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                                                                RESUMO 
 

                                                     SIMBAHIA é um regime simplificado de apuração do 
ICMS instituído através da Lei 7.357/98 para beneficiar os 
ambulantes, micro e pequenas empresas objetivando a 
redução da carga tributária bem como a promoção de 
benefícios econômicos e sociais para população envolvida. 

 
    Palavras-Chaves: Redução da carga tributária; 
    Simplificação das obrigações; Geração de negócios e 
   Empregos; Potencial do contribuinte; Gerenciamento fiscal.  

                                                                
 
A crise econômica que o país atravessa tem modificado os processos produtivos e as 

relações de trabalho, que demandam cada vez mais mão –de- obra qualificada, o que faz com que 
haja uma expulsão significativa do trabalhador no mercado, ocasionando crescente desemprego, 
particularmente porque há um descompasso entre as inovações tecnológicas e/ou serviços e a 
capacidade efetiva de atender ao mercado, cada vez mais especializado, competitivo, globalizado. 
 

A década de 90 apresentou mudanças estruturais no capitalismo, com avanços tecnológicos 
significativos, o que afetou pontualmente a natureza do emprego/desemprego, agravado nos 
últimos anos.  
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Ficou quase impeditivo a abertura de novas vagas de trabalho salvo segmentos com 

qualificações especiais e as pessoas quando demitidas, tinham grande dificuldade ou não 

conseguiam voltar ao mercado de trabalho. Por isso, tiveram que optar por soluções emergenciais 

para garantir a sobrevivência, muitas vezes em setores que não detinham conhecimento, tais como: 

bico, subemprego, comércio informal. O poder aquisitivo foi estrangulado e o governo foi 

pressionado a tomar providencias para amenizar as conseqüências do desemprego e resgatar da 

informalidade aqueles que estavam à margem da economia. 

 

A Constituição Federal de 1988 já determinava tratamento diferenciado para as pequenas 

empresas objetivando a simplificação das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias 

e referente a créditos. O governo federal, através da Lei 9.317/96 cria o SIMPLES reduzindo 

substancialmente os controles burocráticos e a carga tributária. Para cumprimento das exigências 

legais o Estado da Bahia promulgou a Lei 7357/98, regulamentada pelo Decreto 7466/98, criando 

o SIMBAHIA – Regime Simplificado de Apuração, posteriormente modificada pela Lei 7556 de 20 

de dezembro de 1999, ampliando os limites para enquadramento. 

 

Vários estados fizeram as adaptações adequando a legislação. Podemos destacar entre 

outros, o Paraná, que promoveu a desoneração das micro e pequenas empresas com faturamento 

anual até R$180.000,00. A tributação passou a ser escalonada a partir deste valor, considerando 

faixas de enquadramentos: 2% para contribuintes até R$480.000,00; 3% contribuintes com 

faturamento acima de R$480.000,00 abaixo de R$1.200.000,00 e 4% para contribuintes com 

faturamento anual entre R$ 1.200.000,00 e R$ 1.500.000,00.  A receita tributada, conforme o Art. 

407 do RICMS, considera o total das saídas de mercadorias e prestação de serviços (incluindo 

todos os estabelecimentos do contribuinte). O estado de Sergipe optou considerar a base de cálculo 

do ICMS (art. 4) a partir das aquisições, quando se tratar de empresas comerciais e valor total das 

saídas quando for empresa industrial.     

 

 

ASPECTOS DA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SIMBAHIA 
 

SIMBAHIA é o regime simplificado de apuração dos tributos que abrange os contribuintes 

de microempresa, empresa de pequeno porte e ambulantes que atendem aos pré-requisitos legais 

estabelecidos para o enquadramento. Surgiu da necessidade de proporcionar um tratamento 
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facilitador para legalizar e particularmente gerenciar um potencial significativo de contribuintes à 

margem do controle fiscal, admitindo a possibilidade da flexibilidade de acompanhamento, 

possibilitando a ampliação de novos empreendimentos no Estado. Atualmente existem 118.907 

contribuintes cadastrados no SIMBAHIA, assim distribuídos: 27,49% ambulantes, 6,50% EPP e 

66,01% ME. 

Inicialmente para enquadrar-se como Microempresa Comercial Varejista-MC o contribuinte 

deveria dedicar-se à atividade varejista e sua Receita Bruta Anual (inclusive filiais) não deveria 

ultrapassar 24.000 (vinte e quatro mil) UPFs-BA correspondente a R$ 96.000,00 (noventa e seis mil 

reais), também podendo ser desenquadrado, se as saídas de mercadorias para outros contribuintes 

fossem superiores a 10%. Os recolhimentos eram feitos por antecipação, tendo como base de 

calculo, o valor de aquisição acrescido do percentual de TVA estabelecido na legislação, deduzido o 

valor do crédito destacado na NF de compra. 

 Para ser enquadrado como Microempresa Industrial-MI, o contribuinte deveria exercer 

apenas a atividade industrial. O ICMS era apurado, considerando o faturamento mensal, atribuindo 

alíquotas que variavam entre 5%, para faturamento mensal até a 1.500 (um mil e quinhentos) UPFs-

BA, R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 10% (dez por cento) para faturamento mensal acima de 3.500 

(três mil e quinhentos) UPFs-BA, R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sem direito a utilização do 

crédito fiscal. Quando a operação fosse tributada, as saídas de mercadorias acompanhadas de Nota 

Fiscais modelo 1(um) deveriam ter o imposto destacado normalmente. O limite máximo de receita 

para fins de enquadramento era idêntico ao fixado para a Microempresa Comercial Varejista. 

 A Microempresa Ambulante-MA fazia os recolhimentos do ICMS no momento da aquisição 

das mercadorias. Nas operações internas o vendedor era o responsável pela obrigação principal, 

nas aquisições interestaduais o ICMS deveria ser recolhido na primeira repartição fazendária, 

utilizando os percentuais de TVA previstos na legislação.  

 

As micro e pequenas empresas têm consolidado seu papel de geradoras de renda e 

absorvedoras de mão-de-obra. Algumas décadas atrás passavam quase que desapercebidas, 

conviviam por assim dizer, de forma marginal, silenciosa. Após pesquisas, foi possível estabelecer 

um perfil que trouxe à tona a importância histórica desse segmento na economia como um todo.  

 

Dados do SEBRAE (2002) indicam que as micro e pequenas empresas são responsáveis por 

cerca de 29% do nosso PIB e empregam em média 44% da força de trabalho. A busca e 

sistematização constante das informações serviram de pressupostos para diversas ações de 
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governo e de instituições promotoras do desenvolvimento econômico e social, criando e mantendo 

programas de apoio, particularmente no que tange à capacitação, informação e acesso ao credito; 

a desburocratização e a otimização dos recursos disponíveis, com resultados visivelmente 

positivos.   

O governo reconhecendo a importância desse segmento econômico-social tem trabalhado 

no sentido de regulamentar, manter e acompanhar, promovendo melhorias que possibilitem gerar 

mais negócios e empregos, conseqüentemente aumentando a saúde da economia e dos diferentes 

segmentos da administração pública, minimizando os entraves burocráticos. 

      

A exemplo de outros Estados da federação (através do SIMPLES), procurou-se otimizar o 

potencial dos contribuintes de pequenas empresas do setor informal que atuavam clandestinamente, 

à margem do processo arrecadatório. Paralelamente, constituía público alvo as microempresas e 

pequenas empresas que precisavam um tratamento diferenciado para garantir sua sobrevivência, já 

que estudos apontavam o crescimento das falências neste segmento em conseqüência das 

dificuldades de acesso ao crédito para alimentar o investimento e às inovações técnicas. 

 

Dado essas particularidades, o Governo do Estado quando promoveu a criação do 

SIMBAHIA, estava visando a ampliação do contingente de contribuintes e a redução/ padronização 

da carga tributária sobre os ambulantes, as micros e pequenas empresas o que proporcionaria 

melhoria nos aspectos sociais da sua população no que tange a criação e manutenção de empregos, 

geração de renda e conseqüente qualidade de vida. Convêm ainda salientar os efeitos indiretos 

através da promoção de novos negócios e consolidação de outros a exemplo dos atacadistas que 

seriam pressionados a emitir notas fiscais.  

 

O Estado da Bahia com a regularização do SIMBAHIA conseguiu a adesão de um 

contingente de contribuintes representativos, apesar do impacto na receita não corresponder às 

expectativas principalmente por absorver contribuintes com capacidade contributiva maior 

(contribuíam com valores significativamente maiores) que tem utilizado artifícios para mascarar seu 

perfil e atender os pré-requisitos de enquadramento - detectados vários casos onde as empresas 

migraram ou foram rateadas para aproveitar os benefícios, muito provavelmente por sentirem 

penalizadas pela carga tributária vigente; criação de empresas fantasmas com curta durabilidade 

para promover o fluxo de notas fiscais, o que provocou inicialmente, perda na arrecadação estadual. 

O SIMBAHIA desde sua criação tem sido gerenciado objetivando uma avaliação constante 

para que poça fazer os ajustes necessários, garantindo a dinâmica do processo, onde o governo tem 
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defendido seu papel de parceria com a pequena e microempresa, sobretudo na geração de emprego e 

renda. 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia exercendo as funções estatais de gestor, 

arrecadador e fiscalizador dos impostos estaduais possui um Cadastro de Contribuintes do ICMS 

previsto no Regulamento do ICMS -RICMS, que contem registro dos elementos de identificação, 

localização e classificação das pessoas físicas ou jurídicas que nele se inscreverem como 

contribuintes, assim como dos respectivos titulares, sócios e contabilistas, o que tem auxiliado 

significativamente no acompanhamento, uma vez que tem sido balizador para tomada de decisões, 

permitindo gradativamente, revisão na legislação. 

A revisão do SIMBAHIA estabeleceu para efeito de enquadramento, a condição dos sócios e 

titulares, situação da empresa perante a dívida ativa, sua atividade, receita e custo de implantação 

sendo enquadrados como Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-PP e Ambulante-AM, 

conforme o art. 150 do RICMS e preceitos estabelecidos nos artigos 383 – A e 408-S do mesmo 

regulamento.  

A legislação determinou limites para o enquadramento considerando a receita bruta ajustada 

que é resultante das operações efetuadas com mercadorias e serviços num período considerado, 

deduzindo 20% do valor das aquisições. O pagamento do imposto para as microempresas se efetiva 

através da cobrança de valores fixos mensais tendo como referencia a receita bruta ajustada ou o 

valor das compras declarado na DMA/DME do ano anterior, cujo valor é recolhido na conta de 

energia elétrica. Para as empresas de pequeno porte o calculo do ICMS incide na receita bruta 

ajustada acumulada no ano, sobre a receita bruta mensal, observando as deduções previstas na 

legislação. 

  Os contribuintes integrantes do SIMBAHIA foram dispensados do recolhimento de 

diferença de alíquota do ICMS na aquisição de bens de uso e para incorporação ao ativo 

permanente, implicando a não utilização de créditos fiscais. 

A Lei 8.901 de 18 de dezembro de 2003 alterou a estrutura fiscal do  

SIMBAHIA que vigora  pela Lei 7.357 de 04 de novembro de 1998, dando nova ênfase às 

pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 100.000,00 agraciadas pelo estado 

com o benefício fiscal da isenção. Portanto aquelas microempresas que recolhiam mensalmente de 

R$ 25,00 a R$ 100, 00, na conta da Coelba, a partir de maio/2004 estarão dispensadas destes 

recolhimentos. As demais microempresas tiveram também uma redução nos valores fixos mensais a 

recolher, determinados em função da receita bruta ajustada, de R$55,00 até R$270,00 de acordo 

com a faixa de faturamento anual. Sendo esta: 
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 a) Inferior ou igual a R$ 100.000,00: dispensado o pagamento; 

 b) Acima de R$ 100.000,00 e até R$ 135.000,00: recolhe R$ 55,00; 

c) Acima de R$ 135.000,00 e até R$ 170.000,00: recolhe R$ 120,00; 

d) Acima de R$ 170.000,00 e até R$ 205.000,00: recolhe R$ 190,00; 

e) Acima de R$ 205.000,00 e até R$ 240.000,00: recolhe R$ 270,00.    

                                                                                                             

  O governo do Estado da Bahia com objetivos claros de valorização da economia baiana tem 
procurado através de uma gestão administrativa responsável, promover a geração de emprego/renda 
tendo como meta, assegurar igualdade de competição. 
 
A legislação tem sido gradativamente adaptada para viabilizar as questões operacionais. Através da 
Lei 8.967, de 29/12/2003, a Antecipação Parcial do Imposto, nas aquisições interestaduais de 
mercadorias para fins de comercialização, para todo regime de tributação, passa ser apurando 
mediante a aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo, deduzido o valor do imposto 
destacado no documento fiscal de aquisição. Assim o governo baiano antecipa a cobrança do ICMS 
no destino, através do valor adicionado, previsto na Reforma Tributário Nacional para o ano de 
2005, e o IVA (Imposto Sobre Valor Agregado) previsto para o ano de 2007.  
 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 
 
A alteração nº 50 do regulamento do ICMS – Dec. nº 8.868 de 05.01.2004 introduziu importantes 
modificações no regime Simplificado de Apuração do ICMS – SIMBAHIA: 
 
I – Nova forma de cálculo da receita bruta ajustada para determinar a carga tributária a ser aplicada 
ao contribuinte SIMBAHIA. A partir de 1º de janeiro de 2004 o cálculo da receita bruta global 
ajustada acumulada da empresa deve incluir a receita da empresa e de suas filiais bem como a 
receita de outras empresas de que o titular ou sócio participe do capital social. 
 
II – Redução da carga tributária para contribuinte SIMBAHIA, a vigorar a partir de 1º de maio de 
2004, conforme tabela relacionada. 
 
A alteração nº 51 do citado regulamento deu nova redação ao § 4º do Art. 383-A: “§ 4º Na 
mensuração da receita bruta anual ajustada, para fins de cotejo com os limites de que cuida este 
artigo, se a empresa mantiver mais de um estabelecimento, ainda que em outra unidade da 
federação, ou tenha titular ou sócio participando do capital social de  outras empresas inscritas em 
cadastros de contribuintes do ICMS, levar-se-á em conta a receita bruta global ajustada de todos 
eles, não importando se do mesmo ou de diversos ramos de atividades econômicas.”  
 

DO IMPOSTO DEVIDO PELA EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
O ICMS devido pela empresa de pequeno porte será apurado, mensalmente, mediante a aplicação 
de percentuais específicos sobre a receita bruta mensal, observadas as deduções previstas no inciso 
II do § 1º do art. 384-A, determinados em função da receita bruta global ajustada acumulada da 
empresa desde o início do ano ou mês de referência, sendo que, caso a empresa tenha titular ou 
sócio participando do capital social de outra  empresa na mesma condição cadastral, o percentual 
será determinado em função da receita bruta global ajustada acumulada de todos eles, conforme 
demonstrado a seguir:  

 6



 
I  –  acima de R$ 240.000,00 e até R$ 360.000,00: 2,5% (dois e meio por cento); 
 
II – acima de R$ 360.000,00 e até R$ 480.000,00 : 3% (três por cento); 
 
III – acima de R$ 480.000,00 e até R$ 600.000,00: 3,5% (três e meio por cento) ; 
 
IV – acima de R$ 600.000,00 e até R$ 720.000,00: 4% (quatro por cento); 
 
V -  acima de R$ 720.000,00 e até  R$ 840.000,00 : 4,5% (quatro e meio por cento); 
 
VI - acima de R$ 840.000,00 e até  R$ 960.000,00 : 5% (cinco por cento): 
 
VII – acima de R$ 960.000,00 e até R$ 1.080.000,00: 5,5 (cinco e meio por cento); 
 
VIII – acima de R$ 1.080.000,00 e até R$ 1.200.000,00: 6% (seis por cento). 
  
A alteração 50 trouxe como outra inovação, além da dispensa do pagamento do ICMS para as 
microempresas com receita bruta ajustada no ano anterior igual ou inferior a R$ 100.000,00, a partir 
de 1º de maio de 2004, a redução da carga tributária também para as empresas de pequeno porte, 
com o valor mínimo do ICMS a recolher passando de R$ 460,00 para R$ 270,00, a partir daquela 
data ( § único  do Art. 387-A).  
 

DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA MENSAL 
 
Serão deduzidos, tanto na receita como nas entradas, os valores correspondentes a: (Art. 384-A § 1º 
Inc. II) 

a) Transferências internas; 
b) Devoluções; 
c) Saídas e retornos para consertos; 
d) Saídas e retornos para industrialização; 
e) Mercadorias sinistradas; 
f) Notas fiscais de simples faturamento para entrega futura.  

 
RESTRIÇÕES DE ENQUADRAMENTO COMO EPP 

 
 A nova legislação aumentou o rol de restrições à adoção do regime SIMBAHIA – ME e EPP( Art. 
399-A Inc.II): a empresa que se dedique ao fornecimento de refeições a contribuintes deste Estado, 
destinadas a consumo por parte de seus empregados; a empresa que possua como sócio outra pessoa 
jurídica. 
 

USO DO ECF PELAS EMPRESAS DO SIMBAHIA 
 
Não será exigido o uso de ECF – Equipamento Emissor de Cupom Fiscal aos contribuintes do 
ICMS optantes pelo Regime Simplificado de Apuração do ICMS – SIMBAHIA, enquadrados na 
condição de microempresa cuja receita bruta anual ajustada não exceda a R$ 100.000,00(cem mil 
reais), o que se constitui uma grande vantagem e de uma certa forma é um atendimento à demanda 
da categoria. 
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Já para os contribuintes enquadrados no Cadastro de Contribuintes do ICMS na condição de 
Microempresa, e que forem reenquadrados em faixa de receita bruta ajustada superior a R$ 
100.000,00(cem mil reais), deverão passar a utilizar ECF até o sexagésimo dia daquele em que se 
configurar a nova situação. 
 
As novas regras de uso do ECF contemplam as Empresas de Pequeno Porte como usuárias do 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, desde o enquadramento inicial, já que sua receita bruta 
anual ajustada é superior a R$ 240.000,00 (redação atual dada pela alteração nº 51). 
 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO ICMS P/ME e EPP 
 
Ocorre a antecipação parcial do ICMS nas entradas interestadual de mercadorias para fins de 
comercialização, a ser efetuada pelo próprio adquirente, independentemente do regime de apuração 
adotado, mediante a aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo prevista no inciso IX do 
Art. 61, deduzindo o valor do imposto destacado no documento fiscal de aquisição (Art. 352-A). 
 
Para as empresas do regime simplificado de apuração do ICMS – SIMBAHIA (ME e EPP), a 
antecipação parcial prevista na alteração nº 52 do RICM/BA., Dec. nº 8.969 de 12/02/2004, ampliou 
a carga tributária dessas empresas, pois o recolhimento antecipado não gera  direito ao crédito para 
aquelas optantes pelo regime de tributação simplificado – SIMBAHIA. 
 
A indústria enquadrada como Empresa de Pequeno porte – EPP que adquirir mercadorias 
diretamente para comercialização estará obrigada a recolher o ICMS – Antecipação tributária 
Parcial.  
 
RESULTADOS CONSTATADOS  

 - SITUAÇÃO DO EMPREGO 

 O incentivo ao emprego criado com o SIMBAHIA, conforme dados constantes nos arquivos 

da SEFAZ, extraídos de Documentos de Arrecadação Estadual - DAE, aponta um aumento no nível 

de empregos da ordem de 32,57% de 2000 em relação a 1999, e de 23,31% de 2001 em relação a 

2000. A tendência de crescimento se manteve de 2001 para 2002, conforme dados fornecidos pela 

Coordenação de Microempresa da SEFAZ-Ba. 

            Como incentivo adicional para a manutenção e a geração de empregos, a empresa de 

pequeno porte deduz do imposto mensalmente, por empregado registrado: 

a) 1,0% por empregado, até o máximo de 5 

b) 2,0% por cada empregado adicional a partir do 6º registrado. 

Não podendo exceder a 25% do imposto devido em cada mês. 
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Foi criado também o Programa Primeiro Emprego para jovens de 18 a 25 anos como estímulo à 

criação de postos de trabalho. Uma parceria da Secretaria da Fazenda e Secretaria do Trabalho e 

Ação Social para beneficiar diretamente os jovens, a iniciativa garante ao empresário a dedução de 

ICMS para cada novo posto de trabalho gerado. O contribuinte poderá utilizar a dedução de até 8% 

do saldo devedor mensal se estiver localizado na região do semi-árido.Nas outras regiões, a dedução 

                  MUDANÇAS EFETIVAS NA PERSPECTIVA DO PEQUENO EMPRESÁRIO 

           Credifácil Simbahia é um financiamento especial para apoiar o crescimento e o 

fortalecimento das micro e pequenas empresas da Bahia. Visando à geração de emprego e renda. 

Sendo um programa da Desenbahia com apoio do Sebrae. 

Os empréstimos poderão ser para investimento fixo, sendo os valores definidos de acordo com a 

capacidade de pagamento do empreendimento, com prazo de até 60 meses e 12 meses de carência e 

juros de TJLP + 5% ao ano.  

       - ARRECADAÇÃO DO ICMS 

Os relatórios da Gerência de Micro e Pequena Empresa apresentam evolução positiva da 

arrecadação dos exercícios de 1999 a 2004, admitindo possibilidades de melhorias, que veio através 

da Antecipação Parcial do Imposto, a partir de março de 2004, recolhido por todos os contribuintes, 

em especial do Simbahia, com evolução de 55,29%, no ano de 2004 (de janeiro a junho) em relação 

ao mesmo período do ano de 2003. Verificando o sistema PGM- Planejamento e Gerenciamento de 

Mercado, quanto à evolução da arrecadação das Microempresas e Pequenas Empresas - Simbahia, 

admitindo-se um indicador de mercado, utilizamos o IGP-M de Junho/04, para projeção dos dados 

da arrecadação.                        

SUGESTÕES 

- IMPLANTAÇÃO DO CAIXA ÚNICO 

 

Acreditamos na viabilidade do uso de ECFs de forma compartilhada, conforme propostas 

recentes, ainda não utilizada em nosso Estado. O "caixa único" foi idealizado, no sentido de atender 

a necessidade das Microempresas e empresas de Pequeno Porte, diante das dificuldades financeiras 

que elas passam, para aquisição desses equipamentos com custo elevado, demonstrado pelos 

inúmeros pedidos em forma de Regime Especial para dispensa do uso do mesmo. 
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Legalmente, é possível um único caixa centralizar os recebimentos de “todos", quando se 

tratar de pequenos centros comercias, que apesar da obrigatoriedade a maioria dos contribuintes ali 

instalados ainda não possuem os ECFs. Após estudo, constatou-se que, embora o RICMS 

(Regulamento do ICMS) não apresentasse uma legislação própria para o assunto, também não lhe 

apresentava qualquer restrição.  

Os Procedimentos Operacionais são relativamente simples: a primeira etapa exige que as 

empresas estejam regulares perante o fisco estadual; a segunda etapa demanda a organização dos 

lojistas para que formem uma Associação que centralize e administre o ECF. Como cada 

estabelecimento tem o seu próprio código de barras e o ECF trabalha com um software 

desenvolvido especificamente para esse fim, os trabalhos contábeis e fiscais serão agilizados, sendo 

possível realizar o controle diário de vendas por loja. Dessa forma, o fechamento dos caixas ao final 

do dia produziria um relatório, individualizado por estabelecimento, discriminando todas as 

operações (a descrição e a quantidade do produto, os números do caixa e do cupom fiscal, os preços 

unitário e total) - caso o contribuinte não seja isento do imposto, a alíquota do ICMS incidente sobre 

a mercadoria. Após esta descrição, o relatório apresenta o valor total das vendas, a base de cálculo 

do imposto separada por alíquotas e o valor do imposto a pagar. De posse desse relatório, o 

empresário emite uma única nota fiscal - de acordo com a forma de tributação a que está sujeito - no 

valor total das vendas efetuadas no dia.  

Trata-se de uma situação inovadora, que poderá propiciar uma solução às futuras relações 

fisco/pequenos contribuintes. A utilização do sistema reduzirá custos, impedirá a evasão de receita 

e permitirá a centralização das vendas realizadas pelo uso do ECF de forma compartilhada.  

Para o fisco, as vantagens se concretizam no aumento de arrecadação, dado que o sistema 

impede a sonegação e simplificação da fiscalização; para os contribuintes, a redução de vários de 

seus custos operacional, será rateada entre os associados.  

 

- ESTABELECIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização para as empresas de pequeno porte, apesar do caráter precípuo de acompanhamento, 

não pode desprezar o gerenciamento de auditoria fiscal continuada, com ações pertinentes.  
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 Destacando a complexidade das particularidades do processo de enquadramento, convém à 

equipe gestora manter-se atenta, reconhecendo e estimulando o potencial empresarial das empresas 

em suas diferentes classificações fiscais, viabilizando os ajustes necessários, objetivando eliminar a 

utilização de subterfúgios para camuflar sua capacidade contributiva e conseqüente migração para 

categoria de empresa de pequeno porte. 

 

É premente a reavaliação constante para viabilizar o acompanhamento desses segmentos, 

criando estratégias para fiscalização eficiente considerando os critérios de benefícios e arrecadação 

originalmente propostos. Paralelamente, é imprescindível a manutenção de uma visão integrada e 

articulada de fiscalização, focando o pequeno, médio e grande contribuinte em suas especificidades.  

 

A meta de arrecadação deve ser perseguida de maneira a atingir o comprometimento do contribuinte 

com suas obrigações, o que passa provavelmente por uma reforma tributária mais justa e abrangente 

com a presença ostensiva do Estado. O peso da evasão fiscal deve ser combatido através de ações 

técnicas com respaldo logístico eficiente. Não é justo transferir ao consumidor a responsabilidade 

de pressionar os contribuintes para emitir notas fiscais, contando com o aumento da arrecadação. 
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