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ResumoResumoResumoResumo    

A forma mais produtiva de alocar recursos escassos sempre foi e será 

objeto de analise e discussão na sociedade e organizações; dentro da 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia não poderia ser diferente. Sempre 

discutimos em caráter informal, a melhor maneira de priorizando a 

fiscalização de grandes contribuintes conseguirmos um melhor, sustentável 

e homogêneo incremento na arrecadação de ICMS, contribuindo com isso 

para o desenvolvimento social do nosso Estado. . . .     

“Preserve suas forcas e energias concentrando-as no seu ponto mais forte. 

Ganha-se mais descobrindo uma mina rica e cavando fundo, do que 

pulando de uma mina rasa para outra – a profundidade derrota a 

superficialidade sempre”. Greene, Robert & Elffers, Joost,1998.    

PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chavechavechavechave:    Secretaria da Fazenda, Inspetorias, complexidade, 

arrecadação, fiscalização, dispersão, planejamento....    
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

 

 

Atualmente assistimos o aumento significativo da carga tributária 

no Brasil. Este incremento se deve principalmente, a criação de novos 

impostos e aumento de alíquotas de impostos já existentes. Se 

compararmos com outros paises de mesmo nível de renda per capita, 

temos uma das maiores cargas tributarias do mundo sem um efetivo 

retorno em serviços públicos de qualidade. Este fato nos impõe a 

necessidade de uma reforma tributaria para racionalização do sistema 

com a diminuição de impostos; ao mesmo tempo, nos coloca a 

necessidade de melhorarmos a eficiência na cobrança dos impostos já 

existentes, disponibilizando os recursos financeiros tão necessários 

para empreender o desenvolvimento da nação.      

 

 

DESCRIÇÃO DO PROBLEMDESCRIÇÃO DO PROBLEMDESCRIÇÃO DO PROBLEMDESCRIÇÃO DO PROBLEMA A SUPERAR A A SUPERAR A A SUPERAR A A SUPERAR ----    HISTÓRICOHISTÓRICOHISTÓRICOHISTÓRICO    

 

 

Nos últimos anos a SEFAZ1 avançou significativamente no 

planejamento fiscal, assim como na quantidade, qualidade e 

disponibilidade de dados disponíveis para a analise e tomada de 

decisão. A elevada concentração na arrecadação de ICMS2 relativamente 

ao numero de contribuintes, as dimensões do Estado da Bahia, a 

dispersão dos recursos organizacionais e a permanência de estruturas 

de fiscalização junto com as de atendimento a contribuintes nos coloca 

a necessidade de aprofundar o estudo, discutir alternativas e aperfeiçoar 

o sistema de fiscalização com a fanalidade de com os mesmos recursos 

humanos e organizacionais conseguirmos aumentar a arrecadação de 

ICMS. Vários fatores deverão ser analisados, são eles: 

• Dispersão de recursos em elevado número de contribuintes 

não representativos na arrecadação de ICMS. 

• Alto número de exercícios a fiscalizar no segmento de 

grandes contribuintes.  

• Dimensão geográfica do Estado. 

• Custos operacionais do esforço de fiscalização. 
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• Elevada concentração da arrecadação de ICMS em poucos 

contribuintes. 

• Reflexos e influências do modelo de fiscalização na geração 

de emprego e renda. 

 

 

COMPOSIÇÃO ARRECADAÇCOMPOSIÇÃO ARRECADAÇCOMPOSIÇÃO ARRECADAÇCOMPOSIÇÃO ARRECADAÇÃO ICMS ESTADO DA BAÃO ICMS ESTADO DA BAÃO ICMS ESTADO DA BAÃO ICMS ESTADO DA BAHIAHIAHIAHIA    

 

 

Vamos a partir desse momento analisar a composição da 

arrecadação de ICMS do Estado da Bahia, pegaremos como padrão a 

arrecadação de ICMS no exercício de 2002. O padrão da arrecadação 

não difere significativamente quando analisamos vários anos tornando a 

análise de um ano padrão representativo da realidade. O que caracteriza 

a arrecadação do Estado da Bahia é a sua concentração em um número 

relativamente pequeno de empresas de grande porte se destacando os 

setores de combustíveis, empresas concessionárias de serviços públicos 

de energia e telecomunicações, indústria química e petroquímica, 

indústria de bebidas. Esta concentração pode ser visualizada abaixo. 

    

Distribuição da Arrecadação ICMS por tipo de Contribuinte Distribuição da Arrecadação ICMS por tipo de Contribuinte Distribuição da Arrecadação ICMS por tipo de Contribuinte Distribuição da Arrecadação ICMS por tipo de Contribuinte ––––    

Exercício de 2002Exercício de 2002Exercício de 2002Exercício de 2002    

    

    

Tipo Cont. 
Arrecadação 

2002 

Part. acum. 

% 

Grandes 4.417.738,78 87,350 

Medias 270.156,00 92,692 

Outros 219.638,75 97,035 

Simbahia3 149.974,45 100,000 

TOTAL 5.057.507,98 100,000 

 
Fonte: SEFAZ 
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Fonte: SEFAZ. 

 

Através da analise destes dados chegamos a conclusão que a 

arrecadação do ICMS no Estado da Bahia está concentrada nas grandes 

empresas em aproximadamente 87,5% conforme dados PGM relativo ao 

exercício de 2002. A fiscalização dessas empresas é dividida em 

Inspetorias4 com a função de atendimento e fiscalização de 

contribuintes a elas vinculadas.  

 

Essas Inspetorias são responsáveis pela fiscalização de 

contribuintes de diversos portes, destacando-se estabelecimentos 

inscritos no cadastro do Estado na categoria SIMBAHIA – Sistema 

Simplificado de Apuração do ICMS. 

 

Vamos verificar na tabela abaixo que a imensa maioria das 

Inspetorias responsáveis pela arrecadação de ICMS do Estado da Bahia 

são responsáveis individualmente com percentuais que variam de 

1,012% a 0,067%, percentuais não representativos apesar de oriundos 

de grandes cidades do Estado da Bahia, como Barreiras, Simões Filho, 

Itabuna, Ilhéus, Vitória da Conquista etc. Ao contrário disso seis 

Inspetorias são responsáveis por cerca de mais de 91% da arrecadação 

de ICMS do Estado da Bahia. Este fato evidência que a concentração não 

é apenas privilégio dos contribuintes é padrão também quando 

analisamos a sua dispersão pelas Inspetorias. 
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Distribuição Arrecadação de ICMS do Estado da Bahia por Distribuição Arrecadação de ICMS do Estado da Bahia por Distribuição Arrecadação de ICMS do Estado da Bahia por Distribuição Arrecadação de ICMS do Estado da Bahia por 

Inspetoria Fiscal Inspetoria Fiscal Inspetoria Fiscal Inspetoria Fiscal –––– Exercício de 2002 Exercício de 2002 Exercício de 2002 Exercício de 2002    

    

INFAZ Arrec. 2002 
% 

% 

Acum. 
IFEP – FISC. GDE EMP.                                       2.611.183,43 51,630 51,630 

COFEP – NORTE 1.594.685,67 31,531 83,161 

COFEP – SUL 213.595,34 4,223 87,384 

BONOCO 90.230,67 1,784 89,168 

IGUATEMI 60.854,93 1,203 90,372 

FEIRA DE SANTANA 51.184,97 1,012 91,384 

BOM JESUS DA LAPA 40.302,39 0,797 92,181 

CALCADA 39.923,62 0,789 92,970 

BARREIRAS 38.711,89 0,765 93,735 

SIMOES FILHO 38.649,52 0,764 94,500 

EUNAPOLIS 27.732,75 0,548 95,048 

VITORIA DA CONQUISTA 26.006,32 0,514 95,562 

CAMACARI 25.519,61 0,505 96,067 

TEIXEIRA DE FREITAS 20.419,94 0,404 96,470 

ITABUNA 15.170,06 0,300 96,770 

ALAGOINHAS 14.664,46 0,290 97,060 

SANTO ANTONIO DE JESUS 12.995,26 0,257 97,317 

ILHEUS 12.859,70 0,254 97,572 

GUANAMBI 12.525,63 0,248 97,819 

JUAZEIRO 11.504,20 0,227 98,277 

IRECE 11.012,58 0,218 98,495 

BRUMADO 7.668,15 0,152 98,999 

SANTO AMARO 6.566,35 0,130 99,129 

CRUZ DAS ALMAS 6.036,19 0,119 99,248 

PAULO AFONSO 5.958,79 0,118 99,366 

ITAMARAJU 5.473,99 0,108 99,474 

SEABRA 5.219,47 0,103 99,577 

JACOBINA 5.048,90 0,100 99,677 

ITAPETINGA 4.358,29 0,086 99,763 

SENHOR DO BONFIM 4.346,80 0,086 99,849 

IPIAU 4.248,79 0,084 99,933 

ITABERABA 3.368,66 0,067 100,000 

TOTAL 5.057.507,98     

 
Fonte: SEFAZ 
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Notamos a concentração da arrecadação na IFEP e COFEP’s cerca 

de 87,384% do total da arrecadação do ICMS. Isso nos mostra a intensa 

concentração em um número relativamente pequeno de contribuintes 

em relação ao total, sendo indicador que pode facilitar sobre maneira o 

esforço de fiscalização da SEFAZ. Podemos ainda aprofundar mais a 

análise e dentro do grupo de grandes empresas descobrir a sua 

composição.  

 

Dividimos o referido grupo Grandes Empresas em nove grupos 

representativos e chegamos aos seguintes números. 

    

Distribuição Arrecadação de ICMS do Estado da Bahia por Distribuição Arrecadação de ICMS do Estado da Bahia por Distribuição Arrecadação de ICMS do Estado da Bahia por Distribuição Arrecadação de ICMS do Estado da Bahia por 

Grandes GrupGrandes GrupGrandes GrupGrandes Grupos de Contribuintes os de Contribuintes os de Contribuintes os de Contribuintes –––– Exercício de 2002 Exercício de 2002 Exercício de 2002 Exercício de 2002    

    
    

Grupos 

Arrecadação 

2002 %Total 

Num. 

Empresas 

        

Grandes 1 1.351.135,19 26,715 3 

Grandes 2 491.017,02 9,709 2 

Grandes 3 393.736,21 7,785 2 

Grandes 4 212.735,50 4,206 3 

Grandes 5 203.064,97 4,015 4 

Grandes 6 96.626,29 1,911 2 

Grandes 7 120.756,07 2,388 3 

Grandes 8 153.527,85 3,036 5 

Grandes 9 227.807,25 4,504 47 

Arrec. Grupos  3.250.406,35 64,269 71 

 Arrec. Total 5.057.507,98     

 

Fonte: SEFAZ 

 

Ao analisarmos os números verificamos que os nove grupos 

representativos respondem com 64,27% da arrecadação de ICMS, 

totalizando, a concentração é tremenda. Vamos comparar os grandes 

grupos destacados com as Inspetorias que na atualidade não fiscalizam 

grandes empresas. Para a análise escolhemos as três maiores e as três 

menores Inspetorias comparando-as aos nove grupos escolhidos. 
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Comparativo da Arrecadação ICMS Comparativo da Arrecadação ICMS Comparativo da Arrecadação ICMS Comparativo da Arrecadação ICMS ----    Estado da Bahia por Estado da Bahia por Estado da Bahia por Estado da Bahia por 

Grupo Grupo Grupo Grupo GGGGrande Contribuintesrande Contribuintesrande Contribuintesrande Contribuintes X Inspetorias  X Inspetorias  X Inspetorias  X Inspetorias –––– Exercício 2002 Exercício 2002 Exercício 2002 Exercício 2002    

    
Grupos – 

INFAZ 
Arrecadação ICMS 2002 

G-1 1.351.135,19 

G-2 491.017,02 

G-3 393.736,21 

G-4 212.735,50 

G-5 203.064,97 

G-6 96.626,29 

G-7 120.756,07 

G-8 153.527,85 

G-9 227.807,25 

Bonocô 90.230,67 

Iguatemi 60.854,93 

Feira 51.184,97 

S.Bomfim 4.346,80 

Ipiau 4.248,79 

Itaberaba 3.368,66 

 

Comparativo Arrecadacao Grupos- INFAZ
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Fonte: SEFAZ 

 

A representatividade das empresas pertencentes aos nove grupos 

na arrecadação de ICMS é enorme, todos os grupos possuem 
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arrecadação em 2002 maiores que todas as Inspetorias Regionais. 

Abaixo listamos as empresas pertencentes a esses grupos. 

 

Listagem Grandes Grupos CoListagem Grandes Grupos CoListagem Grandes Grupos CoListagem Grandes Grupos Contribuintes ntribuintes ntribuintes ntribuintes –––– Exercício 2002 Exercício 2002 Exercício 2002 Exercício 2002    
 

 

Empresa 
Arrecadação 

2002 

PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS                         1.325.657,56

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 13.894,07

PETROBRAS TRANSPORTES S/A  TRANSPETRO                       11.583,56

Grupo 1 – Grupo Petrobrás     

TELEMAR NORTE LESTE S/A 426.744,76

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 64.272,25

Grupo 2 – Grupo Telefonia Fixa   

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 350.444,04

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO 43.292,17

Grupo 3 – Grupo Energia Elétrica  

BRASKEM S/A 137.128,30

CARAIBA METAIS S/A 45.520,10

DETEN QUIMICA S/A 30.087,10

Grupo 4 – Grupo Industria    

COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS 75.600,53

PRIMO SCHINCARIOL IND. DE CERVEJAS S/A 59.295,98

CERVEJARIA AGUAS CLARAS S/A 47.798,46

NORSA REFRIGERANTES LTDA 20.370,00

Grupo 5 – Grupo Bebidas    

TELEBAHIA CELULAR S/A 63.348,06

MAXITEL S/A 33.278,24

Grupo 6 – Grupo Telefonia Celular    

BOMPRECO BAHIA S/A 62.859,04

COMPANHIA PRODUTORA DE ALIMENTOS 33.219,62

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 24.677,40

Grupo 7 – Grupo Alimentos    

SOUZA CRUZ S/A 44.333,45

J MACEDO ALIMENTOS NORDESTE S/A 29.622,17

LOJAS INSINUANTE LTDA 28.128,92

CARGILL AGRICOLA S/A 25.732,37

BUNGE ALIMENTOS S/A 25.710,95

Grupos 8 – Grupo Diversos   

Grupo 9 - Contribuintes Subst. Tributaria  

 
Fonte: SEFAZ 
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ALTO NÚMERO DE EXERCALTO NÚMERO DE EXERCALTO NÚMERO DE EXERCALTO NÚMERO DE EXERCÍCIOS A FISCALIZAR NÍCIOS A FISCALIZAR NÍCIOS A FISCALIZAR NÍCIOS A FISCALIZAR NO SEGMENTO O SEGMENTO O SEGMENTO O SEGMENTO 

DE GRANDES CONTRIBUIDE GRANDES CONTRIBUIDE GRANDES CONTRIBUIDE GRANDES CONTRIBUINTES.NTES.NTES.NTES.    

    
No atual modelo de fiscalização permanece alto o índice de 

exercícios em aberto no segmento de grandes contribuintes, com isso a 

SEFAZ ainda não consegui aproximar de forma definitiva o exercício 

atual do último exercício fiscalizado. Isto acaba gerando grandes 

passivos tributários e não contribui de forma efetiva para o incremento 

do fluxo de caixa do Estado ao não identificar prontamente erros de 

procedimento quanto a apuração do imposto devido. Em levantamento 

aproximado da IFEP, Inspetoria responsável pelos grandes contribuintes 

situados na região metropolitana, chegaremos em 2004 a 

aproximadamente quatro exercícios em aberto em média por 

contribuinte. Apesar desta média isoladamente não ser um bom 

indicativo, ela é bastante elevada. Existe a necessidade imperiosa de 

aproximar a fiscalização para o exercício atual como forma de melhoria 

do desempenho da arrecadação. 

 

    

ALOCAÇÃO ATUAL DOS RALOCAÇÃO ATUAL DOS RALOCAÇÃO ATUAL DOS RALOCAÇÃO ATUAL DOS RECURSOS HUMANOS NA ECURSOS HUMANOS NA ECURSOS HUMANOS NA ECURSOS HUMANOS NA 

FISCALIZAÇÃO DOS CONFISCALIZAÇÃO DOS CONFISCALIZAÇÃO DOS CONFISCALIZAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DA SEFAZTRIBUINTES DA SEFAZTRIBUINTES DA SEFAZTRIBUINTES DA SEFAZ    
 

 

Atualmente o corpo fiscal da Secretaria da Fazenda alocada na 

fiscalização do ICMS trabalha em 35 inspetorias de comércio que têm 

função de fiscalização e atendimento aos contribuintes de sua 

jurisdição, excetuando as grandes empresas que estão vinculadas as 

três Inspetorias de Empresas de Grande Porte. A fiscalização de 

estabelecimento dentro de cada INFAZ inclui contribuintes de três tipos 

de complexidade (Alta, Média e Baixa), logo em cada Inspetoria existem 

contribuintes dos três níveis. Esse sistema não considera a dispersão de 

recursos em elevado número de contribuintes não representativos na 

arrecadação de ICMS; dimensão geográfica do Estado; custos 

operacionais do esforço de fiscalização em Inspetorias de baixo nível de 

arrecadação; elevada concentração da arrecadação de ICMS em poucos 

contribuintes; reflexos e influências do modelo de fiscalização na 
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geração de emprego e renda; não exprimindo com clareza e eficiência a 

realidade, gerando graves distorções principalmente na fiscalização de 

grandes empresas na medida que a simplificação exagerada do sistema 

impõe dificuldades e sobrecarga de trabalho na fiscalização dos grandes 

contribuintes. Esse fato pode ser facilmente explicado quando 

observamos no quadro acima a grande diferença entre a arrecadação 

das diversas Inspetorias, se em cada uma delas existem contribuintes 

das três complexidades, podemos ter idéia da distorção ao 

compararmos que uma empresa de Baixa complexidade no sistema 

IFEP-COFEP5 seria de Alta complexidade em qualquer outra Inspetoria. 

 

 

PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    

 

O atual sistema de alocação de Recursos Humanos, baseado em 

três níveis de complexidade (Alta, Média e Baixa) e condicionado a 

INFAZ a qual esta vinculada a empresa não exprime de forma produtiva 

e eficiente a realidade do universo de contribuintes do Estado da Bahia, 

levando a SEFAZ a dispersar e não focar de forma eficiente seus recursos 

humanos e organizacionais. Este é o ponto crucial, definir um tipo de 

complexidade que exprima da forma mais próxima a realidade do 

conjunto de contribuintes a serem fiscalizados, não o contrário, o 

conjunto de contribuintes se adequar a um modelo de complexidade 

simplificado. Com base na análise destes dados propomos que a 

complexidade deve levar em conta primeiramente o aspecto da 

arrecadação de ICMS. Depois poderemos realocar os contribuintes, 

aumentando seu nível de complexidade, por outros fatores que não 

sejam a arrecadação de ICMS como, por exemplo: 

 

• Montante das operações da empresa. 

• Complexidade das operações e processo produtivo. 

• Montantes das exportações e importações. 

• Histórico fiscal de sonegação do contribuinte. 

• Não cumprimento da obrigação principal do contribuinte.    

    



 11 

Esta complexidade independe da Inspetoria, é inerente a empresa. 

Este parâmetro do modelo é importante para evitar a dispersão de 

recursos organizacionais humanos e materiais. 

 

Propomos a divisão das empresas na seguinte complexidade::::    

    

Grandes Empresas Grandes Empresas Grandes Empresas Grandes Empresas –––– Complexidade Complexidade Complexidade Complexidade    
    

NÍVELNÍVELNÍVELNÍVEL----1111 – Empresas que correspondem a aproximadamente 64,269% 
da arrecadação de ICMS do Estado. Empresas com boa saúde financeira 

e proprietárias de sólidos sistemas de negócios. Essas empresas serão 

fiscalizadas e acompanhadas por nove grupos compostos de auditores 

fiscais experiência na fiscalização de grandes contribuintes e com 

habilidades complementares, totalizando 48 auditores fiscais da IFEP – 

COFEP com os seguintes objetivos: 

 Maximizar a receita tributaria do Estado da Bahia alcançando 

patamares de receita superiores. 

 Atualizar os exercícios não homologados para num prazo 

máximo de dois anos para que no mês de marco do exercício corrente 

comecemos a fiscalizar o exercício anterior. 

 Incremento no esforço de cobrança dos créditos já constituídos. 

 Acompanhar o mês corrente e começar a atualizar a cobrança dos 

arquivos magnéticos bem como a sua consistência. 

 Diminuir ao máximo a ocorrência de erros no pagamento do ICMS 

normal, substituto, diferido com o intuito de dar sustentabilidade ao 

fluxo de caixa do Estado. 

 Impedir que erros no lançamento do ICMS no presente se 

acumulem dificultando o seu pagamento, gerando grandes passivos 

tributários. 

 Especialização das equipes na fiscalização de empresas nos 

setores mais dinâmicos da economia baiana. 

 Acompanhamento das redes de fornecedores e clientes sendo 

estas fiscalizações municiadoras de informações, para o controle de 

outras empresas. 

 Estabelecer mecanismo eficiente de dar continuidade a 

fiscalização de empresas cuja complexidade nos processos de 

produção, venda de mercadorias e serviços exigem para a produtividade 

do processo fiscal detalhamento dos processos, memória dos 

procedimentos executados e dos fiscais envolvidos.  
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NNNNÍVELÍVELÍVELÍVEL----2222 – Empresas que correspondem a aproximadamente 12,017% 
da arrecadação de ICMS do Estado. Empresas com boa saúde financeira 

e proprietárias de sólidos sistemas de negócios. Essas empresas serão 

fiscalizadas e acompanhadas pela IFEP – COFEP’s utilizando fiscais com 

experiência na fiscalização de grandes contribuintes com os seguintes 

objetivos: 

 Maximizar a receita tributaria do Estado da Bahia alcançando 

patamares de receita superiores. 

 Atualizar os exercícios não homologados para num prazo 

máximo de três anos no exercício corrente comecemos a fiscalizar o 

exercício anterior. 

 Acompanhar o mês corrente e começar a atualizar a cobrança dos 

arquivos magnéticos bem como a sua consistência. 

 Incremento no esforço de cobrança dos créditos já constituídos. 

 Diminuir ao máximo a ocorrência de erros no pagamento do ICMS 

normal, substituto, diferido com o intuito de dar sustentabilidade ao 

fluxo de caixa do Estado. 

 Impedir que erros no lançamento do ICMS no presente se 

acumulem dificultando o seu pagamento, gerando grandes passivos 

tributários. 

 Especialização das equipes na fiscalização de empresas nos 

setores mais dinâmicos da economia baiana. 

 

NÍVELNÍVELNÍVELNÍVEL----3333 – Empresas que correspondem a aproximadamente 7,38% da 
arrecadação de ICMS do Estado. Empresas com boa saúde financeira e 

proprietárias de sólidos sistemas de negócios.Essas empresas serão 

fiscalizadas e acompanhadas pelas Inspetorias utilizando fiscais com 

larga experiência na fiscalização de grandes contribuintes com os 

seguintes objetivos: 

 Maximizar a receita tributaria do Estado da Bahia alcançando 

patamares de receita superiores. 

 Atualizar os exercícios não homologados para que, num prazo 

máximo de 4 anos, no exercício corrente comecemos a fiscalizar o 

exercício anterior. 

 Incremento no esforço de cobrança dos créditos já constituídos. 

 Acompanhar o mês corrente e começar a atualizar a cobrança dos 

arquivos magnéticos bem como a sua consistência. 

 Diminuir a ocorrência de erros no pagamento do ICMS normal, 

substituto, diferido com o intuito de dar sustentabilidade ao fluxo de 

caixa do Estado. 
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 Impedir que erros no lançamento do ICMS no presente se 

acumulem dificultando o seu pagamento, gerando grandes passivos 

tributários. 

 Especialização das equipes na fiscalização de empresas nos 

setores mais dinâmicos da economia baiana. 

 

NÍVELNÍVELNÍVELNÍVEL----4444 – Empresas que correspondem a aproximadamente 1,74% da 
arrecadação de ICMS do Estado. Essas empresas serão fiscalizadas e 

acompanhadas pelas INSPETORIAS Regionais utilizando auditores fiscais 

com experiência na fiscalização de grandes contribuintes com os 

seguintes objetivos: 

 Maximizar a receita tributaria do Estado da Bahia alcançando 

patamares de receita superiores. 

 Atualizar os exercícios não homologados para que, num prazo 

máximo de quatro anos, no exercício corrente comecemos a fiscalizar o 

exercício anterior. 

 Acompanhar o mês corrente e começar a atualizar a cobrança dos 

arquivos magnéticos bem como a sua consistência. 

 Diminuir ao maximo a ocorrência de erros no pagamento do ICMS 

normal, substituto, diferido com o intuito de dar sustentabilidade ao 

fluxo de caixa do Estado. 

 Impedir que erros no lançamento do ICMS no presente se 

acumulem dificultando o seu pagamento, gerando grandes passivos 

tributários. 

 Especialização das equipes na fiscalização. 

 

NÍVELNÍVELNÍVELNÍVEL----5555 – Empresas que correspondem a aproximadamente 1,95% da 
arrecadação de ICMS do Estado. Essas empresas serão fiscalizadas e 

acompanhadas pelas INSPETORIAS Regionais utilizando auditores fiscais 

experiência na fiscalização de grandes contribuintes com os seguintes 

objetivos: 

 Atualizar os exercícios não homologados para que, num prazo 

máximo de cinco anos, no exercício corrente comecemos a fiscalizar  

exercícios com 2 anos de atraso. 

 Acompanhar o mês corrente e começar a atualizar a cobrança dos 

arquivos magnéticos bem como a sua consistência. 

 Diminuir a ocorrência de erros no pagamento do ICMS normal, 

substituto, diferido com o intuito de dar sustentabilidade ao fluxo de 

caixa do Estado. 

 Impedir que erros no lançamento do ICMS no presente se 

acumulem dificultando o seu pagamento. 
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Com base nos dados da planilha anexa chegamos resumidamente aos 

seguintes dados da participação dos diversos estratos de complexidade 

na arrecadação do ICMS do Estado da Bahia referente ao exercício de 

2002. 

ComplexidadeComplexidadeComplexidadeComplexidade    
Arrecadação Arrecadação Arrecadação Arrecadação 

ICMS 2002ICMS 2002ICMS 2002ICMS 2002    

% % % % 

Arrec.Arrec.Arrec.Arrec.    

% % % % 

Acum.Acum.Acum.Acum.    

NNNN----1111    3.250.406,353.250.406,353.250.406,353.250.406,35    64,26964,26964,26964,269            

NNNN----2222    607.772,54607.772,54607.772,54607.772,54    12,01712,01712,01712,017    76,28676,28676,28676,286    

NNNN----3333    373.423,67373.423,67373.423,67373.423,67    7,3847,3847,3847,384    83,67083,67083,67083,670    

NNNN----4444    88.125,3588.125,3588.125,3588.125,35    1,7421,7421,7421,742    85,41285,41285,41285,412    

NNNN----5555    98.98.98.98.010,87010,87010,87010,87    1,9381,9381,9381,938    87,35087,35087,35087,350    

OutrosOutrosOutrosOutros (N (N (N (N----6, 7, 8)6, 7, 8)6, 7, 8)6, 7, 8)    639.769,20639.769,20639.769,20639.769,20    12,65012,65012,65012,650    100,000100,000100,000100,000    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    5.057.507,985.057.507,985.057.507,985.057.507,98    100100100100,000,000,000,000    100,000100,000100,000100,000    

    

    

• Divisão das Grandes empresas em cinco tipos de 

complexidade – Nível 1, Nível 2, Nível 3, Nível 4, Nível 5. 

Níveis 1,2 – Sistema IFEP-COFEP. Níveis 3,4,5 – Inspetorias 

Regionais. 

• Divisão das Médias empresas em dois tipos de 

complexidade – Nível 6 – R$ 100.000≥ arrecadação anual ≥ 

R$ 50.000, Nível 7 – R$ 50.000> arrecadação ≥ R$ 20.000. 

Inspetorias Regionais. Dando prioridade a fiscalização de 

contribuintes com fortes indícios de irregularidades e 

seleção aleatória via sistema de informações. 

• Empresas de Baixa complexidade – Nível 8 – R$ 20.000 > 

arrecadação. Dando prioridade a fiscalização de 

contribuintes com fortes indícios de irregularidades e 

seleção aleatória via sistema de informações. 

• Devido a grande importância para a manutenção do fluxo 

de caixa do Estado, as setenta e uma empresas do N-1, 

deverão ser acompanhadas e fiscalizadas por nove grupos  

totalizando 48 auditores fiscais. O acompanhamento dessas 

empresas visa principalmente a necessidade de dar 

previsibilidade, estabilidade e crescimento à arrecadação de 

ICMS focando a fiscalização dos setores mais dinâmicos da 

economia baiana.    
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Os Níveis 2, 3, 4, 5 terão quantitativos de auditores fiscais 

suficientes para atender as suas necessidades de acompanhamento e 

fiscalização aproximando-se o exercício fiscalizado ao exercício 

corrente. Os Níveis 6, 7, 8 terão alocados auditores não alocados nos 

níveis anteriores para acompanhamento de contribuinte com fortes 

indícios de irregularidades e/ou seleção aleatória via sistema de 

informações.  

 

Depois de identificada a verdadeira prioridade de fiscalização, 

melhorará nossa produtividade sem a necessidade de agregar 

recursos humanos adicionais. Teremos que investir no 

aprimoramento do nosso corpo fiscal devido a fiscalização intensiva 

de contribuintes de maior complexidade. Com este novo modelo de 

fiscalização teremos auditado e acompanhado por volta de 87,50% 

de nossa arrecadação –Níveis 1 a 5, e se considerarmos que: 

 

• Fiscalizaremos dentro de outros parâmetros e amostragem 

inteligente os Níveis 6,7,8. 

• No segmento de Baixa complexidade a quase totalidade das 

ações fiscais não paga seu custo de alocação de fiscais, 

materiais e custos dos autos de infração gerados. 

• O SIMBAHIA é bastante significativo no segmento baixa 

complexidade. 

• Para ações graves contra a ordem tributária temos a INFIP6 

como responsável pela investigação; que deve ser 

fortalecida e seu funcionamento integrado com as 

fiscalizações das grandes empresas.  

• A fiscalização mais cuidadosa e sistêmica dos grandes 

contribuintes nos fornece informações de contribuintes de 

menor porte que transacionam constantemente com estas 

empresas. 

    

Com essas medidas teremos auditado e acompanhado com 

detalhes mais de 95% de nossa arrecadação de forma inteligente, 

organizada e sistêmica, logo a fiscalização de ICMS estará muito perto 
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de contribuir com eficiência e economia de recursos com sua parte para 

que a SEFAZ cumpra sua missão.  

 

 

RRRRESULTADOS ESPERADOSESULTADOS ESPERADOSESULTADOS ESPERADOSESULTADOS ESPERADOS    

    
São esperados os seguintes resultados com a adoção do novo 

modelo de fiscalização: 

 

 Aumento da arrecadação de ICMS do Estado da Bahia com a 

utilização da mesma estrutura de pessoal e recursos 

organizacionais. 

 Grande geração de passivos tributários devido a fiscalização 

de maior quantidade de exercícios de grandes empresas 

com grande velocidade. 

 Melhoria no desempenho da cobrança de passivos 

tributários referentes a fatos mais próximos do presente. 

 Correção imediata de possíveis irregularidades pelo 

acompanhamento do presente dos grandes contribuintes. 

  Concentração da fiscalização em empresas com boa saúde 

financeira e proprietárias de sólidos sistemas de negócios, 

fato que facilita a cobrança de ICMS. 

 Desconcentração da fiscalização de ICMS em contribuintes 

com baixa capacidade contributiva, estimulando emprego e 

renda. 

 Economia de custo na concentração da fiscalização numa 

área geografica pequena. 

 

Apesar de ser de difícil previsão do percentual de créditos reclamados 

gerados por esse novo sistema, poderemos fazer um exercício de 

números bastante conservador. Com uma arrecadação de ICMS do 

Estado da Bahia em 2003 de R$5,6 bilhões de reais; se conseguirmos 2% 

de ICMS cobrado adicionalmente ao que já é cobrado chegaremos a 

importância de R$ 112 milhões de reais por ano fiscalizado, 

considerando que são em média 4 exercícios em aberto que seriam 

atualizados, teremos aproximadamente R$ 448 milhões adicionais 

concentrados em empresas na sua maioris com boa saúde financeira e 
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proprietárias de sólidos sistemas de negócios, fato que facilita a 

cobrança de ICMS. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS    
 

 

O esforço de fiscalização da SEFAZ deve ser direcionado a 

fiscalização de empresas de Grande Porte. Nessas empresas o resultado 

é sempre satisfatório para o Estado, seja através da efetivação correta 

da sua arrecadação espontânea, seja pela recuperação de crédito 

tributário, seja pelo custo benefício das fiscalizações alocadas. A 

imprevisibilidade quanto ao tempo para a conclusão dessas 

fiscalizações. A necessidade de entendimento do processo produtivo. A 

complexidade dos processos, principalmente os de acumulação de 

créditos. A complexidade das operações com mercadorias e serviços.A 

necessidade de uma fiscalização continuada e acompanhada dificulta 

seu enquadramento num modelo aonde à premissa básica é a 

fiscalização de contribuintes de menor complexidade; necessitando, 

pois de um modelo exclusivo. Por isso que a concentração dos recursos 

humanos na fiscalização de contribuintes com grande potencial de 

arrecadação é o caminho mais apropriado para manutenção crescente 

dos recursos financeiros destinados ao Estado para atendimento das 

necessidades de sua população.  
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1 SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 
2 ICMS – Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços 
3 Simbahia – Grupo de empresas com critérios simplificados de apuração e pagamento do ICMS. 
4 Inspetoria – Unidade da estrutura organizacional da SEFAZ responsável pelo atendimento e 

fiscalização de contribuintes do Estado da Bahia. 
5 IFEP-COFEP – Inspetorias responsáveis pela fiscalização de grandes contribuintes. 
6 INFIP – Inspetoria responsável pela apuração de grandes fraudes envolvendo o ICMS. 


