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RESUMO 

O presente estudo se propõe a analisar as causas e conseqüências da constituição, 
desmembramentos e cisões, fraudulentos, efetuadas, por  contribuintes do Regime 
Normal do ICMS da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, em seus Contratos 
Sociais, especialmente no que diz respeito à utilização de interpostas pessoas, com 
intuito de enquadra-se no Regime do SIMBAHIA. A utilizando-se da simulação 
fraudulenta na composição societária criam sócios aparentes, também chamados de 
“testas-de-ferro”, a maioria sem nenhuma capacidade econômica, com o intuito de 
reduzir o recolhimento de tributos, através da utilização  do SIMBAHIA, incorrendo em 
crime contra a ordem tributária e causando  prejuízos ao Fisco. Para a abordagem 
metodológica foram utilizados recursos de natureza teórica e prática, buscando-se 
também os mecanismos legais que poderão ser utilizados para combate à 
proliferação dessa prática. 
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O presente trabalho, requisito da disciplina Metodologia da Pesquisa, do curso de 
Especialização em Gestão Tributária – da Universidade Salvador, realizado no 
período de 2003/2004, busca centrar seus estudos direcionando-se por analisar as 
causas e conseqüências, e os motivos que levaram contribuintes do ICMS da 
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - SEFAZ antes tidos como cumpridores 
de suas obrigações, enquadrados no Regime Normal, a criarem situações fictícias, 
fraudulentas com intuito de enquadra-se no Regime Simplificado de Apuração e 
Pagamento do ICMS - SIMBAHIA.       

As fraudes fiscais, simulações de desmembramentos e cisões provocam evasão 
fiscal na economia do Estado, uma vez que esse regime traz consigo uma reduzida 
carga tributária. Na temática do SIMBAHIA existem alguns aspectos que desde a 
sua instituição geram controvérsias pelas suas características inéditas e inovadoras, 
que indicam a necessidade de uma teoria mais geral de métodos de arrecadação. 
Nesse contexto, este trabalho pode contribuir no que diz respeito à investigação de 
sistemas alternativos de tributação e suas fissuras legais, podendo ser utilizado 
como referência, inserindo-se e fornecendo suporte para a abertura de novas linhas 
de pesquisa sobre essa iniciativa possibilitando uma visão mais ampla das diferentes 
categorias de modelos tributários e suas características e vulnerabilidades. 

 Para melhor compreensão do tema, ainda pouco explorado juridicamente, procura-
se discorrer além da evasão fiscal, da fraude, dolo e simulação, com o intuito de 
demonstrar que a constituição de empresas mediante utilização de interpostas 
pessoas, por ser uma prática fraudulenta, não encontra amparo no conceito adotado 
de elisão fiscal. Avalia-se, ainda, a legislação comercial pertinente em contraponto 
com os meios legais disponíveis no âmbito da administração tributária, civil e penal. 
Destaca-se a importância da integração entre os diversos órgãos envolvidos no 
processo, para o desenvolvimento de ações conjuntas de combate à fraude na 
constituição de empresas.  

 

METODOLOGIA 

O trabalho será executado com base em consulta documental nos bancos de dados 
existentes na SEFAZ e Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB. 
Paralelamente, serão examinados os relatórios produzidos pela Inspetoria 
Fazendária de Investigação e Pesquisa - INFIP, que contêm o diagnóstico e as 
evidências da fraude fiscal, bem como as referências à legislação pertinente. 

Identificadas e relacionadas às fraudes fiscais praticadas pelos contribuintes 
enquadrados fraudulentamente no regime SIMBAHIA, serão elencadas as 
sugestões, no âmbito  do cadastro, com suporte legal, para coibir essas práticas 
fraudulentas. 
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SIMBAHIA 

Nas ultimas décadas a sociedade tem presenciado dramáticas mudanças nas 
relações sócio-econômicas entre as nações. A participação do Estado forte na 
economia é coisa do passado. O Estado socialista forte já não existe mais desde a 
dissolução da União Soviética. É a globalização atuando mais intensamente. Ela 
chegou para mudar os sistemas políticos e econômicos de nações com forte 
intervenção na economia (IANNI, 2001).  

A adoção pelo Brasil da política neoliberal e sua inserção na globalização tem 
significado uma abertura de suas fronteiras econômicas e sociais comparada 
somente ao Decreto da família Real no séc. XIX onde instituiu  a abertura dos portos 
às nações amigas. As conseqüências para a economia brasileira têm sido as mais 
danosas possíveis: a privatização estabeleceu uma concorrência predatória sobre as 
empresas nacionais visto que a entrada de capital e tecnologia estrangeiros 
acabaram com o conceito de empresa nacional e com milhares de postos de 
trabalho, decorrentes tanto do fechamento de empresas como da introdução, a curto 
prazo, de tecnologia de ponta o que implicou, também, na  perda de direitos 
trabalhistas historicamente conseguidos (NEVES, 1997). 

É nesse cenário econômico devastador que o Estado tem que repensar o seu papel. 
A perda de arrecadação decorrente do fechamento de empresas privadas e da 
diminuição da atividade econômica tem forçado ao Estado a encontrar políticas que 
busquem intensificar o crescimento da economia e reduzir os níveis de desemprego 
estruturais.  

A Reforma Tributária tornou-se o ponto crucial para os governantes do Brasil, sendo 
considerada necessária para o retorno do crescimento da economia. Dentro dessa 
tendência, através da Lei N. º 7.357/98, alterada pela Lei N. º 7.556/99, o Estado da 
Bahia seguindo o exemplo do programa SIMPLES do Governo Federal, criou o 
Regime Simplificado de Apuração do ICMS – SIMBAHIA. 

Segundo Albérico Mascarenhas foi implementado pela Secretaria da Fazenda do 
Estado da Bahia -SEFAZ, em parceria com entidades representativas do comércio 
varejista e demais organizações voltadas para o desenvolvimento do mesmo setor. 
O objetivo principal foi estimular o pequeno contribuinte a reduzir seus custos 
através da redução da carga tributária, simplificação de procedimentos fiscais, 
estímulo à criação de novos empregos com manutenção dos já existentes. Com o 
SIMBAHIA, o Estado atraiu empresas informais e trabalhadores ambulantes que 
vivam à margem dos controles impostos pela sociedade, permitindo que passassem 
a existir efetivamente (SEBRAE, 2002).  

O beneficio do SIMBAHIA foi instituído com o objetivo de dispensar aos contribuintes 
de pequena capacidade contributiva um tratamento tributário e fiscal diferenciado, 
simplificado e compatível com o porte dos seus negócios. Buscou-se a diminuição 
do ICMS, com redução da carga tributária para até 1%, e, ainda, com incentivo ao 
emprego, podendo ser abatido até 25% do imposto a pagar, além da dispensa de 
diversas obrigações tributárias acessórias. 
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Representando uma economia de custos operacionais, as empresas enquadradas 
no SIMBAHIA estão dispensadas do pagamento de diferença de alíquota, nas 
aquisições interestaduais de bens destinados a uso consumo ou ativo permanente 
do estabelecimento e na utilização de serviço iniciado em outro Estado, o que, 
certamente, diminui ainda mais a carga tributária a que as empresa optantes pelo 
SIMBAHIA estão sujeitas. 

 

EVASÃO FISCAL E ELISÃO FISCAL 

Tomando como base a definição de Hermes Marcelo Huck, considera-se evasão 
fiscal, em sentido amplo, como:   

“Toda e qualquer ação ou omissão tendente a elidir, reduzir ou retardar o 
cumprimento de uma obrigação tributária, não importando serem lícitos ou ilícitos os 
meios utilizados nesse processo. (...) Sob uma perspectiva econômico-financeira, a 
evasão ocorre quando o contribuinte não transfere ou deixa de pagar integralmente 
ao Fisco uma parcela a título de imposto considerada devida por força de 
determinação legal”. (1997, p. 15-30). 

Em sentido estrito, evasão é a ação consciente do indivíduo que tem por escopo, 
através de meios ilícitos, eliminar, reduzir ou retardar o pagamento do tributo 
efetivamente devido. Já a atuação preventiva do indivíduo, por processo sempre 
lícito, tendente a afastar ou retardar a ocorrência do fato gerador, para com isso, 
subtrair-se ao dever fiscal ou minimizá-lo, é definido como elisão. 

Para o nosso estudo, adotaremos a concepção de evasão sempre no sentido estrito, 
uma vez que pretendemos destacar a fraude decorrente de simulação na 
constituição  ou alteração contratual  de sociedades comerciais. 

 

FRAUDE FISCAL 

A fraude e a simulação, no campo do Direito Tributário, são formas ilícitas de evasão 
ou de sonegação fiscal. 

Para Samuel Monteiro “a fraude é conduta dolosa, artifício ilícito, meio insidioso de 
que se serve o contribuinte para sonegar, embora tal conduta seja ainda um meio 
(...) para, através dela chegar à consumação do delito-fim: à supressão ou redução 
do tributo devido ou simplesmente à sonegação fiscal consumada”. (1998, p. 96) 

De acordo com o art. 72 da Lei n.º 4.502/64, constitui fraude “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”. 

Hector B. Villegas define fraude fiscal como “a transgressão de um dever jurídico na 
vontade de falsear, ocultar um fato ou um ato em prejuízo de Fisco, sendo reprimido, 
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visto que constitui um engano ou astúcia destinada a obter um benefício ilícito em 
prejuízo de alguém”. (apud MORAES, 1995, p. 614) 

 

SIMULAÇÃO NO CAMPO TRIBUTÁRIO 

 Caracteriza-se pelo “intencional desacordo entre a vontade interna e a declarada, 
no sentido de criar aparentemente, um ato jurídico que, de fato, não existe, ou então 
oculta, sob determinada aparência, o ato realmente querido”. (DERZI, 2001, p. 214) 

Apresenta-se com os seguintes elementos essenciais: a) é falsa declaração bilateral 
de vontade, b) é sempre combinada com a outra parte, c) é feita com a intenção de 
iludir terceiros.  

Distingue-se do dolo porque neste somente um dos interessados conhece a 
maquinação. Nela nenhuma das partes é iludida; ambas têm conhecimento da burla, 
levada a efeito para ludibriar terceiro. O nosso estudo ocorre a fraude fiscal com a 
simulação, tornando-se mais difícil sua materialização, devido a aceitação do sócio 
aparente dessa sua condição. 

O Código Civil – Lei 10.406 de 10/01/2002 deixa de tratar a simulação ao lado dos 
demais vícios de consentimento, deslocando-a para o capítulo referente à invalidade 
dos negócios jurídicos (art. 167) e considera-a como causa de nulidade e não mais 
de anulação do ato jurídico.  

Interessa-nos destacar a hipótese prevista nos incisos I e II, que configura a 
interposição fictícia de pessoas, com utilização de contratos contendo declaração, 
confissão, condição ou cláusulas não verdadeiras. 

 

CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL 

O Código Civil (Lei n.º 10.406/02), esclarece nos seguintes dispositivos:  

“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)”. 

Rubens Requião afirma: “as sociedades comerciais que arquivam seus contratos ou 
atos constitutivos no Registro do Comércio são chamadas de sociedades regulares, 
sendo entes irregulares às sociedades que, ao revés, não o fazem”. (REQUIÃO, 
1993, p. 103) 
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REGISTRO DO COMÉRCIO 

O Decreto Federal n.º 1.800/96, que regulamenta a Lei n.º 8.934 de 18/11/94, dispõe 
que 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: 

1. Departamento Nacional de Registro do Comércio-DNRC, com funções 
supervisora, orientadora, coordenadora e normativa, no plano técnico, e 
supletiva no plano administrativo; 

2. Juntas Comerciais, com funções executora e administradora dos serviços de 
registro público de empresas mercantis e atividades afins.  

Conforme disposição constante do art. 32, inc. II, alínea a, da Lei n.º 8.934/94, que 
disciplina o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins no território 
nacional, o registro compreende o arquivamento dos documentos relativos a 
constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas individuais, sociedades 
mercantis e cooperativas.  

Como afirma Fábio Ulhôa Coelho, a Junta Comercial, no exercício de suas funções 
registrais, está adstrita aos aspectos exclusivamente formais dos documentos que 
lhe são dirigidos, não lhe competindo negar a prática do ato registral, senão com 
fundamento em vício de forma, sempre sanável, sendo-lhe defeso exigir o 
atendimento de requisito formal não estabelecido no ordenamento jurídico em vigor. 
(COELHO, 2000, p. 30) 

O Decreto 1.800/96 em seu art. 40, parágrafo 1.º, admite que a Junta Comercial 
poderá ex ofício ou por provocação de terceiro, verificada a existência de 
inautenticidade ou falsificação, determinar que seja sustado o efeito do documento 
impugnado e de seu registro, se já processado, aguardando-se ou o desfazimento 
voluntário do ato jurídico pelos interessados, ou o seu refazimento, se possível, ou 
ainda, a declaração judicial da nulidade, seja em ação ordinária declaratória, em que 
se discuta especialmente a falsidade, seja em incidente de falsidade propriamente 
dito, contido em ação em que a parte pretenda fazer uso do documento. 

 

FALSA DECLARAÇÃO NOS CONTRATOS SOCIAS DAS EMPRESAS 

Os pressupostos sob análise nos permitem qualificar como simulação fraudulenta a 
constituição de pessoas jurídicas, através de falsa declaração da sua composição 
societária, com a utilização dos chamados “laranjas” ou “testas-de-ferro”, uma vez 
que a parte que figura no contrato não é a pessoa que deve aproveitar os resultados 
do mesmo, mas sim outra pessoa, um titular “fingido”. 

O “testa-de-ferro” é aquele que agindo em conluio, empresta seu nome para a 
constituição da sociedade, e “laranja” para aquele que teve a inclusão de seu nome 
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no quadro societário sem o seu conhecimento. Neste trabalho ocorre mais o primeiro 
caso. 

O contrato de sociedades constituídas através de falsa declaração da composição 
societária, que é um contrato simulado, nulo ou anulável, precisamente por não 
corresponder à vontade real das partes, poderá ter a argüição de nulidade requerida 
por terceiros lesados ou pelos representantes do poder público, notadamente o 
Ministério Público, a quem incumbe, por disposição da Constituição Federal / 1988, 
zelar pela ordem pública e pelo Estado de Direito (arts. 127 e 129), e na forma do 
art. 168 do novo Código Civil ou pronunciada de oficio pelo Juiz: 

O Código Civil converte a simulação em causa de nulidade absoluta do ato jurídico 
(art. 167) e no caso de simulação relativa, permite a declaração da nulidade absoluta 
do negócio simulado subsistindo o que se dissimulou, se válido for, na sua 
substância e na forma, admitindo, ainda, que a nulidade seja requerida pelos 
próprios simuladores em litígio, ressalvando sempre o direito de terceiro de boa fé. 

Casos concretos, onde foram constatadas falsidades materiais em documentos 
utilizados para Constituição e/ou Alteração Contratual de empresas com interposição 
fictícia de pessoas simulando um desmembramento, cisão ou venda objetivando 
enquadramento no Regime SIMBAHIA, devidamente comprovados através de 
Relatórios de Investigação Fiscal  emitidos pela Inspetoria Fazendária de 
Investigação e Pesquisa – INFIP da Secretaria da fazenda do Estado da Bahia 
merecem registro, todavia devida a complexidade da comprovação da materialidade 
da fraude, mesmo desenquadrando o contribuinte do regime SIMBAHIA da SEFAZ, 
ficamos  impossibilitados de solicitar a suspensão dos efeitos do arquivamento na 
JUCEB, embasados no § 1.º do art. 40 do Decreto 1800/96. 

 

INDICAÇÃO DE CASOS OBTIDOS EM RELATORIOS DE INVESTIGAÇÃO 
FISCAL DA INFIP: 

Em decorrência dos referidos relatórios possuírem conteúdos sigilosos não citamos 
o nome dos envolvidos. 

CASO 01 - IF n. º 1159/2003: 

O DECLARADO: 

 Empresa participante de um Grupo, situada no Shopping Iguatemi, no ramo de 
confecções solicita baixa de sua inscrição no regime Normal e posteriormente, uma 
nova empresa solicita inscrição no regime SIMBAHIA, neste mesmo local. A 
inscrição no SIMBAHIA, desta nova empresa, foi indeferida em decorrência de 
simulação em sua constituição, com utilização de interpostas pessoas, 
caracterizada pelos fatos abaixo expostos e com indícios de envolvimento do Grupo 
anteriormente estabelecido. 
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OS FATOS 

1. Falta de suporte financeiro da sócia individual para constituição desta empresa. 

2. A sócia majoritária da nova empresa é funcionaria do Grupo anteriormente 
estabelecido. 

3. A nova empresa funcionaria no mesmo ramo de atividade e com mesmo nome 
de fantasia da empresa anterior, sem contrato de franquia. 

Diante dos indícios de Crime de Falsidade Ideológica nos atos praticados pelos 
envolvidos foi oferecida Noticia Crime ao Ministério Publico.  

CASO 03 - IF n. º 1468/2002: 

O DECLARADO: 

Empresa situada no Shopping Iguatemi, no ramo de comercio varejista de tapetes, 
solicita reenquadramento no regime SIMBAHIA. O desenquadramento se deu em 
decorrência de uma das sócias participar de um grupo de empresas no mesmo ramo 
de atividade comercial. O Grupo apresenta Recurso alegando que não existe 
vedação legal para empresa do mesmo Grupo não participar do SIMBAHIA. 

 OS FATOS: 

1. Existem restrições sim quando ao enquadramento no regime Simbahia. O art. 
399-A, inc.II, alínea d, do RICMS/BA, limita a receita bruta de Grupos em R$ 
1.200,00. Como o Grupo aqui discutido possui receita acima de R$ 2.000,00, de 
acordo o § 1º do art. 399-A, esta empresa só poderá formular pedido de 
enquadramento após dois anos da data em que a sócia em questão retirou-se 
deste Grupo. 

2. Todavia mesmo depois de decorrido este prazo o pedido de enquadramento no 
regime SIMBAHIA provavelmente seria indeferido em decorrência dos indícios 
de simulação na constituição desta empresa, com utilização de interpostas 
pessoas, caracterizada pelos fatos abaixo expostos, e com indícios de 
envolvimento do Grupo que anteriormente funcionava neste mesmo local. 

2.1 Falta de suporte financeiro do sócio majoritário para constituição desta 
empresa. 

2.2  A nova empresa funcionaria com o mesmo ramo de atividade e  mesmo 
nome de fantasia da empresa anterior, sem contrato de franquia. 

2.3  O sócio desta nova empresa mesmo tendo saído do Grupo continua, 
através de procuração, gerindo o mesmo. Logo mesmo sendo entidades 
jurídicas diferentes se confundem economicamente e visam os mesmos 
interesses. 
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Com objetivo de reduzir os casos de Fraudes Fiscais no cadastro do ICMS 
recentemente a SEFAZ tomou as seguintes decisões: 

1. Foram criados pela INFIP, Roteiros de Investigação Fiscal que estabelecem 
orientações, sistematização e padronização nas tomadas de decisões para 
acesso e permanência do contribuinte ao cadastro do ICMS, evitando as 
possíveis fraudes fiscais através de exigências, especialmente as previstas nos 
artigos 156 § 5º e 383-A a 408-S do RICMS/97, artigo 168, § único, do Código 
Civil e a Lei Federal 8137/90, com ênfase na analise da origem do capital social e 
da capacidade financeira dos sócios. 

2. Treinamento pela INFIP, para execução dos Roteiros de Investigação Fiscal,  em 
todas as unidades da SEFAZ envolvidas com o Cadastro do ICMS. Criação de 
Grupos de Vistoria em unidades da SEFAZ – Inicialmente na Inspetoria 
Fazendária de Mercadorias em Transito da Região Metropolitana de Salvador - 
IFMT para execução dos referidos roteiros. 

3. Implantação pela INFIP da inclusão das Tipificações dos Crimes contra a Ordem 
Tributária - Lei n. º 8.137/90, no Auto de Infração Informatizado. O Atuante indica 
o dispositivo que o contribuinte infringiu. Após Julgamento do Auto de Infração e 
antes da Inscrição do débito na Divida Ativa uma unidade da SEFAZ, a Diretoria 
de Arrecadação, Credito Tributário e Controle – DARC, informa ao contribuinte, 
dando prazo para se pronunciar, que além da inscrição na Divida Ativa está 
sendo formalizado a Noticia Crime ao Ministério Publico contra o crime tributário 
cometido pele mesmo. 

4. Maior interação entre SEFAZ/JUCEB no intuito de agilizar a suspensão dos 
arquivos constituídos com fraudes fiscais.    

 

INSTRUMENTOS DE COMBATE 

Entendendo que a constituição de empresas mediante falsa declaração configura 
ato abusivo e atentatório à livre concorrência, aos ideais de justiça e isonomia, e em 
fator impeditivo da atuação do Estado na prestação de benefícios à coletividade, a 
Instrução Normativa n.º 112, de 23/12/94, da Secretaria da Receita Federal prevê:  

Para a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou para a sua 
alteração, há possibilidade de exigência de outros documentos considerados 
necessários e a chance de ser recusada ou cancelada a inscrição ou 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. 

Legislações estaduais também têm introduzido normas restritivas no Regulamento 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
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Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – RICMS, para inibir a concessão de inscrição de contribuintes com 
objetivos fraudulentos, tais como: 

RICMS do Ceará (aprovado pelo Decreto 24.569/97), no seu art. 94, não permite 
concessão de inscrição a contribuintes quando o titular ou sócio da empresa 
pleiteante estiver inscrito em Dívida Ativa do Estado, ou participe de outra empresa 
que esteja cassada, suspensa ou baixada de ofício, bem como quando não ficar 
comprovada a capacidade econômica e financeira do titular ou sócios em relação ao 
capital social declarado ou a atividade pretendida; 

RICMS do Estado de Alagoas (aprovado pelo Decreto 35.245/91) inclui, entre as 
hipóteses de cancelamento de inscrição no cadastro estadual (art. 37), a condição 
de ser encontrado no estabelecimento comercial, industrial ou produtor, terceiro 
(procuradores) com todos os poderes para gerir os negócios, sem a devida 
comunicação à repartição fazendária de seu domicílio fiscal; 

RICMS do Estado da Bahia (aprovado pelo Decreto n.º 6.284/97), no art. 156, prevê 
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 a atividade a ser 
exercida. 

 

AÇÃO PENAL TRIBUTÁRIA 

 O núcleo característico da incriminação no Direito Penal Tributário centra-se na 
sonegação fiscal, termo utilizado na Lei n.º 4.729/65, substituída pela designação 
ampla de crime contra a ordem tributária na Lei n.º 8.137/90. 

A simulação na constituição de empresas se insere no conceito generalizado de 
outra fraude, previsto no inciso I, do art. 2.º, da Lei n.º 8.137/90, desde que o agente 
esteja imbuído do intuito de eximir-se, no todo ou em parte, do pagamento do tributo, 
podendo configurar no Direito Penal Tributário como falsidade: “Constitui crime da 
mesma natureza: 1– 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”. 

Entretanto, segundo entendimento do Professor Hugo de Brito Machado, estando 
inequivocamente comprovado que o resultado, supressão ou redução de tributo foi 
alcançado, o tipo a ser considerado será o previsto no inciso I, do art. 1.º (1998, p. 
369), que determina: 

“Art. 1.º – Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributos, ou 
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 

I – omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias”. 
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No Estado da Bahia, iniciativas no sentido de promover a responsabilização penal 
foram adotadas: 

Criação, no âmbito da administração tributária estadual, de órgão de atuação na 
área de inteligência fiscal, (Coordenação de Inteligência Fiscal – CINFI, cujas 
atribuições foram absorvidas pela INFIP). Ações semelhantes têm sido 
implementadas em outros Estados; 

Celebração de Protocolo com o Ministério Público para atuação com vistas à 
responsabilização penal dos envolvidos em crime contra a ordem tributária; 

Convênio com a Secretaria de Segurança Pública que, através de Delegacia 
Especializada, Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Publica - 
DECECAP, realiza investigação de cunho policial, com objetivo de identificar a 
autoria delitiva para subsidiar as ações pertinentes. 

 

AÇÕES CIVIS QUE PODERÃO SER IMPLEMENTADAS 

Poderá a Procuradoria Geral do Estado, através da sua Procuradoria Fiscal, valer-se 
de Ações Civis alternativas, concomitantemente à responsabilização criminal com o 
objetivo de atingir o patrimônio dos verdadeiros sócios, a saber: 

a) Execução Fiscal, regulada pela Lei n.º 6.830, de 22.09.1980, cujo objetivo é a 
adoção de providências para tornar efetivo o crédito, isto é, para compelir o 
devedor ao pagamento;  

b) Cautelar Fiscal, instituída pela Lei n.º 8.397, de 06.01.1992, com alteração da 
Lei n.º 9.532/97, que tem por fim tornar indisponíveis os bens do contribuinte; 

c) Desconsideração da personalidade jurídica. 

 

DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO 

Recente modificação, através da Lei Complementar n.º 104, de 10/01/2001, inseriu 
no art. 116 do CTN, um parágrafo único com a seguinte redação: 

“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”. 

Misabel Derzi manifesta-se no sentido de que o parágrafo único do artigo 116 do 
CTN tem como meta combater a simulação fraudulenta, a sonegação, por meio da 
autorização expressa para a desconsideração do ato ou negócio jurídico simulatório, 
a ser feito segundo procedimento estabelecido em lei ordinária.  
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A constituição de empresas, mediante interposição fictícia de pessoas se enquadra 
como dissimulação fraudulenta, por ocultar a natureza de um dos elementos 
constitutivos da obrigação (sujeito passivo), uma vez que aparenta conferir 
responsabilidade a pessoas diversas daquelas que se constituem nos verdadeiros 
contribuintes, e, assim, eximi-los do pagamento de tributos.  

 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS 

A responsabilidade tributária decorre da lei, podendo, em conseqüência, recair sobre 
uma terceira pessoa, como enfatiza o art. 128 do CTN: 

“Art. 128. (....) a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito 
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, 
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”. 

Além do sujeito passivo da obrigação tributária, admite o CTN a responsabilidade 
solidária de terceiros (art. 134) e a responsabilidade por substituição (art. 135). 
Interessa-nos a forma de vinculação de terceiros ao cumprimento da obrigação 
tributária, prevista no art. 135, resultante de atuação com excesso de poderes ou 
infração à lei, contrato social ou estatuto, onde se insere a fraude, a simulação, o 
conluio e a sonegação, decorrente de constituição de sociedades com utilização de 
interpostas pessoas, atribuindo responsabilidade pessoal plena e exclusiva aos 
mandatários, prepostos e empregados, diretores, gerentes ou representantes de 
pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos correspondentes às obrigações 
tributárias. 

O art. 10 do Decreto n.º 3.708, de 10/01/1919 (Lei das Sociedades por Quotas) e o 
158 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), no mesmo 
sentido, atribuem aos administradores responsabilidade pelos atos praticados com 
violação da lei, do contrato ou estatuto. 

Isso vem demonstrar que a condição de sócio, por si só, não implica em 
responsabilidade tributária e sim a condição de administrador de bens alheios, 
resultante de atos praticados com manifesta malícia contra aqueles que 
representam, mediante conduta dolosa. Nesse sentido, comprovada a constituição 
de sociedade com interposição fictícia de pessoas e provado que o sócio aparente 
não praticava atos de gestão, a responsabilidade tributária não lhe cabe e sim ao 
terceiro, que agiu com infração à lei, locupletando-se dos benefícios auferidos nessa 
condição.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tentamos esclarecer no decorrer deste trabalho que a constituição de empresas 
mediante simulação da composição societária é manobra intencionalmente dirigida a 
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iludir a Administração Tributária, utilizada pelo contribuinte com finalidade de 
sonegação fiscal. 

O regime excessivamente liberal estabelecido na legislação pertinente ao registro de 
empresas mercantis, a demora na obtenção de provas que atestem essa prática, e a 
combinação da ineficácia das leis com o excesso e morosidade de processos na 
justiça, contribuem para a proliferação de empresas em cuja composição são 
encontrados os chamados “laranjas” ou “testas-de-ferro”. 

Para o combate à sonegação fiscal e recuperação de créditos tributários é de grande 
importância à interação da autoridade fiscalizadora com a Procuradoria Geral do 
Estado, com o Ministério Público e com órgãos policiais afins, iniciativas que  já vem 
sendo posta em prática no Estado da Bahia. 

A inserção de dados de terceiros (mandatários, prepostos e empregados, diretores e 
gerentes ou representante de pessoa jurídica de direito privado, vinculados ao 
cumprimento da obrigação tributária), e o cruzamento das informações dos 
cadastros dos diversos órgãos constituem mecanismos importantes para a 
identificação dos responsáveis tributários, bem como possibilitaria a identificação 
imediata de “laranjas” ou “testas-de-ferro”, minimizando a possibilidade de 
concessão de inscrição a sociedades irregulares. 

O parágrafo único do art. 116 do CTN possibilita o combate à simulação fraudulenta 
e à sonegação, por meio de autorização expressa da desconsideração do ato ou 
negócio jurídico, podendo ser utilizado pelo Fisco, nos casos de simulação relativa 
por interposição fictícia de pessoas, dependendo apenas de regulamentação através 
de lei estadual. 

Comprovada a simulação, cabe ao Ministério Público o ajuizamento de Ação Penal, 
na forma da Lei n.º 8.137/90, o ajuizamento de Ação Civil Pública para declaração 
de nulidade do ato de registro na Junta Comercial e do contrato simulado, 
resguardando-se, assim, a ordem pública e a normalidade das relações jurídicas.  

Cabe à Procuradoria Geral do Estado a promoção de ações apropriadas que visem 
a recuperação dos créditos fazendários, a saber: Ação de Execução contra os 
efetivos beneficiários da sonegação e Ações Cautelares, nas suas diversas 
modalidades. 

Por fim, o enfrentamento da fraude fiscal, através da utilização de todos os 
mecanismos jurídicos disponíveis e ações fiscalizatórias de repressão à sonegação 
fiscal, poderá lograr maiores êxitos na medida em que se promova a reforma 
tributária, nos moldes almejados pela sociedade brasileira, como instrumento de 
justiça social e redução das desigualdades econômicas. 
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