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Resumo 

O objetivo deste artigo é evidenciar as falhas na Administração do Cadastro e as 

divergências de informações, entre o contribuinte correto e o que utiliza artifícios para 

praticar irregularidades como: simulação das exigências legais, falsidade de documentos 

declarados, simulação de operações comerciais, quadro societário composto por 

interpostas pessoas, “laranjas”, inexistência de contribuintes inscritos e falta de 

autorização ou licença necessária para regular o exercício da atividade. Neste ambiente 

econômico de constantes modificações observamos que o avanço tecnológico e a  falta de 

atualização do cadastro, a ausência de respectivos dados , gera dificuldades na 

localização do contribuinte e ameaça a gestão  do cadastro como ferramenta operacional 

e estratégica de fiscalização. Visualizamos assim, a necessidade de se modificar a 

estrutura do Cadastro de Contribuinte do ICMS, de forma que o tenhamos mais ágil e 

constantemente atualizado; tanto em relação ao treinamento de pessoal, como 

contratação de consultoria e legislação capaz de acompanhar a modernização do 

sistema. 

Palavra-Chave: Cadastro de Contribuinte, Estrutura do Cadastro, Sistema de 
Informação Fiscal, Códigos de Informação.   

 

A moderna gestão do cadastro vem   revelando importantes  avanços, visando coibir  as  
perdas financeiras decorrentes das falhas dos dados cadastrais, desde o pedido de inscrição 
estadual, passando pelo contencioso tributário e a baixa da inscrição cadastral. Novas medidas 
e estratégias vêm sendo incrementadas com a preocupação de ampliar  a base tributária  para 
atender a expansão de serviços públicos demandados pela comunidade e por necessidades de  
informações dos vários agentes  de mercado. O Cadastro passou a ser considerado uma 

                                                
1 Artigo Científico entregue como avaliação do Curso de Pós-graduação em Auditoria Fiscal Contábil 

2 Economista, graduado pela UCSAL.    Contador, graduado pela Fundação Visconde de Cairu.    Auditor de Tributos 
Municipais – Camaçari, 1980 a 1990; Fiscal de Cadastro do INCRA, 1990 a 1996.    Auditor Fiscal do Estado da Bahia, 
desde 1996; 

3 Administrador de Empresas, pela Faculdade Senador Flaquer, Sto André, SP.  Pós Graduação em Administração de 
Materiais, na USP (não concluído).  Sub Gerente de Materiais na COFAP, por quatorze anos.    Auditor Fiscal do Estado da 
Bahia, desde 1987; 

4 Economista, graduada pela UFBA em 1978.    Auditora Fiscal do Estado da Bahia, desde 1978; 

5 Mestre em Informação Estratégica pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, Especialista em Administração pela 
Universidade Salvador – UNIFACS, Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – 
UFRJ, Professor de Cursos de Extensão, Graduação e Pós-graduação na Universidade Salvador – UNIFACS, Faculdade de 
Tecnologia Empresarial – FTE, e de Graduação nas Faculdades Jorge Amado. Consultor nas áreas de Gestão Estratégica, 
Gestão do Conhecimento, Inteligência Competitiva, Membro Consultivo da EngenAr – Empresa Junior de Engenharia e 
Arquitetura da UNIFACS. miltonsampaio@aol.com 



 2 

ferramenta fiscal das mais importantes. Porém, até certo tempo, deixou-se de utilizá-lo como 
instrumento para coibir  a sonegação e a evasão  fiscal. Contudo sempre se viu a necessidade 
de mantê-lo atualizado, tanto no interesse de servir aos contribuintes como  de salvaguardar  
os direitos do Estado. 

A modernização constante se fez necessária e urgente no cadastro de contribuintes: aumentou-
se o numero de servidores envolvidos  nas atividades  de atendimento  e cadastro, aprimorou-
se as técnicas de monitoramento  e avaliação cadastral,   atualizou-se  a base legal. Muito 
embora ainda continue como foco de críticas, principalmente para aqueles que são usuários do 
sistema (contribuintes, servidores  do fisco, e contadores.) 

A evolução tecnológica, ditada pela Internet, determinou que providências fossem tomadas 
por diversos estados, que se uniram através de convênios e  protocolos, buscando atribuir 
articulação entre gestores de cadastro  e produtores de informações, padronizando  o cadastro, 
com a adoção de uma mesma linguagem  institucional de interesse comum  entre os órgãos 
federais, estaduais e municipais, possibilitando a interação de fontes distintas e comparações 
consistentes entre as informações, sob a ótica do cidadão,  contribuindo para a simplificação 
do cumprimento de obrigações  junto a administração, reduzindo custos,  e apontando para 
estatísticas de mercado mais eficientes, confiáveis e mais ágeis. 

 

CONCEITO 

O Imposto Sobre Operações Relativas á Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de 
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) tem como 
base legal o art 155, inciso II § § 2º e 3º da Constituição Federal do Brasil de 1.988 e a lei 
complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.  Atualmente a lei estadual que rege o ICMS 
do Estado da Bahia é de nº 7.014, de 04 de dezembro de 1996. A Resolução SEF nº 2861 de 
28 de outubro de 1997, diz: 

“Art. 5º- O Cadastro de Contribuintes do ICMS - CAD-ICMS tem, como finalidade 

principal, manter o registro dos contribuintes cujas atividades envolvam 

operações de circulação de mercadorias ou a prestação de serviços alcançados 

pelo ICMS”.”Art.6º- No Cadastro de Contribuintes do ICMS - CAD-ICMS devem 

ser registradas todas as pessoas físicas e os estabelecimentos de pessoas jurídicas 

e de firmas individuais, que pratiquem operações relativas à circulação de 

mercadorias e os que prestem serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação”. 

 O decreto nº 6.284 de 14 de março de 1997, que normativa o ICMS/Ba, conceitua no seu art 
149 o que é CADASTRO: “O Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado da Bahia (CAD-
ICMS) tem por finalidade o registro dos elementos de identificação, localização e 
classificação das pessoas naturais ou jurídicas que nele se inscreverem como contribuintes, 
assim como dos respectivos titulares, sócios, condôminos e contabilistas”.(RICMS/Ba. – 
Decreto 6284/97) 

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO DA BAHIA 

O CAD-ICMS – O Cadastro de Contribuintes do ICMS é parte integrante do cadastro geral de 
contribuintes do Estado da Bahia. Tem como finalidade o registro dos contribuintes do ICMS. 
Registra-se todas as pessoas físicas ou jurídicas e os estabelecimentos de pessoas jurídicas e 
de firmas individuais, que pratiquem operações relativas à circulação de mercadorias e os que 
prestem serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicação. 

A composição do cadastro de pessoa jurídica é reservada ao registro de contribuintes; pessoa 
jurídica firma individual e a pessoa física equiparada à jurídica que, pela prática de 
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determinadas operações se enquadrem neste segmento. Estes contribuintes, inscritos no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS, estão vinculados a repartições fiscais que atuarão como 
unidades de fiscalização e como unidades de Cadastro que são as Inspetorias Fiscais, os 
Postos de Fronteiras Fiscais e Unidades Volantes.  Estas unidades fiscais são encarregadas de 
adotar as providências relacionadas com a verificação do cumprimento de obrigação tributária 
e da situação cadastral do contribuinte e proceder ao lançamento do tributo, mas não têm 
prerrogativa de complementar ou fazer correção no cadastro: o que impede sua atualização 
constante, sua depuração e principalmente detectar falhas, fraudes e Evasão Fiscal. 

 

CENÁRIO ATUAL 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, através de seu site na Internet, disponibiliza os 
serviços cadastrais do   ICMS  do Estado da Bahia, através do DIC ELETRÔNICO, ao 
contribuinte  nas condições  Normal, NO, Micro empresa, ME, e Pequeno Porte, PP,  solicitar: 
Pedido de Inscrição, Alteração Cadastral, Reinclusão e Pedido de  Baixa. 

O DIC ELETRÔNICO apresenta a seguinte  característica: Formulário do Documento de 
Informação Cadastral para impressão e instruções de preenchimento. 

O DIC-e é um programa off-line a ser utilizado pelos contribuintes e contadores em geral para 
solicitar uma série de serviços cadastrais via Internet disponibilizados pela Secretaria da 
Fazenda. A utilização do DIC-e não é obrigatória. O contribuinte, se preferir, pode continuar 
utilizando o DIC em papel nas Inspetorias. No entanto pode ser utilizado para: 

� Alteração cadastral de contador; 

� Alteração cadastral de contribuinte; 

� Cancelamento de requerimento; 

� Paralisação temporária e prorrogação da paralisação temporária; 

� Pedido de baixa; 

� Reinclusão/reativação da inscrição estadual; 

� Solicitação de inscrição estadual. 

Para tanto, basta que se acesse a página da Sefaz na Internet, www.sefaz.ba.gov.br, no link 
Inspetoria Eletrônica/Cadastro/DICeletrônico/Programa e seguir as instruções para efetuar o 
download do mesmo. 

De forma rápida e segura, o sistema informará imediatamente se houve qualquer erro de 
preenchimento. 

Poderá se inscrever no cadastro de contribuintes qualquer pessoa física ou jurídica que 
pretenda realizar, com habitualidade ou com objetivo comercial, operações de circulação de 
mercadorias  ou prestação  de serviços  de transportes e de comunicação. Para todas as 
condições de contribuintes, inclusive os contribuintes substitutos e os contribuintes pessoa 
física.  Nesta aplicação, é possível a obtenção da inscrição estadual no mesmo momento (on-
line), caso não existam pendências. 

Para os contribuintes nas condições NO, normal, ME, micro empresa, e PP, pequeno porte, 
será necessário que os atos constitutivos estejam arquivados na JUCEB e que a matriz esteja 
localizada no Estado da Bahia. 

Os pedidos de inscrição com sócio em situação irregular deverão ser feitos exclusivamente 
nas Inspetorias Fazendárias. 
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Somente para contribuintes na condição Normal, Microempresa e Pequeno Porte, com atos 
constitutivos arquivados na JUCEB; (Lei 8.934/94). 

Mediante o preenchimento dos dados solicitados no serviço Inscrição, exceto para: 

� Contribuinte que se dedique à captura de pescados 

� Pessoas físicas nas categorias Produtor Rural, Ambulante ou Especial; 

� Sociedades civis e entidades sem fins lucrativos, com atos constitutivos registrados no 
cartório de Registro de Títulos de Documentos de Registro das Pessoas Jurídicas. 

 

Condições de Contribuinte: 

� Normal (NO) 

São os comerciantes, industriais, agricultores*, criadores de animais*, extratores*, 
beneficiadores*, empresas de serviços de comunicação, transporte de cargas e passageiros, 
energia elétrica, cooperativas, leiloeiros, construção civil, frigoríficos, depósitos fechados, 
fornecedores de alimentação e bebidas e as que prestam serviços, que envolvam 
fornecimento de mercadorias com incidência do ICMS, e também as empresas que se 
instalarem provisoriamente ou por prazo determinado. 

(*) quando constituídos em pessoa jurídica 

� Pequeno Porte (PP) 

Pessoa jurídica ou firma individual cuja receita bruta ajustada do ano anterior seja superior 
a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um 
milhão e duzentos mil reais) e preencha os demais requisitos do regime simplificado 
SimBahia.  
 

� Microempresa (ME) 

Pessoa jurídica ou firma individual cuja receita bruta ajustada do ano anterior seja igual ou 
inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e preencha os demais requisitos 
do regime simplificado SimBahia. 

� Ambulante (AM) 

É a pessoa física, sem estabelecimento fixo ou permanente, que,  por conta própria e a 
seus riscos, portando o seu estoque de mercadorias, com ou sem utilização de veículos, 
exerça pessoalmente atividade de comércio varejista de pequena capacidade contributiva, 
na condição de barraqueiro, feirante, mascate, sacoleiro, tenda, cantina e semelhantes cujo 
valor das aquisições de mercadorias no ano anterior seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) e preencha os demais requisitos do regime simplificado SimBahia. 
 

� Produtor Rural (PR) 

É a pessoa física, produtor ou extrator, que preencha os requisitos e opte pela inscrição no 
regime simplificado do produtor rural SimBahia Rural. 

� Especial (EP) 

As companhias de armazéns gerais; as pessoas físicas ou jurídicas não obrigadas a 
inscreverem-se, mas que por opção própria, requerem inscrição; as empresas legalmente 
habilitadas a operar como arrendadoras nas operações de arrendamento mercantil 
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("leasing"); as empresas que se dediquem a atividades profissionais relacionadas com a     
construção civil, para prestação de serviços técnicos. 

� Substituto (CS) 

Contribuinte situado em outra unidade da federação, que pretender efetuar vendas 
interestaduais de mercadorias sujeitas à substituição tributária por força de convênio ou 
protocolo, desde que esta e a Bahia sejam signatárias do respectivo acordo. 

 

Documentos básicos: 

1- DIC - Documento de Informação Cadastral solicitando sua inscrição no cadastro de 
contribuintes da unidade federada de destino das mercadorias, informando o acordo 
interestadual (convênio ou protocolo) que autoriza a substituição tributária interestadual. 
2- Instrumento constitutivo da empresa, devidamente atualizado, e, quando se tratar de 
sociedade por ações, também da ata da última assembléia de designação ou eleição da 
diretoria (Convênio ICMS 50/95). 

2- Comprovante de inscrição no CNPJ/MF. 

3- CPF do representante legal. 

4- Cédula de identidade do representante legal. 

5- Procuração do responsável. 

6- Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado de origem. 

7- Cartão de Inscrição no Cadastro de Contribuinte do ICMS, no Estado de origem ou 
documento que substitua. 

8- Registro ou autorização de funcionamento expedido por órgão competente pela regulação 
do respectivo setor de atividade econômica (Conv. ICMS 146/02). 

9- Declaração de imposto de renda dos sócios nos 03 (três) últimos exercícios (Conv. ICMS 
146/02). 

 

Documentos complementares para situações específicas 

� Contrato de locação ou de documento que autorize a utilização do imóvel ou que 
comprove sua utilização.  

� Comprovantes de endereço, CPF e identidade, dos sócios ou diretores.  

� Comprovante de inscrição no CNPJ e da inscrição estadual de cada um dos sócios ou 
acionistas, sendo estes pessoas jurídicas. 

� Relação dos sócios ou diretores, com: nome, CPF, identidade, endereço, CEP, (se pessoa 
física) e telefone. 

� Dados do contador: nome, CRC, CPF, endereço comercial, fone, fax e e-mail. 

� Disponibilização de sistema informatizado, que permita o envio de arquivos magnéticos 
informando todas as operações realizadas com o Estado da Bahia, por nota e por item de 
mercadorias (convênio ICMS 57/95). 
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Possíveis situações: 

1- Ativo 

2- Paralisado 

3- Baixado 

4- Cancelado 

 

Baixado: Quando o contribuinte cessa definitivamente suas atividades e requer a sua exclusão 
do CAD ICMS. 

Paralisado: Quando o contribuinte paralisa temporariamente suas atividades, prazo máximo de 
180 dias. 

Cancelado: Quando o contribuinte deixa de apresentar o documento de informação e 
apuração, bem como outros equivalentes instituídos pela Secretaria da Fazenda, e ficar 
comprovado, através de procedimentos fiscais, a cessação da atividade no endereço indicado. 
O que determina a atualização permanente de cadastro, revisões periódicas na estrutura do 
cadastro e automatização da recepção de  novos dados, análise e decisões   para 
procedimentos e ações fiscais. 

 

A Baixa da Inscrição: 

Os contribuintes na condição NO, ME e PP que possuam senha de acesso aos serviços 
internet e que estejam em alguma situação diferente de “Baixado” ou “Em Processo de Baixa” 
(Ex. ativo, cancelado, etc.). 

Documentos básicos a serem apresentados na unidade: 

1- DIC - Documento de Informação Cadastral; 

2- Cédula de identidade do signatário do DIC. 

3- Procuração do signatário, caso o DIC esteja assinado por procurador; 

4- DMA - Demonstrativo de Apuração Mensal do ICMS referente ao exercício em curso. 

5- DMD - Demonstrativo de movimento de produtos com ICMS diferido referente ao último 
período (se for contribuinte habilitado a operar com o diferimento). 

6- Pedido de Baixa de Habilitação de Diferimento, se o contribuinte for habilitado a operar 
no regime de diferimento. 

7- Pedido de Cessação de Uso de ECF, máquina registradora ou PDV, se o contribuinte for 
usuário. 

8- Pedido de Baixa de SEPD -Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, se o 
contribuinte for autorizado. 

 

Após a ocorrência da baixa faz-se necessário vistoria “in loco” objetivando aferir se 
efetivamente as informações prestadas foram adequadas e se estas empresas baixadas não 
continuam operando  na comercialização, trazendo assim prejuízos fiscais  ao estado. 
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O SINTEGRA: SISTEMA DE ACESSO AOS CADASTROS ESTADUAIS 

Uma questão com a qual sempre nos deparamos, é com a necessidade de interligação de 
sistemas, de forma que pudéssemos ter de maneira ágil e eficiente informações sobre 
contribuintes não cadastrados no Estado da Bahia. 

Esta ferramenta foi colocada a nossa disposição através do Sistema de Acesso aos Cadastros 
Estaduais, que através de padronização de mecanismos de acesso e da utilização da Internet, 
nos permite confirmar o nome, endereço, atividade econômica, números de Inscrição estadual 
e do CNPJ, a situação cadastral dos contribuintes do ICMS existentes nas diversas unidades 
da Federação. (www.sintegra.gov.br e www.sefaz.ba.gov.br/contribuinte/ 
informacoes_fiscais/declaracoes/sintegra). 

O sistema foi implantado de forma totalmente descentralizada, sendo que o cadastro de cada 
UF reside na mesma, o que permite a manutenção e atualização dos dados com maior 
eficiência. Os usuários deste sistema são contribuintes de outras UF, administrações 
tributárias, órgãos públicos, hospitais, escolas, etc., com o objetivo de checar dados cadastrais 
dos estabelecimentos envolvidos em suas operações. 

Outra preocupação do Grupo Gestor do Sintegra foi a de desenvolver um programa de 
computador que visa facilitar aos contribuintes o fornecimento de arquivos com informações 
consistentes, relativas às operações realizadas com mercadorias e serviços. O programa 
Validador Sintegra verifica a consistência dos dados informados pelos contribuintes e prepara 
os arquivos para entrega às repartições fazendárias estaduais, com uso de algoritmos de 
integridade e criptografia. O programa pretende evitar o fornecimento de dados incorretos, 
como Inscrições Estaduais e CNPJ inválido, registros inexistentes, inconsistências entre os 
registros informados, etc. O programa validador obedece estritamente o disposto no lay out do 
Convênio ICMS 57/95 e na legislação do ICMS para documentos fiscais, isto é, as regras de 
validação são decorrências de disposições legais. 

O acompanhamento do cumprimento das obrigações tributárias relacionadas ás operações 
com mercadorias e prestações de serviços interestaduais exige alto grau de integração sem 
prejuízo da autonomia entre as administrações tributárias. A solução adotada foi à criação do 
UEE – Unidades Estaduais de Enlace, que têm por objetivo responder pela operação do 
sistema e efetuar o intercâmbio de informações com as demais administrações tributárias de 
acordo com o disposto no Convênio ICMS 20/00. Em 2002 a Secretaria da Receita Federal, já 
integrante do Sintegra, aderiu formalmente ao sistema com a assinatura do Conv. ICMS 
144/02 que trata do intercâmbio de informações entre os Fiscos Estaduais e Federal. 

No entanto, no exercício de nosso trabalho nos deparamos diariamente com problemas no 
cadastro do Sintegra: dados incompletos, situações não contempladas com registros, atraso na 
atualização dos dados, falta de consistência dos arquivos. Isto no, entanto é justificado pelo 
processo gradual do tráfico de informações que é conduzido de forma diferenciada por cada 
unidade da federação 

Mudanças Legislativas e Regimentais 

Para respaldar o funcionamento dos sistemas e procedimentos estabelecidos pelo SINTEGRA 
é necessário um conjunto de mudanças no arcabouço legal que regula as transferências de 
informação relativas às operações interestaduais entre as administrações tributárias estaduais, 
e entre as mesmas e os contribuintes. Estão sendo propostos ao Confaz alguns convênios para 
alterar a rotina de envio de informações dos contribuintes aos fiscos estaduais, para estender a 
obrigatoriedade de fornecimento dessas informações a alguns tipos de contribuintes que hoje 
não são solicitados a fornecê-las e para regular o envio de dados entre as Unidades da 
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Federação. Foi decidida ainda a criação de um grupo de trabalho da Cotepe, que se 
encarregará da administração do sistema após sua implementação. 

Além das alterações no âmbito do Confaz, as diversas unidades da federação deverão 
promover mudanças nas normas estaduais, buscando obter uma homogeneidade nas 
obrigações acessórias a serem exigidas dos contribuintes, incluindo a uniformidade nas 
penalidades a serem impostas pelo não cumprimento das mesmas.(www.fazenda.gov.br/confaz)   

Recepção dos dados 

Os dados são recepcionados pelas Secretarias de Fazenda através da internet. A maior parte 
das Unidades Federadas recebe o arquivo gerado pelo Validador Sintegra com o programa de 
transmissão eletrônica de documentos TED. O programa, basicamente, verifica eventuais 
inconsistências no arquivo magnético gerado pelo sistema do contribuinte e os padrões 
definidos pelo Convênio ICMS 57/95 e suas alterações, produzindo um relatório de críticas 
que relaciona os erros eventualmente existentes, facilitando assim o saneamento necessário. O 
Validador não insere dados no arquivo texto do contribuinte, apenas verifica se os dados 
constantes no arquivo texto que lhe foi submetido, estão de acordo com a legislação, 
apontando os erros eventualmente existentes. 

Exemplo: se dados da Inscrição Estadual informada estão corretos; se dados informados sobre 
o documento X estão com o número correto de série (Artº 200 do RICMS-Ba); se cada linha 
do arquivo contém 126 caracteres. 

Principais características do TED: 

� Função: programa que transmite pela Internet, os arquivos gerados pelo Validador 
Sintegra; 

� Segurança: o programa coloca algoritmo de integridade e criptografia nos arquivos a 
serem transmitidos; 

� Comprovante de transmissão: após a transmissão bem sucedida, o programa gera 
automaticamente um comprovante que fica gravado para consulta no próprio equipamento 
do contribuinte; 

� Conexão: o TED pode ser usado com acesso à Internet por rede local (LAN) ou linha 
telefônica (Dial-Up); 

� Configuração: após instalar o programa, a primeira providência a ser feita é configurá-lo 
corretamente para obter o sucesso na transmissão do arquivo; 

� Tamanho do arquivo: o programa não estabelece limite de tamanho do arquivo a ser 
transmitido; o sucesso da transmissão também depende da amplitude da conexão utilizada 
pelo contribuinte. 

Rede Intranet Sintegra: A sistematização e consolidação do intercâmbio de informações 
entre os Fiscos dependiam de um instrumento eficaz que trouxesse disponibilidade e 
segurança para o tráfego de informações. Neste direcionamento, foi concebida a Rede Intranet 
Sintegra que interliga as Secretarias de Fazenda das 27 Unidades Federadas e a Secretaria da 
Receita Federal. 

A contratação deste serviço, após a fase piloto ocorrida em 2001, implicou na abertura de 
licitação internacional promovida pelo PNUD que teve por vencedora o Consórcio Sintegra 
Net formado por empresas de telecomunicação de diversas regiões do país. A instalação dos 
pontos de comunicação teve  início em 2004 quando a Rede entrou em operação definitiva. 
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O Projeto Piloto do SINTEGRA: 

O Projeto Piloto do SINTEGRA visou permitir a avaliação e o ajuste de diversos aspectos do 
sistema, que está sendo implementado de uma forma ampla em todo o Brasil. Os grandes 
volumes de dados envolvidos no sistema definitivo e o grau de responsabilidade gerado pelo 
compromisso de capturar e transferir esses dados em tempo hábil e com a qualidade 
assegurada, ditou a necessidade de se começar por um Projeto Piloto que permitisse iniciar a 
implementação definitiva com um maior conhecimento dos obstáculos a enfrentar.  

O Piloto começou com o envolvimento de doze estados, e acabou contando com todas as 
Unidades da Federação. Os estados envolvidos selecionaram uma amostra de seus 
contribuintes para participar do Piloto, os quais passaram a se utilizar do Validador para 
preparar os arquivos que, depois de serem lidos nos órgãos fiscais estaduais, alimentam os 
outros componentes do sistema. O Piloto foi todo feito através da Internet. 

 

O CADASTRO ÚNICO: 

Caminhar para um cadastro unificado parece ser o objetivo. O Cadastro Único permite uma 
identificação de forma simples e sem duplicação de dados. Com o cadastro único é possível 
relacionar todos os dados de uma empresa e de determinado contribuinte; cruzar informações 
por qualquer sistema de rotina de entradas de dados tanto nos tributos federais, estaduais ou 
municipais. Alem de restringir erros e assegurar a integridade das informações, possibilita o 
enquadramento de diferentes atividades econômicas para cada empresa com atividade 
principal e acessória, a qualificação dos sócios e co-responsáveis, identificação do contador, e 
parametrização do cálculo dos Impostos, taxas e contribuições. Facilitando o monitoramento 
das empresas nas suas várias atividades entre principal e acessórias. (www1.ibge.gov.br/concla)  

Através do cadastro único, o Sistema disponibiliza uma forma fácil e rápida de buscar 
informações sobre o contribuinte: movimentação da conta corrente pelos dados do CPMF; 
imóveis, dados do IPTU; veículos, pelo IPVA; serviços adquiridos, pelo ISS; mercadorias 
pelo ICMS. Na verdade, aperta-se o cerco aos sonegadores e se ganha maior controle sobre a 
arrecadação de impostos. Constata-se a importância da articulação entre  os órgãos usuários, 
da própria esfera de governo ou não, como por exemplo  entre as Prefeituras   e as Juntas 
Comerciais.  Usando-se apenas o número de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) para identificar as empresas contribuintes do ICMS no Estado e do ISS no 
município. O que dará uniformidade   de classificação  nos diversos  órgãos  Cadastradores, 
Produtores e Usuários de informações econômicas. Integração entre órgãos das três esferas de 
governo: secretarias estaduais e municipais da fazenda, secretaria da receita federal, IBGE e 
juntas comerciais. Qualidade da exatidão na classificação, coerência   e consistência   das 
estatísticas. Confiabilidade do cadastro  de unidades de  produção estabelecidas no País. 
Acompanhamento da economia de forma compartilhada pelas unidades da federação, 
oportunidade de depuração das informações cadastrais, especialmente nos casos de visitas “in 
loco”. Atualização periódica, e acima de tudo visão integral da estrutura produtiva, com todas 
as atividades exercidas no estabelecimento, principal e secundária, sob o enfoque econômico 
e não somente tributário.(Dec. Federal nº 1.264/94).  (www.ibge.gov.br) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia vem se comprometendo o processo de 
administrar o cadastro dentro do projeto nacional de uniformidade das informações ; 
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estabelecendo parcerias e convênios com a Junta Comercial e a Receita Federal para manter o 
cadastro atualizado, mediante intercambio de informações.  

O resultado é o melhoramento gradual das informações administrativas adequando cada vez 
mais, o sistema de controle do cadastro, licenciamento e arrecadação ao processo de 
fiscalização. Facilitando, de certa forma, a verificação da incidência tributaria, alíquotas, 
obrigações acessórias, para providenciar adequações necessárias e compatibilizar as bases de 
incidência tributária. Ao mesmo tempo amplia a utilização efetiva do cadastro nos sistemas 
informatizados, possibilitando uma versão mais atualizada do mesmo, e o acesso às 
informações no ambiente INTERNET, permitindo conhecer o potencial de análise e critica das 
informações. Assim como, traz praticidade e agilidade na abertura de empresas, na emissão de 
documentos e no intercambio de dados.  

Os usuários do cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado da Bahia devem ter condições 
de acessar o sistema de cadastro, avaliar seus resultados e os impactos que  o cadastro deve 
desenvolver nesta forma diferenciada de gestão. 

Sendo o Cadastro de Contribuintes do ICMS o nosso alvo, consideramos que a dinâmica dos 
dados necessários para se ter um cadastro atualizado e eficiente, é fundamental que se 
redesenhe um novo perfil de cadastro, voltado para as exigências do sistema e da segurança 
nos dados para que tenhamos as garantias da sustentabilidade do processo fiscal. 

Para que isto ocorra, sugerimos que seja criada uma legislação mais rigorosa, no sentido de 
agilizar a cassação de Inscrição Estadual: quando da ocorrência da cessação das atividades do 
estabelecimento, sem a regular comunicação ao fisco, a eficácia da inscrição seria cassada 
pela simples constatação; ou ainda quando da presunção de inatividade do estabelecimento 
apurada pela falta de entrega do DMA/DME, ou de outras informações econômico-fiscais, 
seria objeto de disciplina conjunta das atividades de cadastro e a execução de ações 
fiscalizadoras. Ou até pelo simples fato do contribuinte praticar uma operação ou prestação 
desacompanhada de documento fiscal teria sua inscrição cassada e ainda impossibilidade de 
negociações com qualquer órgão do Estado. 

Um cadastro desatualizado e ineficiente é um transtorno para os usuários do sistema, tome-se 
a título de exemplo a conturbação nacional com a decisão da Previdência Social de suspender 
o pagamento das aposentadorias e pensões de todo cidadão acima de noventa anos, que estaria 
morto até que provasse o contrário. O fato foi amplamente divulgado pelos jornais e 
periódicos na data da ocorrência. 
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