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RESUMO 

 A Secretaria da Fazenda, ao conceder a Inscrição Estadual sem fazer uma minuciosa vistoria 
prévia, sujeita-se à inclusão, no CAD-ICMS, de empresas constituídas fraudulentamente, com 
o intuito de, em um curto espaço de tempo, exercer atividade comercial sem cumprir com as 
suas obrigações tributárias. Quando o fisco identifica o problema, a empresa já não existe 
mais, ou seus sócios de direito não possuem a capacidade financeira de arcar com os débitos 
tributários constituídos.  Trata-se de concorrência desleal com os contribuintes–cidadãos. 

O presente trabalho busca estudar o assunto com a finalidade de oferecer aos gestores formas 
de coibir ou minimizar tais práticas em três momentos da atualização da fiscalização: Num 
primeiro momento, identificando preventivamente o pedido de inscrição que merece uma 
análise mais detalhada.  Num segundo instante, tendo o contribuinte conseguido a sua 
inscrição e posteriormente verificando-se que o mesmo se enquadra no perfil acima descrito, 
executar com a maior brevidade possível uma ação fiscal, para verificar a ocorrência de 
irregularidade e, se for o caso, efetuar a constituição do crédito tributário. Numa terceira 
etapa, tendo em qualquer caso constituído o crédito tributário, resta ainda o esforço de efetuar 
a cobrança administrativa e posteriormente a executiva. 

Este artigo, em sua conclusão, sugere práticas gerenciais voltadas para a prevenção, 
identificação e combate, com a maior precocidade possível, dos contribuintes de vida 
fraudulentamente efêmera. 

Palavras-Chave: concorrência desleal, desconsideração da pessoa jurídica, execução fiscal, 
perda de arrecadação, sócio de fato, sonegação. 
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Introdução  

O presente trabalho aborda o descumprimento de obrigações tributárias no Estado da Bahia 
por parte de contribuintes que encerram suas atividades, reais ou fictícias, pouco tempo após a 
obtenção de inscrição no Cadastro de Contribuinte do ICMS do Estado da Bahia – CAD-
ICMS. 

É notória a perda de arrecadação pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia em face de 
contribuintes que, muitas vezes utilizando-se de “sócios laranjas”, obtêm inscrição estadual no 
CAD-ICMS, operam sem cumprir com suas obrigações tributárias e não são encontrados nem 
mesmo quando do lançamento de ofício do imposto, muito menos em eventual execução 
fiscal ajuizada pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia. 

Trata-se de fraudes praticadas por pessoas naturais que, constituindo empresas em nome de 
outras pessoas naturais ou de pessoas jurídicas tendo terceiros como responsáveis, atuam por 
curto espaço de tempo e, quando procuradas para se fazerem adimplir suas obrigações 
tributárias, já não mais são encontradas. Percebe-se que tais práticas ocorrem mais 
freqüentemente com a sociedade limitada, pela possibilidade de adoção, no contrato, de 
cláusula de limitação da responsabilidade dos sócios ao total do capital social. 

O objetivo deste estudo reside na obtenção de soluções que viabilizem a redução da perda de 
arrecadação de ICMS na Bahia em face de contribuintes de vida fraudulentamente efêmera.  

Três hipóteses de combate a estes contribuintes de vida fraudulentamente efêmera são, 
inicialmente, formuladas: 

1. Uma antecipação da Secretaria da Fazenda na identificação de casos em que o pedido 
de inscrição no CAD-ICMS visasse a tal prática sonegadora reduziria a perda de 
arrecadação advinda desses casos; 

2. Concedida a Inscrição, a identificação, pela SEFAZ, da ocorrência de descumprimento 
de obrigações tributárias em “tempo real”, permitindo imediata reação fiscalizadora, 
reduziria a perda de arrecadação; 

3. A efetiva utilização de remédios jurídicos como o oferecimento de denúncia em 
processo penal por crime contra a ordem tributária, ou a descaracterização da 
personalidade jurídica da empresa criada com a finalidade de fraude fiscal, com o 
conseqüente alcance dos bens patrimoniais dos sócios de fato na execução fiscal, 
igualmente reduziria a perda de arrecadação na modalidade em estudo. 

O presente artigo está dividido em cinco capítulos. O primeiro apresentará o problema e o 
contexto em que se situa. Os três seguintes analisarão detidamente cada hipótese. Por fim, no 
quinto capítulo, tecer-se-ão considerações finais sobre o problema e se sugerirão medidas 
preventivas e corretivas para o mesmo. 

  

1. Simulação na constituição de empresas 

Contribuintes de vida fraudulentamente efêmera, conforme discutido neste artigo, são 
basicamente constituídos com a finalidade de fraude fiscal.  Entende-se por fraude, de acordo 
com a Lei 4.502/64 em seu artigo 72, “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 a evitar ou diferir o seu pagamento”. 
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Silva et alli (p.12) registram que, no Novo Código Civil, Lei 10.406/2002, a modalidade de 
fraude fiscal chamada simulação encontra-se, ora, no capítulo de invalidade dos negócios 
jurídicos, sendo causa de nulidade. Prosseguem:  

“A simulação apresenta-se com os seguintes elementos essenciais: a) é falsa a declaração 
bilateral de vontade; b) é sempre combinada com a outra parte; c) é feita com a intenção de 
iludir terceiros. 

A simulação distingue-se do dolo porque neste somente um dos interessados conhece a 
maquinação. Na simulação nenhuma das partes é iludida; ambas têm conhecimento da burla, 
levada a efeito para ludibriar terceiro.” 

“(...) No capo tributário, simulação fiscal é aquela que visa prejudicar o fisco, enquanto terceiro 
da operação, podendo o fenômeno enganatório incidir sobre qualquer dos elementos da 
obrigação tributária: fato gerador, base de cálculo ou sujeito passivo.”  

A simulação de empresas tem conseqüências muito mais devastadoras do que as quantias 
sonegadas fazem parecer como prejuízo para a sociedade. A difusão deste ilícito tem gerado, 
via concorrência desleal, imensa perda para os contribuintes que cumprem suas obrigações 
fiscais. Os fornecedores, demais credores, as instituições bancárias e os empregados têm sido, 
também, vítimas desta prática. 

O prejuízo social decorrente da sonegação é extraordinário, indo desde a falta de recursos para 
as funções básicas do estado, como saúde pública e educação, até à manutenção de elevada 
carga tributária para fazer face aos recursos perdidos via sonegação. 

Pode-se dizer, entretanto, que a desmoralização e o descrédito popular em relação ao Estado é 
a grande conseqüência funesta da simulação de empresas.  

As empresas fantasmas — conceituadas como criações ficcionais distintas das verdadeiras 
razões da criação de uma Pessoa Jurídica, devido ao seu intuito sonegador — se revestem de 
várias formas, algumas já identificadas pelo fisco estadual e outras ainda em gestação na 
mente criativa e informada dos sonegadores. 

Rebouças classifica três grandes conjuntos, que sintetizam algumas formas de empresas 
constituídas com fins de fraude: 

1. A simples e pura criação de uma “empresa fantasma” por uma ou mais pessoas físicas, 
contando como sócios eles próprios e com intuitos sonegadores imediatos. São as empresas 
especializadas no fornecimento de notas fiscais frias para outras empresas e empresas criadas 
para a ocultação da sonegação de outras empresas com atividades pretensamente regulares. A 
idéia básica é a criação de uma máscara de legalidade, através de uma pessoa jurídica, com o 
único propósito de burlar a fiscalização. O equivalente ao “caixa dois” da fraude contábil; 

2. Empresas capitaneadas por sócios testas-de-ferro, o tipo mais comum de criação fictícia, no 
qual os verdadeiros sócios não aparecem na composição societária da empresa. Ao 
emprestarem seus nomes, os testas-de-ferro estão, sem dúvida alguma, participando da 
simulação. Geralmente estas pessoas permitem a utilização de seus nomes, ou porque são da 
família, ou porque são da máxima confiança dos verdadeiros empreendedores. Os verdadeiros 
sócios acabam gerindo as empresas através de instrumentos públicos de procuração passados 
pelos sócios nominais. Nem sempre existem estas procurações. Este segundo grupo difere do 
primeiro já que tanto a empresa é de fachada, quanto seus sócios são diversos dos verdadeiros. 
Aqui a ficção é total. No mais das vezes, funciona como uma espécie de dupla identidade para 
efeitos de sonegação, já que os verdadeiros sócios possuem outros empreendimentos que 
agem de acordo com a Legislação Tributária;  

3. O terceiro – e mais sofisticado – tipo, simula, dentro de um grupo de empresas idôneo, a 
criação de uma ou mais empresas de fachada com o escopo de operar o lado sonegador do 
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grupo. Sob o manto da “holding” funciona um esquema urdido para burlar a fiscalização. A 
composição societária das empresas cumpridoras de suas obrigações tributárias diverge da 
composição das empresas sonegadoras, já que, naquelas os sócios são os verdadeiros, 
enquanto que, nestas, “laranjas” fazem as vezes daqueles. Neste caso, portanto, os sócios 
ocultos são os verdadeiros interessados na pessoa jurídica, vez que são os que lhe auferem os 
resultados econômicos. 

Esboçado este panorama, conclui-se que o lado mais nefasto da criação ficcional de empresas 
está na figura dos “laranjas” e dos testas-de-ferro, por acobertarem os verdadeiros sócios, 
impedindo que seus patrimônios pessoais respondam pela gestão lesiva aos cofres públicos.  

Urge, destarte, que decisões diferentes, inovadoras e corajosas venham dar novo panorama ao 
modelo de gestão tributária dos Estados e da União, que permite, ainda hoje, a muitos 
formadores de riqueza, passarem incólumes ao largo do registro idôneo dos seus números, 
fugindo a toda e qualquer possibilidade de tributação justa. (MAIA NETO et alli, p. 37) 

 

2. Identificação, dentre os requerentes, de quais apresentam indícios de fraude 

Este capítulo inicia as discussões a respeito da possibilidade de a Secretaria da Fazenda 
identificar, ainda no momento do pedido de inscrição no CAD-ICMS, os casos em que a 
constituição da empresa visem a prática sonegadora . 

Na discussão desta hipótese observamos um questionamento básico: "a administração fiscal 
pode recusar a inscrição no cadastro de contribuintes daqueles que não atendam aos requisitos 
legais de sua concessão?” (BATISTA JÚNIOR, 2001, p.217ss). 

O citado autor afirma que sim e que se trata de determinação da própria lei. De fato a leitura 
atenta do artigo 184 do Código Tributário Nacional e dos artigos 593 e 600 Código de 
Processo Civil nos informam as condições em que a constituição de uma empresa, em 
princípio um ato lícito, pode ser considerada fraudulenta. 

“(...) Suponhamos, por outro giro, para a elucidar a questão, que um contribuinte seja contumaz 
descumpridor de seu dever de pagar imposto e, por essa razão, a Administração Fazendária se 
recusa a conceder inscrição a um novo estabelecimento seu. Suponhamos que a lei estabeleça o 
dever de se inscrever no cadastro e apresente, como requisito para o “alvará de licença”, a 
apresentação de “certidão negativa de débitos” para com o Fisco. Seria razoável tal exigência ? 
A questão exige algumas considerações”. 

“Em primeiro lugar, devemos destacar que tanto a imposição de deveres de polícia, como a 
submissão a consentimento prévio de polícia, são modos de atuação e exercício do Poder de 
Polícia Fiscal e são instituídos, previamente, para possibilitar a fiscalização dos tributos e 
visam, em última análise, garantir a justa tributação, Não são, portanto, estabelecidos 
aleatoriamente, sob inspirações puramente burocráticas, mas são mecanismos criados no 
interesse da arrecadação e fiscalização dos tributos.” 

“(...), conforme se verifica no art. 170, § ùnico, da CRFB/88, o exercício de atividade econômica 
é livre, mas não é absoluto”. 

“Lembramos que a sonegação é uma das formas clássicas de se conseguir eliminar a 
concorrência e obter lucros arbitrários (e ilícitos). A propósito, estes lucros ilícitos, arbitrários e 
abusivos, derivam, em última análise, da apropriação indevida dos próprios tributos, que 
deveriam ter sido recolhidos aos cofres públicos.” 

“Pode-se, assim estabelecer, nestes termos, a necessidade de “licença” para o seu exercício, em 
determinadas situações , ou seja, se afrontados os requisitos legais, estabelecidos, de forma 
razoável, e em atenção ao bem comum, o Poder Público pode negar a autorização para o 
exercício de atividade econômica. Em respeito ao dever de pagar impostos, à livre concorrência, 
à justiça fiscal, e ainda, visando salvaguardar a contra-face da prestação de benefícios 
coletivos, é possível à lei fiscal estabelecer dispositivos restritivos ao exercício da atividade 
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econômica, quando esta se der à margem do Direito Tributário, em reiterada prática de 
sonegação fiscal” 

“Por certo, a interdição de estabelecimento ou negativa de autorização não se podem 
transformar em mecanismos de cobrança de débitos fiscais, daí, apenas em situações de 
reiterada prática de sonegação fiscal, em que o interesse público é lesado insistentemente, e 
quando os esforços da Administração Fiscal para modificar a prática do contribuinte se 
mostram inócuos, é possível estas medidas extremas, que, em última análise previnem a nova 
ocorrência de danos aos interesses sociais e ao contribuinte, em agravamento de sua situação”.  

Declara a Lei de Registros Públicos, em seu artigo, 116 que: “não poderão ser registrados os 
atos constitutivos de pessoas jurídicas, quando o seu objeto ou circunstâncias relevantes 
indiquem destino ou atividades ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à 
segurança do estado e da coletividade, á ordem pública ou social à moral e aos bons 
costumes”.  

O art. 217 deste mesmo diploma legal prescreve: “O registro poderá ser também retificado ou 
anulado por sentença em processo contencioso, ou por efeito de julgado em ação de anulação 
ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado sobre a fraude à execução”. 

Uma vez estabelecida a licitude da negação precoce da inscrição estadual no cadastro da 
Secretaria da Fazenda, passamos a descrever medidas adotadas pelas esferas federal e estadual 
nesse sentido (SILVA et alli p.32ss). 

Na esfera federal, a Instrução Normativa n.º 112, de 23/12/94, da Secretaria da Receita 
Federal, editada sob o impacto das chamadas  empresas-fantasmas do Esquema PC, previu, 
como requisito para a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, ou para a 
sua alteração, a exigência de outros documentos considerados necessários e a chance de ser 
recusada ou cancelada a inscrição/alteração de firmas individuais ou sociedades que não 
atendam aos requisitos legais e regulamentares, ou cujos titulares, sócios e dirigentes sejam, 
ainda que de fato, prepostos ou associados de pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em crime 
de sonegação fiscal, contra a ordem tributária, ou em quaisquer outros delitos contra a 
Fazenda Pública da União. 

A Bahia tem introduzido normas restritivas no Regulamento do ICMS do (aprovado pelo 
Decreto n.º 6.284/97), para inibir a concessão de inscrição de contribuintes com objetivos 
fraudulentos. 

No art. 156, está prevista a exigência de comprovação da compatibilidade do capital social 
integralizado com a atividade, e a comprovação da capacidade econômico-financeira do 
titular ou sócio em relação a sua participação no capital social declarado ou à atividade a ser 
exercida. 

O art. 155 veda a concessão de inscrição a empresa cujo sócio participe de outra empresa ou 
de outro estabelecimento da mesma empresa que esteja com sua inscrição cancelada ou 
suspensa – processo de baixa, neste caso, se a situação imediatamente anterior for cancelada. 

Reza, por sua vez, o art. 159-B: 

Art. 159-B. O sujeito passivo cuja inscrição tenha sido deferida para a condição Normal, 
Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, bem como a pessoa jurídica inscrita na condição 
de Contribuinte Especial, deverá manter no estabelecimento para apresentação ao fisco, até a 
realização da primeira vistoria,  fotocópia:   

I - da cédula de identidade dos administradores e, conforme o caso, do titular, dos sócios ou dos 
principais acionistas;    

II - do contrato de locação ou documento que autorize a utilização do imóvel ou que comprove 
sua propriedade;    
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III - do comprovante de endereço dos administradores e, conforme o caso, do titular, dos sócios 
ou dos principais acionistas;    

IV - do contrato social, registro de empresário, estatuto ou ata de constituição da sociedade, 
com prova de estarem arquivados no órgão de registro competente;    

(...)      

§ 4º As empresas cujos sócios ou principais acionistas tenham domicílio em outra unidade da 
Federação, excetuadas as inscritas na categoria Contribuinte Substituto, também deverão 
manter à disposição do fisco procuração relativa à constituição de procurador com domicílio 
neste Estado, nos termos do § 6º do art.  154 .    

§ 5º A autenticidade das fotocópias de documentos referidas neste artigo será comprovada pelo 
contribuinte mediante exibição dos respectivos originais, para efeito de conferência, que será 
efetuada pelo servidor encarregado, dispensada essa formalidade se a fotocópia já houver sido 
previamente autenticada. 

Caso seja constatada alguma contradição nos documentos acima ou nas informações 
prestadas, parte-se para a realização de verificações mais acuradas: verificar as assinaturas dos 
contratos e das declarações para verificar a ocorrência de “falsidade material”; estabelecer 
relações entre os sócios e os empregados de empresas do mesmo ramo de atividade; verificar 
a veracidade do contrato de locação, comprovando a propriedade do imóvel pelo locador e o 
valor contratado; entrevistar os moradores e vizinhos do local onde se pretendem abrir as 
empresas, e dos locais indicados no comprovante de endereço dos sócios. 

Finda a diligência de vistoria, o preposto fiscal exara parecer fundamentado opinando pela 
concessão, ou não, da inscrição, e, se for o caso, indica a empresa para um acompanhamento 
especial.      

 

3. Detecção de contribuintes fraudulentos pelos sistemas da Secretaria da Fazenda 

No mais das vezes, não há indícios que permitam a negativa prévia, por parte da Secretaria da 
Fazenda, de uma inscrição que, mais tarde, se mostra problemática. Assim, uma vez obtida a 
inscrição estadual, é importante o desenvolvimento de critérios de controle para a constatação, 
o mais cedo possível, das intenções sonegadoras de uma empresa. 

Mas, com bem lembram Fischborn et alli (p.2), a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia já 
utiliza, como indicadores para seleção de contribuintes a serem fiscalizadas, os dados de 
arrecadação de ICMS, verificando crescimento ou retração e os dados de compras e vendas 
apurados pelo relatório de notas fiscais apuradas no trânsito de mercadorias - CFAMT e 
fornecidos pelas próprias empresas. A partir da análise desses dados são direcionados os 
esforços de fiscalização. 

O supracitado trabalho, “O Planejamento da fiscalização através de análises sócio-
econômicas”, desenvolve um estudo de caso muito interessante e útil à obtenção de 
indicadores de direcionamento para a fiscalização de segmentos de mercado e empresas em 
uma área municipal determinada e a elaboração de parâmetros de eficiência fiscal, que muito 
auxiliariam a identificação precoce de contribuinte com intenções fraudulentas. 

O nível de sofisticação dos procedimentos de fiscalização adotados pela Secretaria da 
Fazenda do Estado da Bahia, aliado ao avanço tecnológico já incorporado aos seus sistemas 
de gestão e planejamento de fiscalização, já permitem, em seu estado atual, a adoção de 
rotinas capazes de identificar, com certa precocidade, os contribuintes recém-inscritos que já 
descumprem obrigações tributárias, permitindo dessa forma, razoável êxito na coibição da 
perda de arrecadação aos cofres públicos. 
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Sem a pretensão de se exaurirem os procedimentos aplicáveis, passamos a citar, em caráter 
ilustrativo, algumas possibilidades de empregos de sistemas informatizados da Secretaria da 
Fazenda na identificação precoce de contribuintes fraudadores. 

O Sistema de Planejamento e Gerenciamento da Fiscalização, PGF, pode, por exemplo, 
identificar contribuintes, mesmo com inscrição obtida a menos de um mês, que se encontrem 
inadimplentes com a entrega da Declaração e Apuração Mensal do ICMS – DMA. Eis um 
exemplo de indício de inscrição no CAD-ICMS dom propósitos fraudadores. 

O mesmo sistema PGF, pode selecionar contribuintes que, passados alguns meses desde o 
início de suas atividades, continuam informando que sua conta corrente de apuração de ICMS 
continua com saldo credor,sem obrigar-se, por conseguinte, ao recolhimento de ICMS. Uma 
rápida (embora ainda não automática) confrontação com o os dados constantes no Sistema de 
Cadastro – DSCAD ou no Sistema de Informações do Contribuinte – INC, permitiria concluir 
se o Capital Social integralizado são compatíveis com a informação.  

Restam evidentes, pois, a capacidade e a capacitação da Secretaria da Fazenda do Estado da 
Bahia para inibir grande número de casos de falta de cumprimento espontâneo de obrigações 
tributárias. Os casos em que o Poder Público precisar efetuar lançamento de ofício da 
obrigação e em que, ainda assim, não houver recolhimento voluntário do débito, ensejarão as 
discussões a seguir. 

 

4. Remédios jurídicos para recuperação de créditos tributários em face de empresas 
fraudulentas de vida efêmera 

Neste momento, cabe a avaliação dos diversos dispositivos legais que pretendem proteger o 
interesse público na medida em que asseguram a execução, com resultado, de ações de 
cobrança de tributos. 

 

4.1 Medida cautelar fiscal 

Em janeiro de 1992 a Lei 8.397 instituiu a Medida Cautelar Fiscal. Ocorrendo os casos 
enumerados no seu art. 2º, será decretada a indisponibilidade dos bens do devedor, conforme 
assevera o art. 4º e parágrafos da mesma Lei.  

“Art. 2° A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito 
tributário ou não tributário, regularmente constituído em procedimento administrativo, quando 
o devedor: 

I - sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a 
obrigação no prazo fixado; 

II - tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o adimplemento da 
obrigação; 

III - caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair 
dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr seus bens em nome de terceiros ou comete qualquer 
outro ato tendente a frustrar a execução judicial da Dívida Ativa;  

IV - notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal 
vencido, deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se garantida a instância em processo 
administrativo ou judicial; 

V - possuindo bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com 
algum ou alguns, livres e desembaraçados, de valor igual ou superior à pretensão da Fazenda 
Pública”. 
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Entretanto, há que se observarem os requisitos contidos no art. 3º da Lei 8.397/92 para a 
obtenção da medida cautelar: 

a) No inciso I do art. 3º da Lei 8.397/92, encontra-se exigência de caráter procedimental, de 
modo que, só após a obtenção da “prova literal da constituição do crédito fiscal”, poderá ser 
deferida a Medida Cautelar Fiscal. Não se pode olvidar o art. 5º, inciso LV, da CF, que reza: 
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e os recursos inerentes”. Assim, só 
após o término da discussão sobre o “quantum” do crédito ou pela não impugnação desse 
crédito pelo sujeito passivo, é possível ter-se o acertamento do crédito para inscrição na dívida 
ativa e posterior ajuizamento do executivo fiscal.  

b) uma segunda exigência reclama “prova documental de algum dos casos mencionados no 
artigo antecedente”. Ora, analisando-se os itens do art. 2º,  só o inciso IV é factível com os 
meios disponíveis à Fiscalização. 

Em trabalho intitulado Constituição de Empresas de Fachada, “Fantasmas”, “Laranjas’ e 
Meios Processuais Civis de Coibir a Sonegação, o procurador baiano José Eduardo Chaves 
Rebouças nos remete a um exemplo de uma empresa fantasma, formada por laranjas, que, 
sendo autuada e notificada nos termos do art. 2º, IV, deixa de pagar o tributo: 

Nesse ponto independe a polêmica sobre a ilegalidade contida no inciso devido a cláusula solve 
et repete. Só após sua inação ou exercício do contraditório seria possível intentar-se a Medida 
Cautelar Fiscal. Nesse ínterim, o sonegador tem tempo de tomar suas providências para 
proteger-se dos rigores da lei. Vale salientar, que no geral, não adianta constrangê-lo, pois ele 
não possui bens a serem excutidos, tornando inócua qualquer providência. Pelas vias da 
Execução Fiscal, chega-se ao mesmo resultado pouquíssimo tempo depois, ou seja, igualam-se 
as dificuldades.   

A Cautelar Fiscal pode ser mais utilizada pela Procuradoria Geral do Estado. A crítica que se 
faz a esse meio processual é que, em casos de fraudes ou simulações, ela se torna inócua na 
prática. A Cautelar Fiscal só tem serventia se empregada contra “empresas idôneas”, sendo 
que, para estas, tem-se o Processo Executivo, que alcança o mesmo fim, basicamente com o 
mesmo dispêndio de tempo. 

 

4.2 Medida cautelar inominada 

O desafio que se propõe é identificar a empresa fantasma e, no mínimo tempo, legalmente 
conferir-lhe combate eficaz, para que não haja prejuízo ao Erário. 

Rebouças propõe, para os casos em que se identifica a “empresa fantasma”, antes de ajuizado 
o executivo fiscal, o ajuizamento de Medida Cautelar Inominada. 

O embasamento deste tipo de ação é o seguinte:  

- art. 5º , inciso XXXV da CF - “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito”; 

- art. 798 do CPC - “Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula 
no Capítulo II deste livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar 
adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, 
cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”.  

Paralelamente, segundo Rebouças, baseando-se no princípio da indeclinabilidade da 
jurisdição e no chamado “poder geral de cautela do juiz”, seria ajuizada uma Medida Cautelar 
que não a fiscal. Esta última é específica e não abrange o tipo de tutela que se pretende obter. 
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“Nada obsta que o Estado intente uma Cautelar Inominada. Pelo contrário, a supremacia do 
interesse público assim o exige.” 

Rebouças defende sua tese explicando que, na Medida Cautelar Inominada pedir-se-ia a 
apresentação de documentos fiscais e de rendimentos que comprovassem a capacidade 
econômica do contribuinte, ou, caso ele não tenha essa capacidade, que aponte o verdadeiro 
sócio.  

“Observe-se que a providência acima aludida em nada macula o direito constitucional da 
liberdade de comércio, mas sim, salvaguarda o Fisco do crime de sonegação.” (REBOUÇAS) 

O fumus boni iuris (fumaça do bom direito), condição sine qua non para obtenção da cautelar, 
seria fortemente sustentado a partir de levantamentos da fiscalização, com provas cabais. 

A urgência se justifica para que não aconteça de, seguindo-se o trâmite normal, com o 
ajuizamento da execução após o processo administrativo fiscal, ao final, encontrar-se como 
responsável pelo pagamento do tributo alguém economicamente incapaz de solver suas 
obrigações.  

Processualmente, o pedido mediato seria o valor do Imposto. O pedido imediato seria que o 
requerido prove que pode pagar o tributo ou aponte quem é o verdadeiro sujeito passivo da 
obrigação tributária. Trata-se de uma espécie de cautelar de exibição de documento, pugnando 
como meio de prova necessária, o depoimento pessoal do réu. Esse depoimento por si só já 
traria luz a toda a verdade.  

Não resta dúvida que o Estado tem o direito de executar o verdadeiro sujeito passivo da 
obrigação tributária, aquele que auferiu o proveito econômico, o sócio-oculto que se quer 
descobrir, desmascarar.  

Caso fique comprovado que o nomeado sócio efetivamente tem capacidade de satisfazer o 
crédito fiscal, a cautelar perderia o objeto.  Inexistiria prejuízo para o contribuinte. Entretanto, 
caso, no esteio da Cautelar, se comprove que o verdadeiro sócio é um terceiro, estará aberta a 
oportunidade para o ajuizamento da ação principal, que seria uma ação declaratória de relação 
tributária (...).(Op.Cit.) 

Nesta última hipótese, comprovando-se que o sócio de fato é terceiro, poder-se-ia ajuizar 
“ação declaratória de relação tributária, com pedido de tutela antecipada e indisponibilidade 
dos bens do verdadeiro devedor, via medida cautelar fiscal”. 

Dessa forma, por via oblíqua, poder-se-iam, finalmente, executar os bens do sócio de fato, 
verdadeiro beneficiário dos proveitos econômicos da empresa.  

 

4.3 Instituto da despersonalização da pessoa jurídica 

Outro remédio jurídico aplicável é o instituto da despersonalização das pessoas jurídicas. A 
revisão bibliográfica da terceira hipótese revelou inicialmente, uma controvérsia entre os 
juristas a respeito deste instituto, tanto no que se refere à sua validade quanto, entre os que a 
apóiam, no que se refere aos requisitos para sua aplicação.   

Historicamente, a tendência do direito societário foi a de abandonar a regra inicial de 
responsabilidade ilimitada dos sócios pelas obrigações sociais, em favor da adoção do 
princípio da autonomia patrimonial. Com a criação das sociedades de responsabilidade 
limitada houve, em prol do desenvolvimento econômico e social, a externalização do risco, 
sendo que os credores arcam com o risco da inadimplência. Trata-se, evidentemente, de uma 
“sanção positiva ou premial”, um privilégio, no sentido de ser um benefício assegurado aos 
sócios, pelo direito.  



  10 

O objetivo foi incentivar o desenvolvimento das atividades econômicas produtivas, uma vez 
que a criação de sociedades personificadas: 

1. Reduziu a aversão ao risco, à diversificação dos investimentos; 

2. Reduziu os custos de fiscalização da administração social e do monitoramento das                       
condições financeiras dos sócios; 

3. Facilitou a mudança de controle em sociedades ineficientes e; 

4. Simplificou a avaliação das sociedades, tornando desnecessário avaliar a expectativa de 
perdas futuras.  

Todavia, com a criação da sociedade de responsabilidade limitada, surgiram uma série de 
fraudes, gerando abusos do direito.  Para coibir esse uso indevido, mister se faz o instituto da 
desconsideração da personalidade jurídica. 

Desvirtuada a utilização da pessoa jurídica, nada mais eficaz que retirar os privilégios que a 
lei assegura, isto é, descartar a autonomia patrimonial no caso concreto. 

Embora as pesquisas demonstrem que 98,9% das sociedades constituídas no Brasil, excluindo 
as firmas individuais, optam pelos tipos societários que conferem a seus sócios 
responsabilidade limitada pelas dívidas sociais, o ordenamento jurídico brasileiro vem 
acolhendo normas que permitem a desconsideração da personalidade jurídica, para 
responsabilizar sócios e administradores por obrigações assumidas pela sociedade. 

Não se trata de destruir a personalidade jurídica, que continua a existir, sendo desconsiderada 
apenas em casos concretos, dentro de seus limites.  É uma medida excepcionalíssima.  Exige a 
comprovação cabal do desvio no uso da pessoa jurídica. 

 

4.3.1 Aplicação da teoria da desconsideração 

A desconsideração da personalidade jurídica é uma forma de controle do privilégio que é a 
personalidade jurídica das sociedades, a qual exige a máxima cautela.   

A regra é que prevaleça o princípio. Não basta o descumprimento de uma obrigação por parte 
da pessoa jurídica. É necessário que tal descumprimento decorra do desvirtuamento da função 
da pessoa jurídica, e é fundamental a prova concreta.  

A existência de pessoas distintas – sócios e sociedade – com patrimônios diferenciados é 
pressuposto para a incidência da disregard doctrine. Portanto, a consideração da 
personalidade jurídica deve ser perfeita, imaculada de qualquer vício. 

Outro pressuposto básico é a existência da personalidade, o que, para o sistema brasileiro, 
implica registro dos atos constitutivos no órgão competente (art.45 CC), de pessoa jurídica de 
direito privado. 

Não se pode falar em desconsideração de sociedade de fato ou irregulares, até por que, nestes 
casos, a responsabilidade dos sócios é ilimitada. 

Na teoria clássica da desconsideração observam-se duas abordagens no que se refere à 
aplicabilidade do instituto em relação ao desvirtuamento dos fins lícitos da pessoa jurídica. 

Na formulação subjetiva exige-se o exercício abusivo da personalidade jurídica, constatado na 
fraude ou no abuso de direito relacionados à autonomia patrimonial. 

Fraude é artifício malicioso para prejudicar terceiros, independente de se tratar de credores.  A 
ilegitimidade decorre não do desvio de função, mas da finalidade ilegítima do desvio. Para a 
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aplicação do instituto da desconsideração é imprescindível que a fraude seja relativa à 
autonomia patrimonial. 

Abuso de direito é ato permitido pelo ordenamento jurídico, entretanto é abusivo quando sua 
motivação ou fim foge à sua finalidade social.  Ao contrário da fraude, no abuso de direito o 
propósito de prejudicar não é essencial. Há apenas mau uso da personalidade jurídica. 

Na formulação objetiva a despersonalização é autorizada em caso de confusão patrimonial. 

A confusão patrimonial ocorre quando terceiros encontram dificuldades para identificar qual 
empresa de um grupo econômico é responsável por determinada obrigação.  É a chamada 
confusão de esferas.   

Também se entende como confusão patrimonial a mistura de patrimônios, ou seja, duas ou 
mais pessoas jurídicas são geridas financeiramente como se fossem uma mesma empresa. 

 

4.3.2  Norma aplicável e Jurisprudências 

 A teoria da desconsideração prescinde de fundamentos legais para sua aplicação, uma vez 
que, nada mais justo que o Estado, através da justiça, tenha a faculdade de verificar se o 
direito está sendo adequadamente realizado. 

Entretanto há na legislação brasileira, dispositivos que acolhem a teoria da desconsideração, 
quais sejam: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 28), Lei da Defesa da 
Concorrência (Lei nº 8.884/94, art. 18), Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98, art. 4º), 
além de Leis anteriormente existentes, que responsabiliza os sócios ou administradores pelas 
dívidas da sociedade: art. 10, do Decreto das Sociedades Limitadas, art. 158, da lei das 
Sociedades por Ações, artigos 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional. 

Mais recentemente, o novo Código Civil, no seu artigo 50 positiva claramente a 
desconsideração como forma de repressão ao abuso na utilização da personalidade jurídica 
das sociedades. Tal abuso poderá ser provado pelo desvio da finalidade ou pela confusão 
patrimonial. 

Devemos destacar também a jurisprudência, da qual selecionamos alguns exemplos. 

TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU 
DOUTRINA DA PENETRAÇÃO- CABIMENTO - "A Teoria da Desconsideração 
da Personalidade Jurídica ou Doutrina da Penetração (Disregard of legal entity, 
in Rubens Requião, "Curso de Direito Comercial", Saraiva, 4ª.ed., 1974, p.239), 
busca atingir atos de malícia e prejuízo. A jurisprudência aplica essa teoria 
quando a sociedade acoberta a figura do sócio e torna-se instrumento de fraude 
(RT 479/194; 552/181; Ap.458.453/6, 4ª.C, Rel. Octaviano Lobo)...Há 
necessidade de demonstração que os sócios agiram dolosamente...que a 
sociedade foi usada como biombo, para prejudicar terceiros, ficando o 
patrimônio dos sócios astuciosos longe do alcance do processo de execução." 
(Juiz Octaviano Santos Lobo, 1º.TAC, AI 554.563/3, 4ª.C, j.27.10.93) cit. in  RT 
708, p.117.  

TEORIA DE DESCONSIDERAÇÃO  DA PERSONALIDADE JURÍDICA- 
DISSOLUÇÃO IRREGULAR - "Execução - Penhora - Sociedade por cotas - 
Dissolução irregular - Incidência sobre os bens de seu representante legal - 
Admissibilidade. O arresto sobre bem particular de sócio por dívida contraída 
por empresa que se encontra desativada, sem que respondam pelas obrigações 
antes assumidas. Aplicação da teoria da desconsideração da personalidade 
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jurídica." (2º.TACIVIL - Ap.c/Rev. 433.508 - 9ª.Câm.-Rel. Juiz Claret de 
Almeida - j.07.06.1995) AASP Ementário 18/95, 1959/3  

TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - "...A 
Doutrina do superamento da personalidade jurídica tem por escopo impedir a 
consumação de abusos e fraudes." (2.ºTACIVIL - 8.ª Câm.; Ag.de Instr. n.º 
505.963-0/0- Mogi-Guaçu; Rel.Renzo Leonardi; j.18.09.1997) AASP, 
Ementário, 2037/93e   

TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA- 
MANOBRA MALICIOSA DOS SÓCIOS - "Admite-se a desconsideração da 
personalidade jurídica quando os sócios tenham se valido da sociedade para se 
isentarem da responsabilidade pelo pagamento das obrigações, decorrentes dos 
negócios, que os beneficiaram direta e pessoalmente." (2.ºTACIVIL - 2.ªT.; 
Ap.c/Rev. n.º 436.097-0/00-São Paulo; Rel.Juiz Laerte Sampaio; j.27.06.95) 
AASP, Ementário,2031/83-e  

TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
EXTINÇÃO DA SOCIEDADE COM EXISTÊNCIA DE DÉBITO - "Execução - 
Penhora - Sociedade - Bens pessoais do sócio - Dissolução com existência de 
débito - Admissibilidade da teoria da desconsideração da pessoa jurídica. 
Formado o título executivo judicial em face da  sociedade e apurada a dissolução 
irregular desta, a pretensão satisfativa pode ser dirigida contra o patrimônio 
particular do sócio." (2.ºTACIVIL - Ap.s/Rev.469.245 - 5.ª C.- Rel. Juiz Laerte 
Sampaio - j.29.01.1997) AASP, Ementário, 2009/3  

TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA- 
EXTINÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - RESPONSABILIDADE  DOS  
SÓCIOS- "Execução - Penhora - Sociedade - Bens pessoais do sócio - Teoria da 
desconsideração da pessoa jurídica. Ante a extinção irregular da sociedade, que 
restou sem patrimônio para fazer face aos débitos pendentes, respondem os bens 
particulares dos sócios, desconsiderando-se, para esse efeito, a personalidade 
jurídica da devedora." (2.°TACIVIL - Ap.s/Rev.502.922 - 6.ªCâm.- Rel. Juiz 
Paulo Hungria - j.03.12.1997) AASP, Ementário, 2052/3.  

A previsão legal do instituto da desconsideração da pessoa jurídica  no novo Código Civil,  
evidentemente, foi de grande contribuição para  assegurar ao magistrado a aplicação da uma 
lei substantiva.   

Por fim, a modificação no Código Tributário Nacional, introduzida pela Lei Complementar 
104, de 10 de janeiro de 2001, dentre outras intervenções, acrescentou no parágrafo único ao 
art. 116: 

 

"Art.116............................................................" 

"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." 
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4.4 Ação penal tributária 

Indiscutivelmente, a possibilidade de condenação em processo criminal é um fator de peso na 
decisão das pessoas naturais quanto à prática ou abstenção de condutas no seio da sociedade. 

Dessarte, a cominação legal de pena para condutas tipificadas como crimes contra a ordem 
tributária contribui, em tese, para a inibição da prática de fraudes fiscais. 

Atualmente, a principal norma a reger a questão é a Lei. 8.137/90, que define crimes contra a 
ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. 

Rezam seus artigos 1º e 2º: 

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição 
social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:  

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;  

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de 
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;  

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro 
documento relativo à operação tributável;  

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou 
inexato;  

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, 
relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la 
em desacordo com a legislação.  

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.  

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, 
que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou 
da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V. 

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:  

I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra 
fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;  

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou 
cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres 
públicos;  

III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem 
sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal;  

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de 
imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;  

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da 
obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à 
Fazenda Pública.  

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

A constituição simulada de empresas, por meio de “laranjas” ou testas-de-ferro, se praticada 
com o intuito de eximir-se, no todo em ou parte, do pagamento de tributo, por si só, já se 
subsome ao tipo previsto no inciso I do artigo 2º, com pena prevista de seis meses a dois anos 
de detenção e multa. 

De outra sorte, restando comprovada a supressão ou a redução de tributo, contribuição ou 
acessórios, nos termos elencados nos incisos do artigo 1º, já terá lugar a pena de dois a cinco 
anos de reclusão e multa, prevista neste. 
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Também fica bastante evidenciado o alcance da punibilidade à pessoa do sócio de fato no 
caput do artigo 11: “Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre 
para os crimes definidos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua 
culpabilidade.” 

Nos poucos dispositivos normativos citados, restou clara a existência de remédios penais 
bastantes para inibir a prática de fraudes fiscais. Mas o dia-a-dia das relaçoes tributárias entre 
Estado e contribuintes fraudadores revela, in concreto, outra face da mesma moeda. 

Se, por um lado, o direito positivo comina pena para os crimes tributários que define, por 
outro, extingue a punibilidade nos casos em que o sujeito ativo promova o pagamento do 
tributo antes do recebimento da denúncia. Leia-se o artigo 34 da Lei 9.249/95, que altera a 
legislação do imposto de renda das pessoas juridicas, bem como da contribuição social sobre 
o lucro liquido, e da outras providencias: 

Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 
1990, e na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do 
tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. 

Referindo-se ao artigo supracitado, o procurador paulista Mario Bonsaglia explicou: “Se o 
pegarem, ele paga e aí se apaga tudo o que foi feito até então. Se não o pegarem, ele vai 
sonegando. O Estado faz papel de bobo.” (VEJA, p.98). Ainda, na mesma matéria, o 
procurador gaúcho Luciano Feldens declarou: 

“Ao botar na balança o custo-benefício de deixar de pagar impostos no Brasil, tem-se a certeza 
de que vale a pena não pagar. As leis brasileiras estimulam a sonegação. O risco de ser 
processado é pequeno. E o de ser preso é quase nulo”. 

Compreende-se o objetivo do governo à época da promulgação do diploma em comento. O 
intento era arrecadatório e se esperava que, ao menos paliativamente, seu artigo 34 trouxesse 
resultados positivos nesse sentido. 

Nossa crítica em relação benefício se pauta tanto no aspecto ideológico quanto no pragmático: 
primeiro, entendemos por desvirtuamento do papel de Estado Legislador renunciar ao Ius 
Puniendi para tutelar o Erário; segundo, admitida a hipótese de que deve ser o Erário o bem 
tutelado, parece-nos que a medida adotada surte efeito inverso ao desejado, qual seja, o 
estímulo à sonegação. 

 

5. Considerações finais 

Por todo o exposto, e em face da gravidade do problema e da freqüência com que a 
administração tributária estadual depara com tal situação, entendemos que a mesma deverá 
atuar basicamente nos três campos estudados: 

Inicialmente, verificando, por ocasião das vistorias para a concretização da inscrição estadual, 
aqueles pedidos que se enquadram como inscrições suspeitas de estarem sendo usadas para a 
prática de sonegação em comento, destinando a estas uma verificação mais acurada, a fim de 
se comprovarem materialmente índicos de fraude, respaldados por dispositivos do 
RICMS/BA e por algumas das demais normas citadas. Nestes casos, o pedido de inscrição 
indeferido de plano. 

Em um segundo momento, com relação àqueles pedidos de inscrição estadual suspeitos, em 
que, todavia, não se conseguiram levantar as provas concretas que lhe pudessem obstar, ou 
mesmo àqueles pedidos de inscrição em que, tendo a autoridade fazendária o indeferido, a 
inscrição é concedida por força de liminar em mandado de segurança. Restaria o 
acompanhamento através de um monitoramento especial, com o cuidado de, em se 
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percebendo a prática de sonegação, programar a empresa para uma fiscalização vertical, com 
o lançamento dos créditos tributários não recolhidos e o conseqüente levantamento de fatos 
que caracterizem a utilização fraudulenta de interpostas pessoas. 

Finalmente, ao encaminhar os processos tributários para inscrição em divida ativa, em se 
tratando desses contribuintes suspeitos, os mesmos seriam acompanhados de relatório que 
daria subsidio aos procuradores para que, no processo de execução fiscal, seja verificado, in 
concreto, o abuso da personalidade jurídica em prejuízo do erário. 

Restando comprovada a fraude, o Estado atuaria em duas pontas: sua Procuradoria solicitaria, 
na esfera cível,  a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que fossem alcançados 
os bens particulares dos administradores ou sócios de fato; na esfera penal, o Ministério 
Público, titular da ação penal pública, dar-lhe-ia início mediante pertinente denúncia. 
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