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RESUMO 
 

 

NETO, Albano Nunes; ANDRADE, José Walter de Souza. A Modernização do 

Estado e a Sonegação Fiscal do ICMS : Um estudo exploratório sobre seus fatores 

determinante 

 

 

Este trabalho trata da sonegação fiscal, procurando detectar suas causas, após 

investimentos na área de tecnologia utilizada como ferramenta no combate a 

mesma. Através da análise e verificação de três hipótese: A cultura da sonegação na 

sociedade brasileira é fator determinante na pratica da sonegação por parte dos 

contribuintes; A qualificação dos funcionários do estado da Bahia ainda não 

alcançou o nível exigido para otimizar alcance potencial da tecnologia da informação 

disponível e como última hipótese a divergência entre a tecnologia da informação 

disponível e o nível de qualificação dos funcionários do Estado, limita a ação 

governamental no âmbito da sonegação fiscal. Tomamos como base a SEFAZ - 

Bahia e o ICMS  como imposto a ser observado durante a pesquisa. Após apuração 

dos dados verificou-se uma certa divergência entre tecnologia disponível e a 

capacitação do quadro de funcionários em utiliza-los produzindo uma certa 

ociosidade ao sistema o que não possibilita uma otimização capaz de melhor 

alcançar os objetivos propostos. Propusemos hipoteticamente uma situação em que 

se atingisse níveis ótimos de capacitação e continuou-se observando níveis 

preocupantes de sonegação fiscal. Podemos observar que essas causas se 

encontram enraizadas na cultura da população, que se mantém à margem do 

fenômeno não exigindo a sua nota fiscal, nem denunciando as evasões e fraudes 

presenciadas. A SEFAZ/BA deve investir mais em programas de educação tributária, 

com maior divulgação e com mais clareza e objetivos no sentido de extirpar a 

sonegação como fator natural dentro da cultura. 

 

 

Palavras-chave: 1. Sonegação – 2. Tecnologia – 3. Cultura.  
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ABSTRACT 
 

 

NETO, Albano Nunes; ANDRADE, José Walter de Souza. A Modernização do 

Estado e a Sonegação Fiscal ICMS : Um estudo exploratório sobre seus fatores 

determinante 

 

 

    This work is about the fiscal evasion, looking for its residuals causes, after 

investing in the technological area used as a tool in the battle against it. Analyzing 

and checking three hypothesis: The culture of the fiscal evasion in the Brazilian 

society is a determinant factor in the use of evasion by taxpayers; The qualification of 

workers of Bahia’s state not yet obtained the level necessary to make a good use of 

the informative technology disposable, as the last hypothesis the divergence 

between the informative technology disposable and the qualification level of the 

workers, limit the governmental action in the ambit of the fiscal evasion. We took as a 

support the SEFAZ-Bahia and the ICMS as a tax to be observed during the research, 

after the verification of the information we found out a divergence between the 

informative technology disposable and the capacity of the workers in use it, making a 

lazy system preventing a better use to take the objectives. We hypothetically 

proposed a situation the capacity reach an excellent level and we observed high 

levels of fiscal evasion again. We can notice that those causes are rooted in the 

population culture, which keeps impassible without demand the fiscal note, not even 

denouncing the crimes observed. The SEFAZ-BA should invest more in tributary 

educational programs, with better divulgation and with more clarity and objectives to 

ruin the fiscal evasion as natural factor of the culture. 

 

 

 

Keywords: 1.Fiscal evasion - 2.Technology -3.Culture 
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I. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Contexto 
        

Escritos em tabletes de barro datados de 4.000 anos antes de Cristo, na 

Mesopotâmia, já faziam referencia a cobrança de tributos. Também no antigo Egito 

as evidências indicam que os faraós coletavam impostos em dinheiro ou serviços, 

pelo menos uma vez por ano. Paralela a imposição dos antigos impérios em cobrar 

impostos, surge a figura da sonegação fiscal que está presente na sociedade até os 

dias de hoje, com muito mais sofisticação, em razão da modernização do Estado, 

mas se encontram também com muita evidência a simples e primária sonegação 

pela falta de emissão de documento fiscal nas vendas e serviços alcançadas pela 

incidência do  Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias  e 

Sobre prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS). 

 

Historicamente a palavra tributo nasceu do latim tributum que significa imposto, que 

tem o caráter obrigatório, instituído para formar a receita pública do Estado através 

de lei, para ser cumprida, no entanto na prática a principal característica do 

contribuinte é tentar amenizar sua carga tributária surgindo como efeito colateral à 

criação do tributo à sonegação. 

  

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou 

parcialmente, o conhecimento pôr parte da autoridade fazendária, em razão: 

I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou 

circunstâncias materiais. 

II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetos à obrigação 

tributária principal ou o credito tributário correspondente ( Definição  recolhida na 

legislação do IPI ). 

 

Apesar da crescente utilização de meios de controle fiscal, com aquisição de 

computadores e diversas tecnologias implementadas pelo aparato estatal, bem 

como outras tantas exigências de controle do contribuinte exigidas para os mesmos 

como: obrigatoriedade do uso do  Emissor de Cupom Fiscal ( ECF ) para empresas 
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varejistas com receita bruta anual ajustada entre R$ 60 e R$ 90 mil anual, prazo até 

01/01/2003; e integração dos Transferência Eletrônica de Fundo ( TEF ) com ECF no 

sentido da SEFAZ obter a vendas efetuadas através de cartão de crédito e 

débito.(art.822 do RICMS/BA). 

 

No entanto continua crescente a sonegação fiscal entre as empresas de todas as 

categorias econômicos sociais; que obriga a fiscalização a constantemente se 

aperfeiçoar. Vivem os contribuintes sempre à busca de tentar amenizar sua carga 

tributária se utilizando dos meios lícitos e ilícitos. O Estado pôr seu lado busca elevar 

a arrecadação, no intuito de melhor satisfazer as necessidades sociais. 

 

Encontram-se diversas modalidades de sonegação ou fraude fiscal: Venda sem nota 

fiscal, venda com meia nota, venda com calçamento de nota, duplicidade de talão de 

nota, nota de orçamento em substituição à nota, comprovante de cartão de crédito 

em substituição à nota, compra de nota etc. 

 

Com o implemento de novas tecnologias surgiram também novas modalidades de 

sonegação em cima dos equipamentos de ECF: cupom falso, utilização de placa 

acionadora de operação não fiscal, placa fiscal com adulterações, memória fiscal 

paralela, dispositivo de hardware capaz de alterar dados da memória ou limpa-la 

antes da emissão das reduções Z diárias, adulteração do hardware do ECF, bem 

como diversas modalidades para rompimento dos lacres etc. ( Meireles, 2003 ). 

 

Encontram-se também os famosos planejamentos tributários que são a utilização de 

modalidades válidas de evitar o surgimento de obrigação tributária, surgindo 

empresas que criam meios de economia fiscal, com evasões lícitas e fraudes legais. 

A Lei Complementar 104/2001, traduzida no parágrafo único do artigo 116 do CTN ( 

Código Tributário Nacional ) chamada norma antielisão veio no sentido de se 

proteger dessas evasões legais. 

 

Na problemática envolvendo a sonegação fiscal encontra-se o cidadão brasileiro que 

nem sempre sabe como se situar, pois não confia no sistema, mas sofre as 

conseqüências de uma carga tributária alta, unida a má aplicação destes recursos e 

a elevada sonegação. A utilização da elisão fiscal por parte principalmente dos 
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contribuintes de maior poder econômico, impede  o ingresso de recursos no erario 

publico e o repasse dos mesmos ao  povo, que  deixa de exercer o seu direito cívico, 

a saúde, a educação, a moradia e ao  trabalho. Desta forma influenciando  

negativamente na performance da economia nacional e estimulando o ciclo das 

desigualdades sociais. 

 

A necessidade de conscientizar o consumidor baiano sobre a importância social dos 

tributos levou ao Governo do Estado e a Secretaria da Fazenda a implementar na 

Bahia, em janeiro de 1999, o Programa de Educação Tributária da Bahia - PET-BA. 

Enfatizar à população a importância e função social do imposto, através de ações de 

cunho educativo e pela valorização das nossas raízes culturais e da vocação natural 

do baiano, era o maior desafio. 

 

O Estado da Bahia têm-se empenhado na conscientização da população baiana 

quanto da necessidade de se exigir a Nota Fiscal e o Cupom Fiscal. Para tanto vem 

desenvolvendo campanhas sócio-educativas como: Sua nota e um Show , Sua Nota 

é um Show de Solidariedade e  Faz Universitário. Também  instituiu o Call Center . 

Todos estes projetos estão voltados ao combate a sonegação fiscal. Entretanto, os 

mesmos não vem cumprindo integralmente a sua finalidade, pois necessitam de uma 

maior divulgação. Ademais estes projetos voltados mais para o social. Criar  

mecanismos de acumulação de pontos, que possam ser trocados por remédios, 

livros, cadernos, canetas, cesta básica, leite, etc. Instituir  um sistema de graduação 

de pontos, com  base no  contribuinte, seu histórico de sonegação, e seu índice de 

emissão de cupom fiscal. Os mecanismos de multa pela não emissão de documento 

fiscal deverão ser fortalecidos. Com mecanismo de denuncia e multa simultâneos, 

trazendo a fiscalização para um contato direto com a população. 

 

1.2 Problema 
 

Por sua vez, o Estado da Bahia vem sendo exposto a um processo de modernização 

e utilização de tecnologias da informação a fim de melhorar sua eficiência, reduzindo 

seus custos e com efetividade e eficácia maximizar a satisfação da sociedade. 

 

  



 18

Nesse processo é de se esperar maior eficiência no poder de arrecadação do 

Estado. Assim o Estado da Bahia vem adquirindo tecnologia da informação 

acompanhada da melhoria de seus recursos humanos, melhorando assim uma 

capacidade gerencial do Estado. Espera-se que haja um melhor atendimento ao 

cidadão e uma melhor capacidade arrecadadora do Estado para atender ao 

desenvolvimento sócio econômico eqüitativo. Todavia vem se observando níveis 

preocupante de sonegação por parte de alguns contribuintes. Por sua vez, a 

tecnologia da informação também disponível para a sociedade vem sendo utilizada 

para viabilizar a sonegação. 

Dessa constatação surge a seguinte questão norteadora deste estudo: Por que então 

mesmo diante de uma estrutura com muito mais tecnologia, objetivando mais 

informações com maior rapidez e maior controle continuam altos os índices de 

sonegação do ICMS ? 

Quais os fatores determinantes da sonegação fiscal do ICMS no âmbito do Estado da 

Bahia? 

A Educação e a conscientização Fiscal é fator importante para diminuir a evasão 

fiscal? 

 

 

1.3 Hipóteses 
 

• A cultura da sonegação na sociedade brasileira é fator determinante na pratica 

da sonegação por parte dos contribuintes. 

• A qualificação dos funcionários do Estado ainda não alcançou o nível exigido 

para otimizar alcance potencial da tecnologia da informação disponível. 

• A divergência entre a tecnologia da informação disponível e o nível de 

qualificação dos funcionários do Estado limita a ação governamental no âmbito 

da sonegação fiscal. 

 

1.4 Objetivo da Pesquisa 
1.4.1 Objetivo Geral 
 
 

• Realizar um  estudo exploratório sobre os fatores determinantes dos altos 
índices de sonegação fiscal do ICMS. 
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• Abordar a viabilidade de Projetos Culturais que envolvam a população no 

processo de combate a sonegação fiscal. 
 

• Analisar os projetos existentes em termos de maior eficiência e melhor 

divulgação junto a população.\ 

 

1.4.2 Objetivo Específico 
- Identificar projetos novos que envolvam a população no combate a sonegação. 

- Investigar as falhas dos projetos já existentes para que melhor cumpram seus 

objetivos.  

- Constatar a influência da cultura no processo da sonegação.       

 

1.5 Justificativa 
 

Está na cultura do povo que o governo não merece arrecadar porque aplica mal, no 

entanto a civilização humana não existiria sem impostos. Pelo menos parte da 

arrecadação foi efetivamente usada para impulsionar o progresso.  

 

O presente trabalho é importante porque oferece uma visão diferente para a 

problemática da sonegação fiscal, onde a mesma é vista pelo ângulo cultural e 

emocional da questão. É um estudo de grande relevância pois contribuirá para 

entender alguns dos fatores que levam à sonegação fiscal do ICMS em nosso 

estado, à medida que procura elucidar fatores que permitem a população aceitar a 

sonegação fiscal de maneira passiva e muitas vezes com uma visão distorcida: 

quando conceitua como esperto e inteligente quem consegue enganar ao fisco,  por 

exemplo. 

 

Esse estudo procura esclarecer que uma parcela da sonegação fiscal encontra-se 

enraizado na própria cultura, portanto nas mãos da população.  

 

Portanto programas culturais que busquem uniformizar um pouco a visão da 

população quanto à importância dos tributos em suas vidas, buscando atrelar: a 

melhoria de sua rua, escola de seu bairro, hospitais com o próprio escorço dessa 

população em defender o dinheiro público que poderia imediatamente observar os 
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resultados na diferenciação dos recursos aplicados nesses locais que mais se 

empenharam, certamente contribuiria para diminuir a sonegação pois se trata de 

mudança de visão onde todos estariam defendendo seus próprios interesses. Seria 

uma questão de semântica, o dinheiro publico, não mais seria de todos ou de 

ninguém, mas propriedade de cada um. 
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II REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 
2.1 Sistema Tributário Nacional  
 

Tributo é uma prestação pecuniária compulsória que não constitui sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada (art. 32 do CTN). Existe a possibilidade de cobrança de tributo em espécie, 

através de dinheiro. Mas a hipótese é rara e deve estar autorizada em lei. 

 

Os tributos clássicos são o imposto, a taxa e a contribuição de melhoria. Entretanto, 

nosso sistema tributário admite também os empréstimos compulsórios e as 

contribuições parafiscais. 

 

2.1.1 O Imposto 
 

Imposto é o tributo de caráter genérico que não se prende a qualquer atividade 

específica do Estado em relação ao contribuinte. Ou seja, o pagamento pelo 

contribuinte não lhe confere o direito a uma contraprestação específica. 

 

Presta-se para manter serviços gerais, que servem à coletividade como um todo - 

como é o caso do policiamento das ruas. 

 

2.1.2 A Taxa 
 

Ao contrário do imposto, a taxa está diretamente ligada à prestação de um serviço 

específico e divisível pelo Estado (art. 77 do CTN) ao contribuinte - como ocorre com 

o fornecimento de água tratada. 

 

A prestação deste serviço pode ser apenas potencial, quando o serviço é tão 

somente colocado à disposição do contribuinte, embora não haja efetivo uso. Assim, 

o acesso do contribuinte à rede de água tratada implica pagamento de taxa mínima 

mesmo que não tenha ocorrido o efetivo consumo. Pode também a taxa ser cobrada 

em razão de uma atividade estatal de fiscalização ou licenciamento. É a chamada 
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taxa de polícia  (de poder de polícia). 

 
2.1.3 Contribuições Parafiscais 
 

No uso corrente, a palavra "contribuição" traz consigo um sentido de ajuda 

voluntária. Mas aqui, no universo dos tributos, as contribuições são sempre 

compulsórias. 

 

Diz a Constituição que a União está autorizada a instituir três destas contribuições. A 

doutrina costuma denomina-las de contribuições parafiscais, porque a competência 

para a arrecadação geralmente é repassada para as autarquias e entes 

paraestatais. 

 

Em princípio, as contribuições parafiscais estão submissão princípio da 

anterioridade. 

Entretanto, as contribuições para a  Seguridade Social poderão ser exigidas apenas 

90 dias após a data da publicação da lei instituidora (art. 195, § 6º, da CF). 

 
2.1.4 Contribuição de Melhoria 
 

É o tributo cobrado em relação à valorização imobiliária decorrente de alguma obra 

pública. Se o valor do imóvel aumentou em decorrência da chegada da linha do 

"Metrô" nas vizinhanças, por exemplo, estaria em tese presente a possibilidade de 

cobrança da contribuição de melhoria. 

 

O limite máximo de cada cobrança individual é o acréscimo de valor que o respectivo 

imóvel experimentou. O limite global cobrado de todos os contribuintes não pode 

ultrapassar o custo da obra. 

 
2.1.5 Contribuições Sociais 
 

São as instituídas para escorar as atividades sociais de previdência e assistência - 

como as cobradas pela seguridade social e pelo PIS/PASEP. 
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2.1.6 Contribuições de intervenção no domínio econômico 
 

Como ensina Silva, José Afonso da; estas contribuições poderão prestar-se para, 

por exemplo, assegurar a livre concorrência, defender o consumidor, preservar o 

meio ambiente e os recursos naturais. 

 

Exemplo é a contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às 

atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás 

natural e seus derivados e álcool combustível, criada pela Lei nº 10.336, de 

19.12.2001, com base na alteração do art. 177 da CF (na redação da EC 33, de 

11.12.2001). 

 
2.1.7 Empréstimo compulsório 
 

É o tributo restituível que a União está autorizada a criar, mediante lei complementar, 

e exigir para: a) atender a despesas extraordinárias que decorrem de calamidade 

pública, guerra externa ou sua iminência; ou b) necessidade de urgente investimento 

público, de relevante interesse nacional. 

 

Apenas na primeira hipótese (despesas extraordinárias), o empréstimo pode ser 

cobrado no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que o instituiu ou 

aumentou. 

 

O valor arrecadado está vinculado à despesa que fundamentou a cobrança. A lei 

instituidora deve prever a forma e o prazo de devolução, que será sempre em 

dinheiro, com a atualização monetária integra J.2 

 

2.2 Estado Social 
 

Com o Estado social foram alargadas as funções exercidas pelo poder público. O 

Executivo assume boa parte das novas atividades recentemente conquistadas pelo 

Estado. "Reconhece-se, hoje, como fato incontroverso que o Poder Executivo 

cresceu em vários sentidos, e, com isso, assumiu uma força política e jurídica 

preponderante em relação aos outros poderes". Nesse tipo de Estado, duas 
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variáveis simultâneas manifestam-se. Em primeiro lugar, a função legislativa atua 

como jamais atuou. O número de leis aumenta consideravelmente. Por outro lado, o 

Estado age cada vez mais por meio de outros instrumentos jurídicos que não a lei.  

 

O Estado social é igualmente um Estado administrativo. O Executivo maneja 

dinheiro, executa serviços, constrói obras públicas, controla o câmbio e a emissão 

da moeda, negocia títulos públicos. 

 

2.3 Atividade Legislativa do Poder Executivo 
 

Arrecadar fundos ou para controlar a economia, fiscaliza as instituições bancárias, 

financeiras, de seguro, os fundos de pensão, oferece créditos subsidiados a esta ou 

àquela atividade econômica, cria empresas estatais, nacionaliza empreendimentos 

ou privatiza atividades do Estado, vigia o mercado acionário, promove campanhas 

de vacinação compulsória ou de prevenção de doenças epidêmicas. Ou seja, o 

Estado age mais por meio da administração (atos administrativos e contratos 

administrativos) do que propriamente por meio da lei, embora esta seja mais 

utilizada do que antes, tendo, por isso, sofrido um processo de acentuada 

banalização.  

 

2.3.1 A Emergência da Sociedade Técnica 
 

Com a sociedade técnica, o tempo adquiriu velocidade. A sociedade passou a exigir 

respostas prontas e rápidas para questões não poucas vezes novas e 

particularizadas. Sem contar o fato de que os assuntos que "estão penetrando nas 

pautas estatais revestem-se cada vez mais de maior complexidade". A 

administração vê-se compelida a socorrer-se do auxílio de especialistas que, em 

nome da objetividade ou infalibilidade da ciência ou da técnica, nem sempre estão 

dispostos a dialogar com os integrantes do Legislativo. Afinal, há uma radical 

oposição entre o discurso do tecnocrata, auxiliar do governo, e o jurista ou o político.  

 

Enquanto aquele tem em mira o resultado, estes se preocupam com a legitimidade 

da decisão (o processo de tomada da decisão). O discurso do resultado ou dos fins 

do tecnocrata pouco se concilia com o discurso dos meios e da legitimidade da 
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decisão professada pelo jurista ou pelo político, pelo menos pelo político, no melhor 

sentido da expressão.  

 

2.4 - Sujeição Passiva Direta e Indireta 
 

O sujeito passivo da obrigação principal é o devedor do tributo e respectiva 

penalidade pecuniária (art. 121 do CTN). A sistemática do CTN, no art. 122, ainda 

define o sujeito passivo da obrigação acessória, como sendo a pessoa obrigada às 

demais prestações (dar, fazer e não-fazer) componentes do objeto principal, que é o 

pagamento do tributo. impende analisar com o tributarista Amaro, Luciano; que "a 

identificação do sujeito passivo da obrigação principal (gênero) depende apenas de 

verificar quem é a pessoa que, à vista da lei, tem o dever legal de efetuar o 

pagamento da obrigação, não importando indagar qual o tipo de relação que ela 

possui com o fato gerador".  

 

Além dessa conceituação, ainda se diz que o sujeito passivo da obrigação principal 

se subdivide em dois comportamentos (art. 121, parágrafo único do CTN): 

a) contribuinte: quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua 

o respectivo fato gerador. Se não cumpre a obrigação tributária, o contribuinte é o 

próprio responsabilizado pela conduta antijurídica que gerou a sanção pelo 

inadimplemento; b) responsável: sem se revestir necessariamente na condição de 

contribuinte, a obrigação do responsável decorre de disposição expressa de lei, 

configurando o que Luciano Amaro denomina "modificação subjetiva no pólo passivo 

da obrigação". O responsável não é titular da obrigação, mas a ele pode ser 

imponível a sanção.  

 

Muito embora o tributarista Carvalho, Paulo de Barros; não reconheça juridicidade ao 

conteúdo econômico da sujeição passiva, porque sempre que a lei determinar o 

sujeito estar-se-á diante de sujeição passiva direta, para compreensão da 

responsabilidade tributária é imprescindível engendrar esta diferenciação. Foi ele 

quem empreendeu estudo específico dos efeitos econômicos da sujeição passiva, 

classificando-a como direta e indireta.  
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Ainda segundo a classificação de Souza, duas são as modalidades de sujeição 

passiva indireta, quais sejam, por transferência e por substituição. Por transferência 

pura e simples, três condutas são praticadas pelo sujeito passivo direto: 

solidariedade, sucessão e responsabilidade. Assim são descritas as modalidades 

nas palavras do tributarista: 

A) transferência: ocorre quando a obrigação tributária, depois de ter surgido contra 

uma pessoa determinada (que seria o sujeito passivo direto), entretanto, em virtude 

de um fato posterior, transfere-se para outra pessoa diferente (que será o sujeito 

passivo indireto). As hipóteses de transferência, como dissemos, são três, a saber: 

a) solidariedade: é a hipótese em que duas ou mais pessoas sejam simultaneamente 

obrigadas pela mesma obrigação. No caso de condomínio (imóvel com mais de um 

proprietário), o Município pode cobrar o imposto predial de qualquer dos 

proprietários, à sua escolha.  

b) sucessão: é a hipótese em que a obrigação se transfere para outro devedor em 

virtude do desaparecimento do devedor original; esse desaparecimento pode ser por 

morte do primeiro devedor (a obrigação se transfere aos herdeiros) ou por venda do 

imóvel ou estabelecimento tributado (a obrigação se transfere ao comprador);  

c) responsabilidade: é a hipótese em que a lei tributária responsabiliza outra pessoa 

pelo pagamento do tributo, quando não seja pago pelo sujeito passivo direto. No 

imposto Sisa (transmissão de propriedade intervivos), o tabelião é responsável pelo 

imposto se não providenciar a sua cobrança no ato de passar a escritura, 

B) substituição: ocorre quando, em virtude de uma disposição expressa de lei, a 

obrigação tributária surge desde logo contra uma pessoa diferente daquela que 

esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio tributado: nesse caso, é a 

própria lei que substitui o sujeito passivo direto por outro indireto. 

 

Diante das orientações esposadas, pode-se empreender melhor análise em torno do 

dispositivo do art. 128 do CTN, que preconiza: "Sem prejuízo do disposto neste 

Capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito 

tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, 

excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 

supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação". 
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Assim, estar-se-á enfrentando, neste trabalho, a situação do sujeito passivo da 

obrigação principal que, por expressa disposição de lei, é considerado responsável 

pelo pagamento do tributo, por conta de situações fáticas-econômicas de 

transferência (solidariedade, sucessão e responsabilidade) e substituição, todas 

contempladas em lei específica. De se ressaltar que a eleição de terceiro 

responsável é baseada em critérios pragmáticos de pertinência e necessidade para 

potencialização do pagamento e, necessariamente, o terceiro deverá estar vinculado 

ao fato jurídico tributário por conta de existência de nexo jurídico ou econômico.  

 

Finalmente, é mister analisar a natureza da norma de responsabilidade tributária. A 

relação jurídica tributária normal toma por base a ocorrência de um fato jurídico 

tributo, subsumido por uma hipótese de incidência de tributo. Na hipótese de 

incidência, contempla-se (além do aspecto material, espacial, temporal) o 

conseqüente de determinação do sujeito passivo do tributo.  

 

Ocorrida a hipótese de incidência da regra de responsabilidade, em virtude de um 

fato previsto em lei, o sujeito passivo direto fica desobrigado, total ou parcialmente, 

do pagamento do tributo, passando a obrigação tributária e responsabilidade de 

pagamento para o responsável previsto em lei. Assim, a regra de responsabilidade, 

consagrada pelo CTN, é norma estrutural; que faz alterar o conseqüente de sujeição 

passiva da hipótese de incidência do tributo. Não se suprime o sujeito passivo 

originário, mas se acrescenta um responsável por sucessão, solidariedade ou 

subsidiariedade.  

 

O comum na sujeição  passiva indireta por transferência é que a obrigação primeiro 

está fixada em relação ao sujeito passivo direto ( contribuinte ou destinatário legal do 

tributo), sendo por disposição legal transferida ao sujeito passivo indireto, desde que 

ocorrendo o fator de sub-rogação.  

  

Os estudos crimes, contra a ordem tributária ganha maior importância na medida em 

que aumentam os segmentos do fisco e do Ministério Público que acreditam , ser 

possível aumentar a arrecadação tributária pela intimidação, e por isto cuidam de 

tornar efetiva a aplicação das sanções penais.  
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Muitas são as questões ainda sem equacionamento adequado. Algumas já levadas 

aos tribunais, e mal resolvidas. Outras ainda requerem submetidas ao crivo do 

Judiciário. Poucas versadas pela doutrina, que se divide entre tributaristas e 

penalistas; os primeiros, despreparados para enfrentar questões penais, e os 

últimos, geralmente desprovidos de conhecimentos do Direito Tributário e por isto 

mesmo sem condições de enfrentar o tema com segurança.  

 

Como questão fundamental, coloca-se desde logo a questão de saber a razão pela 

qual o legislador optou pela criminalização da conduta do contribuinte descumpridor 

de seus deveres especificamente tributários.  

 

A doutrina espanhola ensina, com inteira propriedade, que "Ia criminalización de Ia 

infracción tributaria puede responder a dos planteamientos diferentes: puede ser el 

fruto de Ia convicción de que se ha logrado un sistema fiscal, dentro de  que cabe, 

justo, merecedor deI respeto de todos y de que, por tan to, Ia infracción tributaria 

resulta intolerable, o puede ser el producto de Ia comprobación estadística de que 

casi todo el mundo defrauda y que, por consiguinte, es preciso desencadenar el 

terror penal para que Ia gente satisfaga los tributos.  

El primer planteamiento parece acertado. El segundo inadmisible, porque pretende 

usar Ia pena criminal, con fines meramente utilitaristas, para encubrir en definitiva un 

fracaso deI propio sistema fiscal".  

 

Não se pode, a rigor, dizer que o sistema tributário brasileiro é justo. Pelo contrário. 

Se justa é a tributação proporcional à capacidade econômica, pode-se afirmar que o 

nosso sistema tributário é injusto.  

 

Por outro lado, o Fisco, no Brasil, costuma descumprir os seus deveres para com o 

contribuinte. Não nos referimos ao Estado, em sua expressão mais ampla, mas ao 

Fisco, ou Estado como arrecadador de tributo. Na restituição do indébito tributário, 

no reconhecimento de imunidades e isenções e na outorga de estímulos legalmente 

previstos, o Fisco tem pouco ou nenhum apreço pelos direitos do contribuinte. Não é 

razoável, pois, esperar-se que este se sinta estimulado ao cumprimento de seus 

deveres para com aquele. Além disso, todos reclamam a reforma do sistema 
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tributário, o que parece suficiente para demonstrar que ele não é "merecedor deI 

respecto de todos".  

 

É razoável, portanto, admitir-se que a criminalização do inadimplemento de 

obrigações tribútárias entre nós, infelizmente, representa "el terror penal para que Ia 

gente satisfaga  los  tributos".  

 

Por outro lado, não de pode deixar de reconhecer que a criminalização do 

inadimplemento de obrigações tributárias pode ter a vantagem de diminuir as 

inadimplências, pela intimidação dos obrigados, mas tal vantagem, a rigor, é mais 

aparente do que real, e termina por ser superada por graves inconvenientes, entre 

os quais podem ser apontados os direitos ao silêncio, universalmente reconhecido 

ao criminoso, a competência privativa do Poder Judiciário para aplicar as sanções 

penais e as formalidades processuais destinadas a garantir o direito à liberdade e o 

direito de defesa dos acusados.  

 

De todo modo, cumpre-nos examinar o Direito positivo, posto que a opção do 

legislador, boa ou má, é fato consumado. Entre as questões relevantes no âmbito 

dos crimes contra a ordem tributária, destacamos para exame no presente estudo as 

que dizem respeito; a) às implicações do direito ao silêncio, garantia constitucional 

em favor dos acusados de práticas de ilícito penal, e o dever do contribuinte de 

prestar informações ao Fisco; b) à exigência do prévio exaurimento da via 

administrativa como condição de procedibilidade; c) à distinção, que se impõe, entre 

o crime de excluir ou reduzir tributo e a conduta decorrente de erro na interpretação 

da lei tributária; d) à configuração do crime pelo simples inadimplemento de 

obrigação tributária principal; e, finalmente, e) à ocorrência da justificativa da 

inexigibilidade de outra conduta, nos casos de dificuldades financeiras do 

contribuinte.  
 
 
 

2.5 Lei de Sonegação Fiscal – Uma breve análise 
 

A Lei de Sonegação Fiscal ( Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965 - alterada pelas 

Leis nº 5.569/69, nº 8.021/90, nº 8.383/91), sendo lei penal, rege-se pelos princípios 
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gerais e de hermenêutica do Direito Penal comportando interpretação restrita, de 

modo que para que se configurem os crimes nela previsto, o agente deve praticar os 

atos típicos, da definição do delito. Assim, em todos os itens do art. 1º é  exigido o 

dolo específico de furta-se ao pagamento de tributo à Fazenda Pública. Assim não 

se caracterizará o crime de sonegação fiscal, se os tributos não forem exigíveis. 

Também não se caracterizará, se não houver a intenção de deixar de pagar tributo 

exigível, mesmo tendo sido praticados os atos descritos no mencionado artigo, 

como, por exemplo, para causar danos a terceiro. 

 

Os itens I, II e IV se referem expressamente a tributos e o  item III fala em propósito 

de fraudar a Fazenda Pública. Esta redação deixa dúvidas sobre se toda e qualquer 

fraude contra Fazenda Pública, materialmente constituída pela “alteração de faturas 

e quaisquer documentos mercantis” deva ser tida com crime de Sonegação Fiscal, e, 

portanto, beneficiado com o disposto no art. 2º, pois o caráter penal da lei não 

admite interpretação extensiva, para restringir o crime aos casos relativos a tributos, 

como nos demais itens. 

 

O art. 2º é claro ao declarar que o benefício que institui só é aplicável aos crimes 

que aquela lei prevê, entretanto não o limita expressamente aos crimes de 

sonegação fiscal, persistindo a dúvida quanto aos crimes que no art. 5º, a lei 

equipara a contrabando. 

 

Assim não seria beneficiado pelo art. 2º aquele que cometesse o crime descrito no 

caput do art. 334 do Código Penal, mas sim praticasse os atos previstos como crime 

nos seus parágrafos 1º e 2º, cuja redação foi dada pela Lei de Sonegação Fiscal. 

 

A dúvida não se esclarece diante da redação dada ao art. 3º: “ Somente os atos 

definidos nesta Lei poderão constituir crime de sonegação fiscal”, porque o art, 5º 

também descreve crimes, que sanciona com a pena prevista no art. 334, do Código 

Penal, sem defini-los expressamente como contrabando ou descaminho. 

 

NOTA Nº 1 – A punibilidade dos crimes previsto nesta Lei se extinguirá quando o 

agente promover o recolhimento do tributo devido, antes de ter início, na esfera 

administrativa, a ação fiscal própria – art. 2º. 
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NOTA Nº 2 - A pena aplica-se em dobro, se o crime de contrabando ou descaminho 

é praticado em transporte aéreo, ver art. 1º, III, do Dec. - Lei nº 975, de 20-10-1969. 

(art. 5º § 6º). 

 

NOTA Nº 3 – Quando se trata de pessoa jurídica, a responsabilidade penal pelas 

infrações previstas nesta lei será de todos que, direta ou indiretamente ligados à 

mesma, de modo permanente ou eventual, tenham praticado ou concorrido para a 

prática da sonegação fiscal. 

 

2.6 Sonegação Fiscal – Economia Popular 
 
No particular acompanhando Rossi (2001, p. 60-61), podemos asseverar que o 

comerciante que, com a intenção de exonerar-se do pagamento do tributo devido ao 

fisco, deixa de emitir nota fiscal ou nota de venda, está sonegando imposto. Porém, 

os incisos IV e VII da Lei da Economia Popular definem o mesmo crime: “negar-se 

ou deixar de fornecer nota fiscal por venda de gêneros ou prestação de serviços”. 

Qual a Lei que prevalece? Haverá dois crimes? 

  
Entendemos que não. A Lei de Sonegação Fiscal, em seu art. 8º, dispôs que “em 

tudo mais em que couber e não contrariar os artigos 1º a 7º desta lei”, e sendo que o 

art. 12º revogou  as disposições em contrário. 

 

A Lei de sonegação fiscal é posterior e, definido mesmo crime, tornou aquele artigo 

da primeira lei, inútil, porque houve revogação tácita. 

Assim, a Lei da Economia Popular ficou mutilada nos incisos IV e V. Daí surgirem 

sérias dúvidas sobre a competência e procedimento policial. 

 

As investigações policiais devem ser procedidas de acordo com a competência 

estabelecida nas leis. 

 

A apuração do crime de sonegação, sendo interessada a União, cabe ao 

Departamento de Polícia Federal, em cooperação com as autoridades fiscais (art. 1º, 

Dec. Nº 57.600, de 2-1-66). 
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No que se refere aos Estados, as diligências policiais para a apuração desses 

crimes podem ser iniciadas livremente, por solicitação de qualquer pessoa, por 

flagrante delito e por simples portaria de qualquer autoridade policial. O Dec. nº 

57.609, de 7-1-66, disciplinou as atividades das autoridades federais; não é 

legislativo, e não contém nenhuma restrição à competência estadual.  

 

A Competência para o processamento é da justiça federal nos crimes de sonegação 

fiscal, de interesse da União, sendo esta a lesada em seu patrimônio. 

 

Na Petição de Hábeas Corpus nº 2.060, o TRF apreciou crime contra a economia 

popular, e o Relator, Ministro Amarílio Benjamin, teve ocasião de lembrar: 

“Concluindo o relatório, deve ressaltar que o Dr. Juiz, no despacho de prisão 

preventiva, admite também que o réu haja praticado o crime contra a economia 

popular. Eis o detalhe em que o Dr. Juiz fixa essa indicação (fls. 77, dos presentes 

autos): 

“... Há nos autos, segundo se verifica, soídos e veementes indícios de crime de 

sonegação fiscal (Lei nº 4.729/65) e o concurso material desses crimes como 

definido na art. 168 do Código Penal (art. 51 CP). E, ainda, indícios de crimes 

praticados contra a economia popular”.  

  

Na denuncia, de fato o Dr. Procurador da República, realmente atribuiu ao paciente 

o crime previsto no art. 1º § 2º, inciso 6º da Lei 1.521. Caracteriza-o com os 

seguintes pormenores (fls. 86): 

“Firma deste porte não podia deixar de fugir ao cumprimento da lei de economia 

popular, tanto assim, que nas vendas de estiva que realizava, os preços das 

mercadorias eram dados ao seu talento, muito embora o órgão controlador dos 

preços determinasse em sentido contrário. 

 

Visitado por fiscais da SUNAB, não lhes davam importância, tratando-os 

grosseiramente. Autuado, e multado por várias vezes, nunca tomou conhecimentos 

dessas autuações e dessas multas e nunca as pagou”. 

“Porém, cumpre lembrar, que na Apelação Criminal nº 1.467 – Pernambuco, assim 

decidiu o TFR”: 
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“Sonegação fiscal – A multa, na hipótese, não pode ser  estabelecida em 

quantitativo aleatório e variável, cabendo ao Juiz de logo cominá-la em quantia 

certa”.  

 
2.7 Definição de Sonegação Fiscal 
 
Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou 

parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: 

 

 I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua 

natureza ou circunstância materiais; 

 II – das condições pessoais do contribuinte, suscetível afetar a obrigação 

tributária principal ou o crédito tributário correspondente (art. 115) 

 

FRAUDE: é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou 

parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a 

excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o 

montante de imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento. 

 

CONLUIO: é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, 

visando a sonegação ou a fraude.  

Em relação à alteração de faturas, cabe dizer que estas são contas ou notas 

descritas das mercadorias que o vendedor entrega ou remete ao comprador, com a 

indicação de sua quantidade, peso ou medida, e  preço. Na sonegação fiscal o 

elemento material objetivo do crime é a alteração dos elementos acima citados ou 

quaisquer documentos relativos a operações mercantis. 

 

No contrato de compra e venda, que só se reputa perfeito e acabado quando as 

partes concordam na coisa, no preço e nas condições do negócio, é expedida a 

duplicata. 

 

Concluído o contrato, nem por isso é lícita a expedição de duplicata. É ele precedido 

pela execução do contrato com efetivação da compra e venda. Há de forçosamente 

precedê-la, a entrega, a tradição da mercadoria. Feito isso, é então expedida a 
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duplicata, para que aceita e representando o preço da mercadoria, constitua a 

promessa de pagamento. 

 

Por conseqüência: 

 1 – a fatura é a  relação de nota descritiva das mercadorias; 

 2 – a duplicata é promessa de pagamento, quando efetivado o contrato de 

compra e venda. Quando entregue a mercadoria, expedida e aceita, representa o 

preço. As sim, se a fatura é alterada, com o propósito de fraudar o fisco, o crime é de 

sonegação fiscal. 

 

Se a duplicata é simulada ou não corresponde à venda das mercadorias, pode 

acontecer que o fisco não seja fraudado. Nessas condições, há possibilidade de 

prejuízo de terceiras. O crime está previsto em disposição expressa no Código Penal 

(art. 17, do CP, de 1940, e art. 336 do C.P. de 1969). 

 

Quanto ao preceito da art. 1º, item IV, da aludida Lei nº 4.729, i.e.: 

 “ fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, 

com objetivo de dedução de tributos devido a Fazenda Pública, sem prejuízo das 

sansões administrativas cabíveis” devemos dizer que é preciso que haja a intenção 

de deduzir tributos. 

 “Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer 

natureza em livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do 

pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública” 

é outra modalidade de fraude. Lembramos o art. 297, do C.P.: 

 “ falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento 

público verdadeiro”. 

 “§ 2º - para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado 

de entidade paraestatal, o título ao portador transmissível por endosso, as ações de 

sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.” 

 

O ato público pode, pois, ser definido como sendo todo aquele praticado por oficial 

público ou por pessoa equiparada em forma legal e em exercício de sua função, seja 

com o objetivo de interesse público inerente a ela, seja para receber declaração 
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individual  de vontade e verdade e lhe ajuntar  fé pública (J. de Magalhães Drumond 

– comentários no Código Penal, art. 297, pág. 229), 

 

O Código Penal não tratou da inserção de elementos inexatos ou da omissão de 

rendimento ou operação de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos 

pela lei fiscal. 

 

Daí, ter a Lei de Sonegação Fiscal (art. 1º, item II) especificado o delito. Fala em 

“documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais”. 

 

Se o agente insere elementos inexatos em livros fiscais haverá dualidade de 

processos, com a aplicação do Código Penal e da Lei de Sonegação. Sua conclusão 

é que a Lei de Sonegação Fiscal revogou o dispositivo pertinente do Código Penal. 

 
2.8 Sonegação e Falta de Declaração ou Informação 
 
Para que se configure o crime de sonegação fiscal é preciso que haja, pois, o dolo 

específico de não se querer pagar os tributos devidos. Não havendo o dolo, mesmo 

que ocorra a falta de declaração ou a sua inexatidão, o crime não se configura.  

Quanto a obrigatoriedade da declaração, a lei exige que esta seja legalmente 

solicitada, em decorrência de obrigação fiscal. Não havendo essa obrigatoriedade, o 

contribuinte não comete crime. 

 

A declaração falsa ou omissão total ou parcial devem ser produzidas a agentes de 

pessoas jurídicas de direito público interno. 

Referindo-se a pessoas jurídicas de direito público, a lei só visou as de direito 

público tributário, pois a lei de sonegação fiscal é de direito público tributário. 

 

A distinção entre ilícitos do CP e da Lei 4.729, no tocante aos crimes de que tratam, 

está no dolo específico e no resultado da ação: 

 

Se o dano for patrimonial de direito privado, o delito é punível pelo Código Penal. 

Sendo praticado contra o fisco, com o propósito de fraudar a Fazenda Pública, é de 

sonegação fiscal. 

  



 36

2.9 Incentivos Fiscais 
  

Ao examinarmos o tema, notamos que para tornar eficiente a política dos incentivos 

fiscais, cabe à administração prevenir e reprimir o descumprimento dos deveres 

fiscais, de modo a reforçar o estímulo fiscal, pois se prevalecessem as facilidades à 

evasão e à sonegação teria muito reduzido o seu poder reorientador de poupança. 

 

Neste sentido, a Secretaria da Receita Federal tomou várias medidas, de modo a 

reforçar o estímulo fiscal  a exemplo de: 

1) A instituição de ação fiscal planejada, com base em sistema integrado de 

informações econômico-fiscais; 

2) Processos indiretos de controle, como os sinais exteriores de riqueza; 

3) Controle setorial de fiscalização, através da identificação de processos e 

fluxos de produção de bens e dos pontos principais de circulação e percepção de 

renda; 

4) Tratamento eletrônico das declarações, análises comparativas através de 

índices e parâmetros básicos; 

5) Aperfeiçoamento de cadastros gerais e instituição de cadastro especiais 

de contribuintes. 

 

É ainda importante para o bom funcionamento do sistema a existência de dados e 

informações propiciando o controle estrito dos resultados periódicos de cada projeto, 

bem como do prazo de maturação do investimento e dos lucros obtidos em relação 

ao tempo e ao investimento, para que a administração possa oferecer ao 

contribuinte as informações que se tornarem necessárias. 

 

A Lei nº 5.174, de 27-10-1966, equipara ao crime de sonegação fiscal a aplicação, 

pela empresa beneficiária, dos recursos provenientes das deduções do Imposto de 

Renda, em desacordo como projeto aprovado pela SUDAM. 

 

Para quer a administração possa ter melhor controle sobre os incentivos fiscais, os 

dirigentes das empresas beneficiárias dos recursos provenientes das deduções do 

Imposto de Renda são obrigados a apresentar, semestralmente, aos titulares desses 
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recursos, relatórios demonstrativos de sua efetiva aplicação ( Dec. nº 60.079, de 16-

01-1969, art. 72, V, c/c art. 15, do Dec. nº 67.527, de 11-11-1970). 

 

Constitui também crime de sonegação fiscal a aplicação pela empresa beneficiária, 

em desacordo com o projeto aprovado pela SUDENE, dos recursos que lhe foram 

destinados, originários da dedução do Imposto de Renda, prevista no art. 18 da Lei 

nº 4.869, de 1-12-1965 (Dec. nº 64.214, de 18-03-1969, art. 64). 

 

Alias, ao encetar, em 1971, a Campanha Nacional de combate a Sonegação Fiscal, 

objetivou a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda: 

1) Alertar os contribuintes para o grave problema da sonegação de 

tributos e demonstrar, a todos os cidadãos, que a sua honestidade e pontualidade 

no pagamento dos Impostos é instrumento indispensável para o progresso social e 

econômico e a manutenção do ritmo do desenvolvimento nacional; 

2) Divulgar as características e o funcionamento dos principais tributos 

de competência dos Estados e União ; 

3) Ativar o recolhimento dos tributos ns prazos legais, de modo a 

permitir aos governos a realização de sua programação financeira; 

4) Promover melhor distribuição da justiça fiscal. 

 

2.10 Comentários à Lei 4.729 
 
O objetivo da Lei 4.729 foi o de caracterizar como ilícito penal a fraude contra o fisco. 

Di-lo, aliás, sua própria ementa: - define o crime de sonegação fiscal. 

 

Ao conceituar as modalidades do crime de sonegação fiscal, parece-nos qualificou 

duas formas típicas de ilícito: 

 

I – O crime de sonegação fiscal propriamente dito; 

II – Crime assimilado a contrabando, porém, apenas com as características de 

sonegação fiscal.  (Direito Penal Tributário – Igor Tenório) 

 

Ao fazê-lo o poder público desejou que a realização da receita tributária (imposto, 

taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsório e contribuições parafiscais) 
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fosse abrangida pela proteção penal. Até então, só a percepção do Imposto de 

importação(direitos aduaneiros ou tarifa aduaneira) contava com a proteção penal, 

face à tipicidade do crime de contrabando. 

 

O projeto Nelson Hungria oferecia, com inovação, a proteção tríplice: 

a) Contrabando ou descaminho; 

b) Contrabando ou descaminho por assimilação; 
c) Fraude contra o fisco. 
 

A tipicidade da sonegação fiscal é a de fraude contra o fisco, por declaração falsa ou 

omissão de declaração, esta chamada de defraudação de renda, na literatura 

estrangeira. 

 

Causa perplexidade, contudo, no art. 1º, item III, a expressão “alterar faturas e 

quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o propósito de fraudar a 

Fazenda Pública”. Para fins tributários, o CTN define Fazenda Pública em seu art. 

209, abrangendo a da União, dos estados, do DF e dos Municípios.  
 

 

2.11 Programa de Modernização da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia  
         (PROMOSEFAZ) 
      
O PROMOSEFAZ compreende dois projetos básicos cujas metas são detalhadas a 

seguir. 

1°)  Metas do Projeto de Modernização e Racionalização da Administração 

Tributária: 

- Simplificar e aperfeiçoar a legislação tributária estadual, facilitar o acesso à 

legislação, capacitar a área de consultoria tributária e agilizar o atendimento às 

consultas dos contribuintes. 

- Direcionar as ações para o planejamento e gerenciamento da fiscalização, com a 

utilização de dados estatísticos por segmento de contribuinte, aprimorando as 

técnicas de fiscalização e de auditoria, promovendo o mapeamento da logística de 

circulação de mercadorias, aparelhando a área de fiscalização do trânsito de 

mercadorias com moderna infra-estrutura técnica, disponibilizando as informações 
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necessárias no momento e no local da ação fiscal, e integrando as ações das 

fiscalizações de trânsito e de estabelecimento. 

- Instituir a atividade de estudos econômico-tributários, com a atribuição permanente 

de pesquisar a base econômica do imposto, projetar a receita e produzir informações 

que subsidiem os trabalhos da fiscalização e a política de incentivos fiscais. 

- Consolidar a atividade de inteligência fiscal, transformando-a em atividade formal, 

componente da estrutura; definir suas atividades, sua área de atuação e seus 

objetivos; desenvolver e implementar programas de capacitação e especialização e 

promover integração com outros órgãos de inteligência. 

- Modernizar o sistema de cadastro e criar condições para integrá-lo com o Sistema 

de Cadastro das Secretarias Estaduais e Municipais de Fazenda e com a Receita 

Federal, com vistas ao Cadastro Único Nacional e a torná-lo instrumento de 

planejamento de ações fiscais. 

- Aperfeiçoar o sistema de arrecadação, melhorando a qualidade das informações 

gerenciais e a eficiência dos instrumentos de controle. Extinguir a arrecadação por 

via da rede própria. 

- Desenvolver um sistema de processamento de dados que possibilite a geração de 

informações voltadas para as ações de fiscalização, a implantação de sistemas 

simplificados e ou eletrônicos de recepção de informações, e a agregação de 

informações econômicas e de fontes externas (de órgãos oficiais de estatística, 

institutos de pesquisa econômica e outros) às informações coletadas junto aos 

contribuintes. 

- Implantar sistema integrado e informatizado de atendimento ao contribuinte, de 

acordo com os modernos conceitos de qualidade total. 

- Fortalecer a atuação preventiva de combate à desobediência tributária, mediante a 

formulação e implementação de política permanente de educação tributária. 

- Promover a profissionalização, capacitação e especialização dos julgadores do 

Conselho de Fazenda, visando melhorar a qualidade dos julgamentos; instituir um 

novo modelo de gestão para o contencioso. 

- Instituir um novo modelo de gestão do crédito tributário, com racionalização da 

estrutura e dos controles, e desenvolver critérios e procedimentos padronizados para 

concessão de parcelamento de débitos. 

- Instituir um novo modelo de gestão para racionalizar a estrutura, processos e 

controles afins, no âmbito da Procuradoria Estadual da Fazenda; implantar 
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programas de capacitação e especialização do corpo de procuradores; implantar 

sistema de gerenciamento, controle e seletividade da cobrança judicial. 

- Institucionalizar a cultura do planejamento, com o estabelecimento de diretrizes e 

metas organizacionais e operacionais: 

- redução dos níveis hierárquicos, tornando a estrutura organizacional mais leve, 

com o objetivo de conferir agilidade e flexibilidade ao processo decisório; 

- Racionalização dos procedimentos e processos organizacionais e operacionais, 

orientando-os para os requisitos de qualidade, eficiência e produtividade; 

implantação de programas de identificação, formação e desenvolvimento de 

lideranças. 

- Formular e implementar política de desenvolvimento de recursos humanos e 

instituir a gestão desses recursos, com ênfase em Plano de Carreira, em sistema de 

avaliação de desempenho e produtividade fiscal, em instalações modernas e 

adequadas para a Secretaria da Fazenda, com vistas ao desenvolvimento de 

programas e atividades de capacitação e treinamento, e em programas de 

capacitação técnica.  

- Revisar as estruturas física e organizacional do setor de informática para aumentar 

sua capacidade gerencial e de prestação de serviços. 

- Adotar a arquitetura cliente-servidor, com bases de dados distribuídas, sistema 

único de controle de redes, um padrão de interfaces amigável que facilite o uso dos 

sistemas e a disseminação de informações, garantindo a integração entre os 

sistemas.  

 

2°) Metas do Projeto de Modernização e Racionalização da Administração                 

Financeira:   

 

- Eliminar pagamentos indevidos aos servidores, mediante a implantação de 

sistemas de comunicação e intercâmbio de dados entre as três esferas de Governo, 

incluindo entidades como o INSS.  

- Dotar a Contabilidade de mecanismos que permitam aumentar a transparência dos 

atos e fatos contábeis do Estado e a geração de informações gerenciais, além de 

permitir o seu registro e controle, tendo como premissas básicas a adoção de um 

Plano de Contas Único, e manter atualizado esse sistema, permitindo a difusão e o 

acesso das partes interessadas às suas informações.  
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- Criar um sistema de gestão financeira com a finalidade de controlar as entradas e 

saídas dos recursos financeiros do Estado, servindo de mecanismo eficiente na 

tomada de decisões, com o intuito de otimizar e tornar transparente o 

aproveitamento dos recursos disponíveis.  

- Aprimorar os vínculos entre o processo orçamentário e o fluxo financeiro de caixa, 

tornando a execução orçamentária mais célere e consistente e reforçando a 

utilização do orçamento como instrumento de definição de políticas, de estratégias e 

de acompanhamento e avaliação do PPA e de projetos, publicizando os 

investimentos e resultados alcançados pelo Estado em termos de gestão dos 

recursos orçamentários.  

- Disponibilizar, de forma padronizada, informações consistentes e tempestivas 

sobre o endividamento estadual, de modo a agilizar a elaboração da proposta 

orçamentária e da programação financeira; possibilitar o acesso ao Sistema do 

Banco Central do Brasil.  

- Dotar a Auditoria Geral do Estado (AGE) de recursos materiais e de ferramentas de 

alta tecnologia para seus exames auditoriais, promovendo a racionalização e a 

modernização de seus métodos de trabalho.  

- Disponibilizar base de dados consistente e atualizada, integrada com os sistemas 

das áreas financeira, contábil, orçamentária, patrimonial, previdenciária, de controle 

interno e de recursos humanos do Estado.  

 

Tendo como referência essas metas, as principais realizações por área do 

PROMOSEFAZ, no período em análise, foram as que se apresentam a seguir.  

 

2.11.1 – Tributação dentro do Programa PROMOSEFAZ 
 

A legislação tributária foi atualizada e aperfeiçoada, apesar de ainda ser complexa e 

alterada constantemente. Essas iniciativas propiciaram o desenvolvimento do 

Sistema de Controle de Processos Tributários (CPT), que permite a tramitação 

eletrônica de processos e sua disponibilização  para o contribuinte, via Internet, após 

a emissão de parecer final. 

 

Também foi desenvolvido o Sistema de Legislação Tributária, possibilitando a 

divulgação dessa legislação, através de Internet, intranet e CD-ROM. Foram 
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editados o novo Regulamento do ICMS e a nova lei desse tributo, e regulamentada a 

obrigatoriedade de emissão de documentos fiscais por equipamento eletrônico. 

 

Já o SIMBAHIA - Regime Simplificado de Apuração do ICMS, aplicável às micro e 

pequenas empresas da Bahia, criado pela Lei n° 7.357, de 04 de novembro de 1998, 

alterada pela Lei 7.556, de 1999, tem por objetivo dispensar às microempresas (ME), 

às empresas de pequeno porte (EPP) e aos ambulantes (AM) tratamento tributário e 

fiscal diferenciado, simplificado e compatível com o porte de seus negócios. O 

tratamento tributário diferenciado envolve cobrança de valores fixos para as 

microempresas, por faixa da Receita Bruta Ajustada, debitada nas contas de energia 

elétrica; para as empresas de pequeno porte, aplicação de percentual sobre a 

receita bruto mensal, cobrado por meio do Documento de Arrecadação Estadual 

(DAE); e para os ambulantes, dispensa do recolhimento referente às suas 

operações. Por meio desse regime foi criado um incentivo à geração de emprego, 

com redução do ICMS a pagar, de acordo com a quantidade de empregados 

registrados, além de outros, como a dispensa de pagamento da diferença de 

alíquotas nas aquisições interestaduais de material para uso e consumo, e a 

alíquota de 7% nas aquisições de mercadorias junto às indústrias e seus 

estabelecimentos filiais atacadistas na Bahia.  

 

2.11.2 – Fiscalização sob à ótica do PROMOSEFAZ  
 

Com a automação dos procedimentos e serviços passou-se a dispor de maior 

controle sobre a vida fiscal do contribuinte, a planejar com mais segurança as ações 

fiscais e a monitorar os segmentos de mercado, atuando de forma preventiva ou 

corretiva. Este monitoramento evitou o acúmulo de débitos fiscais e facilitou a 

detecção de empresas fantasmas. A base de dados, alimentada pelas Declaração 

Mensal de Apuração do ICMS (DMA), Declaração de Movi- mento Econômico de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (DME) e Declaração da Movimentação 

de Produtos com ICMS Diferido (DMD), forma o banco de dados dos sistemas 

informatizados, cujo cruzamento tornou possível identificar indícios de sonegação 

fiscal e estabelecer os indicadores que norteiam as ações fiscais.  
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A gestão da fiscalização foi fortalecida com a implementação do seguinte conjunto 

de sistemas, que visa alcançar todo o universo de ações inibidoras da sonegação: 

• Sistema de Planejamento e Gerenciamento da Fiscalização (PGF): 

ferramenta de planejamento que auxilia no gerenciamento da fiscalização 

daqueles contribuintes que apresentam indícios de sonegação, a partir do 

cruzamento de informações econômico-fiscais, dados do monitoramento, 

denúncia e avaliação do seu comportamento fiscal. Como instrumento de 

controle, fornece relatórios sobre o desenvolvimento e os resultados da 

fiscalização.  

• Sistema de Gerenciamento de Crédito (SGC): projetado para 

acompanhamento do crédito tributário, possibilita uma série de consultas, 

genéricas ou específicas, definidas pelo usuário. Permite a consulta tanto do 

andamento de um Processo Administrativo Fiscal (PAF), como da situação 

dos PAF de uma Inspetoria, de uma Diretoria ou mesmo do Estado como um 

todo.  

• Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Mercado (PGM): auxilia as 

gerências especializadas, segmentadas por setor econômico, a controlar a 

arrecadação e a planejar as ações fiscais dirigidas aos principais contribuintes 

potenciais geradores de arrecadação. "Com este Programa descobriu-se que 

o mercado era, e ainda é, bastante concentrado”.(informação verbal). Módulo 

de Comércio Exterior (MCEX): processa os dados de importação e 

exportação do Estado, fornecendo subsídios à fiscalização. Atua, também, no 

controle da arrecadação com importações e das perdas do ICMS nas 

exportações, previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar n° 

787/96.  

• Sistema de Controle de Processos Tributários (CPT): voltado para o 

cadastramento e acompanhamento de processos de regimes especiais e 

consultas tributárias, sendo integrado com o Cadastro de Contribuintes.  

• Sistema de Auditoria Fiscal (SAFA): objetiva "padronizar a execução dos 

roteiros de fiscalização, conferindo maior agilidade ao trabalho”. Sistema de 

Emissão de Autos de Infração (SEAI): “instrumento capaz de facilitar e agilizar 

o processo de emissão de autos, através da padronização de procedimentos, 

melhoria da apresentação e segurança na sistemática de cálculo e 
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enquadramento legal das infrações". O Sistema garante maior "segurança na 

transferência de dados para o Sistema de Controle do Crédito Tributário".  

• Sistema de Informações do Contribuinte (INC): reúne todas as informações 

sobre o contribuinte, tornando-se importante ferramenta no atendimento a 

consultas, no desenvolvimento de trabalhos internos, além de facilitar os 

trabalhos de fiscalização, seja no comércio seja no trânsito de mercadorias.  

• Sistemas de Informações Econômico - Fiscais (IEF): fornece informações 

para apoiar a fiscalização e para calcular o índice de Participação dos 

Municípios (IPM). Seu banco de dados é atualizado pelas  Declaração Mensal 

de Apuração do ICMS (DMA), Declaração de Movimento Econômico de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (DME) e Declaração da 

Movimentação de Produtos com ICMS Diferido (DMD).  

• Sistema de Informações Tributárias (SIT): concebido para controlar e 

acompanhar a situação cadastral dos contribuintes, oferece, em tempo real, 

relatórios analíticos de cadastro e de arrecadação, contendo a inscrição 

estadual, o CNPJ, a razão social, a Diretoria e a Inspetoria de sua 

circunscrição, a condição, a situação e a atividade econômica.  

• Sistema Integrado de Controle de Operações Interestaduais (SINTEGRA): 

dotado de instrumentos para troca de informações sobre as transações 

comerciais interestaduais, atua preventivamente ao permitir total controle 

sobre compras e vendas entre Estados.  

• Controle Fiscal Automatizado de Mercadorias em Trânsito (CFAMT): gerencia 

os dados capturados no trânsito de mercadorias. O cruzamento desses dados 

fornece subsídios para monitorar a circulação de mercadorias no Estado e a 

vigilância fiscal dos contribuintes, garantindo a recuperação direta da receita 

e, conseqüentemente, elevando a arrecadação espontânea.  

O Sistema SEFAZ SAT foi implantado nas Unidades Móveis de Fiscalização, o que 

possibilitou o acesso remoto, em tempo real, às informações dos contribuintes 

disponíveis na base de dados, tornando a ação fiscal mais eficiente. 

 

Com o objetivo de melhorar os níveis de cumprimento voluntário das obrigações 

tributárias, aumentar a eficiência operacional, criar uma cultura de avaliação mais 

ampla que aquela baseada unicamente na arrecadação, estabelecer relações de 
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causa e efeito, difundir iniciativas bem sucedidas, subsidiar  o processo de tomada 

de decisão e motivar a equipe foram criados índices para avaliar o desempenho 

operacional das unidades fiscais, o que permitiu, a cada três meses, a premiação 

das equipes que se destacaram.  

  

Os índices se caracterizam por serem do tipo "quanto maior melhor", têm valores 

ideais próximos de um, tomam como período base o trimestre anterior, são 

ponderados e abrangem a grande maioria das áreas de atuação fiscal. Citam-se 

entre esses: omissão na entrega de documentos; desencontro entre as informações 

declaradas e as realizadas; quantidade média de ações concluídas pelo fiscal; 

quantidade de roteiros básicos sugeridos efetivamente realizados; quantidade de 

roteiros complementares sugeridos efetivamente realizados; quantidade de 

fiscalizações iniciadas e concluídas no período; quantidade média de 

monitoramentos concluídos; quantidade média de horas de curso ou treinamento por 

servidor fiscal; quantidade sugerida de fiscais para desenvolver ações em relação à 

quantidade efetiva; baixas concluídas; reconhecimento do auto de infração; 

quantidade média de parcelas concedidas; recebimento do parcelamento concedido 

e créditos procedentes.  

 

2.11.3 - Arrecadação 
 

Foi implantado um sistema de arrecadação com maior integração com a rede 

bancária, permitindo a entrega de informações por transmissão de dados em 

substituição aos disquetes, e garantindo maior segurança e menor custo.  

 

Foi desenvolvido um sistema especial de informações para controlar a arrecadação 

do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O sistema concilia as 

informações de arrecadação com o cadastro de veículos administrado pelo 

Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), permitindo obter dados sobre o 

comportamento da receita e identificar as irregularidades, por região e por categoria 

de veículo.  
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Foi estruturado o Banco de Dados Econômico-Fiscais, de modo a receber as DMA, 

DME e DMD, permitir o cruzamento dessas informações e a emissão de notificação 

fiscal, nos casos de omissão ou recolhimento a menor.  

 

 2.11.4 - Atendimento 
 

1- Visando melhorar o nível de atendimento, baixar o custo operacional, aumentar a 

transparência, padronizar procedimentos e oferecer os serviços em tempo integral, 

foram disponibilizados, através do síte www.sefaz.ba.gov..br, todos os serviços 

prestados por uma unidade fazendária - o SEFAZ 100% Internet. 

 

Para dar suporte ao SEFAZ 100% Internet e à campanha Sua Nota é um Show, foi 

implantado Call Center; utilizando o Telemarketíng Receptivo, pelo qual são 

prestados esclarecimentos, e o Telemarketíng Ativo, por meio do qual o contribuinte 

recebe avisos de pendências, penalidades e benefícios para a regularização 

imediata de obrigações. Os contribuintes podem solicitar uma senha individual de 

acesso ao síte da SEFAZ, a qual será sua chave para verificar todas as operações 

de seu interesse, garantido o sigilo fiscal.   

 

2.11.5 Programa de Educação Tributária (PET/Bahia) 
 

O Programa foi implantado com o intuito de conscientizar o cidadão a exigir a nota 

fiscal, de forma a contribuir para o aumento da arrecadação estadual. Fazem parte 

desse Programa as campanhas Sua Nota é um Show e Sua Nota é um Show de 

Solidariedade, e o Faz Universitário.  

 

2.11.6 - Contencioso 
 

A edição do novo Regulamento do Processo Administrativo Fiscal (RPAF) foi o 

passo inicial para a reestruturação do Conselho de Fazenda (CONSEF). Em 

seguida, foi criada a dupla instância de julgamento; instituído um contraditório com 

rito sumário, no âmbito das Inspetorias Fiscais, para aperfeiçoamento do lançamento 

do crédito tributário exigido por notificação fiscal; regulamentado o termo de 

intimação para pagamento de débito, que é um instrumento gerencial importante na 
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recuperação do crédito tributário; e instituída a instrução prévia pelo relator (antes da 

publicação da pauta de julgamento), para garantir a celeridade dos processos.  

 

2.11.7 - Crédito Tributário 
 

Foi criada a Gerência de Cobrança para administrar o montante do crédito tributário. 

Os dados constantes do sistema que controla esse crédito foram saneados; os 

pagamentos dos parcelamentos passaram a ser feitos por débito em conta corrente 

bancária; desenvolveu-se um sistema para acompanhamento dos julgamentos 

administrativos; o sistema de gerenciamento foi aperfeiçoado com a oferta de novos 

demonstrativos; o esforço de cobrança passou a ser direcionado de acordo com uma 

análise do perfil fiscal do contribuinte e conseqüente classificação do crédito, 

baseado em critérios objetivos quanto à possibilidade de cobrança; definiram-se 

metas para recuperação do crédito tributário; implantou-se a notificação fiscal, que 

consiste no lançamento automático, de oficio, com imposição de multa aos 

contribuintes com denúncia espontânea não paga ou parcelada, pela falta de 

recolhimento ou recolhimento a menor de imposto declarado, por multa pela falta de 

apresentação de informações à Fazenda Estadual.  

 

A recuperação do crédito tributário inscrito na dívida ativa levou a Procuradoria da 

Fazenda Estadual (PROFAZ) a centralizar sua atuação, internamente, nas áreas 

administrativa e judicial, e externamente, junto ao Poder Judiciário.  

 

Foram criadas as representações regionais para descentralizar os trabalhos, facilitar 

o andamento e ficar mais próximo dos contribuintes. Na área judicial iniciou-se um 

processo de cobrança dos autos de maior expressão monetária e de maior facilidade 

de cobrança. Para atender a este desiderato foi criada uma coordenação de 

cobrança do crédito tributário, com representação no Fórum junto às Varas de 

Fazenda Pública.  

 

O parcelamento passou a ser exigido na modalidade de débito em conta corrente, o 

que significa expressiva redução na omissão do recolhimento e facilidade de 

pagamento para o contribuinte. 
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2.11.8 - Recursos Humanos 
 

A área de recursos humanos tem papel importante no Projeto de Modernização. 

Para atender às exigências do novo modelo fazendário é necessário que os 

servidores estejam capacitados, tanto para gerenciar como para executar os 

processos e procedimentos. Neste sentido, buscou-se capacitar todos os servidores 

e desenvolver ações de valorização pessoal e de aproveitamento das 

potencialidades individuais. Com base neste direcionamento foi concebido o 

Programa de Qualidade, visando garantir um padrão uniforme de serviços, em todas 

as áreas, tendo como objetivo principal a satisfação do cliente fazendário.  

 

Na área de treinamento optou-se por uma atuação na forma de educação 

continuada, direcionando as ações de acordo com as necessidades de cada setor, 

objetivando capacitar o servidor e melhorar sua produtividade, com foco nos 

resultados da organização. Estas ações foram divididas em cinco programas: 

capacitação técnica, pós-graduação, desenvolvimento gerencial, qualidade e 

PROMAF. O Programa de Capacitação Técnica é direcionado para as áreas 

administrativa, tributária, financeira, de informática e de auditoria geral. O Programa 

de Pós-Graduação, SEFAZ/PGS, vem oferecendo cursos de Direito Tributário, 

Auditoria Governamental, Gestão Tributária, Tecnologia da Informação, Auditoria 

Fisco-Contábil, Finanças Públicas, Administração Pública e Contabilidade Pública. O 

Programa de Desenvolvimento Gerencial é focado na ampliação da visão do líder e 

no desenvolvimento de habilidades. O Programa de Qualidade se direciona ao 

desenvolvimento de equipes, à implantação do método 5 S, ao gerenciamento da 

rotina e ao desenvolvimento de ações na linha comportamental. O PROMAF, por 

intermédio de convênio firmado com a Fundação Luis Eduardo Magalhães, vem 

promovendo, sistematicamente, cursos e seminários sobre assuntos de interesse da 

Secretaria da Fazenda.  

 

2.11.9 Instalações Físicas 
 

As instalações físicas estão sendo reformadas com projetos padronizados, visando a 

melhoria da qualidade, eficiência e agilidade no atendimento ao contribuinte, bem 

como a satisfação e melhoria das condições de trabalho para os servidores.  
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2.11.10 - Gestão da Tecnologia da Informação 
 

O suporte tecnológico da modernização fazendária tem como premissas o 

alinhamento aos negócios da Secretaria, a administração centralizada dos dados, o 

domínio das metodologias (próprias), o acesso ao banco de dados corporativo, a 

gestão estratégica e a terceirização de tarefas técnicas. Sua arquitetura caracteriza-

se pela integração dos sistemas, via modelo corporativo de dados, pela atuação 

integrada com as demais áreas da organização, pelo tratamento dos dados como 

um patrimônio da organização, pela aderência aos padrões de mercado, e pela 

cobertura de todo o território Estadual, com facilidade de acesso, a partir de qualquer 

unidade, através da Rede SEFAZ.  

 

A Secretaria da Fazenda investiu significativamente no seu parque tecnológico, no 

sentido de utilizar a tecnologia existente para desempenhar com mais eficiência suas 

funções de administradora pública: das áreas financeira e tributária.  

 

2.11.11 - Área Financeira 
 

Um dos pontos importantes do ajuste fiscal foi a adesão do Estado da Bahia ao 

Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal de Longo Prazo, que estabeleceu 

metas de crescimento de receitas próprias, de resultado primário, de alienação de 

ativos, de despesas com pessoal, investimento e custeio. Estas metas são 

acompanhadas sistematicamente pelo Tesouro Nacional e revisadas anualmente, 

para compatibiliza-las com as mudanças nos cenários nacional e estadual.  

 

O projeto da área financeira, em desenvolvimento, visa o controle gerencial e a 

manutenção do equilíbrio das contas públicas, com a maximização das receitas, a 

otimização das despesas e a transparência nas execuções orçamentária, financeira 

e patrimonial do Estado.  

 

Uma das primeiras ações desse projeto é a Liberação de Recursos Intra-Sistema 

(LRI), que automatiza o repasse de recursos para as diversas unidades estaduais 

dentro de critérios pré-estabelecidos. Este procedimento oferece condições para o 
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planejamento de gastos por todas as unidades, evitando o atraso no pagamento e 

gastos desnecessários.  

 

2.12 Desenbahia 
 

Para transformar o Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia - 

(DESENBANCO) na Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A (DESENBAHIA) 

executou-se um amplo programa de adequação e modernização, com o objetivo de 

faze-la uma instituição ágil, eficiente e segura na sua função de realizar operações 

de financiamento de capitais fixos e de giro, prestar serviços de consultoria e de 

agenciamento financeiro, além da administração de fundos de desenvolvimento. A 

instituição conta com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico do 

Estado da Bahia (FUNDESE) e com repasses do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Dentre as linhas de financiamento 

que oferece estão o Programa de Desenvolvimento da Bahia (PROIND), o Programa 

de Defesa da Economia Baiana (PRODECON) e o Programa Especial de Incentivo 

ao Setor Automotivo (PROAUTO).  

 

2.13 - Sistema Fazendário 
 

O objetivo de sintonizar a ação fazendária com a evolução gerencial e tecnológica 

vem sendo atingido com a implantação do PROMOSEFAZ, que já contabiliza os 

expressivos resultados apresentados a seguir.  

 

- Gestão Organizacional 

A estrutura organizacional da SEFAZ foi reformulada, reduzindo-se de seis para três 

os níveis hierárquicos, o que viabilizou o alcance de maior agilidade operacional. 

 

- Tributação 

A simplificação da legislação tributária e a padronização dos processos e 

procedimentos reduziu o tempo de atendimento e permitiu melhor interpretação e 

aplicação das normas tributárias.  
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Os serviços prestados à população, em geral, e aos contribuintes, em particular, 

ganharam nova dimensão. A padronização do atendimento pela Internet (SEFAZ 

100% Internet), a implantação do Sistema de Gestão dos Procedimentos e Rotinas 

das Inspetorias, dos quiosques de atendimento, do caIl center, e a padronização das 

instalações aumentaram a qualidade do atendimento e resultaram em redução de 

custos.  

 

- Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos 

A qualificação dos servidores, mediante programas de capacitação e 

desenvolvimento, permitiu à SEFAZ contar com um corpo técnico e administrativo 

apto a absorver as mudanças e a gerenciá-las.  

 

- Planejamento da Fiscalização 

 A implantação do planejamento estratégico, com a fixação de metas e seu 

acompanhamento trimestral, permitiu imprimir mais rigor no combate à sonegação. A 

busca de um controle mais sistemático das ações fiscais, com o monitoramento dos 

resultados, teve como conseqüência o incremento crescente da arrecadação 

estadual, a despeito da conjuntura econômica nacional e internacional desfavorável. 

"Com estas práticas busca-se evitar a formação de um passivo tributário, que é mais 

difícil e mais custoso de ser recuperado."(informação verbal)  

 

- Fiscalização de Mercadorias em Trânsito 

As unidades móveis de fiscalização foram equipadas com dispositivos de controle 

por satélite (SEFAZ SAT), o que permitiu o gerenciamento à distância de todas as 

unidades móveis, com o controle da quilometragem da frota e do pessoal designado 

para a unidade, dentro da sua área de atuação. 

 

- Gestão da Informática 

A incorporação de inovações tecnológicas à fiscalização tem contribuído 

decisivamente para elevar a produtividade fiscal e conferir maior versatilidade ao 

aparato arrecadador e fiscalizador. A constituição de um banco de dados único, 

acessível a todos os usuários, permitiu a integração de dados e a troca de 

informações, facilitando, dentre outras aplicações, o levantamento de indícios de 
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sonegação. Por outro lado, o Cadastro de Contribuintes, ao migrar para ambiente 

cliente-servidor, deu mais flexibilidade ao tratamento dos dados.  

 

- Fiscalização   

- Esforços foram direcionados para os fatores críticos de sucesso na fiscalização, 

abrangendo a capacitação do corpo de fiscais, a quantidade e a qualidade de 

informações sobre o contribuinte, os equipamentos e instrumentos de controle e 

planejamento, e as instalações físicas.  

 

- Capacitação 

Todo o corpo de servidores da SEFAZ passou a ter oportunidade de capacitação, 

nas várias áreas de interesse da organização, em nível de especialização ou pós-

graduação, nos vários campos do conhecimento exigidos para o bom desempenho 

funcional.  

 

- Novo Desenho de Processos e Procedimentos 

Todos os processos e procedimentos da área tributária foram redesenhados e os 

das demais áreas estão em andamento. 

 

Com a revisão dos processos e procedimentos eliminaram-se inconsistências, 

duplicação de trabalhos e desperdício de tempo. Com o redesenho, o servidor 

trabalha com mais agilidade e eficiência e o contribuinte é atendido com maior 

precisão.  

 

- Informações Econômico -Fiscais 

As declarações de informações econômico-fiscais passaram a ser entregues antes 

da data do recolhimento do imposto. Além de garantir mais segurança e controle, 

isso possibilitou a cobrança imediata em caso de inadimplência e a emissão do 

Documento de Arrecadação Estadual (DAE), via Internet. O DAE com código de 

barras possibilita o pagamento em home-banking e bancos 24 horas, facilitando a 

vida do contribuinte.  

 

- Arrecadação  
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- A eficiência fiscal buscada pelo PROMOSEFAZ trouxe como resultados de sua 

ação o incremento das receitas e a racionalização dos custos do aparato 

fiscalizador.   

 

-Regime Simplificado de Apuração do ICMS - SIMBAHIA 

A implantação do SIMBAHIA contribuiu decisivamente para a redução da carga 

tributária das micro e pequenas empresas, simplificando-lhes o processo de 

pagamento do ICMS. Ao mesmo tempo, incentivou a criação e a manutenção de 

empregos e estimulou os vendedores ambulantes a saírem da situação de 

informalidade.  

 

Segundo fonte da SEFAZ, dentre os resultados alcançados pelo SIMBAHIA em 

1999, registra-se a criação de 36.000 novos empregos. Também lhe foi creditado o 

mérito de ter evitado a demissão de 25.000 trabalhadores.  

 

-Contencioso 

Com as medidas tomadas em função do novo Regulamento do Processo 

Administrativo Fiscal (RPAF), o prazo médio de permanência de um processo no 

CONSEF passou de 180 para 111 dias e as diligências, em primeira instância, 

passaram de uma média de 30% para apenas 4%. Esse modelo elevou em 93% o 

número de autos julgados, já nos primeiros meses de implantação.  

 

-Tecnologia da Informação 

A modernização do parque tecnológico trouxe consigo um novo padrão de 

atendimento ao cidadão, ao se constituir como suporte de informações gerenciais e 

operacionais, grande parte delas em tempo real. Por meio da Internet, o contribuinte 

emite ou atesta certidões, obtém informações fiscais, consulta a legislação e efetua 

pagamentos.  

 

Através do síte www.sefaz.ba.gov.br e do Sefaz Auto-Atende o contribuinte tem 

acesso a informações e serviços, dentre os quais destacam-se:  

.Inscrição estadual  

.Plantão Fiscal on-line  

.Perguntas e respostas mais freqüentes (FAQ)  
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.Autorização para emissão de documentos fiscais (AIDF)  

.Informação de uso de processamento de dados 

.Informação de uso de ECF  

.Novidades tributárias (boletim eletrônico por e-mail)  

.Solicitação de senha (internet). Consultas a tramitação de processos.Consulta a 

processos pelo interessado.Consulta básica ao cadastro BA. Consulta de sócios e 

responsáveis. Download de inscrições ativas 

.Entrega de declarações GIA-ST. Consulta a AIDF (pelo seu número) .Consulta de 

validade de nota fiscal (autorização de emissão) 

.Emissão de Certidão Negativa.Consulta a certidões emitidas (por número de 

certidão) 

.Emissão de DAEs ICMS regime normal. 

.Emissão de DAEs Simbahia . 

.Emissão de DAE de TPP  

.Emissão de DAE de Importação . 

.Emissão de DAE de Exportação . 

.Emissão de DAE de Antecipação Tributária 

.Emissão de DAE de substituto tributário .Cadastramento de Não Inscrito para 

emissão de DAE  

.Tabela de pagamento de IPVA (estática) .Consulta ao IPVA pelo número do 

Renavam 

.Emissão de DAE avulso de IPVA  

.Pagamento de IPVA para veículos novos 

.Histórico dos pagamentos do IPVA 

.Certidão negativa de IPVA 

.Autenticidade de certidões de IPVA emitidas  

.Consulta autorizada ECF  

.Consultas à legislação vigente  

.índice remissivo dos textos da legislação 

.Download de textos da legislação  

.Pagamento do DAE de antecipação tributária  

.Denúncia fiscal  

-Programa de Educação Tributária (PET)  
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O Programa tem atingido o objetivo central de conscientizar a população sobre a 

importância da arrecadação de impostos, em especial o ICMS, e a contribuição que 

cada cidadão pode dar ao exigir a emissão do documento fiscal quando da compra 

de bens e serviços. Outro objetivo alcançado foi a disseminação da visão da SEFAZ 

como uma organização socialmente responsável, parceira da sociedade, o que se 

vem conseguindo por meio de campanhas como a da Sua Nota é um Show de 

Solidariedade.  
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III.     METODOLOGIA 
 
3.1 Objeto do estudo 
 

Pretendemos demonstrar através de análise teórica e entrevistas com pessoas 

ligadas ao objeto que apenas a tecnologia sozinha não irá resolver os problemas de 

sonegação do Estado. 

 

Observamos a necessidade do Estado investir mais no aperfeiçoamento do quadro 

de funcionários para melhor utilização do aparato tecnológico. Melhorar a imagem do 

Estado para se ter mais credibilidade junto a população e a utilização de programas 

de incentivo mais eficazes para tornar o cidadão comum um aliado do Estado no 

processo de combate à sonegação, exercendo seu dever cívico: denunciando 

qualquer tipo de fraude que tenha conhecimento e exigindo o correspondente 

documento fiscal nas suas compras. 

 

3.2 Tipo de pesquisa  
3.2.1 Quanto aos objetivos 
 

O trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas em livros, revistas, 

internet e consultas a profissionais das áreas envolvidas e trabalhos já realizados 

sobre o tema. 

 

Foi utilizado questionários, envolvendo as diferentes classes de pessoas objetivando 

principalmente identificar o papel do cidadão comum, sua visão sobre a função dos 

tributos, da utilização dos recursos e principalmente seu entendimento sobre a 

atitude do sonegador: bandido ou mocinho.  

 

De posse do material coletado, o mesmo foi classificado e submetido a uma análise 

critica, onde serão registrados e considerados para a solução do problema proposto 

no projeto.  

 

Trata-se portanto de pesquisa exploratória, segundo Alves, 2003; Exploratória: se o 

autor tem como objetivo tornar mais explícito o problema, aprofundar as idéias sobre 
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o objeto de estudo. Este tipo de pesquisa permite o levantamento bibliográfico e o 

uso de entrevistas com pessoas que já tiveram experiência  cerca do objeto a ser 

investigado. 

 

3.2.2 Quanto ao modelo conceitual 
 

Este trabalho está delineado conceitualmente como de pesquisa bibliográfica e de 

pesquisa de levantamento, pois foi  utilizado uma vasta fonte de autores, artigos, 

recortes de jornal, revistas especializadas, revistas comuns, pesquisas via Internet.  

 

É aquela desenvolvida exclusivamente a partir de fontes já elaboradas – livros, 

artigos científicos e publicações periódicas, as chamadas, fontes de “papel”. Este 

tipo de pesquisa, segundo a autora, tem como vantagem cobrir uma ampla gama de 

fenômenos que o pesquisador não poderia contemplar diretamente. .(ALVES, 2003, 

p. 53 ) 
 

Com base na mesma a pesquisa de levantamento caracteriza-se pela investigação 

direta com pessoas para conhecer-lhes o comportamento. Baseia-se nas 

informações colhidas de um grupo significativo de pessoas acerca de um problema. 

Após a coleta desses dados, seleciona-se uma amostra significativa, procede-se a 

análise quantitativa, e projeta-se esses dados para o universo pesquisado. É muito 

usada nos recenseamentos. Os levantamentos por amostragem são muitos 

utilizados por pesquisadores de opinião. ( ALVES - 2003, p. 54 ). 
 

3.2.3 Quanto à natureza 
 

Neste trabalho procura-se identificar o fenômeno da Sonegação Fiscal ante o 

aparato tecnológico dos Contribuintes e do Fisco e o que estimula o Contribuinte a 

sonegar, modos de sonegação, e a postura dos cidadãos ante esta problemática. 

Estes fatos serão submetidos a um juízo de valor com base na experiência dos 

pesquisadores e levantados questionamentos 
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3.3 População e Amostra 
 
As populações consideradas são o Estado, os Empresários e os cidadãos comuns. 

Será considerado a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, os empresários 

varejistas da região metropolitana de Salvador e os consumidores de mercadorias e 

serviços alcançados pela incidência do ICMS. 

 

3.4 Procedimentos 
 
Esse trabalho foi desenvolvido através de pesquisa exploratória de natureza 

explicativa. Utilizou-se de pesquisas bibliográficas e aplicação de dois questionários 

distintos onde foram testadas as hipóteses propostas, objetivando detectar os 

pontos ainda não atacados pelo Estado no sentido de diminuir a sonegação fiscal.          

1-Na primeira hipótese : 

1.1- Foi elaborado o primeiro questionário afim de verificar  o conhecimento dos 

cidadãos quanto à importância dos tributos, seus procedimentos no dia a dia 

que podem leva-los a participar da sonegação como omissos ou cúmplices. E 

as causas que os levam a agir de maneira omissa diante de situações de 

sonegação fiscal que presenciam. Observando : as questões culturais, a 

imagem do Estado, a imagem do sonegador, o papel do cidadão como ente 

importante no combate à sonegação fiscal. 

1.2- Foram impressos 200 questionários visando alcançar uma amostra capaz de 

representar o universo de consumidores, 

1.3- Na distribuição buscamos atingir cidadãos de diversas faixas etárias, classe 

social e profissão, objetivando um Universo diversificado de opiniões. 

1.4- Foi feito o somatório das respostas por questões e o calculo da variação 

percentual entre as mesmas. 

1.5- Elaboração de gráficos dos percentuais obtidos através das respostas 

auferidas da contagem dos questionários. 

1.6- Através da interpretação dos resultados, foi feito uma análise do impacto 

provocado pelos consumidores no processo da sonegação fiscal e os pontos 

mais vulneráveis na cultura ainda não atacados pelo Estado e que 

inviabilizam a diminuição da Sonegação mesmo com uma maior ação de 

combate que já vem sendo desenvolvido pelo fisco.                  
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2-Na segunda e terceira hipótese: 

2.1- Foi elaborado o segundo questionário a fim de verificar se os investimentos do 

Estado são suficientes no combate à Sonegação, bem como se o quadro de 

funcionários estão capacitados no sentido de utilização e otimização da tecnologia 

existente 

2.2- Foram impressos cinqüenta questionários visando alcançar uma amostra 

representativa do grupo fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

2.3- Na distribuição buscamos atingir funcionários de diversos setores da Secretaria 

da Fazenda do Estado da Bahia, objetivando atingir um público diversificado. 

2.4- Foi feito o somatório das respostas por questões e o calculo da variação 

percentual entre as mesmas. 

2.5- Elaboração de gráficos dos percentuais obtidos através das respostas auferidas 

da contagem dos questionários. 
2.6- Através da interpretação dos resultados foi feita uma análise do impacto na 

sonegação fiscal provocado por potenciais de tecnologia ociosos em virtude da 

baixa capacitação do quadro de funcionários. Bem como procuramos buscar 

potenciais ainda elevados de sonegação encontrados, mesmo após projeção 

hipotética da  otimização da capacidade tecnológica. 

  

A análise e interpretação dos resultados foram voltados para determinar a validação 

ou não das hipóteses levantadas. A partir dos dados processados e analisados 

foram encontrados os elementos necessários  para elaboração da conclusão. 
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IV RESULTADOS ( Analise e Discussão) 

 
Apurados os resultados através da coleta de dados, onde foram testadas as 

hipóteses levantadas neste trabalho, com o objetivo de detectar as razões de 

convivermos ainda com níveis elevados de sonegação, mesmo após um processo 

de modernização da SEFAZ, com investimentos na área de tecnologia da 

informação e capacitação do quadro de funcionários. Foram impressos 200 

questionários, para testar a hipótese número um, usando o critério de entrega em 

mãos, obtendo 145 questionários respondidos, o que equivale a 72,5% do universo. 

Sendo um retorno significativo, tendo sido atingidas as expectativas esperadas.      

 

Na 1ª pergunta, 92% dos entrevistados responderam SIM, demonstrando que a 

maioria entendem os motivos da cobrança dos tributos. 

 

SIM
92%

NÃO
8%

SIM
NÃO

 
Gráfico 01 - Resultado da Questão 01 -  Você sabe porque o governo cobra 
impostos? 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 
 
Quando perguntado sobre a nota fiscal, conforme observado na figura 02, 97% dos 

entrevistados responderam SIM. Demonstrando que as pessoas hoje, conhecem a 

nota fiscal.  
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SIM
97%

NÃO
3%

SIM
NÃO

 
Gráfico 02 - Resultado da Questão 02 -  Você sabe para que serve a Nota Fiscal? 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

Sobre a questão número 03, 61% dos entrevistados, responderam SIM e, 39% 

responderão NÂO, ou seja 39% dos entrevistados declaram que não solicitam seu 

documento fiscal quando realizam suas compras. No mesmo questionário como 

observa-se no gráf. nº 13 da questão de mesmo número, quando fizemos uma 

pergunta semelhante, mas com opções diferentes, tivemos as seguintes respostas: 

5% responderam que nunca solicitam sua nota fiscal, 51% responderam que 

raramente solicitam a nota fiscal e 44% dos entrevistados responderam que 

solicitam sempre. 

 

Na observação do graf. nº 09 quando interrogados sobre se sabiam que todo 

comerciante deve emitir sua nota fiscal no ato da venda, 93% dos entrevistados 

responderam que SIM, apenas 7% responderam que NÃO. 

 

Podemos observar então, uma forte discrepância, entre as pessoas que sabem que 

o comerciante deve emitir a nota fiscal, mas no entanto estas mesmas pessoas não 

exigem a sua nota fiscal quando realizam as suas compras. 
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SIM
61%

NÃO
39%

SIM
NÃO

 

Gráfico 03 - Resultado da Questão 03 - Você solicita Nota Fiscal toda vez que 
realiza uma compra? 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

Quando questionados sobre considerarem importante a cobrança de impostos pelo 

Estado, 88% responderam que SIM, podemos observar que há um forte apoio a 

cobrança de impostos conforme Graf. 04. 

 

SIM
88%

NÃO
12%

SIM
NÃO

 

Gráfico 04 - Resultado da Questão 04 - O Senhor(a) considera importante a 
cobrança de impostos pelo Estado?  
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Quando questionados sobre a carga tributária 82% dos entrevistados a consideram 

entre alta e muito alta. 

 
  

35%

47%

12%

6%
0% ALTA

MUITO ALTA
MÉDIA
BAIXA
MUITO BAIXA

 
 
Gráfico 05 - Resultado da Questão 05 -  Como podemos considerar a carga tributária 
brasileira. 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

Quando questionados sobre a sonegação 86% a classificaram entre alta e muito 

alta.   

 
 

36%

48%

14%

2%
0% ALTA

MUITO ALTA
MÉDIA
BAIXA
MUITO BAIXA

 
 
Gráfico 06 - Resultado da Questão 06 -  Na sua opinião a sonegação brasileira é: 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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A questão nº 07 os entrevistados, escolheram  três opções dentre seis alternativas, 

no que tange a itens inerentes a sonegação. A mais votada com 103 pontos foi a 

que fazia referencia a ampliação dos programas de educação tributária nas escolas 

de 1º e 2º Grau, visando a conscientização dos jovens para a importância dos 

tributos.Em segundo lugar ficou a que citava um maior investimento e divulgação 

dos programas de educação tributaria já existentes. Como Sua Nota é um Show, 

Sua nota é um Show de Solidariedade, Faz Universitário, com 93 pontos e em 

terceiro lugar a criação de novos programas de educação tributária no sentido de 

tornar a população mais consciente,mais integrada e com um maior poder decisório 

no processo fiscalizatório e recebendo para tanto alguns incentivos com 67 pontos. 

Ficando a frente de respostas como à aplicação de multas mais pesadas e de maior 

treinamento do quadro fiscal. 

 
 

1
12% 2

12%

3
26%

4
23%

5
17%

6
10% 1

2
3
4
5
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Gráfico 07 - Resultado da Questão 07 -  Escolha 3 ( três ) itens que você considera 
mais importante no combate à sonegação. 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

Também utilizando-se do mesmo recurso da questão anterior foi solicitado aos 

entrevistados que marcassem até três alternativas sobre fatores que o entrevistado 

considerasse relevante em influenciar a população a aceitar a sonegação fiscal, 

principalmente comprar mercadoria sem nota ou cupom fiscal. 
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A resposta que obteve a primeira colocação foi a que refere-se a cultura da imagem 

do sonegador que não é visto como criminoso mas; como um exemplo de 

comerciante esperto e bem sucedido, com 55 pontos e em segundo lugar com 52 

pontos temos a resposta que refere-se a falta de incentivos e divulgação por parte 

do governo sobre a importância dos tributos, em terceiro lugar: a divulgação de 

projetos existentes e criação de novos projetos que demonstre a população que o 

sonegador está roubando o dinheiro pertencente a população, em quarto lugar 

também com uma pontuação relevante 44 pontos, o entrevistado entende que o 

dinheiro será mal empregado pelo governo; então, prefere que o imposto fique nas 

mãos do comerciante.Observando-se a figura nº 8 abaixo para melhor entendimento 

das respostas. 
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Gráfico 08 - Resultado da Questão 08 - Que fatores você considera que influenciam 
a população a aceitar a sonegação fiscal, principalmente comprar mercadorias sem 
nota fiscal? 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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SIM
93%

NÃO
7%

SIM
NÃO

 
Gráfico 09 - Resultado da Questão 09 - Você sabia que todo comerciante deve emitir 
Nota Fiscal no ato da venda de produtos, inclusive postos de combustível, 
restaurantes e lanchonetes. 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Gráfico 10 - Resultado da Questão 10 - Você tem o hábito de exigir a Nota Fiscal 
quando realiza uma compra. 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

No Gráfico 11podemos observar que 23% dos entrevistados se sentem 

constrangidos em solicitar a nota fiscal quando não fornecida espontaneamente pelo 

comerciante. Observamos um certo receio nestes entrevistados pois, não 

conseguem se sentir seguras em exigir sua nota fiscal. Observe-se o gráfico 11 

abaixo:  
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SIM
23%

NÃO
77%

SIM
NÃO

 

Gráfico 11 - Resultado da Questão 11 - Você se sente constrangido em solicitar a 
Nota Fiscal quando a mesma não é fornecida de forma espontânea pelo 
comerciante. 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

Na questão 12, conforme se pode constatar no gráfico de mesmo número 

;observamos um ponto que ainda não se encontra bem esclarecido à população, 

apenas 26% dos entrevistados responderam corretamente a questão, sobre quem 

realmente arca com o ônus do  tributo oriundo de uma transação comercial, quer 

dizer, poucos sabem que o comprador já adquire a mercadoria com o imposto 

embutido em seu valor e que os impostos são repassado aos mesmos, no ato de 

aquisição das mercadorias. Sendo que as respostas se alternaram, e a mais votada 

foi a alternativa em que o imposto seria dividido entre comerciante e cliente com 

48%, seguido de cliente com 26% e em terceiro lugar o comerciante com 14%. 
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Gráfico 12 - Resultado da Questão 12 - No momento em que alguém compra uma 
mercadoria . Quem você considera que vai pagar o tributo oriundo desta transação. 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

Nas questões 13, 14 e 15, nota-se algumas contradições, quando questionados 

sobre conhecerem algum comerciante sonegador, 62% responderam NÃO e 38% 

responderam SIM, conforme questão 13, na questão seguinte no entanto quando 

perguntados sobre qual prática de sonegação haviam presenciado, dos 145 

entrevistados 126 já presenciaram uma venda sem emissão de nota fiscal, quer 

dizer muitos que presenciaram esta prática não consideraram o autor um sonegador. 

Na questão nº 15, 91% dos entrevistados responderam NÃO, quer dizer não 

sonegou nem ajudou ninguém a sonegar, no entanto na questão anterior a de 

número 14 presenciaram diversas práticas, sem denunciar ou mesmo recebendo 

sua mercadoria sem o devido documento fiscal, mas se consideram isentos de terem 

ajudado na pratica da sonegação. 
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Gráfico 13 - Resultado da Questão 13 - Você conhece algum comerciante 
Sonegador. 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Gráfico 14 - Resultado da Questão 14 - Qual a pratica de sonegação Fiscal que você 
já presenciou. 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 
 
 

SIM
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NÃO
91%

SIM
NÃO

 

Gráfico 15 - Resultado da Questão 15 -  Você sonega, já sonegou ou ajudou alguém 
a sonegar 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

Na questão 16 conforme gráfico de mesmo número, observa-se que apenas 21% 

dos entrevistado consideram que nenhum fator justifica a sonegação fiscal, ou seja 

79% dos entrevistados encontraram dentre as alternativas, alguma que justifica à 

sonegação. E a alternativa que obteve a maior pontuação foi a que fazia referência a 

má utilização, desvio das verbas e falta de transparência na utilização dos recursos 

públicos.  
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Gráfico 16 - Resultado da Questão 16 -   Que fator(es) você considera justificável(is) 
para a pratica da sonegação fiscal. 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 
 
O segundo questionário foi elaborado com o objetivo de testar as hipóteses de 

números 02 e 03, utilizando-se como público alvo os funcionários do quadro fiscal da 

SEFAZ. Foram impressos 50 questionários ( anexo G ) para distribuição em mãos, 
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obtendo respostas em 38, o que corresponde a 76% do universo, o que pode-se 

considerar suficiente para que a pesquisa seja testada com sucesso. 

 

No quesito nº 01, quando questionados sobre os investimentos feitos em 

fiscalização, obtivemos 24 votos na resposta MÉDIO, o que equivale a 63% do 

universo considerado. Estando estes investimentos dentro das expectativas 

esperadas,o que está explicitado no graf. 17. 
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Gráfico 17 - Resultado da Questão 17 - Como você considera os investimentos feitos 
pelo Estado em fiscalização. 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
 
No quesito 02 houve uma expressiva votação no SIM, observa-se que os 

investimentos feitos em tecnologia diminuem a sonegação. 
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NÃO
26%
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Gráfico 18 - Resultado da Questão 18 -  Você acha que os investimentos feitos pelo 
Estado em tecnologia diminuem a sonegação. 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Na questão nº 03, conforme podemos observar no gráf. 19, nota-se uma falta de 

investimentos para melhor qualificar os funcionários, o que podemos comprovar 

através das questões 04 e 05. Pois, observa-se que a maioria não se sentem 

qualificados a utilizar todas as ferramentas tecnológicas disponíveis e menos ainda 

considera o grupo capaz de  utiliza-las, conforme gráf. nº 20. 

 

SIM
27%

NÃO
73%

SIM
NÃO

 
Gráfico 19 - Resultado da Questão 19 - Na sua opinião os investimentos feitos pelo 
Estado para qualificar os funcionários ligados as atividades de fiscalização são 
suficientes para tornar o processo de Fiscalização mais eficiente? 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Gráfico 20 - Resultado da Questão 20 - Você se acha apto a utilizar todas as 
ferramentas tecnológicas disponibilizadas pela SEFAZ.  
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

Na questão nº 06 observa-se que 84% dos entrevistados considera que:  somando-

se 25 dos votos em 50% de utilização e 7 votos em 25%, que o percentual de 

tecnologia está sub-utilizado em no mínimo 50%, apenas 16% considerou uma 
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utilização potencial de 75% da tecnologia disponível. O que demonstra que o 

percentual de otimização da tecnologia existente, está distante de ser atingida. 
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26%

NÃO
74%
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Gráfico 21 - Resultado da Questão  21 - Você acha que o grupo Fisco está 
capacitado a usar todas as ferramentas tecnológicas disponíveis pela SEFAZ. 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

E no gráfico 22 podemos observar que esta divergência entre tecnologia disponível 

e capacitação do quadro ainda afeta negativamente na ação de combate a 

sonegação. 
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Gráfico 22 - Resultado da Questão 22 -  Que percentual da tecnologia disponível 
você considera potencialmente utilizada pelo grupo fisco no combate a sonegação. 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Na última questão a de nº 08 testamos hipoteticamente uma sonegação residual, 

levando-se em consideração que o grupo fisco atingisse níveis de qualificação 

capazes de otimizar em 100% a tecnologia existente. Não houve nenhum voto 

indicando que poderia obter zero de sonegação. Os votos em: 20%, 25% e 50% 

somados atingem um percentual de 78% do universo .Quer dizer que com estas 

analises ainda haverá níveis preocupantes de sonegação , e o que inferimos do gráf. 

23. 
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Gráfico 23 - Resultado da Questão 23 -  Você considera que a divergência entre a 
tecnologia da informação disponível e o nível de qualificação dos funcionários do 
Estado limita a ação governamental no âmbito da sonegação fiscal. 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Gráfico 24 - Resultado da Questão  24 -  Se o grupo Fisco atingisse níveis potenciais 
capazes de otimizar em 100% a  tecnologia existente. Que percentuais de 
Sonegação Fiscal você considera que ainda persistiriam.  
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Diante das observações constantes dos gráficos de números 01 a 24, pudemos 

constatar que a hipótese número 01 representa um ponto determinante na resolução 

do problema proposto. Observa-se que a população conhece a nota fiscal, sabe o 

porque da cobrança de tributos e dá a devida importância a sua manutenção. Sabe 

também, que deve solicitar a nota fiscal nas suas compras. Entretanto, uma margem 

significativa de pessoas não solicitam a nota fiscal quando da realização das suas 

compras é o que podemos inferir da análise dos gráficos 03 e 10: Alguns não 

solicitam a Nota Fiscal; por se sentirem constrangidos, é o que demonstra o gráfico 

11,  muitos porque não consideram a prática de vender sem nota fiscal como um tipo 

de sonegação; pois, apesar de termos no gráfico 13 demonstrado um significativo 

percentual de pessoas, que dizem conhecer um sonegador, observamos na mesma 

figura que 62% consideram que não conhecem um sonegador. No entanto, das 145 

pessoas entrevistadas 126 marcaram na questão 13 que já haviam visto como 

prática de sonegação uma venda de mercadoria sem nota fiscal. Portanto conhecem 

a sonegação, mas consideram não conhecer o sonegador, que em nossa cultura 

não é visto como um criminoso, antes como um exemplo de comerciante esperto e 

bem sucedido sendo o item mais votado da questão 08, o que pode ser observado 

no gráfico de mesmo número. 

Uma das principais razões dessa visão da população, esta na resposta mais votada 

da questão 16, em que justifica-se a sonegação pela má utilização, desvio de verbas 

e falta de transparência na utilização dos recursos públicos. 

 

Através do questionário 02 utilizado para testar as hipóteses 02 e 03 constatamos 

que a qualificação dos funcionários do estado ainda não alcançou um nível exigido 

para otimizar alcance potencial da tecnologia da informação disponível, sendo tal 

hipótese verdadeira, constatamos também a hipótese 03, pois a divergência em 

tecnologia da informação disponível e o nível de qualificação dos funcionários 

limitam a ação de combate a sonegação. 

 

Entretanto, continua forte a hipótese numero 01 que se mantém como principal, 

mesmo no questionário número 02, pois na questão 08, correspondente ao gráfico 

nº 24, quando questionados sobre se o quadro fiscal atingisse um potencial 

hipoteticamente maravilhoso, constatou-se ainda níveis consideráveis de 
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sonegação, que só pode está nas mãos da própria população a sua solução, pois 

tratasse de um residual da cultura social. 

 

A população enxerga a necessidade do tributo, convivem com a sonegação mas, 

não conseguem colocar o sonegador na posição de um criminoso, criam sua própria 

justiça a despeito da lei, aceitam que o dinheiro público esteja nas mãos do 

sonegador do que ser repassado para o governo. Pois não enxerga do outro lado a 

transparência , a honestidade , a competência capaz de faze-los lutar , denunciar e 

cuidar de uma verba que também é sua por direito, mas que não está lhe motivando 

a exercer o seu dever de cidadão, fazendo-se cego por opção. 
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V CONCLUSÕES 
 

Este estudo representa uma tentativa de compreender-se as razões de 

permanecerem índices ainda elevados de sonegação fiscal, mesmo após à 

aplicação de altos investimentos em tecnologia que tornaram a  SEFAZ dotada de 

mais controle e uma maior rapidez na obtenção de informações econômico fiscais. 

A partir dos resultados obtidos através de 02 questionários ( anexos F e G ), o 

primeiro junto ao público consumidor em geral e o segundo aplicado aos 

funcionários da SEFAZ - BA. Pode-se chegar as seguintes conclusões: 

 

- Existe uma lacuna entre a quantidade de tecnologia disponível e a 

capacitação do funcionário, o que torna o sistema ainda com potenciais 

ociosos. Sendo necessário ainda investimentos na área de capacitação, o 

que irá melhorar o desempenho da máquina fiscalizadora, obtendo-se, com 

isso diminuindo da sonegação fiscal. 

- Entretanto o estudo vai mas além e percebe-se que mesmo se atingisse 

potenciais ótimos de qualificação, ainda assim  persistiriam índices residuais 

preocupantes de sonegação. 

- Concluímos que esta sonegação residual se encontra na cultura da 

população, que não confiando na aplicação dos recursos pelo governo se 

sente até constrangida em exigir a nota fiscal. 

- A população enxerga o sonegador como um comerciante esperto e bem 

sucedido, por isso não o denuncia quando presencia suas praticas de 

sonegação, tornando-se, desta forma coniventes com os mesmos. 

- Faz-se necessário que o governo, conforme se comprovou na pesquisa 

invista mais em programas de educação tributaria principalmente entre os 

jovens, nas escolas de 1º e 2 º Grau, criando uma nova cultura, que poderia 

crescer junto com os próprios jovens. 

- Demonstrar sempre que  na aquisição de  mercadorias, o  ICMS que é um 

imposto por dentro já está embutido em seu valor. Portanto, o sonegador 

estaria se apropriando indevidamente de um valor que já não lhe pertence, 

pois foi pago pelo cliente, nas nossas pesquisas ficou claro que este conceito 

ainda não está bem entendido pela população.Tomando-se como base para 

estas conclusões o gráf. 12. 
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- Outra sugestão importante seria a manutenção dos programas de educação 

tributária existentes, mas com uma maior divulgação e clareza nos seus 

objetivos tributários e não só associando-o a uma imagem social. 

- Criação de novos programas de educação tributaria, no sentido de tornar a 

população mais consciente, mais integrada e com um maior poder decisório 

no processo de fiscalização.Poderia propor-se a criação de pontos de 

atendimento, onde o cidadão fizesse denuncias, como falta de emissão de 

nota fiscal, e pudesse obter pronto atendimento, sem aquela costumeira 

burocracia. 

- Finalmente, considera-se extremamente necessário, com base nos resultados 

da pesquisa que se inicie um processo de mudança da imagem do estado 

demonstrando que a administração esta mais transparente e com maior 

responsabilidade na aplicação dos recursos. 

- Demonstrar principalmente, que estamos em um regime democrático e que os 

recursos oriundos da cobrança de tributos são do povo, devem ser 

administrados  pela povo e os recursos aplicados para a povo.   
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ANEXO A - Regulamento consolidado pelo decreto nº 8.477 de 24 
de março de 2003 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO 

Art. 1º - A Campanha SUA NOTA É UM SHOW, integrante do Programa de 

Educação Tributária do Estado da Bahia - PET BAHIA, criado através do Decreto nº 

7.505, de 18.01.99, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia do dia 

subsequente, conforme autorização constante do art. 14 da Lei 7.438, de 18.01.99, 

tem como objetivos: 

I. desenvolver a conscientização da importância do ICMS no cumprimento das 

obrigações sociais do Estado;  

II. estimular o hábito de exigir documentos fiscais quando da aquisição de 

mercadorias;  

III. incrementar o combate à sonegação fiscal e promover o crescimento da receita 

tributária estadual;  

IV. incentivar atividades artístico-culturais e desportivas. 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO 

Art. 2º - Poderão participar desta campanha os consumidores finais portadores da 

primeira via dos documentos fiscais referentes a compras de mercadorias  

relacionados no § 1º, do art. 4º, deste Regulamento,  emitidos por pessoas jurídicas 

inscritas no Cadastro de Contribuintes do Estado da Bahia - CAD-ICMS.  

 

Art. 3º - Os documentos fiscais de qualquer valor poderão ser trocados para 

participação em eventos artístico-culturais e desportivos, promovidos pela 

Campanha "Sua Nota é um Show".  

 

Parágrafo único - O ingresso será obtido mediante a troca pela quantidade de 
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documentos fiscais definidos em Portaria do Secretário da Fazenda, específica para 

cada tipo de evento. 

CAPÍTULO III 

DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS 

Art. 4º - Terão validade, para efeito de participação na Campanha, os seguintes 

documentos fiscais, referentes a compras de mercadorias sujeitas ao ICMS, 

efetuadas por consumidor final : 

I. Nota Fiscal modelo 1 e 1-A; 

II. Cupom Fiscal emitido por máquina registradora, por Terminal Ponto de 

Venda - PDV ou por Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, 

devidamente autorizados; 

III. Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, Série D. 

Parágrafo único - Não serão aceitos outros documentos fiscais, tais como :  

I. emitido em favor de pessoas jurídicas; 

II. emitido por prestadores de serviços sujeitos ao Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISS;  

III. Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, de Serviço de Comunicação, de 

Serviço de Telecomunicações, de Conta Fornecimento de Água, de Serviço 

de Transporte, Conhecimentos de Transporte e Bilhetes de Passagem.  

 

CAPÍTULO IV 

DOS PRAZOS 

Art.5º - A Campanha terá início no mês 02 de janeiro de 2002 e término em 31 de 

dezembro de 2003. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 84

ANEXO B - Decreto nº  8.497 de 25 de abril de 2003 
 

Cria a 2ª FASE da Campanha “SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE", 

integrante do Programa de Educação Tributária do Estado da Bahia - PET BAHIA, 

instituído pela Lei nº 7.438, de 18 de janeiro de 1999 e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e tendo em 

vista o disposto no art. 14, da Lei nº 7.438/99, e nos art. 1º, 2º e 5º, do Decreto nº 

7.505/99. 

D E C R E T A 

Art. 1º - Fica criada a 2ª FASE da Campanha “SUA NOTA É UM SHOW DE 

SOLIDARIEDADE”, integrante do Programa de Educação Tributária do Estado da 

Bahia – PET BAHIA, e aprovado o seu Regulamento, que com este se publica. 

Art. 2º - Os recursos para custeio da Campanha de que trata este Decreto serão 

repassados pela Secretaria da Fazenda às Secretarias da Saúde e do Trabalho e 

Ação Social. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em  25 de abril de 2003. 

PAULO SOUTO 

Governador 

Ruy Tourinho 

Secretário de Governo  

Albérico Mascarenhas 

Secretário da Fazenda  

Eduardo Oliveira Santos   

Secretário do Trabalho e Ação Social 

José Antônio Rodrigues Alves 

Secretário da Saúde  

Clodoveo Piazza 

Secretário de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais  
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ANEXO C - Campanha "sua nota é um show de solidariedade" 

REGULAMENTO – 1ª Etapa da 2ª Fase  

(Período 01/05/2003 a 31/08/2003) 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO 

Art. 1º - A Campanha "SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE", integrante 

do Programa de Educação Tributária do Estado da Bahia – PET/Ba, cuja criação foi 

autorizada pelo artigo 14, da Lei nº 7.438, de 18.01.99, será desenvolvida e 

coordenada pela Secretaria da Fazenda em parceria com as Secretarias da Saúde, 

do Trabalho e Ação Social e de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais tem 

como objetivos: 

I- desenvolver a consciência da população em geral quanto à importância do ICMS 

no cumprimento das obrigações sociais do Estado; 

II- estimular, no cidadão, o hábito de exigir notas e cupons fiscais quando da 

aquisição de mercadorias; 

III- apoiar a atuação das instituições vinculadas às áreas de saúde e de assistência 

e promoção social; 

IV-  instituir premiação às instituições de saúde e de assistência e promoção social a 

partir da captação e apresentação de notas e cupons fiscais emitidos por 

contribuintes do ICMS;  

V- incentivar o cidadão a acompanhar a aplicação dos recursos públicos; 

VI- promover maior incremento à receita tributária estadual. 

CAPÍTULO II 

DOS PARTICIPANTES  

Art. 2° - Poderão participar desta Campanha as instituições abaixo relacionadas: 
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I- na Secretaria da Saúde – SESAB: 

a) hospitais beneficentes sem fins lucrativos estabelecidos no Estado da Bahia, que 

tenham pelo menos 70% (setenta por cento) dos seus leitos cadastrados no SUS, 

exceto os hospitais  públicos estaduais; 

b) hospitais municipais vinculados à administração direta. 

II- Na Secretaria do Trabalho e Ação Social - SETRAS: 

a)  instituições sociais não governamentais sediadas neste Estado,  cadastradas na 

Secretaria do Trabalho e Ação Social e  reconhecidas de Utilidade Pública pelo 

Estado da Bahia, que desenvolvam atividades de assistência e promoção social nos 

seguintes segmentos: 

1 - crianças e adolescentes; 

2 - portadores de deficiência – PPD; 

3 - dependentes químicos; 

4 - idosos; 

5 - população de rua.  

Parágrafo Único - O percentual previsto na alínea “a”, do inciso I,  deste artigo, será 

considerado por unidade hospitalar inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ. 

a) hospitais beneficentes sem fins lucrativos estabelecidos no Estado da Bahia, que 

tenham pelo menos 70% (setenta por cento) dos seus leitos cadastrados no SUS, 

exceto os hospitais  públicos estaduais; 

b) hospitais municipais vinculados à administração direta. 

II- Na Secretaria do Trabalho e Ação Social - SETRAS: 

  



 87

a)  instituições sociais não governamentais sediadas neste Estado,  cadastradas na 

Secretaria do Trabalho e Ação Social e  reconhecidas de Utilidade Pública pelo 

Estado da Bahia, que desenvolvam atividades de assistência e promoção social nos 

seguintes segmentos: 

1 - crianças e adolescentes; 

2 - portadores de deficiência – PPD; 

3 - dependentes químicos; 

4 - idosos; 

5 - população de rua.  

Parágrafo Único - O percentual previsto na alínea “a”, do inciso I,  deste artigo, será 

considerado por unidade hospitalar inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 88

ANEXO D - Lei nº 7.979, de 05 de dezembro de  2001  

Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para o 

financiamento de projetos no âmbito do Programa de 

Educação Tributária, inclusive o patrocínio de bolsas de 

estudo universitárias e bolsas-auxílio e dá outras 

providências. 

O Governador do Estado da Bahia, faz saber que a Assembléia Legislativa decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica concedido o direito ao abatimento do Imposto Sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, à empresa com 

estabelecimento situado no Estado da Bahia que apoiar financeiramente projetos 

aprovados pela Secretaria da Fazenda, no âmbito do Programa de Educação 

Tributária, em parceria com a Secretaria de Educação, inclusive o patrocínio de 

bolsas de estudo e bolsas-auxílio universitárias para alunos oriundos da rede pública 

de ensino do Estado da Bahia. 

§ 1º - O incentivo de que trata o "caput" deste artigo limita-se a até 5% (cinco por 

cento) do valor do ICMS a recolher, em cada período ou períodos sucessivos, não 

podendo exceder a 50% ( cinquenta por cento) do valor total do Projeto a ser 

incentivado. 

§ 2º - Para utilizar-se dos benefícios desta Lei, a empresa patrocinadora deverá 

contribuir, com recursos próprios, em parcela equivalente a, no mínimo, 50% 

(cinqüenta por cento) do valor total da sua participação no Projeto. 

§ 3º - O direito ao abatimento da parcela do imposto a recolher terá início após o 

pagamento, pela empresa patrocinadora, dos recursos empregados no Projeto. 

§ 4º - O Poder Executivo fixará, anualmente, o montante de recursos disponíveis 

para o incentivo de que trata esta Lei. 

Art. 2º - Os benefícios desta Lei visam alcançar os seguintes objetivos: 

I - subsidiar, mediante bolsas de estudo, curso de nível superior para alunos 

oriundos da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia que vierem a ingressar em 

universidades ou faculdades particulares no Estado da Bahia; 
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II - subsidiar, mediante bolsas-auxílio, a manutenção do aluno oriundo da Rede 

Pública de Ensino do Estado da Bahia durante o curso de nível superior em 

universidades públicas baianas; 

III - promover campanhas de conscientização da função social dos tributos para 

estimular no aluno o exercício da cidadania; 

IV - promover congressos, fóruns, seminários, concursos, pesquisas e eventos 

assemelhados para disseminação dos temas relacionados com tributos e cidadania; 

V - instituir prêmios para projetos na área de educação tributária; 

VI - combater a sonegação fiscal. 

Art. 3º - O pedido de concessão do incentivo fiscal será apresentado pela empresa 

patrocinadora do Projeto à Secretaria da Fazenda.  

§ 1º - O pedido somente poderá ser deferido se o contribuinte estiver em situação 

regular perante o Fisco Estadual e houver recursos destinados ao incentivo fiscal 

conforme previsto no § 4º, do artigo 1º, desta Lei. 

§ 2º - Fica vedada a utilização do incentivo fiscal para atender a financiamento de 

Projetos dos quais sejam beneficiárias a própria empresa patrocinadora, suas 

coligadas ou controladas, sócios ou titulares. 

Art. 4º - A empresa que se utilizar indevidamente dos benefícios previstos nesta Lei, 

mediante fraude ou dolo, estará sujeita a multa correspondente a duas vezes o valor 

do abatimento que tenha efetuado, independentemente de outras penalidades 

previstas em lei. 

Art. 5º - Os projetos educativos incentivados deverão utilizar, total ou parcialmente, 

recursos humanos, materiais, técnicos e naturais disponíveis no Estado da Bahia. 

Art. 6º - Na divulgação dos projetos beneficiados nos termos desta Lei, deverá 

constar o registro do apoio institucional do Programa de Educação Tributária e 

Educar Para Vencer do Governo do Estado da Bahia. 

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 05 de dezembro de 2001. 

CÉSAR BORGES 

Governador 

Sérgio Ferreira 

  



 90

Secretário de Governo 

Albérico Mascarenhas 

Secretário da Fazenda 

Eraldo Tinoco 

Secretário de Educação 
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ANEXO E - Decreto nº. 8.054 de outubro de 2001.  

Cria o Projeto "FAZ UNIVERSITÁRIO", integrante do 

Programa de Educação Tributária do Estado da Bahia - 

PET-BA, instituído pela Lei n. 7.438 de 18 de janeiro de 

1999, e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e tendo em 

vista o disposto no artigo 14 da Lei nº 7.438 de 18 de janeiro 1999.  

DECRETA 

Art. 1º - Fica criado o Projeto "FAZ UNIVERSITÁRIO", integrante Programa de 

Educação Tributária do Estado da Bahia - PET- BA e aprovado o seu Regulamento 

que com este se publica.  

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Palácio do Governo do Estado da Bahia, em de outubro de 2001. 

César Borges 

Governador 

Sérgio Ferreira 

Secretário de Governo  

Eraldo Tinoco 

Secretário de Educação 

Albérico Mascarenhas 

Secretário da Fazenda 
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ANEXO F - Questionário ao Público em Geral 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 
 

IDENTIFICAÇÃO 
SEXO : (  ) masculino                                             (  ) feminino 
IDADE : _____________ 
 
GRAU DE ESCOLARIDADE: 
(  ) 1º grau completo                                   (  ) 1º grau incompleto 
(  ) 2º grau completo                                   (  ) 2º grau incompleto 
(  ) 3º grau completo                                   (  ) 3º grau incompleto 
(  ) Especialização                                       (  ) Mestrado    (  ) Doutorado    (  ) Pós-Doutorado  
PROFISSÃO : _______________________________________________________________ 
CIDADE : ___________________________________________________________________ 
 
QUESTÕES 

1º) Você sabe porque o governo cobra impostos?     

(  ) Sim                                                       (  ) Não 

2º) Você sabe para que serve a Nota Fiscal?    

(  ) Sim                                                       (  ) Não 

3º) Você solicita Nota Fiscal toda vez que realiza uma compra? 

(  ) Sim                                                       (  ) Não                                                                                            

4º) O Senhor(a) considera importante a cobrança de impostos pelo Estado?  

Sim (  )                                Não  (  ) 

5º) Como podemos considerar a carga tributária brasileira. 

Alta (  )    Muito Alta  (  )       Média (  )   Baixa (  )     Muito Baixa (  ) 

9º) Na sua opinião a sonegação brasileira é: 

Alta (  )    Muito Alta  (  )       Média (  )   Baixa (  )     Muito Baixa (  ) 

10º) Escolha 3 ( três ) itens que você considera mais importante no combate à sonegação. 

• (   ) Aplicação de multas mais pesadas. 

• (   ) Aplicação da pena de  prisão, perda da capacidade comercial etc. 

• (   )  Ampliação dos programas de Educação Tributaria nas escolas de 1º e 2º 

Grau.Visando a conscientização do jovem para importância dos tributos. 

• (   ) Maior investimento e divulgação nos Programas de Educação Tributaria 

voltados a população em geral como: Sua Nota é um Show, Faz Universitário etc. 
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• (   ) Criação de programas no sentido de tornar a população mais consciente, mais 

integrada, com um maior poder decisório no processo fiscalizatório ( denuncia com 

pronto atendimento). E recebendo para tanto incentivos. 

• (   ) Maior treinamento do quadro fiscal da SEFAZ no sentido de torná-lo mais 

eficiente no combate à sonegação. 

11º) Que fatores você considera que influenciam a população a aceitar a sonegação fiscal, 

principalmente comprar mercadorias sem nota fiscal? 

• (   ) considera que a mercadoria sem nota fiscal vai estar com um preço menor. 

• (   ) Entende que o dinheiro será mal empregado pelo governo.Que o lucro fique com o 

comerciante. 

• (   ) Não entendo nada sobre tributação. Não sei opinar. 

• (   ) Falta de incentivo e divulgação por parte do governo sobre a importância dos 

tributos. 

• (   ) Divulgação de projetos existentes e criação de novos projetos que incentivem a 

população a entender que o    sonegador está roubando o dinheiro pertencente À 

população. 

• (   ) Em nossa cultura o sonegador não é visto como criminoso.Antes como um exemplo 

de comerciante esperto e bem sucedido. 

12º) Você sabia que todo comerciante deve emitir Nota Fiscal no ato da venda de 

produtos, inclusive postos de combustível, restaurantes e lanchonetes. 

(  ) Sim                                              (  ) Não 

13º) Você tem o hábito de exigir a Nota Fiscal quando realiza uma compra. 

(  ) Nunca      (  ) Raramente         (  ) Sempre 

14º) Você se sente constrangido em solicitar a Nota Fiscal quando a mesma não é fornecido de forma 

espontânea pelo comerciante. 

  (  ) Sim                       (  ) Não 

15º) No momento em que alguém compra uma mercadoria . Quem você considera que vai pagar o 

tributo oriundo desta transação. 

(  ) Comerciante                 (  ) Cliente               (  ) Governo       (   ) Comerciante e Governo ( ) 

Comerciante e Cliente    (   ) Comerciante, Cliente e Governo    (  ) Nenhuma das alternativas 

anteriores 
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16º) Você conhece algum comerciante Sonegador. 

(  ) Sim                   (  ) Não 

 

17º) Qual a pratica de sonegação Fiscal que você já presenciou. 

• ( ) Venda sem Nota Fiscal 

• ( ) Compra sem Nota Fiscal 

• ( ) Calçamento de Nota Fiscal 

• ( ) Venda sem Emissão de Cupom Fiscal 

• ( ) ECF( Emissor de Cupom Fiscal ) adulterado 

• ( ) Sonegação Contábil 

• ( ) Transporte de mercadorias sem documentação Fiscal 

• ( ) Sonegação do Imposto de Renda 

• ( ) Outras 

18º) Você sonega, já sonegou ou ajudou alguém a sonegar. 

     (  )  Sim              (   ) Não 

19º) Que fator(es) você considera justificável(is) para a pratica da sonegação fiscal. 

• ( ) Nenhum 

• ( ) Má utilização, desvio das verbas e falta de transparência  na utilização dos 

recursos  públicos. 

• ( ) A elevada carga tributária 

• ( ) A situação econômica deficitária do comerciante 

• ( ) Não deveria haver tributação 

• ( ) Ser  esperto e saber como burlar o Fisco. 
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ANEXO G - Questionário 2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 
IDENTIFICAÇÃO 
SEXO : (  ) masculino                                             (  ) feminino 
IDADE : _____________ 
 
GRAU DE ESCOLARIDADE: 
(  ) 1º grau completo                                   (  ) 1º grau incompleto 
(  ) 2º grau completo                                   (  ) 2º grau incompleto 
(  ) 3º grau completo                                   (  ) 3º grau incompleto 
(  ) Especialização                                       (  ) Mestrado    (  ) Doutorado    (  ) Pós-Doutorado  
 
SETOR ONDE TRABALHA : __________________________________________________ 
CIDADE : ___________________________________________________________________   
 
QUESTÕES                                            
 
1º) Como você considera os investimentos feitos pelo Estado em fiscalização. 
 
Alto (  )            Muito Alto  (  )            Médio (  )           Baixo (  )             Muito Baixo (  ) 
 
2º) Você acha que os investimentos feitos pelo Estado em tecnologia diminuem a sonegação. 
 
Sim   (  )                                                                    Não  (  ) 
 
3º) Na sua opinião os investimentos feitos pelo Estado para qualificar os funcionários ligados as 
atividades de fiscalização são suficientes para tornar o processo de Fiscalização mais eficiente? 
 
Sim   (  )                                                                     Não  (  ) 
 
4º) Você se acha apto a utilizar todas as ferramentas tecnológicas disponibilizadas pela SEFAZ.  
 
 Sim   (  )                                                                    Não  (  ) 
 
5º) Você acha que o grupo Fisco está capacitado a usar todas as ferramentas tecnológicas disponíveis 
pela SEFAZ. 
 
Sim   (  )                                                                      Não  (  ) 
 
6º) Que percentual da tecnologia disponível você considera potencialmente utilizada pelo grupo fisco 
no combate a sonegação. 
 
100% (  )                  75% (  )                 50% (  )                        25% (  )                  0% (  ) 
 
7º) Você considera que a divergência entre a tecnologia da informação disponível e o nível de 
qualificação dos funcionários do Estado limita a ação governamental no âmbito da sonegação fiscal. 
 
Sim   (  )                                                                             Não  (  ) 
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8º) Se o grupo Fisco atingisse níveis potenciais capazes de otimizar em 100% a  tecnologia existente. 
Que percentuais de Sonegação Fiscal você considera que ainda persistiriam.  
 
50% (  )       25% (  )       20% (  )      15% (  )     10% (  )         5% (  )       0% (  )      
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