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RESUMO 
Os dados cadastrais registrados no banco de dados da Secretaria da Fazenda do Estado da 
Bahia devem servir de instrumento e arma a serem utilizados no combate a fraudes e 
simulações que constantemente ocorrem contra  a Fazenda Pública Estadual. Usar de maneira 
eficiente esses dados cadastrais pressupõe a existência de dados confiáveis e atualizados. O 
fisco estadual deve priorizar a atualização automática desses dados, diretamente da origem. 
Em função de prerrogativas legais que outorgam ás Juntas Comerciais a tarefa de registrar e 
atualizar os dados cadastrais de pessoas jurídicas, a Secretaria da Fazenda do Estado da 
Bahia deve atualizar tais dados automaticamente para utilização de maneira favorável e 
racional, no propósito de diminuir os prejuízos causados por tais ocorrências. 

Palavras-Chave: Cadastro, Fraudes, Alterações cadastrais, Fiscalização, sócio “laranja”, 
sócio “testa-de-ferro” 

 
O presente artigo tem por objetivo propor à administração tributária do Estado da Bahia uma 
visão diferente da então praticada, dos eventos cadastrais que ocorrem com os contribuintes 
durante sua existência como pessoa jurídica. Entendemos que os eventos cadastrais 
(constituição, alterações, cancelamentos e baixa de inscrição) no Cadastro do ICMS do Estado 
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da Bahia – CAD-ICMS, devem ser observados pela administração tributária, principalmente 
como fonte de indícios de fatos e situações jurídicas que merecem a atenção especial para a 
detecção de possíveis focos de sonegação e fraudes ficais. Supomos ser possível e muito rica 
a investigação desses fatos cadastrais que merecem toda a atenção do fisco, no sentido de 
acompanhar suas conseqüências na tributação do ICMS. 

Aliado a tudo isso, percebemos que, atualmente, objetivando “proteger” o cadastro estadual, a 
administração tributária adota procedimentos de fiscalização prévia de pouco resultado 
prático, que na verdade facilita a ação de fraudadores e sonegadores, enquanto o bom 
contribuinte é penalizado pelo excesso burocrático cada vez mais ineficiente e ineficaz, em 
face das ações de quadrilhas especializadas nesse ramo de crime. 

Assim sendo, propomos que o cadastro estadual seja visto como uma fonte de registros 
cadastrais que efetivamente estejam ocorrendo, de modo a servir de constante fonte de 
pesquisa e composição de ações fiscais que gerem resultados eficientes e práticos para o fisco. 

Para o desenvolvimento do embasamento teórico, buscamos na pesquisa bibliográfica os 
fundamentos, assim como de dados estatísticos obtidos através da Gerência de Informações 
Econômico-fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.  

 

O registro público de empresas mercantis e atividades afins  

A Lei Nacional nº 8.934, de 18/11/1994, estabelece regras sobre o registro público de 
empresas mercantis e atividades afins. Esclarecendo a finalidade desse registro, a lei explicita: 

Art. 1º - O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, subordinado às normas 
gerais prescritas nesta Lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por 
órgãos federais e estaduais, com as seguintes finalidades: 

I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das 
empresas mercantis, submetidas a registro na forma desta Lei; 

II - cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter 
atualizadas as informações pertinentes; 

III - proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento. 
Estabelece também os órgãos competentes pela manutenção desses registros: 

Art. 3º Os serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins serão 
exercidos, em todo o território nacional, de maneira uniforme, harmônica e interdependente, 
pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM, composto pelos seguintes 
órgãos: 

I - o Departamento Nacional de Registro do Comércio, órgão central do SINREM, com funções 
supervisora, orientadora, coordenadora e normativa, no plano técnico; e supletiva, no plano 
administrativo; 

II - as Juntas Comerciais, como órgãos locais, com funções executora e administradora dos 
serviços de registro. 

A citada norma se consubstancia no antigo Código Civil de 1916 e foi recepcionada pelo novo 
Código Civil (Lei nº 10.406 de 10/01/2002) que estabelece nos seus artigos 45 e 985: 

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do 
ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou 
aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o 
ato constitutivo. 

Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na 
forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).  
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Dessa forma, para garantia da validade de negócios jurídicos, a lei prevê a obrigatoriedade das 
pessoas jurídicas efetuarem o registro de sua constituição em órgãos específicos que são as 
Juntas Comerciais, ligadas ao Departamento Nacional de Registro de Comércio. Da mesma 
forma deverão proceder as entidades quanto às alterações em estatutos, contratos sociais e em 
instrumentos que alterem a vida da entidade. 

Assim sendo, fica claro que compete às Juntas Comerciais a apreciação dos requisitos de  
validade dos contratos sociais e suas alterações posteriores. Esses registros definem, entre 
outros parâmetros, a forma de organização da entidade, seu capital, seus componentes, assim 
como o nível de responsabilidade dos sócios, titulares e responsáveis pelo passivo da 
entidade. Estando em definitivo obtido o arquivamento e registro da constituição de entidades 
mercantis na Junta Comercial, a entidade encontra-se definitivamente habilitada a exercer a 
atividade mercantil. 

O aspecto da responsabilidade dos sócios é de grande importância no âmbito tributário, visto 
que, a partir desse parâmetro, o sujeito ativo da obrigação tributária tem seu campo de ação 
delimitado. No atual cenário brasileiro, onde a carga tributária é consensualmente considerada 
elevada e existe claramente uma cultura que tolera e até justifica o não pagamento de tributos, 
a cobrança de passivos tributários é penosa e muitas vezes ineficaz em virtude tanto desses 
fatores, como também das dificuldades encontradas em razão da lenta ação do sistema 
judiciário. 

Fato é que, para a cobrança de créditos tributários constituídos na esfera judicial, é de 
fundamental importância a análise dos registros constitutivos da entidade devedora, 
arquivados nas Juntas Comerciais. 

 

Responsabilidade tributária dos sócios 
A responsabilidade tributária, como qualquer responsabilidade jurídica, pressupõe o 
cumprimento de obrigação no sentido de adimplir uma prestação. Em termos mais simples, o 
responsável tributário é aquele obrigado ao pagamento do tributo devido pela ocorrência do 
fato gerador previsto na norma legal que institui o tributo.  

Vale ressaltar um aspecto importante no conceito do direito tributário: a diferença entre 
contribuinte e a figura do responsável. 

O Código Tributário Nacional no seu artigo 121 define que: “contribuinte é aquele que tem 
uma relação direta e pessoal com a situação que constitui o respectivo fato gerador;” 
enquanto que “responsável é aquele que, sem ser contribuinte, tem obrigação decorrente de 
disposição expressa de lei;”  

Observa-se assim, que existe clara distinção entre as figuras citadas, pois os elementos que os 
caracterizam são diferentes: o contribuinte está atrelado à ocorrência do fato gerador, 
enquanto o responsável tributário se associa ao inadimplemento da obrigação tributária. Ou 
seja, o responsável não tem uma relação direta com o fato gerador ou situação que deu causa a 
sua ocorrência, tratando-se assim de uma relação jurídica derivada, que se estabelece com o 
sujeito ativo da obrigação tributária, sempre decorrente de dispositivo legal. 

O CTN no seu art. 28 estabelece que a lei poderá atribuir a terceiros vinculados ao fato 
gerador a responsabilidade pelo crédito tributário, excluindo assim, em alguns casos, a figura 
do contribuinte do cumprimento da obrigação tributária. 

Existe ainda a figura legal do responsável por solidariedade, conforme estabelece o CTN no 
seu art. 134, que inclui, entre outros, os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 
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 O art. 135, também do CTN, trata da responsabilidade pessoal por créditos tributários 
resultantes de práticas de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou 
estatuto, incluindo aí os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou 
responsáveis por pessoas jurídicas. 

Nesse aspecto é importante contextualizar o ICMS, principal imposto estadual, onde a regra 
se aplica claramente. O contribuinte do imposto é o consumidor que adquire o bem, ou seja, 
aquele que arca com o ônus do desembolso do valor a ser pago a título de imposto. A lei 
estabelece que o comerciante, industrial ou produtor que promova saída ou venda de bem ou 
mercadoria é o responsável tributário. 

Assim sendo é de grande importância a identificação precisa do responsável tributário na 
cobrança de créditos tributários. 

 

Decadência e prescrição sob o aspecto tributário 
O ICMS é um imposto que tem o lançamento efetuado sob a forma de homologação, o que 
pressupõe que o mesmo é antecedido por ações do contribuinte no sentido de calcular e pagar 
o tributo sem prévio exame do fisco. A autoridade administrativa, após a declaração do sujeito 
passivo deverá homologar aquele procedimento até o prazo máximo de cinco (05) anos, sob 
pena de decadência. Se não examinada nesse período de tempo, fica o sujeito passivo 
(devedor) liberado de qualquer exigência. 

Em conseqüência disso torna-se obrigatório que o contribuinte, depois de efetuada sua 
declaração e pagamento do tributo, deverá conservar os livros e documentos que respaldaram 
a escrituração, pelo prazo decadencial, no mínimo. Esta obrigação se inclui na categoria das 
obrigações acessórias, que resguardam o correto procedimento que resultou no cálculo do 
imposto devido.  

A decadência determina a extinção do crédito tributário pelo decurso do tempo, em virtude de 
ausência de ação do sujeito ativo (credor). 

O crédito tributário enquanto não lançado na forma prevista em lei não é exigível, inexistindo 
para fins de formalização da execução. A decadência atinge, assim, o direito de lançar o 
tributo. 

A homologação do lançamento a ser efetuada pela autoridade administrativa, exige a 
apresentação de livros e documentos que respaldaram os procedimentos que resultaram na 
apuração do imposto devido. Se tais documentos inexistem, torna-se impossível se concretizar 
a homologação, abrindo a possibilidade do fisco arbitrar o valor do imposto, visto que o 
lançamento é atividade irrenunciável. 

As obrigações não podem ser eternizadas em benefício daqueles que não atuam e em prejuízo 
de outros visto a máxima: “o Direito não socorre aos que dormem”.  

Daí a importância da ação rápida da autoridade administrativa na recuperação de documentos 
e na homologação de procedimentos e possíveis lançamentos de créditos tributários, antes do 
término do prazo decadencial. 

A prescrição caracteriza-se pela impossibilidade da cobrança de crédito tributário já 
constituído, se decorrido o prazo de cinco anos, contados da data de constituição definitiva do 
crédito tributário conforme determina o CTN no seu art. 174. Ou seja, a Fazenda Pública tem 
o prazo de cinco anos para cobrar judicialmente o crédito, ou propor sua execução. 
Diferencia-se da decadência no aspecto que esta atinge o próprio direito do fisco de constituir 
o crédito, e a prescrição presume a morte da ação que tutela o direito pelo decurso do tempo. 
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Fraudes 
No campo tributário, a fraude tem sempre por objetivo causar dano à Fazenda Pública, com o 
propósito de subtrair o todo ou parte do tributo devido. São formas ilícitas de evasão ou 
sonegação fiscal. 

A lei nº 4.502/64 define fraude como: “toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou 
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o 
montante do imposto devido, ou evitar ou diferir o seu pagamento”. 

Partindo do pressuposto que a validade jurídica de atos praticados por pessoas jurídicas exige 
o prévio registro dos atos constitutivos dessas pessoas, assim como suas posteriores 
alterações, algumas fraudes no campo tributário nascem da simulação ou fraude nos registros 
desses atos constitutivos, especialmente quando se preocupa em cobrar passivos tributários. 

Prática conhecida pelo fisco é a simulação fraudulenta do registro da constituição de pessoas 
jurídicas, que se concretiza pela falsa declaração da composição do quadro societário por 
pessoas que na prática não tem nenhuma participação no negócio. São os chamados, na 
linguagem corriqueira, de “laranjas” e “testas de ferro”. Esses últimos diferenciam-se dos 
primeiros pelo fato de que os “laranjas” são pessoas que inadvertidamente ou sem 
conhecimento têm seus nomes utilizados de maneira fraudulenta, enquanto que o segundo  
age em conluio com os agentes fraudadores. Essa prática visa principalmente fugir da 
responsabilidade tributária, visto que geralmente os “laranjas” e “testas de ferro” quando 
acionados não apresentam suporte econômico-financeiro para responderem pelo passivo 
tributário. 

Outra ocorrência a ser considerada como causadora de prejuízos ao fisco, é o desaparecimento 
da pessoa jurídica. O estabelecimento muda de endereço ou simplesmente fecha as portas, 
deixando de operar no mercado, obrigando ao fisco a cancelar o registro cadastral. A 
conseqüência  mais danosa para o fisco é a impossibilidade de cobrar créditos tributários já 
constituídos e até mesmo de efetuar o possível lançamento do tributo em virtude da 
inexistência de registros fiscais que permitam o exame e apuração do imposto. Desse 
instrumento, valem-se os fraudadores do instituto da prescrição e decadência. Passados os 
prazos prescricionais e decadenciais,  essas pessoas geralmente voltam à atividade mercantil. 

 

Cadastro de contribuintes do ICMS  

O Regulamento do ICMS do Estado da Bahia, aprovado pelo Decreto nº 6.284/97, estabelece 
a obrigatoriedade das pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades descritas como 
possíveis geradoras do ICMS, a solicitarem sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do 
Estado da Bahia – CAD-ICMS, assim como informarem todas as suas alterações cadastrais, 
quanto registradas na Junta Comercial da Bahia – JUCEB. Trata-se de obrigação definida 
como acessória de iniciativa do contribuinte. 

O artigo 149 do citado regulamento dispõe que o CAD-ICMS “tem por finalidade o registro 
dos elementos de identificação, localização e classificação das pessoas físicas e jurídicas 
que nele se inscreverem como contribuintes, assim como dos respectivos titulares, sócios, 
condôminos e contabilistas”. 
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Com relação às alterações de dados cadastrais o artigo 161, também do Regulamento do 
ICMS, determina que é obrigação do contribuinte inscrito requerer a atualização desses 
registros. 

Entendemos que, dada a sua importância na gestão tributária, o cadastro de contribuintes deve 
espelhar a realidade, para que as autoridades administrativas possam proceder aos exames e 
tomarem providências acautelatórias, visando resguardar a Fazenda Pública de possíveis atos 
danosos à arrecadação tributária. 

Voltemos às questões levantadas anteriormente: constituição fraudulenta e desaparecimento 
de pessoas jurídicas contribuintes do ICMS.   

 

Eventos cadastrais e ocorrência de fraudes 
Consultando as estatísticas da Junta Comercial do Estado da Bahia, podemos constatar que 
durante os exercícios de 2000 e 2001 foram registradas respectivamente 30.228 e 31.983 
novas empresas. Nos mesmos períodos foram inscritas no CAD-ICMS 21.647 e 21.796 
empresas. A diferença existente decorre do fato de que nem todas as empresas obrigadas a 
registrarem seus atos constitutivos na Junta Comercial estejam obrigadas a se inscreverem no 
cadastro estadual de contribuintes do ICMS, eis que a obrigatoriedade de inscrição é função 
do tipo de operação que irão desenvolver. Podemos inferir, ainda que superficialmente, que 
do total das inscrições na JUCEB, em média 70 % solicitam inscrição estadual. Esse 
percentual nos permitirá interpretar alguns dados abaixo. 

Conforme dados da JUCEB, foram registradas respectivamente 32.977 e 31.983 alterações 
cadastrais de empresas nos exercícios de 2000 e 2001. No mesmo período foram registradas 
apenas 24.653 e 22.778 alterações cadastrais no cadastro de contribuintes do ICMS. 
Subtraindo o percentual de empresas que não são obrigadas a se inscreverem no cadastro de 
contribuintes do ICMS, podemos deduzir que 37 % das empresas alteradas na JUCEB não 
procederam a comunicação e solicitação da atualização de dados cadastrais na SEFAZ. Esse 
dado se torna mais significativo, se considerarmos que algumas alterações cadastrais 
efetuadas na SEFAZ, não necessariamente são registradas na JUCEB a exemplo das 
mudanças de regime de pagamento e apuração do ICMS e dados do contabilista responsável. 
Isso demonstra claramente que muitas alterações que tem impacto significativo na ocorrência 
de fraudes ficam fora dos registros da SEFAZ. 

Outros dados a serem analisados são os chamados cancelamentos de inscrições estaduais. O 
Regulamento do ICMS do Estado da Bahia prevê quinze hipóteses de ocorrências que 
motivam o cancelamento das inscrições estaduais. Entre estas se incluem: “apenações” por 
descumprimento de obrigações acessórias como, por exemplo, a falta de entrega de 
declarações econômico-fiscais; por constatação do fisco que o contribuinte não mais se 
encontra no estabelecimento cujo endereço está registrado no banco de dados do cadastro de 
contribuintes. Podemos verificar que nos últimos cinco exercícios, das 80.211 inscrições 
canceladas, apenas 74.364 solicitaram reinclusão ou baixa cadastral. Reinclusão denomina-se 
o procedimento desencadeado por iniciativa do contribuinte para que a inscrição estadual seja 
novamente inclusa no cadastro de contribuintes na condição ativa. Esses números 
demonstram que grande parte de empresas canceladas por não localização desapareceu 
propositadamente. O fisco estadual, impossibilitado de efetuar uma investigação mais apurada 
ou de desenvolver operações mais específicas nesse sentido, geralmente deixa transcorrer os 
prazos, decadencial e prescricional, ficando assim impossibilitado de recuperar créditos 
tributários. 
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Assim, entendemos que os cancelamentos devem se restringir para caracterizar uma situação 
onde seja patente a violação das regras pertinentes ao cadastramento e não para impor aos 
contribuintes penalidades que não surtem os efeitos desejados.   

Podemos assim constatar a importância do fisco em manter o cadastro de contribuinte sempre 
atualizado, independente da ação do próprio contribuinte, pois o interesse maior é do fisco. 

A função mais importante dos registros cadastrais deve ser a de fornecer dados seguros para 
que se possam desenvolver ações mais efetivas de fiscalização planejada. Pelo que 
demonstramos, os dados cadastrais existentes no banco de dados da SEFAZ não estão 
atualizados, em virtude do contribuinte nem sempre solicitar a atualização dos dados 
cadastrais, descumprindo a obrigatoriedade regulamentar. 

A exigência de que a iniciativa de atualização de dados cadastrais estivesse sob a 
responsabilidade do próprio contribuinte se justificava, até certo tempo atrás, em virtude de 
dificuldades tecnológicas, que não permitiam que essas atualizações se dessem de forma 
automática. Dado o avanço tecnológico e o crescente entendimento dos órgãos 
governamentais em unificar, trocar e compartilhar informações, é quase imperativo que esses 
dados resultantes de registros de alterações cadastrais sejam automaticamente atualizados no 
banco de dados da SEFAZ, proveniente da origem, ou seja, da Junta Comercial do Estado da 
Bahia. 

 

Ação do Fisco  
Com a crescente pressão por parte dos contribuintes e da sociedade de modo geral, torna-se 
cada vez mais imperativo as parcerias entre os fiscos municipais, estadual e federal e o 
compartilhamento dos dados cadastrais dos contribuintes, particularmente das pessoas 
jurídicas. Desta parceria, o principal ganho será o sistemático combate à sonegação e à fraude 
fiscal. No Estado da Bahia, dada a importância, foi criada a Inspetoria de Investigação que 
desenvolve importante trabalho, juntamente com o Ministério Público e em parceria com a 
Secretaria de Segurança Pública, através da Delegacia de Crimes contra a Administração 
Pública – DECECAP, que mantêm uma estrutura de investigação e combate aos crimes contra 
a administração pública de ordem tributária. 

A unificação dos cadastros de contribuintes a ser utilizado por todos os entes tributantes, é 
uma aspiração antiga da Secretaria da Receita Federal, de alguns Estados e municípios da 
federação. Entretanto, sua implantação vem enfrentando diversas dificuldades de ordem 
prática, especialmente pela existência de regras e peculiaridades distintas de concessão e 
manutenção dos cadastros fiscais. O cadastro unificado prevê a utilização de um único 
número de identificação cadastral nas diversas esferas de tributação. Atualmente o 
contribuinte é obrigado a registrar seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais e obter 
inscrição nos cadastros: federal (CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), estadual 
(inscrição estadual) e municipal (inscrição municipal). Noutra vertente a integração dos 
governos por meio de suas administrações tributárias tem sido, nos últimos cinco anos, um 
fator de incremento no volume da arrecadação e um obstáculo maior contra os fraudadores. 

Durante a década de 90, no Estado da Bahia, os procedimentos de obtenção de informações 
cadastrais e fiscais eram baseados no preenchimento de vários formulários que posteriormente 
eram inseridos nos bancos de dados. Essa prática imposta por limitações tecnológicas, 
demonstrou ao longo do tempo, que o  excesso de papéis e a falta de informatização 
dificultava a ação do contribuinte para recolher seu tributos, e, por outro lado, beneficiava o 
fraudador, o sonegador e o mal contribuinte que sempre deseja fugir das suas obrigações. 
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Na década atual, a transformação do modo de operação do fisco estadual e o maciço 
investimento em tecnologia e treinamento,  proporcionaram uma brutal automatização na 
entrada de dados cadastrais e fiscais, facilitando sobremaneira a vida do contribuinte, 
perfazendo uma nova relação entre contribuinte e fisco, proporcionando uma fiscalização em 
condições de averiguar e confirmar informações cadastrais e informes de apuração e 
recolhimento, com outros dados cadastrais do contribuinte.  

A nova relação a que nos referimos entre fisco e contribuinte é uma relação onde ambos 
buscam seus objetivos. O fisco procura melhorar sua arrecadação de maneira justa e saudável, 
com a perspectiva de facilitar as ações dos contribuintes, sempre focadas no alívio dos custos 
burocráticos. O contribuinte, por outro lado, ao cumprir suas obrigações de forma regular, 
deve sempre buscar no fisco a aplicação da lei de forma justa e eficiente, de modo a diminuir 
as fraudes e a sonegação, tão prejudiciais à sociedade e também à atividade econômica no 
aspecto legal e concorrencial. 

Falta a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia avançar mais no sentido de proporcionar a 
administração tributária a possibilidade de fazer o confronto eletrônico de dados com os 
constantes nos fiscos municipal e federal, além de outros órgãos como: INCRA, e empresas 
como: Correios, COELBA, prestadoras de serviços telefônicos, etc. 

Ao administrador tributário restará a tarefa de fiscalizar e aprovar as informações inseridas no 
sistema de armazenamento de dados cadastrais.  

Com dados cadastrais coerentes, seguros e confiáveis, a administração terá uma importante 
fonte de indícios de fraudes e sonegação tributária, podendo assim planejar ações fiscais 
eficientes e preventivas, contra os possíveis efeitos danosos à Fazenda Pública Estadual. 

Com a implantação de sistemas informatizados de atendimento e fiscalização, o contribuinte, 
o profissional contabilista, o funcionário fiscal e os demais órgãos públicos passaram a atuar 
perante a fazenda estadual mediante esse sistema eletrônico. Nos referimos ao Sistema de 
Cadastro – DSCAD e a implantação do Documento de Informação Cadastral Eletrônico – 
DIC-e, onde os dados cadastrais são informados pelo contribuinte, através da Internet, e 
automaticamente confrontados com os dados da Junta Comercial do Estado da Bahia – 
JUCEB e Cartórios de Registros de Documentos. Após a confirmação dos dados, 
imediatamente, através da Internet, o contribuinte obtém seu número de inscrição estadual, 
desde que não existam divergências entre os dados informados e os constantes na JUCEB, 
agilizando a comunicação entre as partes, bem como alterando aquela relação que dificultava 
a vida do contribuinte cumpridor das suas obrigações tributárias e facilitava a do contribuinte 
sonegador e fraudador. 

Independentemente da existência das várias críticas ao sistema eletrônico, ele possibilitou 
além de um atendimento melhor e mais rápido, a entrada de dados cadastrais e informações 
fiscais em permanente atualização pelo próprio contribuinte durante seus acessos ao sistema, 
para cumprir com suas obrigações tributárias, passando a ser o responsável pela inserção e 
manutenção regular de seus dados cadastrais. 

Entendemos que a administração poderá ir mais além. Obter os dados, principalmente aqueles 
provenientes de alterações cadastrais, previamente, sem necessidade de comunicação do 
contribuinte, ou seja, diretamente nos registros da Junta Comercial do Estado da Bahia – 
JUCEB para que se possibilite fazer cruzamentos de informações com os cadastros da Receita 
Federal, visando verificar a real capacidade econômica e financeira do sócio; com o cadastro 
do IPTU, dos fiscos municipais, para verificar a situação patrimonial do sócio, assim como 
nos cadastros da COELBA, para verificar o correto endereço do mesmo. Evidentemente que 
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estes cruzamentos de dados somente seriam possíveis através de convênios mútuos de 
cooperação entre o fisco estadual e os diversos órgãos citados. 

Quanto ao aspecto do encerramento das atividades mercantis dos contribuintes que não 
solicitam a baixa cadastral, gerando os cancelamentos das inscrições estaduais, devem ser 
analisados com maior cuidado pela administração tributária. Atualmente a Secretaria da 
Fazenda efetua os cancelamentos das inscrições estaduais e simplesmente passa a ignorar 
totalmente esses contribuintes de modo a corroborar inteiramente com o objetivo daqueles 
que pretendem se beneficiar do “esquecimento” e escapar de pagar o imposto devido e não 
declarado, sob a proteção do instituto da decadência, avolumando o grande número de 
infratores que se protegem sob o manto da impunidade. 

Efetivamente não seria possível investigar com profundidade todas as inscrições canceladas, 
mas vale a pena estudar formas de planejar ações de fiscalização para buscar o imposto 
devido por contribuintes que justifique o investimento dos poucos recursos de que a 
administração tributária dispõe. Solução viável seria a implementação da dispensa da 
obrigatoriedade da formalização do pedido de baixa, eis que, atualmente, para obter baixa, o 
contribuinte é obrigado a formalizar seu pedido de baixa e a fiscalização obrigada a efetuar 
uma fiscalização sistemática em todos os contribuintes que a solicitar; mas sim um simples 
comunicado por parte do contribuinte de que encerrou suas atividades. Essa comunicação 
seria tácita se constatadas algumas evidências, tais como: omissão de recolhimento, omissão 
de entrega de informações econômico-fiscais. Com o registro dessa comunicação por parte do 
contribuinte ou tacitamente por indícios, o fisco automaticamente baixaria as inscrições 
cadastrais do contribuinte, obrigando-o a guardar os livros e documentos fiscais pelo período 
do prazo decadencial. Esses contribuintes passariam a serem analisados por diversos 
indicadores como: volume de operações, impressão de documentos fiscais, tipo de atividade 
econômica. Através de análise sistemática, seriam selecionados para que a fiscalização 
procedesse à efetiva verificação dos procedimentos da escrita fiscal e contábil e, se fosse o 
caso, a constituição do crédito tributário. Aos contribuintes que não justificassem a 
programação de ações fiscais, seriam automaticamente baixados. 

Desta forma, o fisco estaria “lembrando” daqueles que desejam malandramente serem 
“esquecidos” e deixando de aplicar recursos caros e escassos na fiscalização obrigatória de 
contribuintes que em regra geral nada devem ao fisco, ou muito pouco, o fisco tem a apurar. É 
uma forma inteligente de aplicar os recursos da fiscalização, utilizando os indícios 
provenientes dos eventos cadastrais. 

O Distrito Federal estuda a implantação de sistema semelhante conforme artigo publicado na 
página oficial da Internet da Secretaria da Fazenda, http://www.sefp.df.gov.br. A justificativa, 
cujo trecho transcrevemos abaixo, vem corroborar com nossos argumentos. 

“O Governo do Distrito Federal irá promover alterações no Regulamento do ICMS (Decreto 
18.955/97), para implantar os novos procedimentos relativos à baixa de inscrição no Cadastro 
Fiscal do DF – CF/DF.. 

De acordo com a metodologia atual de baixa de inscrição, o contribuinte, ao solicitar a baixa, 
entrega os livros e documentos fiscais à Agência da Receita da sua circunscrição, para posterior 
auditoria. O procedimento previsto na legislação atual é ultrapassado e ineficiente, pois obriga 
a Receita a realizar auditoria em todo contribuinte que solicitar a baixa, independente de 
haver ou não indícios de ilícito, em detrimento de outros trabalhos em contribuintes 
selecionados em programação fiscal. Ou seja, privilegia a auditoria na empresa baixada em 
prejuízo da auditoria na empresa ativa” (Grifo nosso). 

Vale também ressaltar a possibilidade de integração com os Cartórios de Registros e 
Documentos, com a finalidade de obtenção de informações de pessoas jurídicas que se 
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inscrevem no cadastro de contribuintes sem ter a obrigação legal de efetuar o registro dos atos 
constitutivos nas juntas comerciais e sim em Cartório de Registro de Documentos. 

O esquema de evasão fiscal estruturado por grupos especialmente organizados para esse fim é 
implementado mediante a prática de artifícios envolvendo a dissimulação de atos, negócios ou 
pessoas, e de elevado potencial de lesividade ao erário. Isso pressupõe a necessidade de 
criação de um corpo técnico especializado no combate a esse tipo de fraude. A ação 
investigativa dá ênfase nas pessoas físicas, na busca de evidências de comportamentos 
individuais dolosos, enquanto que a auditoria fiscal dá ênfase na pessoa jurídica, com a 
execução de roteiros de auditoria fiscal e contábil. 

É de conhecimento que dentre os esquemas de fraudes de maior complexidade estão incluídas 
a simulação de estabelecimento e simulação de quadro societário; fraudes envolvendo pessoas 
físicas onde os indícios estão nas alterações do quadro societário e simulação de atividade. 

Um reforço importante foi oferecido aos fiscos pela Lei Complementar nº 104/01, com o 
acréscimo do parágrafo único ao artigo 116 do CTN: “parágrafo único: a autoridade 
administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade 
de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em 
lei ordinária.”. Com esse instrumento legal o fisco pode provar que o ato ou negócio foi 
praticado com a finalidade de frustrar ou violar a norma contornada e, caso necessário, 
demandar em juízo a nulidade do ato praticado, com base na norma de cobertura, cabendo-
lhe, entretanto, o ônus da prova.  

 

Considerações finais 
Por tudo exposto fica evidente que a ação do fisco para melhor controlar as ações da 
sociedade, que geram tributos, depende da implementação de medidas preventivas e 
inteligentes, utilizando como principal aliada a tecnologia atualmente disponível. 

Outro fator importante a se analisar é a simplificação das exigências ao contribuinte, sem, 
contudo, perder o controle  da fiscalização. Parece contraditório, mas não é. A farta 
documentação em papel exigida ao longo de anos demonstra ser ineficiente o controle de 
documentos em papel. O que interessa no mundo contemporâneo é a informação, os dados 
obtidos diretamente nas fontes. Nesse sentido, defendemos o investimento em meios que nos 
permitam confrontar e conferir dados e informações sem, contudo, dificultar a vida do 
contribuinte e aumentar seus custos com obrigações que em nada se revertem em benefício do 
fisco. 

São constantes as reclamações da classe empresarial quanto as dificuldades de se implementar 
um negócio no Brasil. Não é em vão. Em recente estudo do BIRD, tem-se demonstrado que 
essas reclamações têm razão. Em recente reportagem sob o título: “Burocracia emperra o 
crescimento - Estudo do Banco Mundial mostra que o Brasil é um dos países onde há mais 
barreiras para abrir ou liquidar empresas” no Jornal do Brasil (22/10/03) o jornalista César 
Baima divulga resultados que assustam. 

“Produzido pela International Financial Corporation (braço financeiro do Bird), o relatório, 
revelado pela revista britânica The Economist, mostra que um empreendedor precisa passar por 
dois trâmites, que levam dois dias e custam 2% do PIB per capita (US$ 402), para registrar uma 
empresa na Austrália, 15ª economia do mundo. No Haiti, um dos países mais pobres do mundo, 
são 12 procedimentos, espera de 203 dias e custo de US$ 875, ou quase duas vezes o PIB per 
capita do país, para fazer o mesmo. No Brasil, considerado nação de renda média pelo BIRD, a 
abertura de um negócio demora 152 dias e custa US$ 331 (11,6% do PIB per capita) para 
passar 15 trâmites legais”. (Grifo nosso). 
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Na mesma reportagem o professor de finanças da Escola Brasileira de Administração Pública 
e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (Ebape/FGV) José Cezar Castanhar, afirma:  “No 
Brasil, as exigências burocráticas são empecilhos à atividade empresarial e a experiência 
confirma isso de forma clara. A dificuldade para abrir uma empresa, a carga tributária 
elevada e a rigidez das regras trabalhistas são desestímulos que acabam levando a uma 
maior informalidade”. 

Nos parece claro que as exigências regulamentares dos entre tributantes, associadas a outros 
órgãos que regulamentam atividades específicas como vigilância sanitária, meio ambiente, 
atividades industriais, etc, termina por avolumar o desestímulo à atividade econômica, 
gerando menos arrecadação. Tais exigências burocráticas em nada têm contribuído para 
melhorar as arrecadações, nem diminuir os níveis de sonegação e fraudes fiscais. 

Concluímos assim que os eventos cadastrais são preciosos e importantes indícios de fraudes e 
sonegação fiscal que podem gerar bons frutos às ações dos fiscos e, em particular, ao Estado 
da Bahia, haja vista o grande avanço tecnológico que a Secretaria da Fazenda da Bahia 
desfruta atualmente, que representa o ferramental indispensável à grande tarefa que se afigura. 
Ademais, além de estarmos facilitando a vida do contribuinte, planejando melhor as ações 
fiscais e utilizando mais racionalmente nossos recursos, estaremos investindo na investigação 
de fatos que no momento não podemos ter a dimensão exata da repercussão que provocariam 
na arrecadação e reclamação de créditos tributários. 

Trata-se o presente trabalho de idéias a serem estudadas e detalhadas tecnicamente, mas 
entendemos ser importante a sua análise, tendo em vista os benefícios que pode trazer à 
administração tributária do Estado da Bahia. 
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