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A P R E S E N T A Ç Ã O 

 
 
 

 
Este trabalho constitui-se na dissertação final a ser apresentada ao Curso 

de Especialização em Administração Pública, coordenado pela Escola de 

Administração da Universidade Federal da Bahia UFBA, desenvolvido no período 

de março de 2001 à março de 2002.   

Algumas características específicas caracterizam os limites deste trabalho. 

Em primeiro lugar, o caráter profissionalizante desta formação pósgraduada 

supõe uma estreita ligação entre os conteúdos programáticos do curso e sua 

aplicabilidade às atividades profissionais. Assim, a minha compreensão ao iniciar 

o curso era de que este trabalho final pudesse, de alguma forma,  contribuir para o 

aperfeiçoamento e/ou avaliação de programas institucionais da Secretaria da 

Fazenda do Governo do Estado da Bahia, órgão ao qual pertenço.  

Em segundo lugar, o pequeno prazo de doze meses entre o cumprimento 

dos créditos e a conclusão da monografia, associada, ainda, ao desenvolvimento 

dos compromissos profissionais, delimitam por si só os alcances deste trabalho: 

com um exíguo prazo de elaboração ele caracteriza-se por um trabalho inicial que 

busca sobretudo argumentar os limites da política tributária frente à justiça 

redistributiva de renda, utilizando do instrumental teórico fornecido pelo curso e de 

dados secundários existentes, retrabalhados com o objetivo de apoiar algumas 

hipóteses preliminares. Não se trata, portanto, de um projeto de maior fôlego 

acadêmico, que implicaria no aprofundamento teórico de certas variáveis, mas tão 

somente num exercício prático de esboçar uma problemática, resgatando 

contribuições dos Seminários na aplicação à nossa prática profissionalizante. 

Na oportunidade, gostaria de registrar os meus agradecimentos à SEFAZ 

por ter me proporcionado fazer este curso e a todos aqueles que, direta e 

indiretamente, me ajudaram com dados e análises, especialmente à Anete, pelas 

suas críticas e sugestões. 



 3

SUMÁRIO 

 
APRESENTAÇÃO 
 
TABELAS E GRÁFICOS 
 
INTRODUÇÃO 
 
1. Objetivos e justificativa 
 
2. O problema da pesquisa: principais hipóteses e detalhamento das 
questões da pesquisa. 
 
3. Crítica às fontes, delimitação conceitual e o universo da pesquisa. 

3.1. O conceito de informalidade definido para pequenas empresas –      
         IBGE/OIT 
3.2 Algumas delimitações legais do SimBahia 
3.3 Caracterização das microempresas no RICMS - SimBahia  
3.4 Comparação da dimensão analítica de estruturação da micro 

empresa com os dispositivos institucionais da tributação. 
3.5 Definição de contribuinte, segundo o RICMS. 

 
CAPÍTULO I - A POLÍTICA FISCAL NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO DA 
ECONOMIA 

1. O diagnóstico da governabilidade no contexto da globalização da 
economia. 

2. Características gerais da reforma institucional brasileira. 
3. Os efeitos sociais da abertura econômica neoliberal e do ajuste 

institucional brasileiro 
 
CAPÍTULO II –  CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DE IMPOSTOS 
NO BRASIL: tendências, comparação com outros países e efeitos sociais. 
 
1. A evolução do montante dos impostos 
2. A capacidade contributiva / carga efetiva: uma parâmetro desigual. 
3. A estrutura dos impostos e repercussões desiguais 
4. A incidência dos impostos sobre as classes sociais. 
 
 



 4

CAPÍTULO III – ALGUMAS TENDÊNCIAS DA ECONOMIA INFORMAL: 
destaque para as empresas do comércio. 
 
CAPÍTULO IV - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DAS MICROEMPRESAS : 
Exigências quanto à inscrição 
 
1. Exigências relativas à documentação (para inscrição) 
2. Registro do fluxo das atividades no sistema fiscal: documentação 
3. Obrigatoriedade de informe contábil anual 
 
CAPÍTULO V – A RENTABILIDADE DAS MICROEMPRESAS DE MAIS BAIXA 
RENDA ( ME –1 ): cálculos de receita e despesa  
 
1. ALTERNATIVA I – Cálculo de rentabilidade dos estabelecimentos do 

comércio. 
2.  ALTERNATIVA II – Cálculo sem os Ambulantes/Vendedores de Porta em 

Porta. 
3. ALTERNATIVA III - Cálculo de rentabilidade das empresas que integram a 

economia informal e que se situam na faixa de receitas de até  
R$3000/mês. 

4. Conclusões: tributação, rentabilidade e justiça redistributiva 
 
 
VI - ANEXO – ALGUNS INDICADORES RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DAS 
MICROEMPRESAS (ME-1) NO ESTADO – Dados da SEFAZ 
 

VII- CONCLUSÃO FINAL. 
 
BIBLIOGRAFIA 



 5

TABELAS E GRÁFICOS 
 
TABELA    I    –    Evolução da Carga Tributária no Brasil  (1950 à 2001) 
TABELA II – Carga efetivas, Potencial e Esforço Tributário, segundo países 
(1995- 1996) 
TABELA   III   –   Distribuição da Receita Tributária no Brasil ( 1980-2000) 
TABELA IV – Empresas do setor informal, por grupo de atividade e valores da 
receita. Bahia, 1997. 
TABELA V- Empresas do setor informal, segundo grupo de atividades e valor da 
despesa. Bahia, 1997 
TABELA VI – Empresas do setor informal, segundo uso de equipamentos e 
instalações. Bahia,1997. 
TABELA VII – Contribuintes do SimBahia, 2001 

TABELA XI - Empresas do setor informal, segundo equipamentos e/ou instalações 
próprias e valor dos equipamentos e instalações, por grupos de atividade– Bahia, 
1997 
TABELA X -– Empresas do setor informal, que fizeram investimentos e/ou 
aquisições nos últimos 12 meses e valor médio dos investimentos e aquisições, 
por grupos de atividade, segundo a origem dos recursos. Bahia, 1997 
TABELA XI - Empresas do setor informal, por forma de contabilidade, segundo o 
tipo de empresa e os grupos de atividade. Bahia – 1997 
TABELA XII - Empresas do setor informal, por tipo de empresa, segundo os 
indicadores de formalização . Bahia – 1997 
TABELA XIII– Empresas do setor informal, por grupos de atividade, segundo os 
indicadores de formalização. Bahia – 1997 
TABELA XIV– Pessoas ocupadas nas empresas do setor informal, por posição na 
ocupação, segundo o sexo e o nível de instrução, Bahia – 1997 
Tabela XV – Pessoas ocupadas nas empresas do setor informal, por posição na 
ocupação, segundo os grupos de atividade Bahia – 1997 
Tabela XVI – Pessoas ocupadas nas empresas do setor informal, por posição na 
ocupação, segundo os grupos de atividade. Bahia – 1997 
GRÁFICO 1 – G. 1-  Contribuintes do SimBahia, 2001 
GRÁFICO 2 – G2.1. Composição dos Contribuintes no Estado da Bahia,  2001 
                       G2.2. Composição dos Contribuintes do SimBahia, 2001 
GRÁFICO 3 – G. 3.  Cobrança do ICMS- Micro empresa, via COELBA e DAE. 
Bahia, 2001 
GRÁFICO 4 – G. 4  Média da arrecadação por Empresa de Pequeno Porte e por 
Microempresa. Bahia, 2002 
GRÁFICO 5 – G.5. Participação dos contribuintes na arrecadação do Estado. 
Bahia/SimBahia, 1999 à 2001. 



 6

 

Política tributária e justiça  redistributiva no Brasil:  

uma relação imperfeita 
 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 
1. Objetivos e justificativa 
 

Este trabalho busca analisar, de forma preliminar,  algumas hipóteses que 

condicionam uma relação paradoxal entre a eficiência institucional na área 

tributária, num contexto de profundas e históricas desigualdades, que caracteriza 

o processo de desenvolvimento da sociedade brasileira. Ou seja, como atingir 

eficácia dos processos de coleta e controle dos impostos, considerando as 

condições de precarização das microatividades que compõem o chamado 

‘mercado informal’ da economia baiana, o qual representa uma participação 

significativa nesta economia.  

Dois aspectos fundamentais orientaram a escolha do objetivo deste 

trabalho. De um lado,  a constatação, resultante da minha prática profissional na 

fiscalização dos tributos, da enorme distância entre a complexidade do sistema de 

registro e controle da arrecadação dos impostos frente a uma significativa parcela 

da população que, muitas vezes, sequer teve acesso ao instrumento básico da 

escolarização.  

Efetivamente, na oportunidade em que exerci a função de Auditor Fiscal na 

região de Ilhéus, em 1998, ao proceder um processo de checagem de 
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microempresas que há algum tempo não apresentavam quaisquer registros de 

impostos,  constatei, na prática, os limites de aplicação de certos instrumentos 

tributários frente à realidade efetiva do que tem se caracterizado, no Brasil, como 

microempresa e as dificuldades e paradoxos daí decorrentes. 

Apenas para caracterizar, retomo aqui dois casos que me pareceram 

explicitar a distância existente entre um eficiente e moderno sistema de 

arrecadação e as condições reais efetivas de reprodução das chamadas micro, 

principalmente daquelas de baixíssima receita, que nada mais são, senão 

atividades precarizadas utilizadas por uma população trabalhadora que sobrevive  

fora do pequeno comércio, do pequeno artesanato ou da pequena prestação de 

serviços, buscando  aceder à alguma forma de renda e criar, portanto, as 

condições mínimas de sua sobrevivência e reprodução familiar. Infelizmente os 

dois casos que vou relatar a seguir não constituem-se em exceção daquilo que 

habitualmente se convencionou chamar como  microempresa, no Brasil. O nome 

de um desses estabelecimentos “O Sol Nasceu para Todos” sugeriu o título dessa 

monografia, já que contém, na sua formulação espontânea, a idéia de que a 

atividade de venda de bebidas e de refeições populares, pudesse criar a 

oportunidade de emprego, tão propalada como um dos objetivos da política de 

geração de emprego e renda, voltada para esta faixa de população como 

alternativas ao progressivo processo de precarização e desemprego de 

trabalhadores, que caracteriza a etapa de reestruturação produtiva e de 

globalização da economia brasileira.  
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Assim é que, ao localizar o bar e restaurante  “O Sol Nasceu Para Todos”, 

situado à margem da rodovia Olivença/Una, deparei-me com a seguinte situação:   

O ‘estabelecimento’, cobertura de palha, cimentado grosso, mesas e bancos de madeira 
tosca, fincados no chão. A área de trabalho era de tábuas e as prateleiras também. A 
‘proprietária’, Da. Joana, não tinha e nem sabia o que era “Talão de Notas Fiscais’. O seu 
estoque: dois engradados de cervejas; um de refrigerantes; um litro e meio de tubainas, 
além de balas, chicletes, farinha, cigarros....cuja compra era controlada em anotações 
pouco claras feitas em pedaços de papel de embrulho, pregadas num esteio do telhado. O 
estoque não chegava à R$500,00. A capacidade contributiva era zero ou as condições 
reais indicavam uma total incapacidade contributiva. 

 

Segue-se um segundo exemplo, agora vinculado ao ‘ramo de confecções’: 
 

Busquei Da. Lourdes, considerada ‘microempresária do setor de confecções’, num 
aglomerados de quinze casebres, localizado a um quilômetro e meio da rodovia 
Ilhéus/Itabuna. Aguardei a sua volta da mariscada no mangue. Seu ‘estabelecimento’ era 
na pequena sala da residência. Em cinco prateleiras de madeira, apoiadas sobre blocos de 
cerâmica, via-se o ‘estoque’ de calções e calcinhas infantis, camisetas de malhas, 
alpercatas de borrachas. O estoque também beirava R$500,00. Mesmo quadro anterior: 
sem Talões de Notas Fiscais, inexistência de notas de compras, qualquer forma de 
controle, ou seja, total incapacidade contributiva. 

 

O que estes dois exemplos querem revelar é que tanto no plano da geração 

de renda, tanto em termos de instrumentos contábeis, que caracterizam o fluxo 

desta pequena economia, milhares desses considerados pequenos 

estabelecimentos e proprietários estão longe de integrarem a moderna economia, 

revelando uma profunda precariedade quanto às condições efetivas de poderem 

se integrar como contribuintes às exigências de institucionalização da política 

tributária. 

Razoável conhecedor da Bahia, sentia que este quadro não era uma 

situação particular, mas atingia milhares de pessoas e famílias (enquadradas ou a 

serem enquadradas na “categoria” de microempresários), cujas atividades 

representam muito mais recursos criados por estas pessoas no enfrentamento da 
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luta pela sobrevivência, que setores complementares à dinâmica de modernos 

setores da economia.  

 

2. O problema da pesquisa: principais hipóteses e detalhamento das 
questões da pesquisa. 
  

Efetivamente, a visão dominante de eficiência do Estado, no âmbito 

tributário, traduz-se por potencializar e melhorar a arrecadação e reduzir a evasão 

fiscal, o que passa por um aperfeiçoamento dos controles sobre os contribuintes e 

pela ampliação da malha contributiva. Estas diretrizes estão especificadas e 

detalhadas na legislação tributária, qualificando de forma minuciosa todos os 

elementos e processos no Regulamento do ICMS- RICMS, com seus Anexos e 

Circulares. Se se somar a estas diretrizes preocupações de ordem moral e 

institucional de superação de supostas práticas lesivas e corruptivas vigentes no 

País, no sentido de evasão tributária, as exigências de cumprimento e eficiência 

do sistema tributário, tanto arrecadador como controlador, tornam-se maiores, 

particularmente num contexto em que a crise do Estado, e o seu 

redimensionamento atribui ao setor tributário uma função estratégia fundamental. 

Dessa  perspectiva normativa, a tecnocracia estatal busca, através do 

aperfeiçoamento dos instrumentos normativos e regulamentares, além de ações 

complementares de mobilização da população contribuinte, delinear metas e 

ações que se expressem em indicadores de crescimento da receita e do número 

de contribuintes. Embora reconhecendo não só a necessidade como a 

legitimidade dessas ações, observa-se, no entanto, que a sua efetivação frente à 
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uma realidade que historicamente gerou uma profunda segregação e 

diferenciação sociais torna esta política muitas vezes inócua; produz custos 

adicionais sem retorno; além de contribuir para aprofundar as históricas 

desigualdades sociais.   

A raiz desta situação encontra-se na desconexão da política tributária de 

uma política econômica e de desenvolvimento mais ampla, que implique adequar 

e compatibilizar as diversas políticas oficiais entre si e estas às condições reais de 

estruturação da sociedade e da economia. A falta de adequação das técnicas 

institucionais e gestoras aos objetivos maiores de desenvolvimento sustentável e 

combate às iniqüidades são fatores determinantes da fragilidade em que se 

assentam alguns desses instrumentos gestores, que podem apresentar eficácia no 

plano da sofisticação dos recursos instrumentais e suportes técnicos, mas injustas 

do ponto de vista do alcance maior dos compromissos públicos, no plano da 

integração social e do desenvolvimento econômico auto sustentável.  

Desta forma, construí a hipótese central deste trabalho e da análise que 

propus desenvolver, de que “a eficácia administrativa e institucional do sistema 

tributário, voltado para a integração do contingente da microempresa como 

contribuinte, não pode estar restrita aos instrumentos de controle e rotinas 

administrativas, mas a eficácia supõe adequá-las às reais condições de 

estruturação deste setor”. 

Neste sentido, foi-se consolidando, ao longo do curso, para mim, a 

necessidade de se enfrentar o paradoxo entre a modernização e o 

aperfeiçoamento dos instrumentos de controle fiscal do ICMS e a precária 
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estruturação da microeconomia. Como conciliar a eficiência do 

gerenciamento com o princípio de execução de uma justiça redistributiva? 

Assim, algumas questões desdobram esta questão central:  

• Como conciliar os objetivos da eficácia da política tributária, 

notadamente o ICMS, com a eficácia e o desempenho da política de 

geração  e renda, voltada para os setores mais empobrecidos da 

população?  

• Entendendo que a política tributária é um elemento estratégico de 

eficiência do Estado, cuja capacidade de arrecadação potencializa a 

capacidade efetiva de ação e produção de políticas estatais, como 

dimensionar os instrumentos tributários no sentido de torná-los eficientes 

no âmbito dos instrumentos de gestão e controle, mas também justos do 

ponto de vista de uma política redistributiva, um dos princípios 

fundamentais da política tributária?  

• Enfim, como conciliar a eficiência da máquina arrecadadora e 

controladora à produção da cidadania e da justiça social, num quadro 

democrático que implica gerar condições efetivas de  superação das 

condições de desigualdades econômico-sociais?  

• Ainda, num âmbito mais estrito, relativo à uma avaliação do sistema 

institucional de controle da arrecadação, vale perguntar: até que ponto 

os custos oficiais dos recursos mobilizados para a fiscalização desta 

faixa de população justificaria um maior retorno em termos do volume da 

arrecadação obtida, nesta  faixa de empresas?  
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• E mais, que recursos simplificados poderiam ser usados no sentido de 

desburocratizar a máquina estatal da fiscalização dessas atividades, 

tornando-a mais eficiente; dar legalidade às atividades desenvolvidas no 

âmbito desses setores, integrando-as aos controles fiscais e ao mesmo 

tempo reduzindo o custo da operação institucional e efetivando uma real 

justiça social frente aos setores precarizados da economia ‘informal’? 

Estas são algumas das questões que este trabalho  procura desenvolver, 

com base nos dados disponíveis, de caráter secundário.  

 

3. Crítica às fontes, delimitação conceitual e o universo da pesquisa. 
 

Buscando levantar os dados que subsidiassem uma análise dessas 

questões, contata-se: 

 (i)  uma precariedade da informação disponível. Efetivamente, são poucos 

os dados que buscam articular a efetividade dos instrumentos de tributação e dos 

impostos à dinâmica da segmentação social, tanto no que diz respeito às 

exigências, às cobranças, como em relação aos controles e às prestações de 

serviços estatais redistributivos destes impostos. Existem reclames, denúncias e 

descrições de facetas destes problemas, mas carecemos de estudos que 

avancem no aprofundamento dessas relações paradoxais, especialmente na 

crítica aos instrumentos gestores; 

(ii)  um distanciamento entre o modelo vigente, que orienta a formulação 

dos instrumentos da legislação e os controles administrativos nesta área, 
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assentado numa concepção que predomina a vigência da estruturação desses 

setores segundo padrão de estruturação das modernas atividades capitalistas, 

longe, portanto, da realidade que constrói o real perfil desses sujeitos econômicos 

precarizados, que estão associados ao  mercado informal da economia. Ou seja, 

prevalece uma profunda diferenciação interna neste setor, sem que se observe, no 

âmbito dos instrumentos institucionais e da legislação, uma adequação destes às 

reais condições do que se convenciona chamar de ‘microempresário’.  

De forma à estabelecer alguns parâmetros e limites à esta análise optei por 

definir previamente o segmento básico sobre o qual vamos aprofundar este 

trabalho, garantindo coerência às avaliações e recomendações práticas aqui 

sugeridas.  

Isto supõe levantar um conjunto de conceitos oficialmente tratados pela 

legislação e órgãos de estatísticas oficiais para este setor, que auxilie proceder à 

crítica e a delimitar o segmento mais vulnerável deste setor, o qual se constituirá 

no universo central do nosso argumento.  

 

3.1. O conceito de informalidade definido para pequenas empresas – 
IBGE/OIT 

 
Iniciando por delimitar a micro ou pequena empresa que integra o chamado 

setor informal da economia, a pesquisa desenvolvida pelo IBGE(1997) – 

Economia Informal Urbana (Vol. 3), acompanhando as recomendações que se 

seguiram à 15ª Conferência de Estatísticas do Trabalho, promovida pela 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, em janeiro de 1993, institui algumas 



 14

variáveis e características que constituem o chamado setor informal e as unidades 

econômicas que aí se integram:  

• “para delimitar o âmbito do setor informal o ponto de partida é a unidade econômica, 
entendida como unidade de produção, e não o trabalhador individual ou a ocupação 
por ele exercida; 

• fazem parte do setor informal as unidades econômicas não agrícolas que produzem 
bens e serviços com o principal objetivo de gerar emprego e rendimento para as 
pessoas envolvidas, sendo excluídas aquelas unidades engajadas apenas na produção 
de e serviços para o autoconsumo; 

• as unidades do setor informal caracterizam-se pela produção em pequena escala, 
baixo nível de organização e pela quase inexistência de separação entre capital e 
trabalho, enquanto fatores de produção; 

• embora útil para propósitos analíticos, a ausência de registros não serve de critério 
para a definição do informal na medida em que o substrato da informalidade se refere 
ao modo de organização e funcionamento da unidade econômica e não ao seu status 
legal ou às suas ralações que mantém com as autoridades públicas. Havendo vários 
tipos de registro, esse critério não apresenta uma clara base conceitual; não se presta 
a comparações históricas e internacionais; e pode levantar resistência junto aos 
informantes; e 

• a definição de uma unidade econômica como informal não depende do local onde é 
desenvolvida a atividade produtiva, da utilização de ativos fixos, da duração das 
atividades das empresas (permanente , sazonal ou ocasional) e do fato de tratar-se da 
atividade principal ou secundária do proprietário da empresa.” 

 
Ou seja, a dimensão da informalidade, do ponto de vistas analítico para 

esta pesquisa do IBGE subsidiada pela OIT, não se refere ao seu status legal ou 

às relações que as unidades econômicas mantém com as autoridades públicas 

mas se refere ao modo de organização e funcionamento da unidade 

econômica, caracterizada pela quase inexistência da diferenciação entre capital e 

trabalho, como fatores de produção com a finalidade de gerar emprego e renda. 

Assim, do ponto de vista da estruturação da política tributária impõe-se reconhecer 

este limite para algumas das unidades econômicas que integram o setor da “micro 

empresa”.  
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3.2. Algumas delimitações legais e o SimBahia. 
 
 

O SimBahia – Regime Simplificado de Apuração do ICMS foi criado pela 

Lei no 7357, de 04 de novembro de 1998 e regulamentado pelo Decreto no 7466 

de 17 de novembro de 1998. 

A Lei no  7556 de 20 de dezembro de 1999, acompanhada do Decreto 7729 

de dezembro de 1999,  fizeram alterações, fundamentalmente, sobre os limites de 

receita para enquadramento nas faixas de ICMS. 

O objetivo principal é de dispensar um tratamento diferenciado às Empresas 

de Pequeno Porte, às Microempresas e Ambulantes. Este tratamento diferenciado 

tinha 2 componentes básicos: 

• diminuir a carga tributária; 

• simplificar os processos de controle e de cobrança. 
 

As Empresas de Pequeno Porte (EPP) , estrutura-se, atualmente, em  8 

grupos, conforme faixas de Receita Bruta Ajustada Anual, entre os limites de 

R$240 000,00 até R$1 200 000,00 e com alíquotas variando para estas faixas de 

2,5% a 6%. 

Já as Micro Empresas (ME) apresenta a seguinte divisão por grupos, 

conforme a Receita Bruta Ajustada Anual: 
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Grupo                             Faixa de Receita                                                Valor fixo 
Mensal 
EM-1                     até R$30 000,00                                                          R$25,00 
EM-2                     acima de R$30 000,00 até R$60 000,00                     R$50,00 
EM-3                     acima de R$60 000,00 até R$90 000,00                     R$100,00 
EM-4                     acima de R$90 000,00 até R$120 000,00                   R$150,00 
EM-5                     acima de R$120 000,00 até R$150 000,00                 R$210,00 
EM-6                     acima de R$150 000,00 até R$180 000,00                 R$290,00 
EM-7                     acima de R$180 000,00 até R$210 000,00                 R$370,00 
EM-8                     acima de R$210 000,00 até R$240 000,00                 R$460,00 

 
Os Ambulantes, de forma resumida, são enquadráveis nesta categoria no 

RICMS-SimBahia, quando atendem às seguintes condições: 

• não têm domicilio; 

• não podem efetuar compras acima de R$ 20.000,00 
/ano; 

• só podem transitar com mercadorias cujo total não 
ultrapasse R$ 1.500,00; 

• são isentos; 

• são dispensados da Declaração do Movimento 
Econômico de Microempresa (DME).  

 
É importante destacar-se que: os ambulantes (isentos) distinguem-se, 

fundamentalmente, das empresas de menor faixa de renda (as EM-1), objeto 

central de nosso estudo e análise,  por não terem domicílio, podendo obter 

receita e lucro superiores àquelas.1 

  Estas ‘microempresas’, no entanto, situadas nas mais baixas faixas de 

renda (EM-1), dadas as condições específicas de seu funcionamento, que 

envolvem domicílio fixo, implicam, por princípio, maiores despesas de instalações 

                                                 
1 O termo usado para nominar a pequena empresa é microempresa. Micro = (10-6). No caso do RICMS os 
limites de receita anual das microempresas vão de R$0,00 até R$240 000,00. Nos formulários internos da 
SEFAZ os grupos aparecem de EM-1 a EM-8. Devido à situação caótica da faixa de menor renda entre as 
microempresas, as (EM-1), optei por centrar nosso estudo sobre a ação fiscal nesta faixa de renda 
para fins dos objetivos analíticos deste trabalho. 
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(domicílio, instalações, luz...)  do que os ambulantes, e, além disso também mais 

obrigações formais frente ao Fisco. Ou seja, apesar de muitas vezes 

apresentarem igualdade ou até inferioridade na renda, estão submetidos a 

obrigações fiscais, enquanto estas são isentas para os ambulantes. Pode-se, 

então, supor que o tratamento diferenciado entre estas duas categorias deve-se 

mais às dificuldades (impossibilidades?) do Estado em fiscalizar os ambulantes do 

que um tratamento técnico equivalente baseado na receita, elemento norteador 

dos demais grupos de contribuintes. 

Além das questões econômicas, principalmente diminuir a carga tributária 

sobre as empresas abrangidas, inclusive com o risco de diminuir a arrecadação 

estadual, o SimBahia, desde a sua criação, objetivou também a simplificação do 

controle e da cobrança, através dos seguintes procedimentos e critérios: 

 

• Pela fixação de valores fixos para as Microempresas 
ou de alíquotas (%) para Empresas de Pequeno 
Porte, agrupadas por faixas de receitas; 

• .Criação de mecanismos opcionais de pagamento, 
principalmente para as Microempresas, através de 
agentes arrecadadores (COELBA – na conta de 
energia); 

• Desenvolvimento de facilidades de comunicação, 
inclusive apresentação de legislações e de relatórios 
via sistemas eletrônicos para quem deles pudesse e 
quisesse usá-los. 

 

 
 
 
 



 18

 
 
3.3. Caracterização das microempresas de menor faixa de renda (ME-1) no 

RICMS - SimBahia  
 

No que diz respeito particularmente às microempresas situadas na faixa de 

menor nível de renda, (ME-1) o RICMS estabelece que: 

• tenham receita ajustada igual ou menor à R$ 30.000,00/ano; e  

• contribuição mensal de R$25,00. 

Nos demais aspectos estão inteiramente enquadradas no tratamento 

estabelecido para as microempresas. 

 
3.4. Comparação da dimensão analítica de estruturação da micro empresa 

com os dispositivos institucionais da tributação. 
 

O tratamento analítico da pesquisa sobre o setor informal do IBGE não 

destaca os estabelecimentos, dos ambulantes e vendedores de porta em porta. 

O RICMS, no entanto, incorpora estes últimos como contribuintes normais e 

enquadráveis na chamada alíquota cheia (17%), quando comercializam produtos 

de outras empresas, que usam de programas de publicação e de marcketing. No 

entanto, do ponto de vista operacional, não existem instrumentos da SEFAZ para 

seu acompanhamento e fiscalização e nem qualquer ‘auto de infração’ lavrado 

contra vendedores desta categoria. Circulam e sobrevivem na penumbra do 

desconhecimento, e, do ponto de vista da legalidade, acabam por recaírem 

involuntária e injustamente  numa categoria  de ‘marginalidade’. 
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            Os ambulantes, anteriormente já caracterizados segundo o RIMS, na sua 

maioria não são cadastrados, aproximando-se muito das ME-1 ( microempresa 

de menor faixa de renda) e são de difícil identificação no conjunto de dados da 

pesquisa do IBGE, a não ser pela hipótese, segundo o RICMS, de não terem 

domicílio. 

 
            Entretanto, mesmo não tendo significação destacada no montante das 

receitas e despesas constantes das tabelas da pesquisa, não se pode deixar de 

considerá-los, ambulantes e vendedores de porta em porta, mesmo que por 

aproximações e inferências.  

Do ponto de vista das atividades desempenhadas, evidentemente, as 

empresas mais genuinamente vinculadas ao ICMS são as do comércio, no 

universo do Mercado Informal da Economia, enquanto, entre os grandes 

contribuintes, são as empresas vinculadas às atividades  industriais. Daí o 

destaque das nossas análises para as microempresas situadas nas menores 

faixas de renda do setor comercial – ME-1. 

 
3.5. Definição de contribuinte, segundo o RICMS. 
 

Para um bom entendimento dos contribuintes, no que diz respeito ao ICMS, 

é necessário compreender o conceito definido nas legislações específica, 

enfeixado no RICMS . Nestas,  a caracterização de ‘contribuinte’, corresponde:  

“Art.36. Contribuinte do ICMS é qualquer pessoa física ou jurídica que 
realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 
operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de 
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transporte interestaduual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior.” 

 “Art.151. O que caracteriza ser determinada pessoa contribuinte ou do 
ICMS não é o fato de estar ou não inscrito no cadastro estadual, e sim o 
preenchimento ou não dos requisitos do art.36.” 

Este artigo da Lei detalha, ainda, dezenas de situações de enquadramento 

nessa condição. 

Assim, pessoas e grupos, organizados ou não, enquadrados de forma clara 

nos artigos acima, estão no campo de controle do Estado no que diz respeito ao 

ICMS. Também aí estão os prestadores de serviços, quando fornecem materiais, 

incorporados nos preços dos serviços. Fora do ICMS podem estar no campo do 

ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos 

municípios, ou, simultaneamente sob duplo controle. Pouco importa a receita. O 

controle é amplo e irrestrito. 

Retornando à questão central deste trabalho, pode-se concluir, portanto, 

que o caráter amplo e geral do “contribuinte”, deixa de considerar diferenciações 

importantes no padrão de organização e funcionamento de micro e/ou pequenas 

empresas, podendo, desta forma, contribuir para a falência destas últimas e/ou a  

ineficiência das políticas, dada a incompatibilidade entre a geração de renda 

efetiva e as obrigações tributárias a que estão submetidas. Ou, quando nada, 

levam estas empresas e estes trabalhadores aí vinculados, injustamente, a 

recaírem na condição de “marginalidade”, criminalizando-os seja pela 

inadequação dos instrumentos de tributação, de arrecadação e de controle, seja 

pela fragilidade sócio-econômica, organizacional e administrativa desses setores 

econômicos  já tão explorados. 
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Considerando-se a realidade das microempresas de menor faixa de 

renda – ME-1, segmento que constitui o universo de nossas análises e 

observações, desenvolvemos as seguintes hipóteses:  

• Os processos de inscrição e de controle são altamente 

tecnocratas, de custo elevado, não compensando à SEFAZ 

cobrar o ICMS, dados os custos administrativos indiretos, 

de caráter elevado, envolvidos nessas operações; 

• Por outro lado, considerando-se o caráter organizacional e 

funcional dessas unidades econômicas, que pouco 

diferenciam capital e trabalho, a cobrança do tributo, cujo 

princípio  é taxar o capital, acaba penalizando o trabalho; 

• Desta forma a política tributária aplicada a esta faixa de 

renda é socialmente injusta, operacionalmente ineficaz e 

confusa, acabando por contrariar dois paradigmas de 

estruturação do Estado: as racionalidade e eficácia 

institucional; a rentabilidade econômica, além de contrariar, 

sobretudo, o princípio redistributivo da política tributária,  

contrapondo o instrumento tributário à política de geração 

de emprego e renda. 
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CAPÍTULO I - A POLÍTICA FISCAL NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO DA 
ECONOMIA 
 

Neste capítulo tentaremos caracterizar as principais tendências que 

condicionaram a reforma do Estado no contexto da globalização, como fatores 

determinantes do aprofundamento dos paradoxos entre política tributária e justiça 

redistributiva, num país submetido a enormes iniqüidades. 

 

1. O diagnóstico da governabilidade no contexto da globalização da 
economia. 

O diagnóstico contemporâneo sobre governabilidade ou “crise do Estado”, 

no contexto da globalização, tem como argumento central a crise fiscal nos 

centros do capitalismo avançado, sugerindo ao conjunto dos países, 

especialmente à América Latina, medidas restritivas à produção de políticas 

públicas voltadas para a redistribuição, no plano social. 

Na base desses diagnósticos destacam-se quatro fatores como produtores 

determinantes da crise do Estado contemporâneo, conforme Informe da Comissão 

Trilateral2: 

• Erosão da autoridade dada à vitalidade da democracia 

(excesso de democracia); 

• Sobrecarga do governo – ou seja, aumento das 

demandas sociais dirigidas às instituições públicas, cujo 

atendimento pode gerar tendências inflacionárias; 

• Intensificação da competição política, gerando 

desagregação de interesses e dissolução do consenso; 

                                                 
2 Huntington, Crozier, Watanuti, 1975. A Crise da Democracia., In Bobbio et alli , 1986. Ver também Ivo, 
Anete As Metamorfoses da Questão Democrática: governabilidade e pobreza.(Buenos Aires: 
CLACSO/Asdi),2001. 
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• provincianismo nacionalista na política exterior, devido 

à uma defesa de necessidades internas. 

 

No centro deste diagnóstico  da governabilidade das sociedades 

contemporâneas encontra-se uma tese economicista , que localiza o fator 

central da crise em fatores econômicos associados à base inflacionária e ao 

desempenho dos fatores fiscais.  

As recomendações para este problema, no receituário neo-liberal, envolvem 

medidas de reforma institucional e política, que implica: 

•  redução das atividades do governo- as teses do Estado 

mínimo, que implica na reforma institucional do Estado, 

procedendo à uma desconcentração do Estado, através da 

descentralização das políticas sociais para as instâncias 

sub-nacionais dos municípios e repasse das 

responsabilidades públicas ao setor privado; 

• aumento de recursos e entradas à disposição dos 
Estados, o que tem significado um investimento e 

capacitação do setor tributário do governo, cuja eficiência 

tem função estratégica, no novo desenho do Estado; 

• redução das expectativas dos grupos sociais, através 

de uma redução e desconcentração do Estado de Bem 

Estar Social, reforma da Previdência e flexibilização dos 

Direitos sociais; aliados à uma absurda política de 

contração de empregos. 

As soluções encontradas para as questões econômicas de deficits de 

demandas e crise fiscal se expressam num conjunto de medidas institucionais, 

que constituem a reforma do Estado. Após a institucionalidade da democracia 
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(anos 80), o ciclo das reformas, nos anos 90, caracterizou-se por um paradoxo: (i) 

excesso de Estado (intervencionista e autoritário) na execução das políticas 

coercitivas de ajustes estrutural de contração de investimentos e do emprego por 

parte do governo federal, no âmbito das chamadas políticas de ajuste e 

estabilização monetária, seguidas de um processo de privatizações e (ii) na 

implementação sucessiva de novos mecanismos regulatórios de caráter flexível, 

na direção de um processo de desconcentração do governo e 

desresponsabilização dos Estado pelas políticas sociais. 

No Brasil, estas diretrizes podem ser resumidas na forma como expressam 

o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 19983  e o então Ministro 

Bresser Pereira, em artigo veiculado na revista Lua Nova (1998)4 . Para este a 

governabilidade depende de: 

• “(a) adequação das instituições políticas capazes de 

intermediar interesses dentro do Estado e na sociedade e 

na sociedade civil;  

• (b) existência de mecanismos de responsabilização dos 

políticos e burocratas perante a sociedade; 

• (c) da capacidade da sociedade de limitar suas demandas 

e do governo de atender aquelas demandas afinal 

mantidas; e, principalmente  

• (d) da existência de um contrato social básico. Nos países 

em desenvolvimento, especialmente nos países da 

                                                 
3 Ver o artigo Cardoso, F.H, “Notas sobre a reforma do Estado” .In: Novos  Estudos CEBRAP, no 
50, março de 1998, onde descreve a “governabilidade como a capacidade política de sustentar os 
governos”. 
4 Bresser Pereira, “A Reforma do Estado dos Anos 90, LUA NOVA no 45, 1998 
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América Latina, que se caracterizam por uma profunda 

heterogeneidade, esse acordo está muitas vezes ausente 

ou é imperfeito. Daí a importância dos pactos políticos 

orientados para o desenvolvimento. Estes pactos, e o 

projeto de desenvolvimento envolvido, são sempre 

relativamente excludentes, mas dão à sociedade e mais 

amplamente à população um sentido de futuro, viabilizando 

o governo.” 

E, no mesmo texto, o Ministro adianta uma noção de ‘governança’ restrita à 

visão da reforma do Estado. Para ele  

“a governança será alcançada e a reforma do Estado será 

bem sucedida quando o Estado se tornar mais forte embora 

menor: (a) mais forte financeiramente, superando a crise fiscal 

que o abalou nos anos 80; (b) mais forte estruturalmente, com 

uma clara delimitação de sua área de atuação e uma precisa 

distinção entre seu núcleo estratégico, onde as decisões são 

tomadas e suas unidades descentralizadas; (c) mais forte 

estrategicamente, dotado de elites políticas capazes de tomar 

decisões políticas e econômicas necessárias; e (d) 

administrativamente forte, contando com uma alta burocracia 

tecnicamente capaz e motivada.” 

Com base nestes postulados, as mudanças institucionais promovidas, 

caracterizaram-se numa ênfase na política monetarista e na redução do Estado a 

um papel de gerenciamento e gestor, cuja ideologia prevalecente é de uma 

eficiência institucional, administrativa, fiscalizador e controlador do social, em 

detrimento de seu papel enquanto promotor do desenvolvimento humano e social. 

Quais as características básicas que estas diretrizes assumiram no Brasil? 
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2. Características gerais da reforma institucional brasileira.  
 

De modo geral, podemos resumir os traços marcantes dos últimos governos 

brasileiros, dentro da política neoliberal adotada internamente, também dominante 

no plano internacional, através das seguintes características: 

1. Subordinação do Estado aos interesses privados, notadamente aos grupos 

multinacionais, os quais têm definido os rumos das relações internacionais 

entre países; 

2. O desmonte completo do Estado, com dilapidação do patrimônio público 

nacional, e, por conseqüência, uma incapacidade de decidir, articular e 

executar políticas, especialmente as de cunho social e de investimentos em 

infra estrutura, voltadas para atender à imensa população empobrecida no que 

diz respeito à habitação, emprego, etc. 

3. Acompanha este processo uma reorientação do Estado em benefício ao setor 

privado, gastando, especialmente, todas as suas reservas, poupanças e 

esforços para o pagamento de suas dívidas (externa e interna); 

4. No que pese a desregulação do Estado, o aparelho institucional, 

especialmente em áreas estratégicas e financeiras organizou-se, como 

jamais tinha conseguido fazê-lo em sua história. Este processo de 

organização institucional e administrativa, iniciado neste governo, localiza-se 

fundamentalmente nos níveis federal e estadual, e apenas parcialmente na 

área municipal. Organização concebida e funcionando de forma 

profundamente centralizada, ideologicamente aceita e difundida, desenha um 
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modelo assentado numa tecnocracia burocrática. ‘Tecnocracia’, no sentido 

de transformar o Estado numa instância fundamentalmente gerencial, através 

da capacitação e desenvolvimento de instrumentos modernos da informação, 

capazes de permitir uma eficiência de controles sociais e rapidez de 

procedimentos, apoiados na moderna técnicas informacionais da 

microeletrônica, importantes na tomada de posições e na formulação das 

políticas. ‘Burocrática’, por se instituir no círculo interno de uma elite 

institucional, orientada para a eficácia dos indicadores de desempenho internos 

institucionais, melhoria dos métodos internos de avaliação, mas ainda restritos 

ao cotejamento social mais amplo, como previsto na Constituição de 88, no 

que pesem os avanços na transparência, via a democratização da informação 

através da internet; o papel controlador e fiscalizador exercido pelo poder 

legislativo; o pelo decisivo desempenhado pelo Ministério Público e a justiça e 

a participação social junto à formulação das políticas sociais. 

5. Neste contexto, a dívida externa, no novo ciclo da acumulação globalizada, 

adquire matizes próprias: 

• constitui-se elemento central na globalização financeira, 

determinando uma nova forma de subordinação dos países 

periféricos aos países centrais e às suas empresas-líderes; 

• as moedas nacionais, mais do que nunca, deixam de ser 

moedas de valor, passando a meros meios de pagamento, 

de troca, desde que ancoradas ao dólar, moeda de valor; 

• procede-se a conversão da dívida externa em dívida 

interna, precariamente estatizada e também precariamente 

controlada, quer seja através da política de balanço de 
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pagamentos; quer seja através da dependência do governo 

aos novos empréstimos no sistema bancário no País para 

o pagamento de suas dívidas; quer ainda, através de 

políticas cambiais para atender os interesses de capitais 

especulativos; 

• de forma a viabilizar maior presença das empresas 

privadas, preferencialmente multinacionais, procede-se à 

um ajuste institucional que resultou na minimização do 

Estado no plano dos investimentos produtivos e das 

políticas sociais. Esta desregulação foi conduzida com o 

objetivo de aliviar o pagamento da dívida externa. Neste 

sentido, foi altamente nocivo à nação, dilapidando, através 

do processo escancarado da privatização, grande parte do 

seu patrimônio. Insisto ainda, nociva pelos valores 

auferidos, incluindo muitas moedas “podres”; pelos 

grandes montantes financiados e subsidiados por orgãos 

governamentais nacionais, descalçados de recursos para o 

fomento ao nosso desenvolvimento; pelos volumes de 

isenções e incentivos fiscais concedidos; 

Assim, a abertura do mercado financeiro, especulativo ou não, e do 

mercado de ações às empresas multinacionais, incluindo subsídios e isenções 

fiscais nas aplicações, mina as bases da moeda nacional, tornando-a mais frágil e 

exposta às investidas do capital especulativo internacional. 

Diante do quadro negro do mercado financeiro, o mais importante numa 

economia altamente dependente do ciclo da acumulação globalizada em 

curso, segue a abertura também escancarada do nosso mercado de bens e 

serviços às ações dominantes dos mesmos países centrais e suas empresas 

líderes. Neste processo impõem-se regras unilaterais do mercado liberal,  que 
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afetam de forma perversa e desfavorável o mercado brasileiro, que neste contexto 

vive um duplo processo desfavorável:  

• deve permanecer livre para comprar os produtos 

produzidos pela economia central ou os que     

necessariamente são repassados por estes; 

• deve vender os produtos pelos preços que lhes 

convierem, e, se for o caso, engolir as sobretaxas e/ou 

cotas de importação, protetoras dos produtos deles; 

• deve favorecer a remessa de lucro não podendo haver 

restrições à estas. 

 
3. Os efeitos sociais perversos da abertura econômica neoliberal e reforma 
do Estado 

 

Diante desta globalização, vastamente consolidada, o governo brasileiro 

nos últimos anos alinhou-se perfeitamente às regras e recomendações dos 

setores financeiros reguladores da política financeira internacional, e até eficaz no 

‘cumprimento de suas funções de subordinação’. 

O resultado desta contradição produzida pela abertura do País à economia 

internacional e à execução das recomendações inscritas nas reformas 

institucionais do ajuste foi o aumento da pobreza, do desemprego; a perda do 

patrimônio nacional e da capacidade do Estado na área dos investimentos 

produtivos e na produtividade do trabalho. 

Este modelo, caracterizou-se por uma leve retomada do crescimento ( da 

primeira metade da década de 90) num contexto aprofundados de maiores riscos 
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e desequilíbrios internos; pela dependência acentuado do setor do financiamento 

externo; pelo agravamento da heterogeneidade entre regiões, segmentos e 

setores, não se traduziu na ampliação da capacidade produtiva. Assim, estes 

processos implicaram a dessocialização profunda da economia e a redução do 

papel de responsabilidade pública do Estado na área social, expressa hoje por  

indicadores econômicos perversos, tais como: o desemprego aberto; a 

deterioração da qualidade do emprego, principalmente no setor informal e de 

baixa produtividade da economia;  e a deterioração do trabalho, expresso pelo 

incremento relativo do emprego temporário. 

Frente à grave crise social, a década de 2000, reorienta a agenda para o 

enfrentamento das distorções sociais. Isto representa, portanto, um  

reconhecimento do próprio sistema da agudeza do processo de expropriação das 

nações produzido pela hegemonia do capital financeiro internacional e viabilizado, 

no plano institucional, pelas políticas  de ajustes estruturais. 

 Neste sentido, um conjunto de medidas voltadas para a integração social 

e combate à pobreza, passam a ser incrementado pelas agências internacionais 

e governos, como substitutivos aos dispositivos do Estado social. Esta política 

realiza-se através da descentralização das políticas públicas, focalização das 

ações, através de uma diferenciação interna entre os pobres “aptos e inaptos’ a 

serem beneficiados e ao estímulo à parceria com  agentes sociais ( ONGs, por 

exemplo)5.  

                                                 
5 À este propósito pode-se aprofundar a crítica às políticas sociais no texto de Ivo, A .“A destituição 
do Social: Estado, governo e políticas sociais”. In: Caderno CRH n.35, jul/dez. 2001. 
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Sem entrarmos aqui numa avaliação crítica dessas tendências, importa 

ressaltar que frente ao contexto dessocializante da economia, toda uma política 

alternativa vem sendo estimulada pelo próprio estado e pela sociedade, no sentido 

de produzir efeitos integradores na geração do emprego e renda. Na base central 

desses novos paradigmas do desenvolvimento sustentável, encontra-se o 

estímulo à microempresa, entendida como base para a formação de uma nova 

economia solidária, capaz de integrar e desenvolver a potencialidade inscrita na 

economia popular de diversos segmentos, tradicionalmente tratadas como 

“economia informal”. 

Na base destes novos paradigmas da economia solidária e das políticas de 

combate à pobreza, difunde-se ideologicamente toda uma nova ética do Estado 

em termos de responsabilizar o conjunto da sociedade para o combate à pobreza, 

seguidas pelo desenvolvimento de políticas de inserção social de caráter 

monetário, voltadas para integrar socialmente segmentos excluídos e gerar renda. 

 É neste contexto que se situa a questão da compatibilidade da função 

estratégica da política fiscal com a função também não menos importante de 

combate à pobreza e justiça social. Como integrar os setores de baixíssima 

produtividade à dupla diretriz de integrar-se como cidadãos contribuintes, 

reconhecidos pela política tributária e cidadãos pleno de direitos e em condições 

de se transformarem em sujeitos econômicos e sociais?  

Como vimos, o governo brasileiro, após o Plano Real, vem intensificando 

algumas políticas centrais, que têm influência decisiva sobre o paradoxo entre 
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eficiência da política tributária e efeitos quanto à política redistributiva, objeto do 

estudo em questão. 

No âmbito dos diagnósticos recentes sobre a reforma institucional, o 

aumento da receita tributária, (e isto tem sido feito), afigura-se, portanto, como 

política central e estratégica, cuja eficiência resolveria, em tese, os seguintes 

problemas, que permanecem  na pauta principal do governo: 

- superavit primário. 

- O pagamento dos juros das dívidas, externa e interna. 

- O atendimento às demandas sociais, inscritas nos 

compromissos políticos de governo; 

- Criar-se-iam condições estruturais, inclusive de 

infraestrutura,  para a retomada do desenvolvimento; 

- Proveria-se o governo de caixa para resolver situações 

emergênciais, mantendo a política cambial frente ao capital 

especulativo; 

- Garantiria-se  caixa para apoiar o sistema financeiro, entre 

outros argumentos. 

Entretanto, os resultados não têm correspondido a estes objetivos, pois, as 

crescentes demandas sociais e o equilíbrio das contas não foram resolvidos e 

nem aliviados. 

Efetivamente, o principal problema brasileiro é a distribuição de 

rendas. Se o país sempre teve uma das piores distribuição de rendas, com a 

solidificação do liberalismo no capitalismo brasileiro, a cada ano vêm-se 

agravando as diferenças sociais. Com a globalização neoliberalista nunca o 

capitalismo foi tão excludente. Este processo de exclusão é mais profundo nos 
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países de menor renda ou em desenvolvimento. A solução deste problema não se 

restringe à discussão do salário mínimo  nem tampouco à relação entre salários. 

Menos, ainda, à doação de cestas básicas e/ou a criação de frentes emergenciais 

de trabalho ( ainda que se reconheça a importância dessas ações mitigadoraas 

frente ao crescimento da miséria e da indigência e a inexist6encia das políticas). A 

solução envolve todos os aspectos das políticas em curso: geração de renda, 

saúde, educação, transporte, segurança, moradia, reforma agrária, política 

agrícola, carga tributária... Assim, é necessário que as ações públicas, as 

avaliações e análises tenham como referência e parâmetro a distribuição de 

rendas. 

Nesta linha, Francisco de Oliveira6, março/95, mostra a relação direta da 

produtividade com a distribuição de rendas. Quanto maior a distribuição (mais 

igualitária a sociedade)de rendas, maior a produtividade. Esta lógica, no entanto, 

não interessa aos setores capitalistas que garantem lucros vultosos com esta 

economia volátil, e nem sensibiliza governos comprometidos com o modelo 

econômico ditado por estas elites financeiras internacionais,  desvinculadas dos 

compromissos com os interesses da nação. O resultado deste quadro, é que o 

Brasil é a nona “potência econômica” do mundo, mas, apresenta uma das piores 

distribuição de rendas, além de como carregar baixíssimos índices de 

desenvolvimento humano e social. 

                                                 
6 Citando The Economist de 5-11-94, vol.333, no 7888, pag. 21, 
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Bresser Pereira, 1998,  por sua vez, diagnostica a situação sobre o ângulo 

da competitividade7. Para ele “O problema é como aumentar a competitividade ( o 

que leva ao incremento da produtividade e à racionalização das atividades 

econômicas).. 

Neste sentido não existe uma única via de tratamento da questão da 

capacitação institucional. Além da modernização tributária, assentada no 

paradigma da ampliação da arrecadação e redução da evasão fiscal; além das 

metas necessárias, mas não necessariamente exclusivas, de aumento da 

capacidade financeira do Estado, existem outros parâmetros de desenvolvimento 

que contemple a recuperação da capacidade de investimento e atente para a 

superação de processos de exclusão, marginalização e indigência da força de 

trabalho do País.  Isto supõe articulação entre as metas econômicas de 

desenvolvimento e as metas de eficiência fiscal. Isto significa reconhecer a 

heterogeneidade existente no mercado de trabalho e contemplar de forma correta 

uma relação estreita e necessária entre o sujeito do trabalho, o sujeito 

contribuinte, numa política tributária eficiente mas socialmente justa. 

A sociedade brasileira criou e sempre criará, frente a ausência de um 

Estado de bem estar mecanismos reprodutivos que garantiram formas imperfeitas 

mas  que se constituíram em mecanismos integrativos sociais. Foi assim com a 

moradia popular, o acesso aos serviços básicos coletivos e na formação de uma 

economia popular.      “A história é o povo em ação.”     

(Maurice Latey)  

                                                 
7 No mesmo texto “A Reforma do Estado dos anos 90”, LUA NOVA , n 45, 1998 antes citado, que 
define o papel do Estado em relação ao mercado. 
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Neste sentido, a política tributária, num contexto de vigência 

democrática, supõe um compromisso com a distribuição mais eqüitativa de 

rendas e isto implica cuidar para não penalizar o trabalho.  

O caráter democrático de um governo é dado não só pela efetiva 

participação da sociedade, como pela identificação e direcionamento das políticas 

governamentais na solução das necessidades básicas e reprodutivas de seus 

cidadãos, 
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CAPÍTULO II –  CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DE IMPOSTOS 
NO BRASIL: tendências, comparação com outros países e efeitos sociais. 
 

Neste capítulo procura-se caracterizar, num panorama descritivo geral, as 

questões subjacentes à natureza dos impostos, revelando as repercussões 

desses impostos sobre os diferentes segmentos sociais, de uma perspectiva 

comparativa com outros países.  

A pura quantificação dos montantes dos impostos e mesmo a sua relação 

com o PIB de uma nação não reflete a real capacidade contributiva da nação. 

Entendendo-se aqui, como montante dos impostos, o total dos impostos federais, 

estaduais e municipais.  

Em primeiro lugar, ao analisar o montante dos impostos, o que interessa é a 

capacidade contributiva da nação, isto é, a receita tributária máxima que a 

sociedade pode pagar. 

Em segundo lugar, importa  verificar, no plano analítico, como se estrutura o 

esforço tributário, isto é, a relação entre a receita tributária efetiva e a 

capacidade contributiva. 

A receita tributária, atualmente, é medida com boa precisão, após uma série 

de medidas de legalizações mais abrangentes e, ao mesmo tempo, mais 

detalhadas, na definição dos impostos e dos contribuintes, e, também, através de 

sucessivos e acelerados processos de modernização das máquinas estatais de 

arrecadação e de controle na área tributária. A divulgação e transparência da 

evolução e da atualidade da receita tributária torna-se a cada dia mais acessível, 

devido, por um lado, ao vigor da liberdade de imprensa e de expressão, e, de 
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outro, pela constitucionalidade da obrigação da transparência e da eficiência do 

serviço público. 

A capacidade contributiva, e a constitucionalidade, como princípios e 

fundamentos dos impostos, são passíveis de serem conhecidas por pesquisas. 

Estas podem, com relativa precisão,  aproximar-se das reais condições de 

operacionalidade desses frente à sociedade. No entanto, do ponto de vista da 

efetiva implantação dos sistemas de arrecadação, o sistema convive com  

diferentes níveis e capacidades institucionais na operacionalização dos 

diferentes e órgãos e setores estatais (legisladores, arrecadadores e 

controladores dos impostos) cujos esforços ainda não são suficientes para 

cumprirem com esta obrigação, no que pese a eficiência e a acelerada 

modernização de muitos órgãos integrantes dessa estrutura. 

 

Por conseguinte, a ineficiência da informação disponível faz com que o 

conhecimento do esforço tributário fique prejudicado, ocasionando interpretações 

distorcidas nesses órgãos estatais, ao considerarem e medirem este esforço 

tributário, conforme analisamos a seguir: 

 

Neste sentido, a percepção dominante (e equivocada) caracteriza-se por : 

• seu caráter restrito, já que orienta-se mais a comparar metas estimadas 

de receitas tributárias e as realizadas; 

• dirige-se básica e simplesmente para criar novos parâmetros e 

processos de aumento de impostos; 
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• limita-se à definir medidas controladoras para ampliar a rede de 

contribuintes, diminuindo a evasão, ou simplesmente para 

restringir/acabar a sonegação; e, 

• principalmente, orienta-se por fazer pequenas concessões para 

tamponar estouros/crises de setores econômicos, criando 

simultaneamente outras sangrias para manter ou ampliar o patamar da  

receita tributária.  

 

Assim, o esponteneïsmo, o tecnocracismo e a não-cientificidade dos 

processos de avaliações e de tomadas de decisões parecem decorrer de 

processos políticos e institucionais, resultantes da redefinição da política interna 

brasileira aos organismos de financiamento internacionais, e das opções políticas 

atreladas mais à uma diretriz institucional subordinada à eficiência das contas 

públicas, que tem implicado na: 

 

• prevalência da política tributária sobre a política de distribuição de 

rendas; 

• atrelamento dessas políticas às exigências e recomendações dos 

organismos internacionais de financiamento; 

• subordinação dos interesses nacionais às imposições da globalização; 

• ênfase da ação governamental do executivo federal em detrimento das 

tendências requeridas para o desenvolvimento da sociedade. 

 
 
As tabelas abaixo, elaboradas pelo IBGE e FMI(1995) IPEA, mostram a 

evolução crescente do montante de impostos no Brasil, em relação ao PIB 

nacional, caracterizando aumento significativo da capacidade contributiva/carga 

potencial e do esforço tributário. 
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TABELA I – Evolução da Carga Tributária no Brasil – 1950 à 2001 

 
Fonte: Revista SUMA ECONÔMICA, fev 2002 

1.  A evolução do montante dos impostos 
O início do registro sistemático das contas nacionais, no Brasil,  deu-se em 

1947, quando a carga tributária era de 13,8% do PIB. 

Os estudiosos sobre esta questão, destacam as seguintes fases, quanto à 

evolução do comportamento tributário do País: 

(i) Governo Castelo Branco, quando a reforma tributária 

implantada por Roberto Campos e Bulhões, propiciou um 

grande salto para 25% do PIB, no final da década de 60, de 

um lado diminuindo o número de impostos com efeito em 

cascata, cumulativos, tributação sucessiva; e, de outro, 

adotando a tributação sobre o valor adicionado. Neste sentido 

esta fase deu o passo inicial para a modernização tributária. 

(ii) o Plano Real em 1994, caracterizado pela estabilização da 

economia e pela necessidade de ajuste fiscal. O salto à esta 

época,  foi de 29,7% do PIB em 94 para 33,7% do PIB em 

2001.  
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Estes dados revelam que o Brasil tem uma das cargas tributárias mais 

elevadas do mundo, com uma tendência proporcional crescente, em relação à 

formação da riqueza nacional.   

Observando-se países de renda média semelhante ( que se situam nas 

faixas entre US$1 500 e US$15 0000 ) consta-se, por exemplo, que se a Espanha 

apresentava  uma taxa de 35,3% do PIB, em 1995, enquanto o Brasil mantinha-se 

numa taxa de 28,9%, em compensação este exauria a sua sociedade em 80,1% 

da sua capacidade tributária, enquanto aquela limitava-se em 75,3%. 

No Brasil a relação de 28,9% do PIB e 80,1% de esforço tributário, em 

1995, para uma receita estimada de 36,0% do PIB, em 2002, leva a inferir um 

esforço tributário de 90%. Isto significa exaurir à exaustão a sociedade 

brasileira. 

Ora, segundo estudos8, a Curva de Laffer, aplicada a certos sistemas 

tributários, mostra que a taxação acima da capacidade contributiva,  não traz 

qualquer receita adicional, além de induzir os contribuintes à evasão, elisão 

e sonegação fiscal. 

 

2. A capacidade contributiva / carga efetiva: uma parâmetro desigual. 
 
 

Segue-se na Tabela II, a seguir, referente ao ano de 1995, alguns valores 

comparativos entre os países, que parece, permanece indicativa ainda para a 

situação atual. 
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TABELA II – Carga efetivas, Potencial e Esforço Tributário, segundo 
países (1995- 1996). 
CARGA EFETIVA, POTENCIAL E ESFORÇO (1995-1996) 

 
Renda percapita>US$ 15 mil 

 
Países Carga efetiva (% do PIB) Esforço (%) Carga potencial (% do PIB)
    
Austrália  34,5 69,3 49,8 
Canadá 38,5 76,6 50,3 
Cingapura 18,3 40,5 45,1 
Dinamarca 52,4 92,8 56,5 
Estados Unidos 29,7 53,7 55,4 
França 45,6 93,4 48,8 
Noruega 44,4 74,8 59,3 
Reino Unido 37,0 72,5 51,0 
Suécia 54,8 94,8 57,8 

 
Renda média 

 
Países Carga efetiva (% do PIB) Esforço (%) Carga potencial (% do PIB)
    
Brasil 28,9 80,1 36,1 
Espanha 35,3 75,3 46,9 
Malásia 22,0 60,9 36,1 
Panamá 21,4 59,8 35,7 
Peru 10,9 44,2 24,6 
Tailândia 19,4 52,1 37,2 

    
Renda percapita>US$ 15 mil 

 
Países Carga efetiva (% do PIB) Esforço (%) Carga potencial (% do PIB)
    
Indonésia 17,4 58,8 29,6 
Índia 17,4 87,9 19,9 
Paquistão 15 61,5 24,4 
Quênia 24,8 96,2 25,8 
Ruanda 11,5 54,5 21,2 

    
Esforço médio - 72,7 - 

 
 

Fonte: Carga efetiva - FMI (1995) IPEA 

 

                                                                                                                                                     
8 Ver Revista SUMA ECONÔMICA de fev.2002 
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Os países com renda percapita acima de US$15.000,00 têm capacidade 

contributiva acima daquela do Brasil. Três deles apresentam esforço tributário 

acima do cobrado pelo governo brasileiro, e seis apresentam esforço menor, 

mantendo nas suas sociedades boas “reservas tributárias”. Pelo que se conhece 

de estudos e outras informações, estes países, entre outros aspectos: 

- retribuem à sociedade com serviços públicos em qualidade e 
cobertura, muito acima dos oferecidos  no Brasil; 

- os efeitos benéficos, não onerosos, sobre a produção de bens e 
serviços, permitem condições favoráveis para a economia. 

- estes efeitos permitem para à sociedade acesso mais fácil aos bens 
produtos. 

- estes efeitos acabam, também, por favorecem estes países na 
concorrência internacional de bens e de serviços. 

Assim, entre os países de renda média, o Brasil é o que mais exige da sua 

sociedade, mesmo em relação à Espanha, como já mostramos, que tem maior 

capacidade contributiva mas que devolve à sua sociedade muito mais que o 

Brasil. Há uma declaração contundente e sucinta do Secretário da Receita 

Federal, Everardo Maciel, que reconhece este paradoxo da política tributária frente 

à justiça redistributiva: “A carga tributária do país é maior que a capacidade 

contributiva da sociedade”.9  

 
3. A estrutura dos impostos e repercussões desiguais 

 
A evolução dos impostos, desde 1998 até os dias atuais, vem crescendo ao 

ritmo de 1% do PIB ao ano. De 2000 à 2001 a economia cresceu 2,3%, enquanto 

que em valores nominais os governos (federal, estaduais e municipais)  
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recolheram à mais 12,9%, quer por ajustes de tarifas, ampliação de contribuintes, 

quer pela eficácia na cobrança e na recuperação de débitos anteriores de 

contribuintes. 

A estrutura dos principais impostos segundo os níveis de responsabilidade 

do governo, são ao nível : 

Federal – Imposto de Renda (IR), CPMF (Contribuição Provisória de 

Movimentação Financeira) e Cofins (Contribuição para Fins Sociais). 

Estadual – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicações (ICMS) e Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA). 

Municipal – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 

As estimativas das arrecadações em 2001, na  área federal,  incluindo a 

previdência, FGTS e a área estadual (ICMS e IPVA), devem somar R$374,3 

bilhões ou seja 93% do total das receitas, enquanto a área municipal entrará com 

R$19,3 bilhões. 

Entretanto é necessário ressaltar que os 2 impostos estaduais cresceram 

11% em 2001 e os municipais 8,3%, num patamar de crescimento da economia de 

2, 3 no mesmo período. 

 

                                                                                                                                                     
9 Observação extraída da Matéria de Capa da revista Suma Econômica, fev. 2002.  
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TABELA III – Distribuição da Receita Tributária no Brasil ( 1980-2000) 
 

 
Fonte: Revista SUMA ECONÔMICA, fev 2002 

 
Segundo os dados observados e considerando-se, ainda, outras tendências 

divulgadas, pode-se afirmar que na formação da receita : 

(i) – a maior parcela origina-se dos bens e serviços. Em 1980 este setor 

significava 43,9% dos impostos, passando para 48,5% em 2000; 

(ii)  – a taxação sobre patrimônio é irrisória. Em 1980, significava 1,3% dos 

impostos, passando para 3,1%, em 2000. 

(iii) – a taxação sobre renda é também pequena. Em 1980 se expressava 

em  13,2% dos impostos, passando para  16% em 2000. 

(iv) – a folha de salários é a segunda maior fonte de receita do governo. E o 

que é pior, é em grande parte devida ao efeito cascata (cumulatividade dos 
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impostos). Isto ocorre com a cobrança do PIS/Paseb e do Cofins. Esta soma, em 

1995, oscilava entre 6% a 7% do PIB, endo subido para a faixa de 8%. Em 1980 

significava 28,1% do total, reduzindo para 23,6%, em 2000. 

(v) – a CPMF também é cobrado em cascata. Juntamente com os demais 

impostos, que têm esta forma de incidência na cobrança, distorce os preços 

relativos e estimula a concentração vertical da produção, sempre aumentando os 

custos. 

O crescimento de 21% na participação da taxação sobre a renda, no 

bolo da receita tributária, no período 1980/2000 e de 138% na participação da 

taxação sobre o patrimônio, não mascaram a maciça e destacada 

importância dos impostos sobre bens e serviços, quase metade do total da 

receita tributária. 

Se isto é uma realidade inaceitável num País com umas das mais desiguais 

distribuição de renda, esta realidade é tanto mais grave ao se observar que nos 

países mais desenvolvidos a taxação principal incide sobre o diferencial de renda. 

Assim, é necessário atentar que a mesma percentagem de despesas atinge 

de maneira radical e diferencialmente os diferentes segmentos sociais. Ã título de 

exemplo, consideremos os custos de transporte urbano para o trabalhador: 

- A ida e volta de ônibus de um trabalhador em Salvador significa 2 x 

R$1,00 x 25 dias = R$50,00, isto é, 25% de quem ganha R$200,00/mês. 

O saldo é de R$150,00 para as demais despesas. 
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- O total de despesas (amortização, combustível, manutenção, 

licenciamento, taxas, multas..) com transporte, é de 25% para quem 

recebe R$ 6 000,00,  deixando um saldo de R$ 4 500,00 para as demais 

despesas. 

 
4. A incidência dos impostos sobre as classes sociais. 
 

Mesmo sem um estudo mais fundamentado sobre como estes 

impostosincidem sobre diferentes segmentos sociais e quais os seus efeitos sobre 

as rendas desses segmentos, diante dos dados acima, e considerando que a 

distribuição de rendas no país é uma das mais graves e  mais injustas do mundo, 

é possível afirmar-se, considerando-se estas tendências e as reconhecidas 

condições de desigualdades sociais do País, que : 

1 – a carga tributária no Brasil  pesa mais para os segmentos sociais de  

menor renda, enquanto é mais aliviada para as classes mais abastadas; neste 

sentido 

2 – a carga tributária, histórica e atualmente, aprofunda as diferenças  

sociais. 

Estas  duas constatações  são ainda mais graves num contexto em que  

(i) 33,7% do PIB é constituído de impostos, isto é, 1/3 do produzido vai 

para o governo; e onde 

(ii) .o desconhecimento científico  da capacidade contributiva e dos 

efeitos que ela tem sobre as diferentes classes sociais conduz à um 
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tratamento tributário socialmente desigual e injusto, se 

considerarmos a uniformidade do universo de contribuintes e, em 

geral, a igualdade de alíquotas de impostos. 

  Se a política tributária prejudica mais as classes de menor renda, que 

mais necessitam dos serviços públicos governamentais, estas sentem 

agravadas não só as suas necessidades, como cada vez mais distantes da 

esfera de um Estado social. Assim a política tributária funciona como 

uma elipse viciosa que conduz os segmentos de menor renda cada vez 

à precarização e ao empobrecimento, contribuindo ao caos social e à 

separação maior entre cidadãos contribuintes e seu Estado. 

Ademais, o adiamento sistemático da reforma fiscal tem conservado 

a base da política fiscal em curso, com a vigência de irracionalidades e 

injustiças como :  

- incidência maior de impostos sobre bens e serviços; 

- grande incidência de impostos sobre a folha de salários; 

- persistência da cumulatividade na cobrança de alguns 

impostos. Na área federal os impostos em cascata 

correspondem a 40% da arrecadação federal; 

- prorrogação da CPMF. 
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CAPÍTULO III – ALGUMAS TENDÊNCIAS DA ECONOMIA INFORMAL: 
destaque para as empresas do comércio. 
 
 

Neste capítulo serão apresentadas, de forma sumária, as tendências gerais 

que caracterizam a estruturação da economia informal, na Bahia. Para tanto, 

baseamos nossas observações na pesquisa realizada pelo IBGE para o conjunto 

de estabelecimentos que, de acordo com os critérios da pesquisa integram a 

economia informal. Nela prevalece o critério, já indicado no capítulo precedente, 

da forma de organização e funcionamento das empresas, cuja característica 

fundamental é a pouca diferenciação do capital e do trabalho e baixos níveis 

organizativos e contábeis.  Nesta análise dar-se-á ênfase a situação das 

empresas com receita até R$ 3000,00/mês, e ao comportamento mais específico 

do setor de pequeno comércio. 

De acordo com os dados apresentados nas Tabelas IX e X , que tratam dos 

“equipamentos e instalações das empresas, segundo o ramo de atividades”, o 

investimento médio (imóveis, barracas, trailers, ferramentas, máquinas, veículos...)  

é de R$3 857,00. Valor que não é tão elevado, especialmente  quando nele estão 

incluídas as empresas de transporte, que têm investimento muito acima das 

demais. 

Na área do comércio, que integra um total de 209.761 estabelecimentos, o 

investimento médio é de R$2.543,00. Esta média deverá permanecer baixa, 

mesmo se retirados dois segmentos extremos: os  ‘ambulantes/outros’ (com 

investimentos mínimos) e as ‘empresas de receita mais altas’, que envolvem 

maiores investimentos. 
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 Por sua vez,  a receita média mensal das microempresas, as de renda 

mais baixa de até R$3000,00/mes (ME-1), situa-se em torno de R$524,00/mês. 

Deduz-se, portanto, que o seu  nível de  investimentos deve estar muito abaixo da 

média mensal de investimento, da ordem de R$212,00, que se pode extrair do 

valor acima. 

Tabela IX – Empresas do setor informal com equipamentos e/ou instalações 
próprias e valor dos equipamentos e instalações, por grupos de atividade, 

Bahia – 1997 
 

Empresas do setor informal com equipamentos e/ou instalações próprias e valor dos equipamentos e instalações 
(1.000 R$) (1) 

Utilização de equipamentos e/ou instalações 

 
 

Tipos de equipamentos 
e 

instalações 

 
 

Total 
Indústrias 

de 
transform

ação e 
extrativa 
mineral 

Indús
tria 
da 

const
rução

Comér
cio de 

mercad
orias 

Serviço
s de 

alojam
ento e 

aliment
ação 

Serviços de 
transporte 

Serviços de 
reparação, 
pessoais, 

domiciliare
s e de 

diversões 

Serviços 
técnicos e 
auxiliares 

Outros 
serviço

s 

Sem 
declaração 

 
Com equipamentos e/ou instalações próprias 

 
Imóveis, barracas ou 
trailers 

71.727 5.770 - 36.034 21.377 348 5.797 2.401 - -

   
Ferramentas ou 
utensílios de trabalho 

174.030 23.999 62.921 12.609 10.328 5.558 53.788 4.511 316 -

   
Máquinas 90.254 17.957 2.357 15.005 12.285 1.285 34.615 6.750 - -
   
Móveis e equipamentos 90.633 8.162 187 31.330 28.618 1.593 13.219 7.365 159 -
   
Veículos utilizados no 
negócio 

41.052 836 68 8.303 772 27.138 570 3.206 159 -

   
Outros  33343 1.830 2.224 12.387 6.871 3.969 2.313 3.590 159 -
   
Não especificado 118.085 9.262 16.512 29.762 25.328 1.444 26.381 9.262 134 -

 
Valor dos equipamentos e instalações (1.000 R$) 

 
Imóveis, barracas ou 
trailers 

454.325 61.985 - 165.252 139.239 1.740 51.589 34.520 - -

   
Ferramentas ou 
utensílios de trabalho 

95.064 8.454 8833 7.617 3.769 12.160 19.088 34.862 281 -

   
Máquinas 159.004 81.805 743 9.808 11.887 11.741 26.800 16.220 - -
   
Móveis e equipamentos 120.267 68.53 7 59.472 25.129 1.106 10.181 17.201 318 -
   
Veículos utilizados no 393.362 1.972 678 47.562 1.792 303.109 3.033 33.072 2.144 -
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negócio 
   
Outros  23.469 157 82 3.643 3.056 13.680 1.134 1.479 238 -
   
Não especificado 564.587 87.986 3702 240.103 81.441 12.513 67.169 71.456 1217 -
   
Fonte: IBGE, 1997. Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento 
(1) Exclusive as empresas do setor informal que não informam o valor dos equipamentos e/ou instalações próprias 
 
 
 

Tabela X – Empresas do setor informal que fizeram investimentos e/ou 
aquisições nos últimos 12 meses e valor médio dos investimentos e 
aquisições, por grupos de atividade, segundo a origem dos recursos 

Bahia – 1997 
 
 

Empresas do setor informal que fizeram investimentos e/ou aquisições nos últimos 12 meses e valor médio dos 
investimentos e aquisições (R$) 

Grupos de atividade 

 
 
 

Origem dos recursos 
 
 

Total 
Indústrias 

de 
transform

ação e 
extrativa 
mineral 

Indús
tria 
da 

const
rução

Comér
cio de 

mercad
orias 

Serviço
s de 

alojam
ento e 

aliment
ação 

Serviços de 
transporte 

Serviços de 
reparação, 
pessoais, 

domiciliare
s e de 

diversões 

Serviços 
técnicos e 
auxiliares 

Outros 
serviço

s 

Sem 
declaração 

  
Fizeram investimentos e/ou aquisições nos últimos 12 meses (1) 

 
Total  79.294 7.164 10.974 11.877 14.865 5.313 20.391 8.334 376 -

   
Lucros de exercícios 
anteriores 

49.952 3.007 8.584 5.914 6.508 3.473 15.747 6.406 313 -

  265  
Empréstimos bancários 3.456 - 2.301 101 134 696 49 - -
   
Outros tipos de 
empréstimos 

7.387 2.209 545 - 1.899 817 1.384 433 - -

   
Outros 18.408 1.683 1.845 3.662 6.357 788 2.564 1.445 63 -
    
Sem declaração - - - - - - - - - -
 

Valor dos equipamentos e instalações (1.000 R$) 
 

Total  2.272 3.746 85 2.808 728 8.903 1.212 4.044 6.617 -
   
Lucros de exercícios 
anteriores 

1.907 6.616 95 1.206 698 7.814 623 3.662 7.868 -

   
Empréstimos bancários 12.205 14.278 - 8.337 8.153 25.370 12.887 700 - -
   1.013
Outros tipos de 
empréstimos 

2.666 789 111 - 585 12.679 3.404 - -

   
Outros 1.575 840 31 1.921 684 6.505 474 6.756 400 -
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Sem declaração - - - - - - - - - -
   
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento 
(1) Exclusive as empresas do setor informal que não informam o valor dos investimentos e/ou aquisições 
 

Analisando-se, por outro lado, a capacidade administrativa dessas 

empresas, a partir da Tabela XI, abaixo, que trata da forma de contabilidade 

adotada, segundo tipo de empresa e grupo de atividade, os dados deixam claras a 

fragilidade e precariedade desses estabelecimentos. 

Do total das empresas pesquisadas, 62,89% delas não têm qualquer 

registro. Outras, num total de 29,81%, fazem algum registro ou os registros 

mínimos necessários. Somente 7,30% delas,  têm contador. 

Se se considerar outros fatores como grau de instrução, nível de 

organização, montante de investimentos, complexidade dos formulários do fisco... 

é possível supor, sem muito risco de erro, que aproximadamente 90% não 

fazem registros suficientes para atender às exigências do fisco, e mais, não 

são capazes de fazê-los. 

Na área comercial, a proporção dos estabelecimentos  sem nenhum registro 

é de 52,33%, sendo que as que têm contador representam 12,31% do total. Isto 

significa que, sem muita margem de erro  85% delas também não têm condições 

de atender às exigências fiscais.  

Estes dados ratificam a fragilidade das informações fornecidas verbalmente 

aos entrevistadores do IBGE, já que não estão pautados no registro sistemático, 

tanto no que diz respeito às receitas auferidas como às despesas efetuadas.  
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Tabela XI – Empresas do setor informal, por forma de contabilidade, 

segundo o tipo de empresa e os grupos de atividade 
Bahia – 1997 

 
Empresas do setor informal 

Forma de contabilidade 
 
 

Tipo de empresa e grupos de atividades 
 
 

Total 
Não 

registra 
nada 

Registra 
sozinho 

Tem contador 
que faz o 
controle 

Outra forma Sem 
declaração 

  
Total 698.190 439.116 205.504 50.972 2.009 590
  

Tipos de empresa  
  
Conta-prórpia 603.172 408.171 176.258 16.580 1.728 436
  
Empregador  95.017 30.945 29.246 34.392 281 154
  

Grupos de atividade  
  
Indústrias de transformação e extrativa mineral 55.780 33.012 17.914 4.677 176 -
  
Indústrias da construção 97.543 80.388 17.070 18 68 -
  
Comércio de mercadorias 209.761 109.768 73.580 25.813 277 323
  
Serviços de alojamento e alimentação 96.507 61.131 26.672 8.533 17 154
  
Serviços de transporte 48.400 32.371 14.295 562 1.172 -
  
Serviços de reparação, pessoais, domiciliares e de 
diversões 

139.830 104.219 31.293 4.318 - -

  
Serviços técnicos e auxiliares 48.477 17.005 24.044 7.016 299 113
  
Outros serviços 1.891 1.222 636 34 - -
  
Sem declaração - - - - - -
  
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento 
 
 

Os dados registrados na Tabela XII abaixo, que tratam dos indicadores 

relativos à formalização desses estabelecimentos, segundo tipo de empresas e 

ramo de atividade, respectivamente, não distinguem a licença (inscrição, cadastro) 

municipal e da estadual, assim fica difícil precisar o montante daquelas 

formalizadas frente ao estado. 
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Do total das empresas, 75,95% não têm licença municipal ou estadual. 

Entre aquelas consideradas como “por conta-própria’,  esta percentagem 

eleva-se para  81,79%. 

Mesmo com os esforços da SEFAZ para ampliar a malha de contribuintes, 

observa-se, portanto, a permanência de um setor informal ( no que diz respeito à 

dinâmica do mercado de trabalho e da pequena economia), que funciona sem 

qualquer tipo de formalização jurídica (correspondendo a uma taxa de 13% do 

total), constituindo-se, para muitos, como ‘marginal’ à economia.  

Levado pelo interesse de aumentar os índices de arrecadação, o governo, 

nos seus diversos níveis de ação, tenta, cada vez mais, criar mecanismos 

institucionais de ‘formalizar’ do ponto de vista tributário, o informal. Não pratica e 

nem planeja a integração da grande massa na cidadania e, muito menos ainda, a  

sua integração num novo sistema de redistribuição de rendas.  

Tabela XII – Empresas do setor informal, por tipo de empresa, segundo os 
indicadores de formalização 

Bahia – 1997 
 
 

Empresas do setor informal 
Tipo de empresa 

 
 

Indicadores de formalização 
 

Total Conta-própria Empregador 
  
Total 698.190 603.172 95.017
  

Licença municipal ou estadual  
  
Possui 167.171 109.076 58.095
  
Não possui  530.253 493.331 36.923
  
Sem declaração 766 766 -

  

Filiação a sindicato ou órgão de 
classe 
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Filiado 46.454 30.505 15.949
  
Não filiado 651.735 572.667 79.069
  
Sem declaração - - -
  

Tipo de constituição jurídica  
  
Firma individual 33.306 13.493 19.813
  
Sociedade ou cooperativa 21.613 7.045 14.568
  
Não tem 643.271 582.634 60.637
  
Sem declaração - - -
  

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento 
 

As tendências apontadas na Tabela XII acima, relativas às empresas ‘por 

conta-própria’, confirmam-se também para as da área comercial (Tabela XIII): 

72,59% delas não possuem licença municipal ou estadual, enquanto 87,51% não 

têm qualquer tipo de constituição jurídica.  Ora, como a inscrição no fisco estadual 

pressupõe constituição jurídica isto indica que o índice dos não-inscritos no estado 

deva ser superior a 90%. 

Isto consubstancia as constatações formuladas anteriormente sobre o nível 

de fragilidade e precarização deste segmento.  

Tabela XIII– Empresas do setor informal, por grupos de atividade, segundo 
os indicadores de formalização 

Bahia – 1997 
 
 

Empresas do setor informal 
Grupos de atividade 

 
 

Indicadores de 
formalização 

 
 

Total 
Indústrias 

de 
transform

ação e 
extrativa 
mineral 

Indústri
a da 

constru
ção 

Comércio 
de 

mercador
ias 

Serviço
s de 

alojam
ento e 

aliment
ação 

Serviços 
de 

transporte 

Serviços de 
reparação, 
pessoais, 

domiciliares 
e de 

diversões 

Serviços 
técnicos 

e 
auxiliares

Outros 
serviço

s 

Sem 
declaração 

    

Total 698.190 55.780 97.543 209.761 96.507 48.400 139.830 48.477 1.891 -
    
Licença municipal 
ou estadual 
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Possui 167.171 10.270 1.763 57.469 36.478 18.405 25.018 17.489 251 -
    
Não possui 530.253 45.510 95.262 152.264 60.029 29.995 114.813 30.741 1.640 -
    
Sem declaração 766 - 519 - - - - 247 - -
    

Filiação a 
sindicato ou 

órgão de 
classe 

   

    
Filiado 46.454 904 1.783 13.439 2.700 7.740 6.187 13.588 113 -
    
Não filiado 651.735 57.876 95.761 196.321 93.807 40.660 113.643 34.889 1.778 -
    
Sem declaração - - - - - - - - - -
    

Tipo de 
constituição 

jurídica 

   

    
Firma individual 33.303 2.909 - 15.215 6.919 - 5.095 3.134 34 -
    
Sociedade ou 
cooperativa 

21.613 2.111 33 10.977 1.924 440 2.721 3.342 63 -

    
Não tem 643.271 50.760 97.510 183.568 87.663 47.960 132.014 43.001 1.794 -
    
Sem declaração - - - - - - - - - -
    
    
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento 
 

 
Analisando-se alguns indicadores sócio-culturais dos agentes sociais que 

integram este setor (Tabela XIV), observa-se que o grau de instrução tem 

influência não só no nível de organização, na capacidade administrativa, mas, 

principalmente, como um dos referenciais para as políticas de integração dos 

diversos segmentos sociais.  

As pessoas que integram o segmento de ocupados “por conta-própria’ 

constituem 70,24% do total de pessoas ocupadas. Pois bem, desta parcela 

significativa do total,  77,44% delas (variando dos que não têm instrução; têm 

menos de 1 ano de estudo; 1°grau incompleto, até o 1°grau completo). Este nível 
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de escolaridade não garante as mínimas condições de entenderem os textos das 

leis e regulamentos tributários e não os  habilita, também, a preencherem qualquer 

formulário da receita estadual. Outros 19,67% dos ocupados ‘por conta-própria’ 

chegam a ter o 2°grau completo, no entanto, mesmo com grau mais elevado de 

instrução podem compreender apenas parcialmente a legislação e os 

regulamentos tributárias, podendo exercer com alguma autonomia o 

preenchimento de uma parte pequena dos formulários. Sobram apenas  2,89%, 

que aparentemente teriam condições de estabelecer uma relação com o fico, com 

certa autonomia ( quanto ao domínio dos instrumentos formais e legais). 

Para não perder o centro da questão, é interessante reafirmar-se que todas 

estas características, por si só profundamente perversas, agudizam-se nas faixas 

de ‘empresas’ com menor receita. 

 
Tabela XIV– Pessoas ocupadas nas empresas do setor informal, por posição 

na ocupação, segundo o sexo e o nível de instrução 
Bahia – 1997 

 
 

Pessoas ocupadas nas empresas do setor informal 
Posição na ocupação 

 
 

Sexo e nível de instrução 
 
 

Total 
Conta-própria Empregador Empregado 

com carteira 
assinada 

Empregado 
sem carteira 

assinada 

Não 
remunerado 

  
Total 892.444 626.823 103.149 33.797 102.379 26.296
  

Sexo  
  
Homens 556.548 368.529 77.220 19.260 77.248 14.290
  
Mulheres 335.896 258.294 25.929 14.536 25.131 12.005
  
Sem declaração - - - - - -
  

Nível de instrução  
  
Sem instrução ou menos de 1 ano de 148.947 116.336 7.873 3.671 17.621 3.445
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estudo 
  
1º grau incompleto 412.419 304.841 39.362 8.098 46.888 13.230
  
1º grau completo 97.403 64.235 11.540 6.529 11.297 3.803
  
2º grau incompleto 64.613 37.372 8.910 4.576 9.459 4.297
  
2º grau completo 135.780 85.947 23.648 9.655 15.309 1.521
  
Superior incompleto 9.221 5.498 2.271 467 984 -
  
Superior completo 23.036 11.839 9.846 801 551 -
  
Sem declaração - - - - - -
  
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento 
 

Considerando os dados apresentados pelas Tabelas XV e XVI, que tratam 

das pessoas ocupadas nas empresas do setor informal, segundo a posição na 

ocupação e por ramo de atividades, observamos que no conjunto dessas as 

empresas 70,24% das pessoas aí ocupadas situa-se na categoria dos 

trabalhadores ‘por conta-própria’; 15,26% constitui-se de ‘empregados’. Destes, no 

entanto, 75,18% são precarizados, trabalhando sem carteira assinada. 

As condições de ocupação para o setor do comércio, por sua vez, revelam 

que 65,77% trabalham ‘por conta-própria’, sendo que 15,46% são empregados e 

destes 64,57% trabalham sem carteira assinada, dados que revelam a condição 

de precarização do trabalho aí desenvolvido e a natureza da atividade dessas 

empresas eminentemente vinculada à ocupação e ao trabalho. 

Tanto no conjunto geral das empresas como no setor da atividade 

comercial, as empresas de empregadores assalariam uma média menor do que 

1,8 trabalhador, confirmando que estas atividades ditas ‘empresariais’ não passam 

de campos de trabalho alternativo e precário para os trabalhadores do setor 

informal. 
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Com base nesses indicadores, pode-se deduzir que, no fundamental, essas 

empresas de baixa receita não são empregadoras, nem constituem o tão 

propalado paradigma da clássica “microempresa” dinâmica, capaz de acionar  

uma vigorosa economia popular, constituindo-se em alternativa integradora à crise 

do trabalho do setor dinâmico da economia. 

 

O grande número de pessoas aí inseridas na condição de trabalhadores 

‘por conta-própria’, ratifica a idéia já levantada de que não se trata de 

estabelecimentos tipicamente ‘empresariais’, e,  passíveis, portanto, de serem 

taxados nas modalidades vigentes.  

 

O que fundamenta estes estabelecimentos não é o capital, mas sim o 

trabalho. Neste sentido, além da distorção de uma possível bitributação, resultante 

da inclusão do ICMS sobre os artigos com substituição tributária, comprados para 

a revenda; do tratamento proporcionalmente injusto para estas empresas, se 

considerarmos a proporcionalidade da taxação, em relação às outras categorias 

de contribuintes; a incidência de impostos aí significaria uma taxação sobre um 

‘trabalho’, o qual é,  em vários casos remunerado em níveis mais baixos que o do 

próprio salário mínimo. 
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Tabela XV – Pessoas ocupadas nas empresas do setor informal, por posição 
na ocupação, segundo os grupos de atividade 

Bahia – 1997 
 
 

Pessoas ocupadas nas empresas do setor informal 
Posição na ocupação 

 
 

Sexo e nível de instrução 
 
 

Total 
Conta-própria Empregador Empregado 

com carteira 
assinada 

Empregado 
sem carteira 

assinada 

Não 
remunerado 

  
Total 892.444 626.823 103.149 33.797 102.379 26.296
  
Indústrias de transformação e extrativa 
mineral 

91.648 40.307 17.332 3.570 27.170 3.269

  
Indústrias da construção 108.300 89.296 8.984 - 9.344 675
  
Comércio de mercadorias 277.660 182.608 37.128 15.208 27.715 15.002
  
Serviços de alojamento e alimentação 119.136 86.724 12.929 3.706 9.873 5.904
  
Serviços de transporte 57.508 45.616 54.174 177 6.531 10
  
Serviços de reparação, pessoais, 
domiciliares e de diversões 

168.684 136.811 12.265 5.328 13.845 1.435

  
Serviços técnicos e auxiliares 67.519 43.600 10.210 5.809 7.901 -
  
Outros serviços 1.988 1.862 126 - - -
  
Sem declaração - - - - - -
  
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento 
 

Tabela XVI – Pessoas ocupadas nas empresas do setor informal, por posição 
na ocupação, segundo os grupos de atividade 

Bahia – 1997 
 
 

Pessoas ocupadas nas empresas do setor informal 
Posição na ocupação 

 
 

Sexo e nível de instrução 
 
 

Total 
Conta-própria Empregador Empregado 

com carteira 
assinada 

Empregado 
sem carteira 

assinada 

Não 
remunerado 

  
Total 892.444 626.823 103.149 33.797 102.379 26.296
  
Indústrias de transformação e extrativa 
mineral 

91.648 40.307 17.332 3.570 27.170 3.269

  
Indústrias da construção 108.300 89.296 8.984 - 9.344 675
  
Comércio de mercadorias 277.660 182.608 37.128 15.208 27.715 15.002
  
Serviços de alojamento e alimentação 119.136 86.724 12.929 3.706 9.873 5.904
  
Serviços de transporte 57.508 45.616 54.174 177 6.531 10
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Serviços de reparação, pessoais, 
domiciliares e de diversões 

168.684 136.811 12.265 5.328 13.845 1.435

  
Serviços técnicos e auxiliares 67.519 43.600 10.210 5.809 7.901 -
  
Outros serviços 1.988 1.862 126 - - -
  
Sem declaração - - - - - -
  
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento 
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CAPÍTULO IV - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DAS MICROEMPRESAS. 

São assim chamadas as obrigações formais, tais como : cadastro, livros 

contabéis, relatórios, formulários, datas de pagamento. Traduzem formalidades de 

controle do Estado sobre os contribuintes. Espelham com clareza, também, as 

relações Estado x Sociedade, no campo do ICMS. De forma sucinta, seguem 

descritas partes destas obrigações, que afetam mais de perto os contribuintes em 

estudo.  

Para avaliar melhor as contradições que aqui aparecem, é importante 

reportar-se aos elementos constitutivos destas empresas (nivel de organização, 

grau de instrução, instalações/equipamentos, montante de investimento, 

capacidade administrativa...). Muitos destes elementos podem ser vistos nos 

quadros que se seguem. 

1. Exigências quanto à inscrição 

RICMS – Art 400 – A – Para a inscrição é necessário o preenchimento do 

Documento de Informação Cadastral (DIC), Anexo 7. Este é composto de 2 

páginas. Para preenchê-lo tem uma orientação de 10 páginas, Anexo 7-A . Mesmo 

assim, dificilmente um profissional de nivel superior conseguirá preenchê-lo sem a 

ajuda de alguém experiente na area contábil ou tributária. 

Dentro dessas exigências, pode-se dimensionar o constrangimento, as 

dificuldades e a inoperância do instrumento, onde são lançados as microempresas 

e principalmente as de mais baixa renda (ME-1), que desejem ser legalizadas e 

não queiram atuar na ilegalidade, na marginalidade. 

2. Exigências relativas à documentação (para inscrição) 
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• Contrato de Locação, autorização para uso do local por parte 
do locador ou prova de propriedade do imóvel. 

• Contrato Social registrado e prova de arquivamento na Junta 
Comercial do Estado da Bahia. 

• Carteira de Identidade, CIC ou CNJP, Comprovante de 
endereço do titular ou sócios. 

• Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica. 

• Croqui ou mapa de localização. 

• Declaração estimando a receita bruta anual ajustada, descrita 
no Art 384 – A III § 1°. 

• Autorização para que o imposto seja debitado em conta ou 
cobrado através de Agente Arrecadador credenciado pela 
Fazenda Estadual . 

 

3.  Registro do fluxo das atividades no sistema fiscal: documentação 

Observado o disposto no art. 144, tanto para as microempresas, incluindo 

aqui as de menor renda (ME- 1), e até para os ambulantes, é obrigatório o 

arquivamento, em ordem cronológica, durante 5 anos contados da entrada das 

mercadorias ou da efetivação dos negócios,  dos documentos relativos a : 

• Entradas de mercadorias no estabelecimento ; 

• Saídas de mercadorias efetuadas pelo estabelecimento ; 

• Fretes pagos ; 

• Água, energia, fax e telefone ; 

• Documentos de aquisição de bens do ativo permanente, bens 
de uso e materiais de consumo ; 

• Demais comprovantes de despesas ; 

• Atos negociais em geral. 
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4. Obrigatoriedade de informe contábil anual 

Para as microempresas, incluindo aqui as (ME-1), é obrigatória a 

apresentação da Declaração do Movimento Economico (DME), Anexo 82. Isto 

implica , por ano, do controle dos valores seguintes: 

• das receitas ; 
• dos pagamentos ; 
• das aquisições ; 
• estoque inicial ; 
• estoque final. 

 

Também para esta categoria de empresas é obrigatoria a emissão dos 

documentos fiscais correspondentes às operações e prestações do 

estabelecimento. 

Não dá para imaginar como as (ME-1) podem atender a todos estes 

requisitos, considerando as condições efetivas de sua estruturação e os nívies de 

integração e acesso dos seus ‘proprietários’ e sócios aos requisitos indispensáveis 

para o acompanhamento institucional desta atividade : o baixo nível de 

organização, o grau de instrução de seus sócios, a capacidade administrativa, 

pessoas que aí trabalham, e, ainda por cima, conseguir delimitar com clareza, 

receita e lucro,  detectados na pesquisa.10  

Por outro lado, importante dizer que permanecem vários processos ; 

procedimentos de atualização e de correção de dados, que são efetuados 

diretamente na unidade fazendária, principalmente para quem não usa os meios 

                                                 
10 Para verificar estas características, logo acima citadas, ver o capítulo relativo às tendências 
gerais da Economia Informal. 
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eletrônicos . E entre os contribuintes em estudo, o uso de meios eletrônicos é 

praticamente nulo. Existem dezenas e dezenas de povoados, de distritos e de 

cidades, que distam mais de 200 km da unidade fazendária à qual estão 

vinculados, o que dificulta muito a relação destes estabelecimentos com a 

instância oficial. 

Todos estes condicionamentos dificultam um comportamento legal das (ME-

1) inscritas e significam óbices quase instransponíveis para quem desejar 

legalizar- se. Pior, ainda, para quem já vive e atua num ambiente alheio aos 

requesitos e critérios do mundo formal institucional. 

No que diz respeito à politica fiscal, nada de novo. Continua mantida nos 

mesmos moldes, direcionada para os grandes contribuintes, beneficiando as 

classes dominantes, e contribuindo, assim, para o aprofundamento da má 

distribuição de rendas. 

Mesmo com os esforços da SEFAZ no campo da informatização; da maior 

acessibilidade dos contribuintes às leis, regulamentos e procedimentos; da 

implantação do SimBahia; da intensificação e diversificação dos programas de 

solidariedade e de educação tributária não atingir de forma justa e eficiente a 

grande faixa dos contribuintes de renda mais baixa. Praticamente todos os 

aspectos (montante, tipo, controle e retorno) da política tributária, no caso o ICMS, 

em essência  continuam como antes. 
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CAPÍTULO V – A RENTABILIDADE DAS MICROEMPRESAS DE MAIS BAIXA:  
RENDA ( ME –1 ): cálculos de receita e despesa  
 
 

Este capítulo procura desenvolver uma análise da rentabilidade das 

microempresas de mais baixo rendimento, aquelas classificadas como ME- 1, 

desenvolvendo um cálculo da relação entre receita e despesa e a aplicação do 

ICMS, que mesmo com a aplicação da redução do imposto, prevista pelo 

SimBahia, acaba por se constituir num procedimento injusto, já que permanece 

ainda alto em relação à receita, ilegal porque não vinculado ao fato gerador e 

incoerente em comparação com outras categorias de contribuintes. 

O RICMS – SimBahia,  para definir o tratamento e as alíquotas das 

microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Ambulantes define limites de 

receita, ou melhor, de receita bruta ajustada, no Art.384-A. III & 1o . 

Com segurança é possível calcular como limite de renda bruta, o valor de  

R$36 000,00/ano para se manter no máximo R$30 000,00/ano de receita bruta 

ajustada, limite para enquadramento das ME-1. 

Tomando por base os dados gerais de receita de estabelecimentos cujo 

limite de renda situa-se na faixa de renda de R$3 000,00/mensal, para a Região 

Metropolitana de Salvador, veiculados na pesquisa sobre Economia Informal 

Urbana do IBGE, observa-se que estes estabelecimentos compreendem  um 

universo populoso e denso do mercado informal. 

Com base nos dados referidos à esta faixa de renda desenvolvi 3 

alternativas de cálculo: 
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• Alternativa I - Para empresas do Comércio; 
• Alternativa II Para o conjunto das empresas, que 

apresentaram receita ajustada de R$3 000,00/mês, 
retirando os ambulantes/vendedores de porta em 
porta. 

• .Alternativa III Para o conjunto das empresas, que 
apresentaram receita ajustada de R$3 000,00/mês, 
independentemente do ramo de atividade. 

 
 
1. ALTERNATIVA I – Cálculo de rentabilidade dos estabelecimentos do 
comércio. 
 
CÁLCULOS PARA EMPRESAS COM RECEITA até R$3 000,00/mês. 
 
TABELA IV – Empresas do setor informal, por grupo de atividade e valores 
da receita 

 
Fonte: IBGE, 1997.  
1470 empresas  = 0,7086% das empresas do Comércio, com receita declarada. 
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A consideração de uma sub-faixa de receita mensal de R$2001,00 à 

R$3000,00 que compreende um total de 6 210 empresas = 1/3 das empresas 

existentes na faixa de R$2 001,00 à R$ 5000,00 não conduzirá à um desvio 

significativo, uma vez que o maior número de empresas tem menor receita. 

Por esta mesma razão, pode-se considerar os valores médios de R$(50, 
150, 250, 400, 750, 1 500 e 2 500) para o cálculo da receita total. Assim, obtém-
se:   Empresas com receita     184 564 

Empresas sem receita         1 308 
Universo Total                185 872. 
Receita total      R$97 407 200,00. 
Receita média   R$524,00. 

 
CÁLCULO DA DESPESA PARA O UNIVERSO DE RECEITA  DE ATÉ 
R$3000,00/mês 
 
TABELA V- Empresas do setor informal, segundo grupo de atividades e valor 
dadespesa

 
Fonte: IBGE, 1997. 
14 691 empresas = 7,0262% das empresas que têm despesa declarada. 
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Estabelecido o universo total correspondente à 185 872 empresas, é 

necessário continuar trabalhando sobre esta base numérica. 

Usando, portanto, os mesmos critérios utilizados para  o cálculo da receita, 

agora com uma sub-faixa de R$2 001,00 à R$3 000/mês de despesa, encontra-se 

um total de  5 448 empresas, que compõem com empresas de outras faixas de 

receita e com as empresas sem receita parte do universo definido. 

Assim, pode-se obter: 
Empresas com despesa     172 812 
Empresas sem despesa        13 060 
Total de empresas             185 872. 

 
Despesa total       R$76 198 100,00.  
Despesa média    R$410.00. 

 
 
 

CALCULO DO LUCRO 
 

Com base nestes dados o total do lucro é da ordem de R$21 209 100,00 

sendo o  lucro médio de R$114,00. 

 
CÁLCULOS DO ICMS   
    
 

Supondo que todas as empresas pagassem corretamente o ICMS, 

conforme taxa fixa  de R$25/mês, prevista no SimBahia, o total de contribuição 

seria de R$4 648 800, 00. 

Fazendo o cálculo do ICMS pela taxa de 2,5% da receita, prevista para a 

primeira faixa das Empresas de Pequeno Porte, isto é, com receita bruta ajustada 

anual, entre R$240 000,00 e R$360 000,00, apenas  como exercício, obtém-se um 

total de contribuição de R$2 435 180,00. O que significa 91% a menos. 
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Importante considerar que a base da pesquisa do IBGE inclui, também, 

empresas sem estabelecimento. Considerando-as como ambulantes (isentos) ou 

como de vendedores de porta em porta de produtos de grandes empresas 

(inacessíveis e trabalhando sempre com produtos com ICMS pagos pela 

Substituição Tributária) os cálculos são semelhantes aos já feitos. A 

particularidade fica por conta da proporção das empresas estabelecidas  e dos 

ambulantes/vendedores de porta em porta, no total das empresas, em cada etapa 

dos cálculos. 

2.  ALTERNATIVA II – Cálculo sem os Ambulantes/Vendedores de Porta em 
Porta. 
 
TABELA VI – Empresas do setor informal, segundo uso de equipamentos e 
instalações – Bahia (1997) 
 
 

Empresas do setor informal 
Utilização de equipamentos e/ou instalações 

 
 

Grupos de atividades 
 
 

Total 
Utilizam 

equipamentos 
e/ou 

instalações 
próprios 

Só utilizam 
equipamentos 

e/ou instalações 
alugados ou 

cedidos 

Não utilizam 
equipamentos 

e/ou 
instalações 

Sem declaração 

  
Total 698.190 473.414 55.748 169.028 -
  
Indústrias de transformação e extrativa mineral 55.780 42.918 4.507 8.355 -
  
Indústrias da construção 97.543 79.900 6.232 11.411 -
  
Comércio de mercadorias 209.761 109.978 13.155 86.627 -
  
Serviços de alojamento e alimentação 96.507 72.232 8.121 16.153 -
  
Serviços de transporte 48.400 34.197 6.795 7.408 -
  
Serviços de reparação, pessoais, domiciliares e de 
diversões 

139.830 105.297 12.111 22.422 -

  
Serviços técnicos e auxiliares 48.477 28.282 4.801 15.394 -
  
Outros serviços 1.891 609 25 1.257 -
  
Sem declaração - - - - -
  
Fonte: IBGE, 1997. Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento 
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Nos cálculos acima, se considerarmos que as 86 627 empresas que não 

utilizam equipamentos e/ou instalações, como sendo ambulantes/vendedores de 

porta em porta, correspondendo à 41,2980% do total das empresas do comércio, 

os totais seriam diretamente proporcionais e os valores médios da receitam da 

despesa e do lucro seriam iguais. Assim, 

Empresas com receita    108 586 
Empresas sem receita           524 
 
Total de empresas          109 110. 
Receita total     R$57 179 450,00. 
Despesa total    R$44 729 950,00. 

 
Pela taxa mensal de R$25,00 o Total do ICMS é de R$2 727 750,00 = 

4,77% da receita. 

Usando a alíquota de 2,5% da receita, prevista para a primeira faixa das 

EPP o Total do ICMS é de  R$1 429 486,00. Isto é, também 91% a menos. 

3.  ALTERNATIVA III– Cálculo de rentabilidade das empresas que integram a 
economia informal e que se situam na faixa de receitas de até  R$3 000/mês. 
 

Esta terceira alternativa visa mais conhecer a receita, a despesa e o lucro 

do conjunto de empresas do setor informal com receita até a faixa de R$ 3000,00, 

do que estabelecer valores para o recolhimento do ICMS, já que legalmente nem 

todas estas empresas contribuem com este imposto. 

Mais uma vez a metodologia do cálculo são semelhantes às já adotadas 

anteriormente, inclusive no que diz respeito à subfaixa de R$2001,00 à R$ 3000, e 

aos cálculos pelos valores médios nessas faixas . 

Da Tabela V pode-se obter: 
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Empresas com receita       632 328 
Empresas sem receita         17 302 
Total de empresas           649 630. 

 
Receita total         R$280 625 300,00. 

 
Receita média          R$432,00. 

 
 
CÁLCULO DA DESPESA 
 
Da Tabela V, para o mesmo total de empresas, tem-se os seguintes valores: 
 
 

Empresas com despesa        479 510 
Empresas sem despesa        170 120 
Total de empresas                649 630 

 
Com os mesmos critérios de cálculo adotados para as empresas do comércio, 
obtém-se, portanto : 
 

Despesa total         R$171 512 900,00. 
Despesa média       R$264,00. 

 
CÁLCULO DO LUCRO 
 

Lucro total         R$109 112 400, 00 
Lucro médio             R$168,00. 
 

 
 
4. Conclusões: tributação, rentabilidade e justiça redistributiva 
 

Com base nos dados de 1997 chega-se à surpreendentes valores mensais 

de receita R$97 407 200,00 /mês, ou seja, possíveis R$1 168 886 400,00/ano. 

Estes valores pode encher os olhos de qualquer dirigente estatal, ao pensar em 

R$55 785 600/ano de ICMS no mínimo, só da faixa mais baixa de microempresas. 

Entretanto, é necessário observar-se que este montante provém de uma  

receita média de R$524/mês destas empresas, que têm também em média um 

lucro de R$114,00/mês. Considerando-se o baixo nível de organização destes 
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estabelecimentos, incluindo-se , entre outros fatores, as dificuldades do controle 

de custos, é bem provável que grande parte das empresas, não tenham 

considerado o pro-labore do proprietário; nem o rateio das contas de energia,  

água e manutenção dos domicílios de uso misto (residência e empresa), o que 

redunda em uma declaração menor da despesa e, claro, uma elevação do nível de 

lucro. 

Para as mercadorias sob regime de substituição tributária, as empresas sob 

o SimBahia têm tratamento igual às demais empresas. Mas, a maioria das 

microempresas, principalmente aquelas da faixa em estudo, trabalham com os 

seguintes artigos: bebidas; produtos do fumo; trigo e derivados; carnes, aves e 

derivados; sucos, sorvetes e picolés; chocolates, gomas, guloseimas... 

Repetindo, com a substituição tributária, eles já saem da fábrica com o 

ICMS, isto é, quando compradas pelas microempresas o ICMS já está quitado. No 

entanto, com a obrigatoriedade tributária  da taxa fixa mensal voltam a pagar 

impostos sobre estas mesmas mercadorias. Ou seja, opera-se uma bitributação, 

que é ilegal, e não ocorre no caso das outras empresas.  

O pagamento do ICMS através de uma taxa fixa mensal, evidentemente, 

simplifica enormemente o processo de cobrança e de controle de pagamento por 

parte da SEFAZ, sobre as empresas cadastradas. 

O pagamento do ICMS através de uma taxa fixa mensal simplifica os 

controles das empresas e padroniza o valor e o dia do pagamento. Tudo isto é 

verdade, mas também é verdade que esta operação também traz outras 

implicações, no seu bojo: 
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1 - Os cálculos pelos valores de 1997 demonstraram, para esta faixa de 

empresas (a taxa fixa de R$25,00/mês), que isto redunda em mais impostos do 

que se a cobrança fosse feita para empresas de Pequeno Porte; 

2 -  Como ficam as empresas que nada ou quase nada faturam num mês e 

têm que pagar o imposto fixo? Por que somente o Estado tem garantias de receita 

e de metas? Os números mostram valores médios baixíssimos de receita, de lucro 

e de rendimento. Considerando outros dados da  pesquisa (origem e expectativas 

futuras das empresas) parece que estas empresas constituem-se muito mais 

formas de sobrevivência, de complemento de renda, válvula de escape forçada 

pelo desemprego ou baixo nível das ocupações, do que efetivamente um 

‘empreendimento’ voltado para gerar lucro e criar empregos. 

3 – A preocupação quase exclusiva com a receita estadual levou o Estado, 

em 12 de dezembro de 2001,  a publicar a Lei nº 7981, estabelecendo o valor 

mínimo de R$460,00/mês de ICMS para as Empresas de Pequeno Porte na faixa 

mais baixa, independente da receita obtida ter sido menor do que o limite inferior 

da primeira faixa.  

Ora, como considerar situações imprevistas, por exemplo: se uma EPP ao 

se cadastrar pouco antes de dez/2001 com base em expectativa de receitas for 

submetida a uma crise de vendas naquele ramo de negócios; ou teve problema no 

abastecimento da matéria-prima; ou, ainda, ocorreu uma greve dos 

trabalhadores...a empresa será penalizada pelo limite fixado porque não 

conseguiu receita satisfatória para ter um ICMS “justo” ou porque não pode pagar 
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menos ICMS do que uma microempresa, mesmo tendo receita menor do que esta 

e até no extremo sem receita? 

Assim, pode-se concluir que a cobrança do ICMS via uma taxa mensal fere 

princípios básicos de todas as legislações (Constituição, Leis Complementares, 

Leis Ordinárias e Regulamentos) quando:  

• conceituam o ICMS como decorrente direto do fator gerador (venda, 

valor da venda de mercadorias ou de prestação de serviço) 

• determinam o valor ICMS embutido, fazendo parte, do valor da venda. 

 

Ora, valores fixos mensais de recolhimento para faixas de receitas, 

determinadas anualmente, não correspondem aos valores dos fatores geradores 

de per si, nem tampouco às suas somas mensais, nem anuais. 

Se considerarmos a capacidade de contribuição de cada um, conforme 

estipula a lei, impõe-se a revisão da forma de taxação de impostos e de controle 

dos contribuintes, de forma a estabelecer-se um taxação justa e efetivamente 

redistributiva, superando o chavão “o que vier é lucro”, que redunda em : 

• atitude meramente  “mercantilista” e técnica da política de 

tributos que não contempla a obrigatoriedade da 

universalidade  e proporcionalidade das obrigações 

contribuintes; 

• uma sobrecarga injusta e parcial sobre parte dos 

contribuintes, especialmente aqueles de mais baixa renda; 

• uma desigualdade no atendimento : informatizado 

acessível para a minoria mais informada e mais 

organizada; e manutenção da estrutura dos postos para 

atendimento de uma maioria dos contribuintes; 
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• irracionalidade burocrática com a  manutenção de 

formalidades excessivas e inacessíveis à grande maioria; 

• aprofunda-se um fosso entre o sujeito econômico e o 

sujeito contribuinte, levando de forma inconsciente a 

manter-se grande parte dos contribuintes na ilegalidade e à 

margem da lei, pela simples e grave distância entre as 

condições efetivas de sua integração ao sistema tributário ( 

grau de instrução, informação, nível de renda) 

 

Esta condição, além de injusta e moralmente inaceitável conduz à uma 

aprofundamento da distância entre os cidadãos e o Estado, inaceitável num 

contexto democrático. Além do que, repercute no plano dos valores da cidadania e 

da formação cívica, com repercussão nas relações entre o Estado e a sociedade e 

na formação de uma educação cidadã, que contemple, acima de tudo as 

obrigatoriedade para com o estado e os interesses coletivos. 

A cobrança, o cadastro, as verificações, as alterações nas leis, nos 

regulamentos, nos processos,  para serem corretos e amplamente 

participados, têm necessariamente que ser acompanhados, divulgados, 

convencidos, conhecidos por todos os envolvidos. Se considerarmos o universo 

das 649.630 de empresas com receita mensal de até R$3.000,00 do conjunto das 

empresas do setor informal, isto significa que a SEFAZ implementar operações de 

fiscalização e acompanhamento direto com 18.000 empresas/mês, a cada 3 anos.  

Se forem consideradas as condições de instrução, de organização, de 

comunicação, de legalização destas empresas e a atual estrutura de fiscalização 

da SEFAZ, principalmente no interior do estado é praticamente inviável ou 
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extremamente onerosa, economicamente injustificável a ação tributária do ICMS 

sobre esta faixa das microempresas.  

Alguns exemplos contundentes: 
 

• a receita média é muito baixa; 
• o lucro, se é que se pode chamar o resultado de lucro, é 

muito abaixo de um salário mínimo; 
• mais de 70% das empresas estão em mãos de analfabetos 

ou com apenas um ano escolar; 
• pode-se arriscar a afirmação de que perto de 100% não 

têm acesso à internet; 
• na zona rural a distância, muitos a mais de 200km, da 

unidade fazendária a que estão vinculados e onde têm que 
se informar e resolver pendências dificulta enormemente o 
acesso. 

 
Estes fatores contribuem para consolidar a idéia de que não só é injusta a 

cobrança do ICMS a estas microempresas, como burocrática e 

administrativamente onerosa; não atendendo, portanto, ao princípio da 

racionalidade burocrática, servindo apenas como instrumento de controle 

social. 

Apurados os resultados do ano 2001, vê-se que as microempresas de mais 

baixa renda (EM-1) constituem 40% dos contribuintes e participam do bolo da 

receita com irrisórios 0.36%, enquanto  os grandes contribuintes, que significam 

apenas 1,25% dos contribuintes, participam com gigantescos 88,87%.  

Além do mais, a maioria dessas empresas integraram-se ao primeiro 

enquadramento de contribuintes normais em microempresas, no início do 

SimBahia, e sucessivos reenquadramentos nos anos seguintes. Isto não acarretou 

grandes despesas, seja no recadastramento, seja no acompanhamento  ou  na 

cobrança, principalmente com a simplificação através da Coelba. 
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Não se pode estender o olhar pura e simplesmente sobre os quantitativos 

de participantes e de reais (R$). É preciso mergulhar-se na qualidade dos 

processos e na constituição dos componentes. 

Assim, as microempresas (EM-1) com baixíssimos níveis de organização, 

baixa capacidade administrativa, níveis reduzidos de instrução e de investimento, 

cuja denominação de ‘empresas’ ou ‘estabelecimentos’ foge completamente das 

condições reais de sua estruturação, dispersas geograficamente em todo estado, 

torna a fiscalização onerosa e anti-econômica , o que revela um caráter 

profundamente injusto da cobrança, não só do ponto de vista econômico, 

como traz, em seu bojo, a penalização do trabalho, já que no seu 

funcionamento trabalho e capital fundem-se na  luta pela reprodução e  

sobrevivência das famílias de trabalhadores aí vinculadas. 

Já no outro contra-ponto, as grandes empresas concentram capital, 

tecnologia, organização, administração, seus titulares apresentam níveis elevados 

de instrução, a sua localização se dá em áreas de mais fácil acesso, tornando a 

fiscalização eficiente e rentável, do ponto de vista do gerenciamento do estado. 

Sem entrar no mérito da natureza dos impostos vigentes, mas, comparativamente 

com as outras categorias de contribuintes, pode-se dizer que a cobrança é justa 

e, fundamentalmente, a taxação se estabelece, corretamente, sobre o capital. 
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VI. ANEXO – ALGUNS INDICADORES RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DAS 
MICROEMPRESAS (ME-1) NO ESTADO – Dados da SEFAZ 
 

 

1. CONTRIBUINTES DO SIMBAHIA 
 

 

 

 

CONDIÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 

ME-1 54.794 48,33 

ME-2 12.152 10,72 

ME-3 4.472 3,94 

ME-4 2.002 1,77 

ME-5 477 0,42 

ME-6 936 0,83 

ME-7 519 0,46 

ME-8 160 0,14 

TOTAL ME 75.512 66,61 

EPP 5.802 5,12 

AMBULANTE 32.049 28,27 

TOTAL SIMBAHIA 113.363 100,00 

 

Fonte SIDAT/SEFAZ 04/01/02  - ano de 2001 
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CONTRIBUINTES SIMBAHIA

AMBULANTE
28,27%

ME-2
10,72%

ME-1
48,33%

ME-5
0,42%

ME-7
0,46%

ME-4
1,77%

ME-6
0,83%

ME-3
3,94%

ME-8
0,14%

EPP
5,12%

Fonte SIDAT/SEFAZ 04/01/02  - ano de 2001 
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G.2.   Composição dos Contribuintes no Estado da Bahia.  
 
 
 

CONTRIBUINTES ESTADO

15,58%

0,37%
8,49%

75,57%

NORMAL SUBST. ESPECIAL SIMBAHIA

 

CONTRIBUINTES SIMBAHIA

67%

5%
28%

MICRO EPP AMBULANTE

 
Fonte SIDAT/SEFAZ 04/01/02 
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3.  Cobrança – COELBA x DAE (Documento de Arrecadação Estadual) 
 

 
 
Tendo iniciado a partir de janeiro de 2000, a cobrança do ICMS 
Microempresa através da COELBA atinge hoje cerca de 69.917 contribuintes, 
o que corresponde a 93% das microempresas do Estado, conforme gráfico 
abaixo: 
 
 
 
 

COBRANÇA ICMS MICROEMPRESA

93%

7%

COELBA

DAE

Fonte SIDAT/SEFAZ 04/01/02 
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G.4. Média de arrecadação por Empresa de Pequeno Porte e por 
Microempresa 
 

378,25

1.895,45

381,50

7.467,89

567,51

8.325,62

-

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

R$

1999 2000 2001

MÉDIA DE ARRECADAÇÃO POR CONTRIBUINTE

Microempresa

EPP

 
Fonte: SIDAT/SEFAZ 04/01/02 
 
 
 
 
Nota do autor: As médias aqui apresentadas são as efetivamente arrecadadas 
pelas empresas cadastradas. Os cálculos anteriores, feitos no capítulo IV deste 
trabalho, referem-se a estimativas feitas com base num recorte que considerou o 
conjunto das microempresas (ME-1) de receita até R$ 3000,00/mes computadas 
segundo os critérios utilizados pela pesquisa do IBGE, para o dimensionamento 
do mercado informal da economia, do Estado da Bahia, no ano de 1997. 
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G. 5.  Participação dos contribuintes na arrecadação do Estado. 
 
 

ARRECADAÇÃO 1999

98,74%

1,26%

Estado SimBahia
 

ARRECADAÇÃO 2000

98,22%

1,78%

Estado SimBahia
 

  

ARRECADAÇÃO 2001

97,80%

2,20%

Estado SimBahia
 

 
Fonte: SIDAT/SEFAZ 04/01/02 
 
Notas do autor  
 
1. Em dados anteriores a participação do SimBahia é de 2,72% em vez do valor 

de 2,20% do gráfico acima, pois considera outros acréscimos na taxação. 
Mesmo assim, a diferença para este estudo não tem importância. 

2. Informações dadas pelo PGM – Planejamento e Gerenciamento de Mercado 
da SEFAZ para este mesmo ano, para valores pagos pelos contribuintes:  
2.1. As Grandes Empresas (1,25% dos estabelecimentos ) foram responsáveis 

por 88,87% da arrecadação; 
2.2. As Médias Empresas (2,20% dos estabelecimentos) foram responsáveis 

por 5,20% da arrecadação; 
2.3. OUTROS (13,96% dos estabelecimentos) foram responsáveis por 3,12% 

da arrecadação; 
2.4. Empresas do SimBahia (82,59% dos estabelecimentos) foram  

responsáveis por 2,72% da arrecadação. 
3. As Microempresas (55,01% dos estabelecimentos) foram responsáveis por 
aproximadamente 1,29% da arrecadação. 
4. Detalhando um pouco mais, as microempresas (EM-1) (39,92% dos 
estabelecimentos) foram responsáveis por aproximadamente 0,36% da 
arrecadação. 
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VI - CONCLUSÃO FINAL. 

 

O estudo tem carátr analítico e não se propôs a apresentar soluções 

instrumentais e encaminhamentos institucionais para cada problema detectado. 

Aqui parece interessar menos os aspectos normativos ou o detalhamento 

de dados que fundamentam as suas avaliações e conclusões, mas interessa muito 

mais o dimensionamento de um problema, que parece central e estratégico a ser 

enfrentado pelas administrações públicas, que são : o problema de adequação da 

modernização tributária à realidade e à cultura dos sujeitos econômicos que 

integram aas diferentes faixas de renda ( e, mais particularmente, aquelas mais 

baixas) e que, portanto, têm comportamentos e níveis organizativos diversos. 

Interessa mais promover a integração desses agentes sem criminalizá-los, ou 

seja, reconhecendo os limites da sociedade e do Estado, nestes casos. Importa 

mais, portanto, a explicitação da incongruência dos sistemas de tributação na 

direção do reconehcimento da formação da cidadania, num contexto democrático; 

importa observar criticamente os reflexos negativos, e as inferências que se pode 

fazer dos paradoxos que permeiam o mundo e prática institucional das condições 

reais de vida desses agentes econômicos ; importa articular à política e aos 

instrumentos tributários, os princípios da racionalidade econômica própria aos 

trabalhadores ( e não ‘empresários’) vinculados à esta faixa de renda ou associá-

los aos paradigmas de uma política mais ampla de geração de renda, primordial 

também num contexto de imensas desigualdades. Isto não significa recair no 

cauïsmo, mas reconhecer a realidade do mundo do trabalho precarizado e, 
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sobretudo, articular aos princípios do gerenciamento, os valores mais amplos da 

justiça social redistributiva. 

Os dados da pesquisa do IBGE, trabalhados neste estudo não descem à 

um detalhamento  mais preciso do universo dos estabelecimentos de mais baixa 

renda inscritos (objeto deste trabalho), e referem-se ao ano de 1998. No entanto, 

os indices econômicos e sociais atuais não parecem ter sofrido significativas 

modificações frente ao quadro da época da pesquisa. Pelo contrário, as 

tendências,  parecem se dirigir mais para o aprofundamento da má redistribuição 

de rendas, frente ao contexto dessocializante do desemprego e da precarização 

do mundo do trabalho. 

Os elementos apresentados revelam, portanto,  que as questões  iniciais 

dessa monografia identificadas frente à hipótese central do trabalho que associa 

eficiência tributária à justiça redistributiva, frente aos dados apresentados,  não 

indicam respostas renovadoras. 

 Assim, a conclusão básica, que deve nortear a reorientação da politica 

fiscal, no caso  deste estudo, e mais especificadamente da cobrança do ICMS 

para as faixas das micro empresas de mais baixa renda (ME-1), sugerem  que: 

• A legislação tributária e seus regulamentos específicos ; bem 

como os mecanismos de controle a ela associados estão 

distantes de atender à realidade da sociedade . Ademais 

contrapõem-se à outras políticas estratégicas de governo, como 

as de geração de emprego e renda e as políticas de inserção 

social e combate à pobreza. 
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• A política tributária, inclusive a relativa ao ICMS, pode se 

constituir instrumento decisivo e estratégico de desenvolvimento 

econômico; racionalidade e eficiência tributária com justica social, 

desde que suas metas sejam compatibilizadas e adequdas 

àquelas políticas já citadas de geração de emprego e renda e de 

inserção. 

• Neste sentido pode servir ao aperfeiçoamento da democracia e à 

defesa da cidadania, associando-se o cidadão contribuinte ao 

sujeito do trabalho. 

 
Efetivamente, frente às dificuldades de controle fiscal deste ‘mundo’ 

pulverizado, disperso e precarizado, que é o da micro empresa (com rendimento 

de até R$3000,00/mes), a administração pública tem, de alguma forma, a 

consciência de que um esforço neste sentido não é compensatório ( dados os 

custos administrativos indiretos envolvidos). Frente a estas dificuldades, cria-se, 

então, toda uma institucionalidade fictícia, de ‘faz-de-conta’, qual seja : o Estado 

estabelece normas e leis . A burocracia as regulamenta. Alguns  controles são 

tentados...sem efetiva racionalidade, seja do ponto de vista do fisco, seja do 

ponto de vista da operacionalidade econômica ou administrativa. Do outro 

lado da questão, aquele que trata dos sujeitos econômicos, o sistema mantem 

uma imensidão de pessoas sob a coação das leis e dos regulamentos, 

ameaçados a recair na ilegalidade, na marginalidade, num mundo paralelo e 

inacessível, afastando-os cada vez mais dos processos de integração social 

e da cidadania. 
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