que a efetividade do reforço dos parâmetros de incentivo de arrecadação (i.e. Β, 

t, p, θ) depende das opções disponíveis para a firma, caso exista oferta de incentivos fiscais 

em outros estados (cenário 1ibm), então o governo cuja firma estiver localizada poderia 

reforçar tanto a contrapartida de serviços públicos (Β), como a concessão de incentivos fiscais 

adicionais (γ, τ). 

Uma alternativa para as estratégias do governo no cenário 1ibm seria tolerar a evasão 

fiscal em certa medida, impedindo a migração das firmas para o setor informal ou para 

estados mais vantajosos em termos de benefícios, tal como ocorre no cenário que antecede a 

aprovação da PEC 285/2004. 

Caso não exista oferta de incentivos fiscais adicionais neste cenário de aumento de da 

carga fiscal (cenário 1ibv), então o governo poderia aumentar tanto a contrapartida de serviços 

públicos (Β), quanto poderia reforçar a cobrança (p e θ), o que faria as firmas diminuírem a 

sonegação fiscal, aumentando, conseqüentemente, a receita esperada do governo em contraste 

com a diminuição em potencial descrita no cenário anterior (1ibm). 

Nos cenários de diminuição de carga tributária sob a PEC 285/2004 (1icv e 1icm), 

haveria, potencialmente, uma diminuição da evasão fiscal. Novamente, caso fosse permitido a 

concessão de novos incentivos fiscais (cenário 1icm), algumas unidades federativas ajustariam 

seus mecanismos de incentivos de forma que a carga tributária líquida poderia sofrer uma 

diminuição mais significativa, logo, a firma reagiria se movimentando para a unidade 

federativa cuja carga tributária líquida fosse menor, desde que seus custos de transferência 

fossem menores do que o benefício a ser obtido. 

Por sua vez, caso a concessão de incentivos fiscais venha a ser vedada (cenário 1icv), a 

migração das firmas para locais que ofereçam vantagens fiscais diminuiria, e assim, 

conseqüentemente, a arrecadação líquida do governo seria potencialmente maior, dado que 

não existiriam gastos adicionais pela concessão de incentivos fiscais.  
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Finalmente, no cenário 1icv, desde que o governo realize o ajuste na compatibilidade 

de incentivos, a evasão fiscal diminuiria tanto devido à diminuição da carga tributária, quanto 

devido ao aumento em potencial do “custo de ocultação”, o que diminui a utilidade da firma 

sonegadora (U’(c) <0). Tal aumento ocorreria porque as empresas que sonegam por meio da 

migração de operações para unidades federativas vantajosas teriam maior dificuldade em 

ocultar suas vendas, dado a vedação dos novos incentivos fiscais em conjunto com a 

unificação de legislação do ICMS.  

O quadro 10(5) resume os possíveis resultados nos cenários da PEC 285/2004, na 

primeira coluna se exibem os cenários possíveis, ao passo que nas colunas seguintes são 

demonstrados, respectivamente, os possíveis resultados das reações das firmas em relação à 

evasão fiscal, as possibilidades de migração de operações para outra unidade federativa (em 

parte ou total) e os efeitos dessas reações na receita do governo. 

 

CENÁRIO Sonegação fiscal Migração de 

operações 

Receita do governo 

1iam Estabiliza Aumenta Estabiliza 

1ibm Aumenta  Aumenta Diminui 

1icm Estabiliza/ diminui  Estabiliza/ aumenta Estabiliza/ aumenta 

1iav Estabiliza/ diminui Estabiliza/ diminui/  Estabiliza/ aumenta 

1ibv Estabiliza / aumenta 
muito 

Estabiliza/ diminui Estabiliza / diminui 
muito 

 
1icv Estabiliza /diminui Diminui Estabiliza / aumenta 

 
Quadro 10 (5) – Resultados da PEC 285/2004 (método do crédito fiscal) 

Fonte: Elaboração do autor 
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A ambigüidade exibida em alguns cenários do quadro 10(5) tem por objetivo 

demonstrar que os resultados mais favoráveis dependerão da capacidade do governo ajustar a 

restrição de compatibilidade de incentivos. Por exemplo, no cenário de diminuição de carga 

tributária e vedação de incentivos fiscais (cenário 1icv) a evasão pode estabilizar (caso o 

governo não ajuste adequadamente a compatibilidade de incentivos) ou diminuir (caso ajuste). 

A fim de ajustar os mecanismos de incentivo, reforçando o esforço de arrecadação pelas 

firmas, o governo poderia aumentar a contrapartida dos serviços públicos (Β) beneficiando 

todas as firmas e a sociedade em geral.  

 

5.3.3  Reações aos cenários da PEC 293/2004 

Nos cenários sob a criação de um IVA, os métodos de arrecadação influenciam nas 

recompensas obtidas pelo governo e pela firma. Considerando-se os casos do método do 

crédito tributário (conforme exibido no quadro 11(5)), uma firma sonegadora se defrontaria 

com oportunidades de evasão muito semelhantes às que existem no cenário atual (e.g. 

formação de conluios com fornecedores ou clientes finais, entre outras).  

 

Alteração no Imposto Carga tributária Incentivos fiscais 

2. Criação de IVA (PEC 293/2004): 

(ii) Método do crédito tributário  

(iii) Método da adição  

(iv) Método da subtração 

(a) permanece igual 

(b) aumenta  

(c) diminui 

(m) são mantidos 

(v)  são vedados  

Quadro 11 (5) – Cenários da PEC 293/2004 
Fonte: Elaboração do autor (extrato do quadro 3(5), p. 64) 

 

No entanto, as recompensas potenciais da sonegação seriam maiores, visto que o IVA 

substituiria quatro tributos (IPI, ICMS, PIS e Confins). Por esta razão, uma das estratégias do 
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governo nos cenários que incluem este método seria o reforço dos parâmetros de incentivo de 

arrecadação visando coibir o aumento da sonegação.  

Caso a carga tributária permanecesse a mesma (i.e. igual a existente com os diferentes 

tributos que o IVA substituiria), conforme os cenários 2iiam e 2iiav, a adoção do IVA 

reduziria as opções da firma de buscar redução de carga tributária em estados com diferencial 

de alíquota. Em certa medida, esta opção continuaria existindo caso se permitisse a concessão 

de incentivos fiscais de qualquer natureza (γ  e τ).  

O quadro 12 (5) resume os possíveis resultados com os cenários de adoção do método 

do crédito tributário e manutenção de incentivos fiscais.  

 

CENÁRIO Sonegação fiscal Migração de 

operações 

Receita do governo 

2iiam Aumenta Aumenta Diminui 

2iibm Aumenta muito Aumenta muito Diminui muito 

2iicm Estabiliza/ diminui  Estabiliza Estabiliza/ aumenta 

Quadro 12 (5) – Resultados da PEC 293/2004 (crédito tributário e manutenção de incentivos fiscais) 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Conforme exibido no quadro 12(5), nos cenários 2iiam e 2iibm haveria uma tendência 

para aumento da evasão fiscal em diferentes intensidades, comparando-se ao nível que 

antecede a reforma.  

Entretanto, no cenário 2iicm esta evasão tenderia a ser menor ou semelhante ao 

patamar atual, dependendo do ajuste da compatibilidade de incentivos pelo governo cuja 

efetividade seria maior com a diminuição de carga tributária. A ambigüidade demonstrada em 

resultados desse cenário de diminuição da carga tributária reflete a capacidade de ajuste da 

compatibilidade de incentivos. 
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Em todos cenários em que haja manutenção de incentivos fiscais, similar aos 

resultados discutidos nos cenários da PEC 285/2004, a firma tenderia a se instalar na unidade 

federativa que oferece maiores vantagens. Perceba-se, porém, que dado o número de tributos 

englobados pelo IVA, a margem de negociação pelas unidades federativas poderia ser maior 

(assumindo-se que não existissem limites determinados por lei). 

Nos cenários da PEC 293/2004, porém, o “gatilho” para a busca por vantagens em 

outras unidades federativas seria a própria aprovação da PEC, posto a magnitude da mudança. 

A existência dos “leilões” de benefícios concedidos, que foi demonstrada em parte nos jogos 

dos incentivos fiscais, tenderia a favorecer ainda mais as regiões e unidades federativas com 

maior dotação de recursos.  

Outro contraste na reação das firmas nesses cenários é que por um lado, a migração de 

operações das firmas permaneceria estável, com o cenário 2iicm, por outro lado, o oposto 

aconteceria com os outros cenários exibidos do quadro. 

Finalmente, relacionando os dois fatores, comportamento da evasão fiscal e 

possibilidade migração de operações, percebe-se que o melhor cenário para o governo seria a 

diminuição da carga tributária, conforme os resultados do cenário 2iicm.  

Nos cenários do crédito tributário com vedação a concessão de novos incentivos 

fiscais (2iiav, 2iibv, 2iicv), os efeitos na receita do governo e na evasão fiscal também 

dependem do ajuste da compatibilidade de incentivos, porém, a efetividade deste tenderia a 

ser maior com a vedação dos incentivos fiscais, dado que a firma não procuraria barganhar 

benefícios em outras unidades federativas.  

Se o ajuste não for adequado, a variação da carga tributária é que determinaria a 

reação das firmas, contudo, assumindo-se a racionalidade do principal, então é razoável que 

este ajuste sempre ocorra, logo, a reação das firmas em relação à evasão fiscal permaneceria 

no mesmo patamar existente antes da reforma. 
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O quadro 13(5), a seguir, exibe os diferentes efeitos das reações das firmas aos 

cenários do método do crédito tributário com a concessão de benefícios fiscais e sem a 

concessão destes.  

 

CENÁRIO Sonegação fiscal Migração de 

operações 

Receita do governo 

2iiav Aumenta/ estabiliza Diminui Estabiliza/ aumenta 

2iibv Estabiliza / aumenta 
muito 

Diminui Estabiliza / diminui 
muito 

 
2iicv Estabiliza /diminui Diminui Estabiliza / aumenta 

Quadro 13 (5) – Resultados da PEC 293/2004 (crédito tributário e vedação de incentivos fiscais) 
Fonte: Elaboração do autor 

 

No caso dos cenários da PEC 293/ 2004, com a adoção do método da adição, uma das 

reações possíveis das firmas estaria associada não ao aumento da evasão fiscal e sim da 

tentativa de pagar menos imposto de forma legal, a chamada elisão fiscal.  

Conforme discutido no capítulo 2, neste método a firma pode deduzir os custos dos 

fatores de produção (e.g. salários, preço dos insumos e lucro), assim, caso não existam 

patamares estipulados para dedução, a firma tentaria apropriar, contabilmente, o máximo 

possível dos custos de fatores de forma a reduzir o imposto devido, o que influenciaria 

negativamente na receita do governo. 

Tal como ocorreu nos casos anteriores, se forem comparados os cenários do método da 

adição tributária e permanência de incentivos fiscais com a possibilidade de vedação destes 

sob o mesmo método, serão percebidas diferenças.  

Com a concessão de incentivos, a competição fiscal entre as unidades federativas 

poderia contribuir para a migração das firmas, porém, no segundo caso, mesmo que a evasão 
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fiscal continuasse nos patamares que antecedem a reforma, a receita do governo diminuiria, 

dado a existência de elisão fiscal, conforme resultados exibidos no quadro 14(5). 

 

CENÁRIO Sonegação fiscal Migração de 

operações 

Receita do governo 

2iiiam Estabiliza/ diminui Estabiliza / aumenta Diminui  

2iiibm Estabiliza/ diminui Aumenta  Diminui 

2iiicm Estabiliza/ diminui Estabiliza/ aumenta Diminui 

2iiiav Diminui Diminui Diminui 

2iiibv Diminui Diminui Diminui 

2iiicv Diminui Diminui Diminui 

 
Quadro 14 (5) – Resultados da PEC 293/2004 (método da adição) 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Finalmente, considerem-se os resultados possíveis das reações das firmas e seus 

possíveis efeitos na receita do governo sob o método da subtração, que é o mais recomendado 

no regime de tributação sobre valor agregado.  

As reações da firma representativa neste cenário possuem um viés positivo para 

governo em termos de arrecadação quando comparado aos resultados do cenário do crédito 

tributário.  

A razão deste viés positivo é que no método da subtração, as opções para evadir 

imposto seriam menores em virtude dos interesses distintos de cada firma numa cadeia 

produtiva em relação ao valor arrecadado, conforme comentado nos capítulos dois e três, o 

que implicaria em aumento do custo de ocultação (c(e)), cujo significado foi discutido no jogo 

de evasão II e jogo dos incentivos fiscais II.  
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O cenário 2iiibm, em virtude a manutenção da concessão de incentivos fiscais, que 

favorece a migração de empresas, bem como o aumento da carga tributária, que incentiva a 

sonegação, seria a única situação em que haveria um aumento de evasão fiscal sem 

ambigüidades, provocando uma diminuição na receita arrecadada global. 

O quadro 15(5), a seguir, exibe os diferentes efeitos das reações das firmas aos 

cenários do método da subtração com a concessão de benefícios fiscais e sem a concessão 

destes.  

 

CENÁRIO Sonegação fiscal Migração de 

operações 

Receita do governo 

2ivam Estabiliza Aumenta Estabiliza 

2ivbm Aumenta Aumenta muito Diminui 

2ivcm Diminui/ diminui 
muito 

Estabiliza Aumenta /aumenta 
muito  

2ivav Estabiliza/ diminui Diminui Aumenta/ aumenta 
muito 

2ivbv Aumenta / diminui Diminui Diminui/ Aumenta  

2ivcv Diminui/ diminui 
muito 

Diminui Aumenta/  
Aumenta muito 

 
Quadro 15 (5) – Resultados da PEC 293/2004 (método da subtração) 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Portanto, assumindo-se a capacidade do governo de ajustar a compatibilidade de 

incentivos por meio do reforço de qualquer um dos parâmetros demonstrados no jogo de 

evasão II, a melhor situação de todos os cenários considerados nas PECs é a criação do IVA, 

com a vedação de concessão de novos incentivos fiscais e diminuição da carga tributária, 

adotando-se o método da subtração.  
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No próximo capítulo, serão realizadas as considerações finais dessa dissertação, 

sugestões de pesquisas futuras e explanação das limitações de pesquisa. 
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6  Conclusão 
 

Este capítulo final da dissertação tece considerações precípuas ligadas aos principais 

resultados desta pesquisa a qual teve como objetivos específicos:  

a) Identificar se as propostas de reforma tributária contribuem para redução ou aumento 

de “incentivos” à evasão fiscal das firmas; 

b) Investigar de que forma é possível minimizar conflitos na relação “principal-agente” 

existente entre o governo e as firmas. 

Para tecer as considerações finais aqui apresentadas, dividiu-se este capítulo em três 

seções. A primeira seção realiza comentários concludentes em relação aos resultados obtidos. 

A segunda seção destaca as principais contribuições que resultaram dos temas estudados. Na 

terceira seção apresentam-se as limitações da pesquisa. Por fim, na última seção, são 

propostas algumas recomendações para pesquisas futuras acerca das questões abordadas neste 

trabalho. 

 

 

6.1  Considerações finais sobre os resultados obtidos 

A teoria do principal agente provê um arcabouço teórico robusto para formulação de 

cenários acerca de modificações nas “regras do jogo” entre governo e firmas. Uma das 

questões principais consideradas nesta dissertação que está no cerne desta teoria, diz respeito 

à formulação dos incentivos para que as firmas adotem o comportamento desejado pelo 

governo. 
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Pode-se afirmar que a reforma tributária somente produzirá os efeitos de eqüidade e 

eficiência almejados pelo governo, se este for capaz de adequar seu portfólio de parâmetros de 

incentivos de forma a motivar os agentes para o comportamento de arrecadação desejado.  

Assim, as firmas reagirão de acordo com a capacidade do governo de ajustar os 

mecanismos de incentivo, isto é, realizar os ajustes na compatibilidade de incentivo e restrição 

de participação individual, conforme especificado no esquema conceitual resumido no 

capítulo 3 (p. 56). 

Estes parâmetros de incentivo, por sua vez, conforme os modelos sintetizados na 

fundamentação teórica podem ir além das recomendações básicas de Allingham e Sandmo 

(1972), a saber, o aumento da probabilidade de detecção de sonegação e/ou aumento da multa 

aplicada. Os modelos de exemplificação de maior complexidade de variáveis (jogo de evasão 

II e jogo dos incentivos fiscais II) tiveram por objetivo demonstrar estas alternativas cuja 

utilização poderia contribuir para minimizar os conflitos de interesses entre firma e governo. 

Para ilustrar, o reforço por parte do governo da contrapartida de serviços públicos e a 

eficiência na prestação destes serviços voltados para as firmas, poderia não apenas contribuir 

para melhoria da percepção das firmas e, conseqüentemente, diminuir a informalidade e a 

sonegação de impostos, como também contribuiria para a criação de “dividendos políticos” 

para os responsáveis pela condução destas políticas. Sendo, portanto, a melhor estratégia para 

ambas as partes. 

Outra consideração que pode ser derivada das análises é que a existência de 

competições tributárias (ou “guerras fiscais”) refletidas na concessão de incentivos fiscais 

pelas unidades federativas, não apenas contribuiria para a reação de algumas empresas na 

formulação de estratégias de “logística tributária”, isto é, posicionar suas operações em 

estados em que se obtêm vantagens pecuniárias ou em termos de impostos, como também 
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contribuiria para a perda da arrecadação total da Federação e para ineficácia do ajuste da 

compatibilidade de incentivos.  

Portanto, embora a concessão de incentivos fiscais contribua para a redução de evasão 

fiscal pela empresa beneficiada, a manutenção da concessão de incentivos fiscais pelos 

estados poderia induzir outras firmas a reagir de uma forma não desejada pelo governo, 

sonegando imposto, o que seria tolerado por algumas unidades federativas com menor poder 

de barganha para a concessão de benefícios adicionais. 

Conforme discutido no esquema de integração do referencial teórico, no capítulo 3, as 

atitudes das firmas diante da incerteza também determinam as reações das firmas nos cenários 

de reforma tributária. As firmas avessas ao risco, tais como aquelas que colocariam em jogo 

sua marca ou reputação, tenderiam a evadir menos imposto.  

Ademais, dado que as atitudes diante do risco podem mudar de acordo com as 

circunstâncias, então, algumas firmas estariam propensas a “apostar” numa irracionalidade 

por parte do principal, mesmo com um ajuste adequado da compatibilidade de incentivos, 

cujo padrão de comportamento é corroborado por Camerer (1991, p. 150). 

 

 

6.2  Contribuições da pesquisa 

Uma das contribuições desta pesquisa está relacionada à discussão da influência do 

comportamento das firmas diante do problema da evasão fiscal, cujo tema é pouco explorado 

no Brasil. 

Adicionalmente, a utilização do instrumental da teoria do principal-agente, que é 

formalizada pela teoria dos jogos, também representa uma contribuição para os estudos das 

ciências administrativas em geral e da pesquisa em administração estratégica em particular. 
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A terceira contribuição está relacionada à importância e atualidade do tema da reforma 

tributária, em cujo debate de alternativas e implicações este trabalho pretende contribuir.  

Finalmente, a utilização de variáveis contidas em diferentes modelos de evasão fiscal, 

tais como custo de ocultação ou benefícios concedidos por serviços públicos, serve para 

incrementar as explicações sobre as causas subjacentes no problema da evasão fiscal, bem 

como salientar a importância de que o governo combine diferentes parâmetros para a 

formulação dos mecanismos de incentivos que visam motivar as firmas a pagar imposto. 

 

 

6.3  Limitações da pesquisa 

Para se compreender os resultados desta pesquisa, considera-se necessário ressaltar 

alguns aspectos que podem ter limitado a elaboração dos modelos e a interpretação destes, 

mesmo considerando todos os esforços e flexibilidade na realização deste trabalho. 

Em virtude da dificuldade relacionada à coleta de dados que retratem a evasão fiscal, 

esta dissertação consistiu num ensaio teórico. Assim, ao passo que foram levantadas hipóteses 

neste trabalho, o teste das proposições pode ser dificultado em face da ausência de dados 

empíricos. 

Outra limitação diz respeito à utilização da “firma representativa” com referência para 

a realização das análises. Ora, uma exegese cuidadosa das PECs, principalmente da PEC 

285/2004, demonstra que os efeitos da reforma poderão variar de acordo com o setor ou 

indústria, um exemplo típico é o setor de energia elétrica ou o setor de petróleo.  

Além disso, o mesmo ocorre com as firmas cujo regime de tributação de ICMS seja 

diferente do método do crédito fiscal como é o caso das empresas que estão sujeitas à 

arrecadação antecipada ou ao método de substituição tributária, dado que estas empresas 

seriam menos propensas a sonegar em virtude da intensidade de fiscalização pelo governo. 
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Contudo, entende-se que as generalizações fornecidas nesta dissertação possam 

contribuir para o entendimento sobre as “reações médias” das firmas, inclusive nestes setores 

específicos. 

 

 

6.4  Recomendações para pesquisas futuras 

Algumas sugestões para pesquisas futuras podem ser realizadas a partir dos resultados 

obtidos nesta pesquisa. Visto que é difícil a obtenção de dados empíricos sobre o 

comportamento de evasão fiscal das firmas, à luz de algumas pesquisas internacionais, 

poderiam ser realizados alguns experimentos com contribuintes ou executivos, que simulem 

situações em que uma firma se confronte com decisões de evasão fiscal, testando as hipóteses 

deste trabalho ou de um dos modelos de evasão fiscal que aplicam a teoria do principal-

agente, comentados no referencial teórico desta dissertação. 

Além disso, também poderiam ser realizadas simulações computacionais sobre o 

comportamento numa população de firmas que reproduzissem as características da economia 

brasileira ou de um setor específico, utilizando o instrumental dos jogos evolucionários. 

Este trabalho também poderia ser estendido numa análise teórica mais aprofundada, 

que realizasse um tratamento matemático e computacional mais avançado (e.g. álgebra linear 

para representar múltiplos agentes e múltiplos principais, e criação de algoritmos de equações 

diferenciais) que permitisse acrescentar novos esclarecimentos e modificar os pressupostos e 

conclusões dos modelos que foram apresentados no referencial teórico desta dissertação. 
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ANEXO A – Sistema Tributário Nacional 

 

TÍTULO VI 
Da Tributação e do Orçamento 

CAPÍTULO I 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Seção I 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 
seguintes tributos: 

I - impostos; 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a 
sua disposição; 

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

§ 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 a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos 
termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

§ 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios; 

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos 
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e 
contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades 
cooperativas. 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as 
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto 
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previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da 
contribuição a que se refere o art. 239. 

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir 
um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, observado que:  

I - será opcional para o contribuinte; 

II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado;  

III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos 
pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou 
condicionamento;  

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes 
federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes.  

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o 
objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, 
por lei, estabelecer normas de igual objetivo.  

Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o 
Território não for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao 
Distrito Federal cabem os impostos municipais. 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios: 

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra 
externa ou sua iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, 
observado o disposto no art. 150, III, "b". 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será 
vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção 
no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 
150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que 
alude o dispositivo. 

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de 
seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o 
art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos 
efetivos da União.  
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§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput 
deste artigo:  

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;  

II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;  

III - poderão ter alíquotas:  

a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no 
caso de importação, o valor aduaneiro; 

b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.  

§ 3º A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a 
pessoa jurídica, na forma da lei. 

§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. 

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das 
respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 
150, I e III.  

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura 
de consumo de energia elétrica. 

Seção II 
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles 
exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

III - cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumentado; 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou; 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;  

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 
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V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos 
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias 
conservadas pelo Poder Público; 

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem 
fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, 
II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 
148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos 
nos arts. 155, III, e 156, I.  

§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, 
vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, 
à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas 
normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou 
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da 
obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o 
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades 
nelas mencionadas. 

§ 5º - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos 
impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. 

§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 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, § 2.º, XII, g.  

§ 7.º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de 
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer 
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se 
realize o fato gerador presumido.  

Art. 151. É vedado à União: 
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I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique 
distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em 
detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o 
equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País; 

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em 
níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes; 

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios. 

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença 
tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 

Seção III 
DOS IMPOSTOS DA UNIÃO 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

I - importação de produtos estrangeiros; 

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 

III - renda e proventos de qualquer natureza; 

IV - produtos industrializados; 

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; 

VI - propriedade territorial rural; 

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 

§ 1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos 
em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V. 

§ 2º - O imposto previsto no inciso III: 

I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, 
na forma da lei; 

§ 3º - O imposto previsto no inciso IV: 

I - será seletivo, em função da essencialidade do produto; 

II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o 
montante cobrado nas anteriores; 

III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. 
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IV - terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do 
imposto, na forma da lei.  

§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput: 

I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de 
propriedades improdutivas;  

II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o 
proprietário que não possua outro imóvel;  

III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, 
desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.  

§ 5º - O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, 
sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do "caput" deste 
artigo, devido na operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento, assegurada a 
transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos: 

I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a origem; 

II - setenta por cento para o Município de origem. 

Art. 154. A União poderá instituir: 

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam 
não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados 
nesta Constituição; 

II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos 
ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as 
causas de sua criação. 

Seção IV 
DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;  

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior; 

III - propriedade de veículos automotores.  

§ 1.º O imposto previsto no inciso I: 

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do 
bem, ou ao Distrito Federal 
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II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o 
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; 

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: 

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior; 

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário 
processado no exterior; 

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal; 

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:  

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à 
circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores 
pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; 

II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação: 

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou 
prestações seguintes; 

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores; 

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços; 

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço 
dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas 
aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação; 

V - é facultado ao Senado Federal: 

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa 
de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros; 

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que 
envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada 
por dois terços de seus membros; 

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do 
disposto no inciso XII, "g", as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de 
mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as 
operações interestaduais; 

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor 
final localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto; 
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b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele; 

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do 
destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual; 

IX - incidirá também: 

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou 
jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua 
finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado 
onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou 
serviço; 

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não 
compreendidos na competência tributária dos Municípios; 

X - não incidirá: 

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços 
prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do 
montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;  

b) sobre operações que destinem a outros Estados, petróleo, inclusive lubrificantes, 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica; 

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º; 

d) nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens de recepção livre e gratuita;  

XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos 
industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto 
destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos; 

XII - cabe à lei complementar: 

a) definir seus contribuintes; 

b) dispor sobre substituição tributária; 

c) disciplinar o regime de compensação do imposto; 

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local 
das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços; 

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros 
produtos além dos mencionados no inciso X, "a" 

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e 
exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias; 
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g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, 
qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b;  

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na 
importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.  

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I 
e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, 
serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País. 

§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte:  

I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto 
caberá ao Estado onde ocorrer o consumo;  

II - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e 
lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será 
repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade 
que ocorre nas operações com as demais mercadorias;  

III - nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e 
combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o 
imposto caberá ao Estado de origem;  

IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito 
Federal, nos termos do § 2º, XII, g, observando-se o seguinte:  

a) serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto;  

b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo 
sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma 
venda em condições de livre concorrência;  

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, 
b.  

§ 5º As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4º, inclusive as relativas à 
apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e 
do Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g.  

§ 6º O imposto previsto no inciso III:  

I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal; 

II - poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização.  
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Seção V 
DOS IMPOSTOS DOS MUNICÍPIOS 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 
cessão de direitos a sua aquisição; 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar. 

§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o 
imposto previsto no inciso I poderá:  

I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e  

II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 

§ 2º - O imposto previsto no inciso II: 

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de 
pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos 
decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses 
casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, 
locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 

II - compete ao Município da situação do bem. 

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei 
complementar: 

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; 

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.  

III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 
concedidos e revogados. 

 

Seção VI 
DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS  

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 
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I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer 
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas 
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; 

II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no 
exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I. 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer 
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas 
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; 

II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 
propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na 
hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III;  

III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 
propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios; 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no 
inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à 
circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, 
lei federal. 

Art. 159. A União entregará: 

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e 
sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma: 

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e 
do Distrito Federal; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos 
Municípios; 

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter 
regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-
árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer; 
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II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento 
aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de 
produtos industrializados. 

III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico 
prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, 
distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido 
parágrafo. 

§ 1º - Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, 
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza 
pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos 
arts. 157, I, e 158, I. 

§ 2º - A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento 
do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os 
demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. 

§ 3º - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos 
recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 
158, parágrafo único, I e II. 

§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e 
cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o 
mencionado inciso.  

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos 
atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles 
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. 

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de 
condicionarem a entrega de recursos:  

I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias;  

II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III. 

Art. 161. Cabe à lei complementar: 

I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, I; 

II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente 
sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o 
equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios; 

III - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da 
liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159. 

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes 
aos fundos de participação a que alude o inciso II. 
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Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o último 
dia do mês subseqüente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, 
os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão 
numérica dos critérios de rateio. 

Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por 
Município; os dos Estados, por Município. 
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ANEXO B – Proposta de Emenda Constitucional 
285/2004
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ANEXO C – Proposta de Emenda Constitucional 
293/2004
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