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RESUMO 

Esta pesquisa analisa o impacto da autuação fiscal no comportamento futuro do contribuinte. 

Assim, o objetivo consiste em examinar se, após a autuação fiscal, há mudança no cumprimento 

das obrigações fiscais do contribuinte, no que se refere a seus recolhimentos tributários. Foi 

utilizado o modelo de diferenças-em-diferenças, que compara os contribuintes autuados com 

os não autuados, antes e após a autuação. O teste empírico foi efetuado em 147 empresas 

optantes pelo Simples Nacional no Estado do Espírito Santo. Foram coletados dados de 

recolhimento de agosto/2011 a janeiro/2015. Conforme os testes estatísticos realizados, os 

achados desse estudo indicam que a autuação fiscal impacta positivamente no cumprimento das 

obrigações fiscais do contribuinte em, pelo menos, três semestres seguintes, evidenciando ser 

uma boa alternativa para influenciar a equidade e eficiência do sistema tributário. 

 

Palavras-chave: recolhimento tributário, autuação fiscal, empresas do Simples Nacional no 

ES, ICMS. 

 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo busca verificar o comportamento do contribuinte, optante pelo 

Simples Nacional, do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), 

após a autuação fiscal. Ou seja, analisa se o lançamento tributário causa algum impacto em seus 

recolhimentos tributários futuros. 

Segundo Ştefura (2012), o cumprimento das obrigações fiscais tem despertado a atenção 

de especialistas nas duas últimas décadas e muitos estudos têm destacado a sua importância 

para a economia. Tal cumprimento pode ser entendido como a obediência voluntária às regras 

do sistema tributário e está associado ao papel do cidadão-consumidor dentro do Estado. Porém, 

conforme Alm e McKee (2006), a sonegação fiscal é um problema generalizado em todos os 

sistemas fiscais e afeta essa relação Estado x cidadão-consumidor. E, segundo Ávila (2009), o 

reiterado descumprimento provoca, em algumas circunstâncias, uma situação de concorrência 

desleal entre os contribuintes. 

Siqueira e Ramos (2006) relatam que a evasão fiscal é um problema social tão antigo 

quanto os tributos em si e atinge o funcionamento da economia e do sistema tributário como 

um todo. 

Conforme Alm (1991), estudos experimentais apontam que sujeitos que sofreram 

auditoria reportam mais renda posteriormente e, consequentemente, aumentam seus 

recolhimentos tributários. Porém, alguns estudos baseados em dados reais não confirmam essa 

hipótese, conforme relatam Andreoni et al. (1998). Dada necessidade de mais pesquisas 
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empíricas, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: há alteração no comportamento 

futuro do contribuinte, em relação ao seu recolhimento tributário, após a autuação fiscal? 

Há certa dificuldade em realizar trabalhos devido à ausência de informações sobre o 

comportamento de reporte de renda do contribuinte. Estudos afirmam que pesquisas empíricas 

têm diversas fraquezas, e a mais problemática é a confiabilidade dos dados. Por exemplo, se a 

renda declarada depende da probabilidade de detecção, e a probabilidade de detecção depende 

da renda declarada, então, usando o nível de auditoria como um fator explicativo, leva a um 

simultâneo viés (Alm, 1991; Elffers et al., 1987). 

Dias Filho (2011) relata que a principal causa do problema da evasão é a fragilidade dos 

instrumentos de fiscalização e a dificuldade em obter números que expressem o volume de 

recursos não arrecadados por conta da sonegação. Neste estudo, apresentam-se dados extraídos 

dos sistemas da Secretaria Estadual da Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ-ES), portanto, são 

dados efetivamente utilizados para acompanhamento dos contribuintes. Busca-se analisar o 

impacto da autuação fiscal no recolhimento tributário do contribuinte. 

Os testes empíricos realizados nesse estudo evidenciam que a autuação fiscal impacta 

positivamente no cumprimento das obrigações fiscais do contribuinte, em, pelo menos, três 

semestres seguintes ao lançamento. Esse indicativo pode ser uma boa alternativa para 

incremento da arrecadação e, também, influenciar a equidade e eficiência do sistema tributário. 

Estima-se ser oportuno para o Estado provir empenho na investigação fiscal, uma vez que o 

reiterado descumprimento desvirtua a competição leal entre os contribuintes, privilegiando os 

não cumpridores de suas obrigações fiscais. 

A informação pode ser útil a pesquisadores e profissionais da área tributária e, 

particularmente, interessante para o gestor público no sentido de otimizar o cumprimento das 

obrigações fiscais, dada a importância dos impostos na receita pública, como destacam Liu 

(2014) e Ştefura (2012). 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Allingham e Sandmo (1972) desenvolveram o seminal sobre obediência tributária. 

Empregando a teoria dos jogos e comportamento econômico desenvolvida por von Neumann e 

Morgenstern, publicada em 1944, relatam que os contribuintes são confrontados com uma 

escolha, baseada na utilidade esperada de declarar o total de sua renda ou menos, com o objetivo 

de evitar a tributação. O foco da pesquisa de Allingham e Sandmo (1972) foi no imposto sobre 

a renda, mas as conclusões fornecidas podem ser aplicadas, também, a outros tributos, como 

preceituam Siqueira e Ramos (2005). 

Allingham e Sandmo (1972) explicam seu modelo afirmando que a decisão de 

declaração de renda do contribuinte é feita sob incerteza, uma vez que, ao falhar na declaração 

de sua renda integral às autoridades tributárias, não há uma automática forma de penalidade. 

Afirmam, ainda, que, nessa condição de incerteza, o sujeito passivo da obrigação tributária 

assumiria escolher a alternativa que apresente maior valor esperado. 

Carmo (2005) analisa a relação fisco-contribuinte à luz da Teoria da Assimetria de 

Informações, desenvolvida na literatura econômica por George A. Akerlof, ganhador do Prêmio 

Nobel de Economia em 2001. Segundo essa teoria, a assimetria de informações ocorre quando 

em uma determinada transação uma das partes relacionadas detém mais informação do que a 

outra, extraindo, assim, maiores benefícios. 

Em seu estudo, Carmo (2005) constata a existência de assimetria de informações entre 

os contribuintes e a Administração Tributária, já que o Fisco não tem o mesmo grau de 

informação que os contribuintes quanto às suas relações econômico-financeiras, não dispondo, 

assim, da base exata de incidência do tributo. Diante disso, tem-se o problema do Risco Moral 



 

 

(Moral Hazard), em que os contribuintes se sentem seguros ao não prestarem informações com 

o total de sua movimentação financeira ao Fisco, ou que basta manter as informações com um 

mínimo grau de consistência, sem que necessariamente sejam selecionados para procedimentos 

fiscais. 

Segundo Santos (2005), há uma recíproca assimetria de informação na relação fisco-

contribuinte, uma vez que a autoridade fiscal não possui a exata base de incidência do tributo, 

e, por outro lado, o contribuinte desconhece a capacidade real do Fisco em detectar a sonegação 

e impor penalidades. Assim, segundo Bayer (2006), o contribuinte esforça-se e investe recursos 

em ocultação, enquanto a Administração Tributária investe na detecção. 

Conforme Allingham e Sandmo (1972), o contribuinte deve definir, no momento de 

preenchimento de sua declaração, qual parte de sua renda quer aplicar nessa atividade de risco. 

Tendo o contribuinte aversão ao risco, irá declarar o total de sua renda; caso contrário, declara 

apenas uma parte dela e aceita o risco de sofrer uma auditoria futura, podendo vir a ser 

penalizado. Considerando as duas estratégias, seu retorno dependerá de ser ou não investigado 

pelas autoridades fiscais. Não sendo investigado, ele estará melhor se seguir a segunda 

estratégia à primeira. Havendo a investigação, teoricamente, ele estará pior. Portanto, a escolha 

da estratégia não é trivial. 

No modelo clássico da obediência tributária apresentado por Allingham e Sandmo 

(1972), a probabilidade de ser fiscalizado é linear entre os contribuintes. Porém, as 

administrações tributárias selecionam contribuintes, para serem auditados, analisando suas 

declarações de renda entregues e seus padrões de comportamentos, favorecendo a escolha dos 

contribuintes potencialmente mais interessantes, o que sugere a existência de probabilidades 

diferentes de ser fiscalizado para cada contribuinte (Macho-Stadler & Pérez-Castrillo, 2002). 

Auditorias fiscais direcionadas a contribuintes que apresentem determinadas 

características, e que são selecionados ou informados à priori de que podem vir a ser auditados, 

parecem surtir maior efeito do que auditorias aleatórias. Por exemplo, Slemrod et al. (2001) 

concluíram que contribuintes que foram comunicados, via correspondência, de que seriam 

auditadas suas declarações fiscais, passaram a reportar um rendimento mais elevado. 

Fischer et al. (1992) consideram que o modelo clássico da obediência tributária adota 

que indivíduos maximizam a utilidade esperada nesse jogo de evasão pela ponderação de 

benefícios incertos do sucesso do método ilícito, contra o risco de detecção e punição. Nesse 

sentido, o custo monetário da desobediência é determinado pela alíquota, pela estrutura das 

penalidades e pela probabilidade de detecção, sendo esses os fatores que conduzem o 

comportamento do contribuinte. 

Dificuldades nos trabalhos teóricos e empíricos têm levado ao uso de experimentos 

econômicos “em laboratório”. Nesse jogo de simulação da obediência tributária, o indivíduo 

pode não declarar e/ou subdeclarar sua renda, correndo o risco de ser flagrado e sofrer uma 

penalidade. Ao final, uma recompensa real é recebida, de acordo com seu desempenho no 

laboratório. Geralmente, essa pesquisa indica que a frequência de auditoria pode ter um papel 

importante nas decisões de obediência, principalmente para aqueles que já tenham sido 

auditados e apenados (Siqueira & Ramos, 2005; Baldry, 1987). 

Alm (1991) comenta vários experimentos já realizados por pesquisadores e suas 

conclusões. Cita-se aquele que é objeto deste estudo: sujeitos que sofreram auditoria reportaram 

mais renda posteriormente. 

Tal efeito tem sido observado em estudos experimentais. Todavia, segundo Andreoni et 

al. (1998), estudos baseados em dados reais conflitam com os achados desses experimentos e 

concluem afirmando serem necessárias mais pesquisas para afirmar essa hipótese. Destarte, o 



 

 

presente trabalho objetiva contribuir com a literatura nacional acerca da evasão fiscal, contendo 

análise econométrica de dados da administração tributária do Estado do Espírito Santo. 

Estudos experimentais têm observado que à medida que um indivíduo é fiscalizado em 

um ano, aumenta sua percepção de chance de sê-lo novamente em outro ano. Assim, acredita-

se que isso influencie a sua obediência. Contudo, estudos baseados em dados reais divergem 

desses achados. Andreoni et al. (1998) comentam possíveis razões para isso: uma possível 

explicação é que a primeira auditoria pode não ter sido tão ruim quanto o contribuinte esperava; 

por exemplo, se ela falha em identificar evasões ou se uma penalidade não é aplicada, o 

contribuinte conclui que é vantagem sonegar. Outra possível explicação seria, no caso de a 

experiência ter sido muito ruim para o contribuinte, ele passar a sonegar mais para recuperar o 

que foi pago a título de penalidades na primeira auditoria.  

Com objetivo de auxiliar pesquisas empíricas na área tributária, a Internal Revenue 

Service (IRS) tornou disponíveis (em uma base controlada) os dados para pesquisadores por 

meio do programa Taxpayer Compliance Measurement Program (TCMP). Diversos estudos 

empíricos acerca da obediência tributária utilizam-se de informações baseadas nesse programa. 

Witte e Woodbury (1985) analisaram dados do TCMP e verificaram que o percentual 

de subdeclaração está inversamente relacionado à probabilidade de auditoria. Encontraram uma 

relação positiva entre o risco de auditoria fiscal, e sua consequente sanção penal, e o 

cumprimento voluntário das obrigações tributárias do contribuinte. Dubin et al. (1990) 

concluíram que quando há uma queda constante no nível de fiscalização, ocorre uma redução 

considerável no recolhimento de tributos sobre a renda. Sheffrin e Triest (1992) avaliaram 

dados de pesquisas amostrais e também concluíram que o aumento da probabilidade de 

auditoria reflete, positivamente, no nível de obediência tributária. Esses estudos confirmam o 

postulado por Allingham e Sandmo (1972). 

Siqueira (2004) desenvolveu um estudo empírico sobre os determinantes das decisões 

de obediência dos contribuintes no Brasil, concluindo que aumentos na eficiência da auditoria, 

nas probabilidades de detectar a infração e punir o agente passivo da obrigação tributária 

reduzem a evasão do imposto sobre a renda da pessoa física, resultado que vai ao encontro da 

previsão inicial de Allingham e Sandmo (1972). 

Normalmente, os contribuintes são ambivalentes sobre se a evasão é moralmente errada 

e baseiam suas decisões de reporte parcial em um cálculo psicológico que pondera os custos e 

benefícios percebidos da evasão. Frequentemente, estão dispostos a apostar na “loteria da 

auditoria”, ou seja, adotar uma postura agressiva ou mesmo fraudulenta baseada na 

relativamente baixa probabilidade de detecção e punição (Cruz et al., 2000; Davis et al., 2003). 

Mittone (2006) constatou que, além de fatores psicológicos, a experiência acumulada 

determina o comportamento do contribuinte diante da Administração Tributária. Por exemplo, 

determinado contribuinte, que foi auditado em um ano, tende a assumir que a probabilidade de 

voltar a ser inspecionado nos anos seguintes será baixa, dada a grande existência contribuintes 

a serem investigados face ao número de auditores/recursos disponíveis. O autor compara esse 

comportamento ao “efeito cratera de bomba”, que consiste na ideia desenvolvida por soldados 

durante a I Guerra Mundial de se refugiarem nas crateras de bombas já disparadas, na 

expectativa de que no local onde já tinha caído uma bomba, dificilmente voltaria a cair outra. 

Mittone (2006) sugere, ainda, que empresas auditadas no início da sua vida fiscal 

passam a ter maior obediência tributária, ao passo que aquelas firmas fiscalizadas pela primeira 

vez em uma fase mais avançada da sua vida fiscal tendem a ser menos cumpridoras ou a 

cometerem maior evasão fiscal, desenvolvendo estratégias com relação à tributação. 

Na mesma linha do sugerido por Mittone (2006), relativamente aos contribuintes que já 

foram fiscalizados, Maciejovsky et al. (2007) revelam que, após uma auditoria aleatória, 



 

 

diminui o nível de obediência tributária, sugerindo, ainda, que elevadas sanções tendem a ser 

mais eficientes que baixas sanções ou penalizações com relação à obediência tributária, e que 

o “risco” de constatação do descumprimento fiscal contribui mais para a obediência tributária 

que a definição de penalizações para aquele alcançado. 

Yongzhi (2011) analisou o impacto de auditoria fiscal no cumprimento voluntário das 

obrigações fiscais do contribuinte do setor de alimentação e bebidas do estado de Nova Iorque. 

Seus resultados sugerem que, depois de passar por uma auditoria, a empresa relata uma taxa de 

crescimento em suas vendas superior 2,63%, em comparação a uma empresa que não foi 

auditada. Concluiu, ainda, que a porcentagem cairia em uma taxa de 1/3 a cada ano subsequente. 

 

3 DADOS E METODOLOGIA 

3.1 Dados 

Para a formação da amostra, foram consideradas as empresas contribuintes do ICMS, 

optantes pelo Simples Nacional, autuadas pela SEFAZ-ES no segundo trimestre de 2013 

(04/2013 a 06/2013). 

No período analisado, foram lavrados 1.165 Autos de Infração (AI) para 583 empresas 

inscritas no ES. Das empresas alcançadas, 270 eram do regime ordinário de apuração do 

imposto, ICMS, e 313 optantes pelo Simples Nacional (SN). Das 313 empresas optantes pelo 

SN autuadas, no segundo trimestre de 2013, 141 encontravam-se ativas em 11/02/2015. 

No presente estudo foi analisado o período de 18 meses antes da autuação até 18 meses 

após a autuação. Nesse sentido, têm-se 73 empresas optantes pelo SN que atendem aos 

requisitos para análise, ou seja, há informação de recolhimento nos 36 meses da análise. Essas 

compõem o grupo de tratamento. Assim, em resumo: 

 

Total de empresas autuadas no trimestre 583 

(-) Exclusão de empresas autuadas do regime Ordinário (270) 

(=) Total de empresas autuadas do regime Simples Nacional (SN) 313 

(-) Exclusão autuadas SN com inscrição inativa (suspensa, cancelada etc) (172) 

(=) Empresas autuadas SN com inscrição ativa 141 

(-) Exclusão das empresas que não atendem aos requisitos da seleção  (68) 

(=) Total de empresas que atendem aos requisitos da seleção 73 

Quadro 1. Dados do segundo trimestre de 2013                    

Fonte: SEFAZ-ES, elaborado pelo autor. 

 

O grupo de tratamento foi formado por 73 empresas autuadas; e o grupo de controle por 

74 empresas não autuadas. O estudo corresponde a agosto/2011 a janeiro/2015, ou seja, 18 

meses antes e 18 meses depois da autuação do grupo de tratamento. 

A seleção do grupo de controle não ocorreu de forma aleatória. Adotando-se os critérios 

de algumas variáveis demográficas, apresentadas por Fischer et al. (1992), ligadas ao 

comportamento de obediência fiscal. A escolha considerou: (i) mesma atividade da empresa 

autuada; (ii) valores de capital social; (iii) localização e idade aproximados. 

Conley e Taber (2011) explicam que, em análise de experimentos naturais em que há 

alguma mudança de política especificamente, em determinado grupo, esse será o grupo de 

tratamento, e um outro grupo, que não tenha sido afetado pela nova política, será o grupo de 

controle. 



 

 

Pelos critérios de seleção utilizados, apresentam-se, no Quadro 2, as médias do capital 

social, da distância da empresa em relação à sede regional da Administração Tributária e da 

idade: 

Grupo Média do Capital Social Média Distância Média Idade 

Tratamento R$ 62.739,70 35,50 Km 159 meses 

Controle R$ 63.491,03 30,88 Km 151 meses 

Quadro 2. Médias 

Fonte: SEFAZ-ES, elaborado pelo autor. 

 

Foram coletados dados mensais do recolhimento de 147 contribuintes. Após essa 

seleção, foram analisados um período de 18 meses antes da autuação e outro período de 18 

meses após a autuação, procurando verificar se houve aumento ou queda em seus 

recolhimentos. O corte, para separar os dois períodos, foi feito na data da ciência da autuação. 

No total, foram obtidas 5.292 observações. 

 

3.2 Procedimentos Metodológicos 

Utiliza-se o formato de dados em painel e o estimador de diferença-em-diferença 

apresentado por Meyer (1995). Apresenta-se a especificação diferença-em-diferença para 

comparar mudanças no comportamento do contribuinte após autuação fiscal. 

Para executar, são utilizados dois grupos. O grupo de empresas autuadas é denominado 

de grupo de tratamento, e o grupo de empresas não autuadas é chamado grupo de controle. Para 

identificar a diferença, precisa-se de dados antes e depois da autuação fiscal. Esses dados foram 

divididos em quatro grupos. O grupo de controle antes da autuação fiscal; o grupo de controle 

depois da autuação fiscal; o grupo de tratamento antes da autuação fiscal; e o grupo de 

tratamento depois da autuação fiscal. 

Esquematicamente, o procedimento é representado a partir do seguinte quadro: 
 

Grupos Antes  Depois  Diferenças 

Controle  A  B  B - A 

Tratamento  C D  D - C 

Diferenças  C - A D - B  (D - C) - (B - A) 

Quadro 3. Teoria do estimador de diferença-em-diferença                     

Fonte: Meyer, 1995 (com adaptações). 

 

O efeito da autuação é avaliado com a introdução da variável dummy como proxy para 

verificar o impacto da autuação fiscal no comportamento futuro do contribuinte, cujo objetivo 

é sinalizar a alteração no valor de seus recolhimentos mensais. 

Destarte, a hipótese testada é apresentada a seguir: 

H1 – Há alteração no comportamento futuro do contribuinte, após a autuação fiscal. 

Utilizou-se uma variável dummy autuação para identificar o contribuinte que sofreu 

autuação fiscal, distinguindo-se, assim, o grupo de tratamento do grupo de controle. Assim, a 

variável dummy foi estabelecida da seguinte maneira: (I) para os contribuintes que sofreram 

autuação fiscal atribui-se 0 (zero) para o período anterior ao lançamento tributário, e 1 (um) 

para o período posterior à autuação; (II) atribuiu-se 0 (zero) para todos os contribuintes que não 

sofreram autuação fiscal. Esse último refere-se ao grupo de controle. 

Esta investigação se fundamenta em um exercício empírico, por meio da utilização do 

modelo de regressão pooled cross-section para medir o impacto da autuação fiscal no 



 

 

comportamento do contribuinte, especificamente no que diz respeito a seus recolhimentos 

tributários. 

Conforme constatação de Fischer et al. (1992) e Gemmell e Ratto (2012), um modelo 

expandido tem sido construído para incluir variáveis não econômicas, dado que o modelo 

clássico, apresentado por Allingham e Sandmo (1972), não é suficiente para explicar a evasão.  

Fischer et al. (1992) identificaram, em uma revisão abrangente da literatura, catorze 

variáveis-chave, corriqueiramente evidenciadas por pesquisadores e ligadas a graus de 

obediência. Essas variáveis podem ser categorizadas em quatro grupos: demográficas (e.g., 

sexo, localização, idade), aquelas proxy da oportunidade de desobediência (e.g., nível de renda, 

fonte de renda, educação, ocupação), de atitudes (e.g., éticas, influência dos pares, percepção 

de justiça do sistema tributário) e estruturais (e.g., probabilidade de detecção, sanções, 

alíquotas, contato com autoridades fiscais e complexidade do sistema tributário). Desse modo, 

um modelo expandido de comportamento de obediência incorpora variáveis econômicas, 

psicológicas e sociológicas. 

É importante destacar que a probabilidade de detecção é uma variável central em 

praticamente todos os modelos, o que sugere que a probabilidade percebida de detecção é uma 

variável-chave, independente se o modelo foca variáveis econômicas, sociais, psicológicas ou 

outras (Fischer et al., 1992). 

A partir dessa descrição, o modelo de regressão a ser testado é: 

lnwrecit = αit + β0autuaçãoit + β1idadeit + β2metropit + β3qtesóciosit + 

β4wcapsocialit + β5industriait + β6sociedadecotasit + Ɛit 

Onde: 
lnwrecit  Variável dependente, que expressa o valor do recolhimento do contribuinte i no mês 

t. 

autuaçãoit Variável independente dummy que sinaliza se o contribuinte foi ou não autuado, 

sendo 0 (zero) para o período antes da autuação do contribuinte e para todo o período 

do contribuinte não autuado, e 1 (um) para o período após a autuação. 

idadeit  Variável independente, que demonstra a idade, em meses, do contribuinte na data da 

autuação. 

metropit  Variável independente dummy, que demonstra a localização do contribuinte, 

assumindo 0 (zero) no caso de localização fora da região metropolitana, e 1(um) para 

o contribuinte da região metropolitana. 

qtesóciosit Variável independente, que apresenta a quantidade de sócios que compõem o quadro 

da empresa. 

wcapsocialit  Variável independente, que determina o valor do capital social do contribuinte. 

industriait Variável independente dummy, que expressa se o contribuinte é industrial, ou não, 

sendo 0 (zero) para o contribuinte não indústria, e 1 (um) para o contribuinte 

industrial. 

sociedadecotasit Variável independente dummy, que assume 0 (zero) em caso de empresa individual, e 

1 (um) para sociedade por cotas. 

Ɛit Representa o erro no espaço de tempo "t". 

i Número de empresas. 

t Intervalo de tempo. 

  

Assim, as variáveis utilizadas seguem o modelo expandido proposto por Fischer et al. 

(1992) e Gemmell e Ratto (2012). A variável-chave do modelo, autuaçãoit, indica a detecção e 

punição. As variáveis idadeit e metropit refletem, respectivamente, a idade e localização, 

classificadas no grupo demográficas. As variáveis qtesóciosit e sociedadecotasit são 



 

 

classificadas no grupo de atitudes, demonstrando a influência dos pares. A variável wcapsocialit 

busca controlar pela característica específica como proxy do tamanho da empresa. A variável 

industriait tem como proposta identificar o setor de atuação do contribuinte, classificada no 

grupo proxy da oportunidade de desobediência (ocupação). 

Objetivando tratar os valores extremos (outlier) encontrados na amostra, que poderiam 

enviesar os resultados, empregou-se o método winsor, no valor de 1% em cada cauda, para as 

variáveis Inwrecit e wcapsocialit. O objetivo desse método é substituir o valor outlier 

identificado na amostra pelo valor mais próximo da observação não suspeita (Tukey, 1962). 

 

3.3 Estatísticas Descritivas 

A Tabela 1 apresenta a variação da média dos recolhimentos dos grupos: 

 
Tabela 1 

Variação Média dos Recolhimentos 

  Grupo de Controle Grupo de Tratamento 
 Antes Depois ∆% Antes Depois ∆% 

Média 1.761,96 1.795,37 1,90% 2.373,15 2.654,63 11,86% 

Desvio padrão 2.088,77 2.599,98 24,47% 2.999,41 3.425,64 14,21% 

Mínimo 7,77 8,49 9,27% 0 14,62 - 

Máximo 21.385,67 36.985,52 72,95% 24.296,20 21.238,30 12,59% 

Contagem 1.332 1.332   1.314 1.314   

Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor.  
 

Em média, o grupo de tratamento apresentou um crescimento de 11,86% em seus 

recolhimentos, enquanto o grupo de controle apresentou crescimento de 1,90%. Por essa 

análise, percebe-se que a média dos recolhimentos do grupo de tratamento foi 9,96% maior em 

relação ao grupo de controle. 

O grupo de tratamento apresentou as seguintes médias: idade - 159 meses, Capital Social 

- R$ 62.739,70, distância da sede regional da Administração Tributária - 35,50 Km. O grupo de 

controle apresentou as seguintes médias: idade - 151 meses, Capital Social - R$ 63.491,03, 

distância da sede regional da Administração Tributária - 30,88 Km. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A verificação foi feita por meio de análise empírica, utilizando o modelo de regressão 

Pooled Cross-Sectioni. 

A Tabela 2 apresenta os resultados de regressão do modelo sugerido: 
 

Tabela 2 

Regressão P. Cross-Section - Período Pré e Pós Autuação (08/2011 a 01/2015) 

Variável Dependente: wrecolhimento   
  Coeficientes Erro padrão valor-P 

autuação 890,1533 94,2819 0,0000 

idade em meses -1,2048 0,2720 0,0000 

metropolitana 343,1533 63,8877 0,0000 

qtd sócios -300,8585 80,5704 0,0000 

wcapital social 0,0094 0,0005 0,0000 

indústria 2.258,9660 118,5358 0,0000 

sociedade por cotas 490,3273 118,1997 0,0000 

dummy de ano incluídas   
Observações: 5.292 R2: 0,2665 Prob > F: 0.0000  
Fonte: Dados de pesquisa, elaborado pelo autor. 



 

 

 

Identifica-se que o R-Quadrado do modelo indica que 26,65% das variáveis 

independentes explicam a variação do recolhimento (variável dependente). 

Verifica-se que o F de significação do modelo sugerido para a regressão apresenta 

significância estatística em nível de 5% (α= 0,05), demonstrando a viabilidade estatística da 

regressão. 

O teste do valor p apresenta significância dentro do intervalo de confiança a 5% para 

todas as variáveis do modelo proposto. 

Com relação ao recolhimento tributário, o impacto da autuação fiscal apresentou um 

efeito positivo e estatisticamente significante, conforme se verifica no coeficiente da variável-

chave que se refere à autuação, de acordo com postulado no modelo de Allingham-Sandmo 

(1972). Esse resultado soma-se aos estudos de Witte e Woodbury (1985), Sheffrin e Triest 

(1992), Dubin et al. (1990), Siqueira (2004) e Yongzhi (2011), por exemplo. Esta é uma 

evidência de que a fiscalização é um fator de desestímulo à sonegação fiscal, uma vez que, no 

modelo proposto, a autuação fiscal impactou positivamente no cumprimento voluntário das 

obrigações tributárias dos contribuintes autuados. 

No que se refere ao problema do Risco Moral (Moral Hazard), a atuação do Fisco vem 

de encontro à sensação de segurança percebida pelos contribuintes, reduzindo a assimetria de 

informação entre o Fisco e o contribuinte, inibindo atitudes oportunistas em relação ao não 

pagamento de seus tributos. 

O resultado apresentado pela variável “idade” corrobora com os achados de Mittone 

(2006) e Andreoni et al. (1998). Seu coeficiente negativo indica que quando o contribuinte é 

autuado, no início da sua vida fiscal, tende a uma obediência tributária maior. Richardson 

(2006) identifica o jovem contribuinte menos sensível a sanções, porém, aceita um maior nível 

de risco, o que pode estar relacionado à geração com a qual se desenvolveu. 

A localização geográfica, demonstrada pela variável “metropolitana”, indica impacto 

positivo quando o contribuinte se situa na região metropolitana, juntando-se aos achados de 

D’elboux (2012) e Oliveira (2013). Essa propensão a um maior recolhimento das empresas 

situadas em regiões metropolitanas pode estar ligada ao maior nível de renda dos consumidores 

dessa região, segundo D’elboux (2012). 

No que tange à variável “indústria”, essa demonstra uma relação positiva e 

estatisticamente significante com a arrecadação. Isso pode indicar que as Administrações 

Tributárias estariam maximizando seu potencial de arrecadação ao direcionar auditorias para 

esse segmento da economia devido à agregação de valor dessa atividade econômica. 

No modelo proposto, a variável que identifica a quantidade de sócios apresenta-se com 

coeficiente negativo, o que pode indicar uma influência entre os sócios para um planejamento 

tributário mais agressivo das empresas. Esse achado confirma a significância estatística das 

influências entre os pares, conforme preceituam Fischer et al. (1992), em estudo revisional, no 

qual identificam tal variável com relação a níveis de obediência fiscal. 

 

5 CONCLUSÃO 

O presente estudo teve como proposta analisar o impacto da autuação fiscal no 

comportamento do contribuinte, optante pelo Simples Nacional, do estado do Espírito Santo. 

Os resultados descobertos apresentam que, estatisticamente, há influência da autuação 

fiscal no comportamento dos contribuintes, no que diz respeito a seus recolhimentos futuros, 

reduzindo a assimetria de informação entre o Fisco e o contribuinte. 

Yongzhi (2011) identificou crescimento médio de 2,63% na declaração de vendas do 

contribuinte do setor de alimentação e bebidas do estado de Nova Iorque após auditoria. 



 

 

Considerando a sistemática de cálculo do SN, pode-se afirmar que, em média, o grupo de 

tratamento do presente estudo apresentou crescimento de 11,86% em seus recolhimentos 

tributários. 

Esses resultados corroboram com o postuado de Allingham-Sandmo (1972) e com os 

resultados recentes de Yongzhi (2011), que confirmam o impacto positivo da autuação fiscal 

no cumprimento das obrigações fiscais das empresas.  

Os achados do presente estudo sugerem que é interessante para Administração Pública 

o investimento no campo da investigação fiscal, dado que a autuação fiscal se mostrou um fator 

de desestímulo à sonegação fiscal, combatendo a situação de concorrência desleal, citada por 

Ávila (2009). Consequentemente, impacta, positivamente, nas finanças públicas, colaborando 

para que o Estado cumpra seu papel em dispor melhores serviços públicos à sociedade. 

A relação fisco-contribuinte, estudada por Carmo (2005) pela ótica da Teoria da 

Assimetria de Informações, depara-se com a questão do Risco Moral (Moral Hazard). 

Williamsan (1985) advoga como uma possível solução compensatória frente ao Risco Moral, o 

estabelecimento do mecanismo de monitoramento, o que tornaria possível a percepção de 

comportamentos inapropriados mais tempestivos. 

Nesse estudo, identificou-se que quando o contribuinte é autuado no início de sua vida 

fiscal, o mesmo tende a uma maior obediência. Isso pode indicar que, com a maturidade fiscal 

da empresa ao longo do tempo, ela desenvolve estratégias para manter suas informações dentro 

de padrões mínimos para não ser selecionada para um procedimento fiscal. Portanto, é 

importante a Administração Tributária desenvolver suas ações com base em um monitoramento 

de risco desde o início da vida fiscal do contribuinte, aumentando o risco fiscal e dificultando 

a aprendizagem do contribuinte para o surgimento do risco moral, conforme recomenda Carmo 

(2005). 

Sugere-se que futuras pesquisas ampliem o período da análise para que seja possível 

identificar o impacto da autuação fiscal ao longo do tempo. Nesse estudo, a autuação fiscal 

impactou positivamente os recolhimentos dos três semestres seguintes ao lançamento. Porém, 

Oliveira (2013) verificou que o impacto somente se dá no exercício seguinte à autuação, e 

Yongzhi (2011) conclui que há uma queda do impacto da autuação, a taxa de 1/3 a cada ano 

subsequente à autuação. Portanto, novas pesquisas são interessantes para verificar esse impacto 

ao longo do tempo, contribuindo com as Administrações Tributárias no que se refere ao 

monitoramento e novas auditorias, para assegurar o nível de arrecadação e dispor condições 

para o Estado promover melhores serviços públicos à sociedade. 
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