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ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E SONEGAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO DA 

ARRECADAÇÃO DO ISSQN EM UM MUNICÍPIO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Atualmente tem se constatado um aumento da fiscalização por parte dos municípios, devido 

aos impostos influenciam na forma de gestão da organização. A tributação é um instrumento 

pelo qual se obtêm recursos coletivamente para satisfazer as necessidades da própria 

sociedade. O Imposto sobre serviços de qualquer Natureza (ISSQN) é um imposto de 

competência dos municípios, conforme define o artigo 156, inciso III, da Constituição Federal 

de 1988. O fato gerador do ISSQN é a prestação de serviços. Neste cenário, estapesquisa tem 

como foco o estudo da arrecadação tributária em uma prefeitura no estado do Rio Grande do 

Sul. Como objetivo principal, levando em conta a missão, a visão e os valores do órgão 

público estudado, busca-se identificar se há correta arrecadação de Imposto Sobre Serviço de 

Qualquer Natureza (ISSQN) das quinze principais empresas prestadoras de serviço desta 

prefeitura e analisar se existe sonegação do imposto por parte dos contribuintes. Devido ao 

tema escolhido, buscam-se respostas para os seguintes questionamentos (a) qual a principal 

fonte de impostos de uma cidade e a destinação dos mesmos?; (b) quantas empresas são 

contribuintes de ISSQN na cidade do estudo?; (c) quanto representa em percentual esta 

amostra escolhida em relação ao total de empresas contribuintes?; (d) o uso da nota fiscal 

eletrônica reduz o índice de sonegação?; (e) qual a importância da arrecadação de ISSQN em 

uma cidade? Para atingir o objetivo proposto, esta pesquisa tem caráter exploratório e 

descritivo. É exploratório porque visa a proporcionar maior familiaridade com o assunto, 

realizando levantamento de dados, informando a sua real importância, o estágio em que se 

encontra e revelar novas fontes de informações, envolvendo levantamento bibliográfico. É 

descritivo, pois a partir da pesquisa exploratória será realizado o levantamento das 

características que fazem parte do problema. A pesquisa utiliza como procedimento de coleta 

de dados a metodologia do estudo de caso, já que seleciona um objeto. Neste caso, busca 

desvendar se existem falhas no setor de arrecadação e fiscalização. Este estudo mostra-se 

relevante, pela importância para a sociedade e também para os órgãos públicos, pois 

identificar se as empresas estão apurando seus impostos corretamente e também qual o 

impacto que surge perante o município se as empresas e os contribuintes do imposto não 

cumprirem com os valores.As finanças municipais apresentam um conjunto de receitas que 

têm suas estruturas em receitas próprias, bem como nas transferências da união e dos estados, 

observando que os municípios em sua grande maioria dependem dos repasses, pois sem 

investimentos nas gestões municipais aumenta a vulnerabilidade dos municípios, em especial 

na atual crise financeira mundial.  Com os dados já coletados, nesta fase da pesquisa nota-se 

que os municípios têm demonstrado que já há um grande comprometimento das receitas com 

despesas contínuas, o que não permite ações sociais mais efetivas voltadas para o 

desenvolvimento do município, tais como forma de saneamento, saúde, educação, entre 

outros benefícios para a sociedade.  


