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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo a busca de uma reflexão sobre a cisão ou criação de 
novas empresas, de forma fraudulenta, com interposição de pessoas que não são os verdadeiros 
sócios ou titulares a fim de que a sua receita bruta ajustada permaneça sempre dentro dos 
limites fixados para enquadramento no SimBahia. 

Procurar-se-á, através de uma pesquisa de caráter teórico, baseada na legislação tributária e 
principalmente na prática profissional em auditoria fiscal, encontrar soluções para sobrestar ou, 
pelo menos, reduzir essas ocorrências, a fim de que o SimBahia seja utilizado apenas por 
aqueles contribuintes que efetivamente se enquadrem nas condições e limites estabelecidos na 
lei. 
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O segmento das micro e pequenas empresas tem importante papel como maior fonte de 
empregos, absorvendo a maior parte da mão de obra oriunda das demissões em massa de 
grandes empresas, assoladas pelo alto índice de desestatização, abertura econômica  
(globalização ) e políticas governamentais recessivas. 

Esses empreendimentos se destacam, além de sua função social, pelo fato de se moldarem 
mais fácil e rapidamente a novas situações econômicas, absorverem mais facilmente 
inovações tecnológicas, criar empregos e promover desenvolvimento regionalizado, dentre 
uma série de outros potenciais.   

Portanto, o Governo do Estado, sensível às questões sociais e reconhecendo a importância 
desse segmento, instituiu o programa SimBahia, dentre outros, como um instrumento para a 
geração de novos negócios, empregos e renda, mediante um tratamento diferenciado, 
favorecido e simplificado aos micro e pequenos negócios. 

Ademais, todo qualquer tratamento favorecido a esse segmento é dado com estribo na 
Constituição Federal de 1988. As bases constitucionais do sistema econômico nacional são 
balizadas pelo Capítulo I, Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, inserido na parte 
que trata da Ordem Econômica e Financeira, mais precisamente em seus artigos 170 e 179. 

Essa regulamentação básica das atividades econômicas nos traz os princípios fundamentais 
disciplinadores da Ordem Econômica, que fundamenta-se no tratamento favorecido para as 
empresas de pequeno porte aliado à valorização do trabalho humano e à livre iniciativa, 
propiciando, então, plena justiça social. 

Qualquer cidadão, desde que em ambiente favorável, pode criar sua microempresa e trabalhar 
para seu sustento e de seus familiares, consolidando, então, a livre iniciativa, com a escolha 
livre de sua atividade econômica, e valorizando o trabalho humano, com justiça social, pois, 
como sabemos, grande parte desses negócios é implementado pelo empresário auxiliado por 
seus familiares. A capilaridade desses empreendimentos por si só aguça a cadeia competitiva 
comercial, movimentando a economia e fortalecendo a soberania nacional econômica. 

 

O SimBahia 
O Regime Simplificado de Apuração e Pagamento do ICMS – SimBahia foi instituído pela 
Lei nº 7.357/98, alterado pela Lei nº 7.556/99, e regulamentado através do Decreto nº 
7.466/98 e alterações posteriores. 

Trata-se de um benefício fiscal concedido pelo Estado da Bahia às empresas com faturamento 
bruto ajustado anual de até R$ 1.200.000,00, no sentido de reduzir a carga tributária e 
simplificar o cumprimento das obrigações fiscais das microempresas e empresas de pequeno 
porte.  

O enquadramento no SimBahia é feito com base na receita bruta ajustada do exercício 
anterior, calculada de acordo com os valores de compras e vendas informadas na Declaração 
de Apuração Mensal do ICMS (DMA) do ano anterior à opção. 

Entende-se por receita bruta ajustada (RBA) a receita bruta da empresa no período 
considerado, decorrente de operações com mercadorias e serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal, deduzida do equivalente a 20% do valor das aquisições de mercadorias e dos 
referidos serviços tomados no mesmo período. 

No caso de contribuinte com mais de um estabelecimento, para fins de enquadramento no 
SimBahia, serão somadas as receitas brutas ajustadas de todos eles. 
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O ICMS a recolher, no caso das microempresas, é efetuado com base em valores fixos 
mensais por estabelecimento, determinados em função da receita bruta ajustada ou do valor de 
compras declarado na DMA/DME do ano anterior. 

Para as empresas de pequeno porte, o imposto a pagar é calculado da seguinte forma: a 
alíquota de cada estabelecimento é determinada em função da sua receita bruta ajustada 
acumulada desde o início do ano. O imposto a recolher é calculado mediante a aplicação desta 
alíquota sobre a receita bruta mensal do estabelecimento. Ressalte-se que, todavia, o valor 
mínimo mensal a recolher é de R$ 270,00, independentemente da receita bruta apurada no 
mês.  

Contudo, tem-se verificado que muitos contribuintes, utilizando-se de declarações inexatas ou 
falsas, ou praticando as mais diversas irregularidades fiscais, estão se beneficiando 
indevidamente do regime Simbahia, o que tem sobremodo provocado prejuízo ao erário 
estadual. 

A questão, portanto é: o que fazer para se evitar a inscrição de contribuinte no Cadastro 
Estadual, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte com interposição de 
pessoas que não sejam os efetivos sócios ou titulares – “sócios laranjas”? 

Foi visto que, para fins de enquadramento no SimBahia, no caso de contribuinte com mais de 
um estabelecimento, leva-se em conta a receita bruta global ajustada de todas as empresas que 
possuam titular ou sócio comum. 

Ocorre que muitos contribuintes, como forma de burlar esse dispositivo regulamentar, optam 
em abrir novas empresas em nome de familiares ou de empregados, e por conseguinte passam 
a utilizar o tratamento tributário instituído pelo SimBahia, mediante o pagamento mensal  do 
imposto correspondente a valores muito ínfimos. Dessa forma, essas empresas não entram no 
cálculo da receita bruta global para fins de enquadramento no SimBahia, por não existir sócio 
comum entre as empresas. 

 

Objetivo geral 

Evitar ou pelo menos reduzir a sonegação e/ou a elisão fiscal praticada pelo contribuinte 
mediante a interposição de pessoas que não são os efetivos sócios ou titulares, por ocasião da 
abertura de novas empresas, visando utilizar-se do tratamento tributário instituído pelo 
SimBahia. 

 

Objetivos específicos 
 (1) Propor alteração na legislação do ICMS no sentido de evitar ou pelo menos diminuir a 
utilização de “sócio laranja” na participação do capital da empresa; e (2) criar mecanismo de 
controle administrativo com vista a coibir essa prática; 

Vimos, pois, que muitos contribuintes estão cindindo ou criando novas empresas com 
interposição de pessoas que não são os verdadeiros sócios ou titulares a fim de que a sua 
receita bruta ajustada permaneça sempre dentro dos limites fixados para enquadramento no 
SimBahia. 

Portanto, Pretende-se com essa proposta, através de uma pesquisa de caráter teórico baseado 
na legislação tributária e principalmente na prática profissional em auditoria fiscal, encontrar 
uma solução para que o SimBahia seja utilizado apenas por aqueles contribuintes que 
efetivamente se enquadrem nas condições e limites estabelecidos na lei. 
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Ademais, percebemos que essa preocupação não era só nossa, mas sim da Secretaria da 
Fazenda como um todo. 

Por conseguinte, no decorrer do ano de 2003 foram introduzidas modificações na legislação 
do ICMS nesse sentido. 

Por outro lado, a Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa – INFIP, no mês de abril 
do mesmo ano, elaborou um “Roteiro Básico” de enquadramento de empresas no SimBahia. 

 

Elisão e evasão fiscal 
A elisão e a evasão são formas utilizadas pelo contribuinte com o fim de reduzir tributo. A 
elisão fiscal, entretanto, é realizada por meios lícitos e sempre antes da ocorrência do fato 
gerador. Já a evasão ocorre por meios ilícitos ou após a ocorrência do pressuposto normativo. 

Acerca do tema assim se manifestou PEREIRA (2001, pp. 147 e 148): 
 “A evasão fiscal, por um lado, é sempre fraudulenta. Trata-se de procedimento contrário à 
lei, punido com sanções de natureza criminal. Como exemplo podem ser citadas a falsificação 
de documentos ou a omissão no registro de bens ou receitas. Já a elisão fiscal consiste em um 
procedimento conforme à lei e que não constitui, portanto, uma conduta delituosa titpificada 
na legislação penal.”   

 

O regulamento do ICMS da Bahia e a evasão fiscal no Simbahia 
O Regulamento do ICMS do Estado da Bahia, aprovado pelo decreto nº 6.284 de 14 de março 
de 1997, possui no seu bojo vários dispositivos tendentes a evitar, ou pelo menos, minimizar o 
uso indevido do Simbahia. Ao instituir o Programa Simbahia, quis o Governo assegurar e 
restringir o uso desse tratamento tributário diferenciado às microempresas e empresas de 
pequeno porte, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias e 
eliminação ou redução da carga tributária.  

Ademais, no decorrer do ano próximo transacto algumas alterações nesse sentido foram 
introduzidas no Regulamento. Aliás, não somente no ano de 2003, mas ao longo desses anos 
de sua implantação. 

Por exemplo, o art. 384-A do RICMS/97 estabelece os limites inferiores e superiores da 
Receita Bruta Ajustada para fins de enquadramento no Simbahia na condição de 
mircroempresa, empresa de pequeno porte ou ambulante, in verbis: 

 “Art. 384-A. Para fins de adoção do tratamento tributário de que cuida o SimBahia, 
considera-se: 

I - microempresa o contribuinte cuja receita bruta ajustada do ano anterior seja igual ou 
inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 

II - empresa de pequeno porte o contribuinte cuja receita bruta ajustada do ano anterior seja 
superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); 

III - ambulante a pessoa física, sem estabelecimento permanente, que, por conta própria e a 
seus riscos, portando o seu estoque de mercadorias, com ou sem utilização de veículo, exerça 
pessoalmente atividade de comércio varejista de pequena capacidade contributiva, na 
condição de barraqueiro, feirante, mascate, sacoleiro, tenda, cantina e semelhantes, cujo 
valor das aquisições de mercadorias no ano anterior seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 
(vinte mil reais).” 

Verificou-se, entretanto, que alguns contribuintes utilizavam declarações inexatas ou falsas 
para usufruir os benefícios desse Programa, pelo que, em 30/12/2002, visando coibir tais 
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práticas, foi acrescentado o § 12 ao art. 384-A com o seguinte texto: "§ 12. Não poderão 
adotar o tratamento tributário do SimBahia os contribuintes que tiverem custos de 
implantação ou de manutenção do negócio incompatíveis com as condições e limites fixados 
neste Regulamento." 

Com esse dispositivo, mesmo que o contribuinte, ao requerer seu enquadramento no 
Programa Simbahia, apresente faturamento anual dentro dos limites fixados pelo 
Regulamento, o Inspetor Fazendário poderá indeferir o pedido se ficar constatado que os 
custos de implantação ou de manutenção do negócio são incompatíveis com as condições e 
limites fixados no Regulamento do ICMS. 

Já em 06/05/2003 esse mesmo dispositivo sofreu modificação no sentido de permitir que o 
titular da Inspetoria Fazendária possa arbitrar a Receita Bruta Ajustada para fins de 
enquadramento ou reenquadramento do contribuinte no Simbahia. Com efeito, o § 12 ficou 
com a seguinte redação:  

 “§ 12. Não poderão adotar o tratamento tributário do SimBahia os contribuintes que tiverem 
custos de implantação ou de manutenção do negócio incompatíveis com as condições e limites 
fixados neste Regulamento, sendo que: 

I - a incompatibilidade configurar-se-á, inclusive, quando o quociente entre o somatório das 
despesas gerais, efetivas ou estimadas, dos estabelecimentos do contribuinte e o percentual 
previsto no inciso II do art. 938 para a sua atividade, for superior em mais de 20% ao limite 
máximo da condição pretendida; 

II - a relação prevista no inciso anterior também poderá ser observada para efeito de 
reenquadramento de ofício em faixa distinta de estabelecimentos pertencentes a contribuintes 
inscritos na condição de microempresa”. 

Por conseguinte, para se processar o enquadramento de qualquer empresa no Simbahia deverá 
levar em conta, pelo menos, o faturamento anual do contribuinte que é obtido pela divisão do 
somatório das despesas gerais e o percentual previsto no inciso II do art. 938 do RICMS/97. 
Esse percentual é atribuído em função da atividade econômica do contribuinte.  

Assim é que a Autoridade Fiscal, de posse da planilha eletrônica denominada de “cálculo do 
faturamento da microempresa”, informa nos campos próprios as despesas gerais do 
contribuinte e tem-se a receita bruta ajustada para fins de enquadramento ou não do 
contribuinte no Simbahia. 

Muito importante também, para se evitar a evasão fiscal mediante a utilização indevida do 
programa Simbahia, é o que consta no § 8º. do art. 161 do referido regulamento a seguir 
transcrito: “§ 8º Tratando-se de alteração de sócio, deverá ser observada a compatibilidade 
econômico-financeira do titular ou sócio em relação a sua participação no capital declarado 
ou à atividade a ser exercida.”  
Sabe-se que no caso de contribuinte com mais de um estabelecimento, para fins de 
enquadramento no SimBahia, serão somadas as receitas brutas ajustadas de todos eles. Tal 
fato poderá levar a empresa a pagar mais imposto, ou até mesmo a deixar de usufruir o 
tratamento diferenciado, por haver ultrapassado o limite para enquadramento no  
Regime.  

Quando a receita bruta ajustada ultrapassa o limite do Simbahia, aquelas empresas que 
possuem sócios que tenham participação em vários estabelecimentos tendem a simular 
alteração no quadro societário, com interposição de pessoas fictícias (“testa-de-ferro”, “sócio-
laranja”) no sentido de excluir um ou mais estabelecimentos do computo da receita bruta 
ajustada global, e dessa forma continuar dentro dos limites fixados para enquadramento no 
Simbahia. 
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Não se admite, entretanto, as formas de reorganização societária como meio de ludribiar o 
fisco. Dessa forma, o Inspetor Fazendário com base no dispositivo regulamentar acima 
mencionado, poderá verificar a compatibilidade econômico-financeira do novo sócio em 
relação ao capital investido na empresa. 

Existem outros dispositivos no Regulamento do ICMS no sentido de dotar a Administração 
Tributária dos mecanismos necessários para combater a conduta dos contribuintes que 
pretendam enganar o fisco, tais como os artigos 399-A, 406-A, 408-L, etc. 

 

A proposta da INFIP 
A INFIP, visando treinar os Servidores Fiscais responsáveis pela vistoria de estabelecimento, 
elaborou um roteiro básico com o objetivo de estabelecer orientação, uniformização ou 
padronização dos procedimentos básicos, voltados para os pedidos de enquadramento de 
empresas no SimBahia, bem como para as situações de manutenção ou desenquadramento no 
sistema, enfocando a análise e a conseqüente tomada de decisão nos processos, a ser 
encaminhada às Inspetorias da SEFAZ. 

Propõe-se, portanto, preliminarmente, que os pedidos de enquadramento ou alteração 
cadastral de empresas no SimBahia sejam analisados à luz da legislação tributária pertinente, 
especialmente relativamente aos artigos 156, § 5º., inciso V e 383-A a 408-S do Regulamento 
do ICMS do Estado da Bahia; bem como o artigo 106, parágrafo único do novo Código 
Civil/2002; e a Lei Federal 8.137/90. 

Em seguida, recomenda-se uma séria de verificações tais como: (1) Saídas simuladas de 
sócios; (2) desmembramentos artificiais ou fictícios de empresas; (3) nos contratos de 
locação, verificar quem são as pessoas que assinam os contratos, a relação destes com os 
sócios atuais e os excluídos dos estabelecimentos; (4) se há migração rotineira de empregados 
entre os estabelecimentos; (5) se existem empregados comuns entre estabelecimentos; (6) se 
algum sócio atual já foi empregado da empresa; (7) apurar se o que foi informado como 
capital social é condizente com o porte da empresa; (8) nos casos de desmembramento de 
empresas sob a alegação de tratar-se de empresa franqueada, observar se houve pagamento da 
taxa de franquia, royalties, seguros, dentre outros.  

 

A lei antielisão 

A Lei Complementar n° 104 de 10 de janeiro de 2001 inseriu no art. 116 do Código Tributário 
Nacional um parágrafo único, cujo texto é o seguinte: 
 “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”. 

Por este dispositivo do CTN a autoridade fiscal está autorizado a não levar em consideração 
os documentos formados e firmados pelo contribuinte, isto é, a forma jurídica adotada para 
representar os seus atos comerciais, por entender que, de fato, teriam sido praticados outros 
atos ou negócios jurídicos que gerariam uma maior quantidade de imposto a pagar. 

Seria assim uma forma da autoridade fiscal de exigir o pagamento do tributo, efetivar o 
lançamento tributário com base na verdadeira atividade econômica praticada pelo 
contribuinte, que teria sido disfarçada ou fingida por uma outra forma jurídica da qual 
resultasse um pagamento menor do imposto, ou mesmo a sua anulação. 
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Segundo DERZI (2001, p. 226), cabe à autoridade fiscal provar o artifício ou disfarce 
utilizado pelo contribuinte para se evadir do pagamento do tributo. “Compete-lhe o ônus de 
provar que o negócio jurídico é mera aparência ou oculta uma outra relação jurídica de 
natureza diversa, ou seja, esconde a ocorrência do fato gerador”. 

PEREIRA (2001, p. 45) adverte, contudo, que o processo de reconhecimento de simulação 
prevista no art. 116, parágrafo único, do CTN, “depende, para sua aplicabilidade plena, da 
edição de lei ordinária de cada ente tributante estabelecendo os procedimentos para o 
reconhecimento da simulação”.  

O Estado da Bahia ainda não editou lei nesse sentido. A União, porém, editou a Medida 
Provisória n° 66/2002 regulamentando o parágrafo único incluído no art. 116 do Código 
Tributário Nacional (CTN). Nesse sentido, a desconsideração da natureza do ato jurídico 
deverá levar em conta a “falta de propósito negocial da operação e o abuso de forma.” 

A Medida Provisória estabelece ainda o procedimento administrativo a ser observado, 
objetivando a desconsideração de atos jurídicos que supostamente visaram a redução da carga 
tributária em uma determinada operação.  

 

A unificação dos cadastros de contribuintes 
É notório os entraves burocráticos para alguém que deseja abrir uma empresa no País, pois tal 
iniciativa envolve entidades dos Governos Federal, Estadual, Municipal e da Junta Comercial. 
Ademais, o fluxo operacional atende individualmente às necessidades de cada uma das 
entidades envolvidas sendo, entretanto, divergentes entre si as informações cadastrais, em 
razão da ausência de uma política conjunta de padronização, manutenção e integração de 
cadastros. 

Acerca do assunto, a revista Veja (JAN. 2004, p. 75), publicou a seguinte matéria: 
 “Para um brasileiro disposto a lançar-se em negócio próprio, a burocracia é massacrante. 
Primeiro ele descobre que precisa de um advogado ou de um contador para redigir o 
chamado ´contrato social´ da empresa. Isso feito, saberá que precisará ter um endereço fixo 
onde a companhia funcionará. Depois, é preciso registrar o contrato na junta comercial, 
requerer o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, registrar a companhia como contribuinte 
do INSS. Se houver empregados, deve-se registrá-los no FGTS. Em seguida, comunicar as 
autoridades municipais e esperar que a sede da empresa seja inspecionada e receba alvará de 
funcionamento, ato que provoca aquela romaria de fiscais entrando e saindo da futura sede da 
empresa – e implicando com os mais irrelevantes detalhes. Enquanto isso, o administrador 
precisará comprovar que não tem antecedentes criminais e que está em acordo com todas as 
obrigações legais. A companhia nascente ainda terá de ser registrada nos órgãos de classe de 
seu ramo de atividade (advocacia, veterinária, decoração...) e identificar-se na Secretaria da 
Fazenda para efeito de cobrança do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços 
(ICMS)”. 

Nessa mesma edição da revista Veja, na matéria intitulada “o Brasil entre os piores do 
mundo”, comentando uma pesquisa do Banco Mundial realizada em 133 países, chama a 
atenção como o ambiente econômico e cultural do país é desfavorável à criação e ao 
crescimento das empresas e dos empregos. Vejamos alguns trechos dessa reportagem:  

 “O primeiro estudo de abrangência planetária feito pelo Banco Mundial sobre  as condições 
reais de vida das empresas comprova que o ambiente para negócios no Brasil é inóspito 
mesmo comparado ao de nações mais pobres e atrasadas. À luz das principais conclusões da 
pesquisa feita em 133 países, a existência de vida empresarial no Brasil parece quase um 
milagre. Os pesquisadores do Banco Mundial centraram seu instrumental no estudo do 
conjunto de leis, regulamentos e outras ramificações burocráticas que formam a base sobre a 
qual as empresas nascem, vivem e, eventualmente, morrem. A ação regulatória dos governos 
sobre esse ciclo é crucial para que ele se processe de maneira saudável e equilibrada. Essa 
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mesma ação pode também envenená-lo e até asfixiá-lo. No Brasil, chegou-se à fase de 
envenenamento. O estudo Fazendo Negócios 2004 mostra que a atividade empresarial no país 
enfrenta uma combinação de fatores institucionais adversos quase sem paralelo no mundo: 
Justiça lenta, leis trabalhistas retrógradas, burocracia dantesca e desestimuladora para abrir 
uma empresa e até para conseguir fechá-la. "Em seu conjunto, o número de regras e 
complicações no Brasil supera o da maioria dos países da pesquisa", disse a VEJA Simeon 
Djankov, coordenador do estudo do Banco Mundial. 

 O trabalho do Banco Mundial oferece uma profusão de bons exemplos de países de todos os 
tipos e relata sua luta pela racionalização da vida econômica e pela descomplicação da 
atividade empresarial como a forma mais tangível – e mais viável no curto prazo – de 
aumentar o número de pessoas com emprego e, em conseqüência, produzir riqueza nos países.  

 O Brasil é o sexto pior país do mundo em complexidade para dar esse primeiro passo 
fundamental da economia de mercado. São cerca de quinze etapas que vão consumir, em 
média, 152 dias. Nesse quesito só estamos melhores que países quase inviáveis, como o Haiti, 
a República Democrática do Congo e mais três outros de herança colonial pesada e história 
recente conturbada, como Moçambique, Indonésia e Laos. Em Moscou, que saiu do 
comunismo há pouco mais de uma década, pode-se abrir uma empresa privada em 29 dias, um 
quinto do tempo gasto no Brasil. Na Austrália, todo o processo é feito via internet, e de um dia 
para o outro se abre um negócio. Em comparação com os lugares que simplificaram o 
processo, os países onde o número de etapas para abrir uma empresa é de cinco ou mais 
costumam ter o dobro da população ativa na informalidade. Além de todos os problemas 
sociais que causa, a informalidade é um dos principais entraves ao aumento da produtividade. 
Sem ganhos de produtividade, não existem surtos de crescimento sustentável. No Brasil, a 
informalidade atinge quase 50 milhões de brasileiros. No Chile e na Argentina, a 
informalidade é a metade da brasileira”. 

A revista Veja (FEV. 2004, p. 37) retorna ao tema e mostra como a Índia em pouco mais de 
dez anos de agressiva abertura econômica plantou as raízes de uma promissora democracia de 
mercado: “De um país fechado, hipernacionalista, que barrava a entrada de investimentos 
estrangeiros, a Índia abriu e modernizou a economia. Agora cresce 6% ao ano e já é o mais 
forte competidor da China como o país emergente mais promissor”. 

Segundo a revista Veja, as medidas implementadas pelo governo Indiano que propiciaram 
essa revolução comercial e de modernização econômica foram: baixa carga tributária; juros 
baixos; maior oferta de crédito; estabilidade financeira; simplificação burocrática e uma 
educação focada em alta tecnologia. 

No nosso País vem aos poucos disseminando uma visão entre os Órgãos das três esferas 
governamentais no sentido de otimizar o atendimento à classe empresarial, da necessidade de 
combater as fraudes e da padronização da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – 
CNAE-Fiscal. 

Nesse sentido, em março de 1998, a Secretaria da Receita Federal – SRF editou Instrução 
Normativa instituindo o CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, substituindo o CGC – 
Cadastro Geral de Contribuintes. 

Tal instrução veio a regulamentar o disposto no art. 37 da Lei n° 9.250/95, que previa a 
unificação dos registros de empresas existentes nas três esferas governamentais: União, 
Estados e Municípios, além do Distrito Federal. 

De sorte que a Secretaria da Receita Federal já deu o primeiro passo para a unificação dos 
cadastros, e assim, as empresas poderão, em breve, contar com apenas uma inscrição, a do 
CNPJ, ao invés de até três, como acontece atualmente. A burocracia vai diminuir, quem 
quiser abrir uma empresa, em breve, não terá mais que registrar no Estado e nem no 
Município. 

A unificação de cadastros de contribuintes é um imperativo dos dias atuais, e tem como 
objetivo facilitar o intercâmbio de informações, nas áreas tributária e fiscal, entre os Órgãos 
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de Fiscalização, assegurando-se o uso compartilhado de bases de dados, além de simplificar o 
cumprimento das obrigações por parte dos contribuintes, reduzindo seus custos. 

A experiência brasileira no sentido de unificação de cadastros nas três esferas governamentais 
passa pela adoção do CNAE-Fiscal por Órgãos Federal, Estadual e Municipal. 

A CNAE-Fiscal é uma classificação usada com o objetivo de padronizar a identificação das 
unidades produtivas do país nos cadastros e registros da administração pública nas três esferas 
de governo, em especial na área tributária, contribuindo para a melhoria da qualidade dos 
sistemas de informação que dão suporte às decisões e ações do Estado, possibilitando, ainda, a 
maior articulação intersistemas. 

A Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal – CANAE-Fiscal, surgiu da 
necessidade de se promover o intercâmbio de informações entre os órgãos das três esferas de 
governo, com qualidade. 

Segundo a CONCLA – Comissão Nacional de Classificação, Órgão ligado à Secretaria da 
Receita Federal, 26 Estados e 16 Capitais já adotam a CNAE-Fiscal. 

No Estado da Bahia, a implantação da CNAE-Fiscal possibilitou o estabelecimento de 
convênio para integração do cadastro da Secretaria Estadual da Fazenda ao da Junta 
Comercial. A partir desta integração, foi implantado o Sistema Integrado de Registro 
Mercantil, que possibilita à Secretaria Estadual da Fazenda acessar as informações do banco 
de dados da Junta Comercial. Desta forma, a SEFAZ tem acesso às informações do Número 
de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE e toma conhecimento da versão mais atualizada 
do cadastro e do contrato social do registro mercantil. Caso o gestor do cadastro estadual 
verifique alguma divergência de informações, é providenciada ação fiscal junto à empresa 
para a devida regularização. Outras medidas de caráter administrativo, e até mesmo alterações 
na legislação pertinente estão sendo implementadas no sentido de viabilizar no Estado da 
Bahia a unificação dos cadastros nas três esferas governamentais. 

Nos trabalhos apresentados no Seminário “A importância da CNAE-Fiscal em um cenário de 
cadastro único”, realizado em Salvador nos dias 24 a 26 de novembro de 2003, foram 
relatadas as experiências de sua implantação em vários Estados brasileiros, destacando-se, 
dentre as diversas vantagens da adoção da CNAE-Fiscal, “a oportunidade de aprimoramento 
técnico dos procedimentos cadastrais, que fortalece a comparabilidade entre as bases e 
sedimenta o terreno para a almejada unificação dos cadastros de contribuintes das três 
esferas de governo”. 

No referido Seminário foram elencadas as seguintes vantagens da implantação da CNAE-
Fiscal: (1) padronização nacional e comparabilidade internacional da codificação de 
atividades econômicas, garantindo a articulação entre as distintas fontes de informações 
econômicas; (2) sintonia entre os cadastros das três esferas de governo; (3) o intercâmbio de 
informações mais consistentes entre os órgãos das três esferas de governo; (4) agilidade e 
segurança na organização e na divulgação das informações; (5) validação de dados estatísticos 
relativos ao universo de empresas; (6) ampliação da percepção das bases de incidência e 
renúncias tributárias para monitoramento de regimes e outras especificidades da legislação 
tributária; e (7) melhoria na qualidade de identificação dos agentes produtivos que compõem 
os setores formal e informal da economia. 

A CNAE-Fiscal representa mais facilidade para o cidadão-contribuinte na medida em que ele 
utiliza o mesmo código para o seu cadastramento nos órgãos das três esferas de governo, 
proporcionando ainda: (1) diálogo informacional mais consistente e transparente entre a 
administração pública e o setor privado da economia; (2) redução do tempo de resposta nos 
pedidos de inscrição nos cadastros administrativos; (3) simplificação do cumprimento de 
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obrigações por parte do cidadão junto à administração pública; e (4) favorecimento da 
condição de competitividade econômica das empresas brasileiras no mundo globalizado. 

 

Considerações finais 
Um dos nossos objetivos, quando nos debruçamos sobre o estudo do problema, era no sentido 
de propor alteração na legislação do ICMS visando evitar ou pelo menos diminuir a utilização 
de “sócio laranja” na participação do capital da empresa. E a solução óbvia passaria 
naturalmente na proposta de se inserir novas regras e exigências cadastrais ao processo de 
abertura de empresas no SimBahia. Ora, o Governo do Estado instituiu o programa SimBahia 
como um instrumento para a geração de novos negócios, empregos e renda, mediante um 
tratamento diferenciado, favorecido e simplificado aos micro e pequenos negócios. Trata-se, 
portanto, de um importante instrumento de justiça social e redução das desigualdades 
econômicas. 

Surgiu então um outro questionamento: como evitar a sonegação fiscal sem, contudo, criar 
obstáculos ao processo de surgimento de novas empresas e à criação de empregos? Por vezes, 
no afã de combater a sonegação fiscal, a ação regulatória do Poder Público concorre para criar 
um ambiente oficial desfavorável aos negócios. 

A unificação de cadastros de contribuintes é um imperativo dos dias atuais, e tem como 
objetivo facilitar o intercâmbio de informações, nas áreas tributária e fiscal, entre os Órgãos 
de Fiscalização, assegurando-se o uso compartilhado de bases de dados, além de simplificar o 
cumprimento das obrigações por parte dos contribuintes, reduzindo seus custos. 

No Estado da Bahia, a implantação da CNAE-Fiscal possibilitou o estabelecimento de 
convênio para integração do cadastro da Secretaria Estadual da Fazenda ao da Junta 
Comercial. Outras medidas de caráter administrativo, e até mesmo alterações na legislação 
pertinente estão sendo implementadas no sentido de viabilizar no Estado da Bahia a 
unificação dos cadastros nas três esferas governamentais. 

Com efeito, o intercâmbio de informações entre os órgãos das três esferas de governo 
permitirá um melhor controle dos contribuintes, de forma que ao se constatar infração à 
legislação tributária o contribuinte será incluído na programação fiscal nos moldes já 
existentes. Não há, portanto, em que se falar na criação de novos dispositivos de restrição 
cadastral com a finalidade de se prevenir de ações fraudulentas por parte do contribuinte. 
Persistir nessa direção é criar obstáculos ao crescimento econômico de que tanto o País 
precisa nesses dias tão difíceis e de grande incerteza por que passa a economia mundial. 

Nos casos de fortes indícios de constituição de empresas através de atos ou negócios 
dissimulados, a proposta da INFIP com base na legislação existente, poderá levantar as 
condições necessárias para que a autoridade fiscal possa provar o artifício ou disfarce 
utilizado pelo contribuinte no sentido de se evadir do pagamento do imposto devido.  

Ademais, a alteração introduzida no art. 116 do CTN, se regulamentada pela Bahia nesse 
sentido, permitirá ao Fisco obter maior agilidade na solução dessas questões, por possibilitar 
que seja lançado o tributo e formado o título executivo extrajudicial contra os verdadeiros 
responsáveis, nos casos devidamente comprovados. 
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