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RESUMO 
 
 
CARVALHO, Salvador Souza de; MASCARENHAS FILHO, Noé Américo; 

PEIXOTO, Jorge Moreira. Vistoria Fiscal no Âmbito do ICMS do Estado da 

Bahia – Uma análise dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Vistoria. 

 

 
Este trabalho enfoca os novos procedimentos de investigação adotados pela 

Secretaria da Fazenda da Bahia no que tange às concessões de inscrição 

estadual e suas alterações visando o combate à fraude fiscal quando da 

utilização de interpostas pessoas decorrente de simulação na constituição de 

empresas. 

 
Assim, este estudo nos remete a contextualizar e identificar estes 

procedimentos, compreender a cadeia de ações que constitui o processo de 

concessão da inscrição estadual e suas alterações, identificar os atos ilícitos no 

processo, relacionar os problemas enfrentados pelos agentes do fisco e sugerir 

ações para o melhor desempenho do trabalho, e assim viabilizar a garantia da 

constituição e execução do crédito tributário, ajudando o Estado a atingir seu 

objetivo maior, que é a utilização do tributo como instrumento de justiça fiscal e 

de política econômica e social.  

 

 
 
PALAVRAS-CHAVES: Vistoria Fiscal;  Fraudes Fiscais; Procedimentos de 
investigação fiscal; Sócio laranja 
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ABSTRACT 
 
 
 
CARVALHO, Salvador Souza de; MASCARENHAS FILHO, Noé Américo; 

PEIXOTO, Jorge Moreira. Vistoria Fiscal no Âmbito do ICMS do Estado da 

Bahia – Uma análise dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Vistoria. 

 
 
This work focus on the new procedures of investigation adapted by Secretaria 

da Fazenda in Bahia related to the concession of estate inscription and its 

alterations aiming the fighting of the fiscal fraud when people interfere 

simulating the constitution of enterprises. 

 

So, this work helps us to contextualize and identify these procedures, 

understand the chain of actions that constitute the process of concession of 

estate inscription and its alterations, identify the illegal acts in the process, 

relate the problems faced by the agents of fisco and suggest actions to a better 

performance and make possible the guarantee of the constitution and execution 

of tributary credit, helping the estate to aim its major purpose, that is the use of 

the tribute as instrument of fiscal justice and economic and social polities; 

 

Key words: Fiscal vista; fiscal frauds; fiscal investigations procedures; Orange 

partner.      
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I. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Contexto 

O presente trabalho enfoca os novos procedimentos de investigação fiscal nos 

processos de concessão de inscrição estadual e suas alterações para o 

cadastro do ICMS do estado da Bahia, tema que assume grande importância 

diante da conjuntura atual, onde a facilidade na constituição de empresas 

mediante simulação da composição dos sócios é amplamente utilizada por 

contribuintes com finalidade de sonegação fiscal, constituindo-se num 

mecanismo causador de prejuízos para a sociedade como um todo por inibir a 

ação do Estado em promover o bem comum, na medida em que a prestação 

desses serviços é diretamente proporcional à arrecadação tributaria. 

 

 A Secretaria da Fazenda, para manter um maior controle na administração de 

suas receitas especialmente do ICMS, dispõe de um cadastro de contribuintes 

que contem todos os dados necessários para garantir o crédito tributário, 

dando segurança de que os sócios ou responsáveis legais pelas empresas ao 

serem inseridos neste cadastro sejam os verdadeiros donos e tenham 

capacidade econômica para responder por eventuais cobranças oriundas do 

não pagamento do imposto.  

 

A Constituição Federal, em seu artigo 146, inciso III, alínea “a”, delegou à 

norma infraconstitucional a competência para definir o que seja contribuinte. 

Com efeito, assim preceitua a Lei Estadual nº 7.014, de 04 de dezembro de 

1996, artigo 5º (1996): 

  
“Art 5º - Contribuinte do ICMS é qualquer pessoa, física ou jurídica, 
que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito 
comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de 
serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior.” 

Do mesmo modo, o Decreto nº 6.284, de 14 de março de 1997, estreitando 

mais a conceituação de contribuinte, estabelece em seu artigo 149 a criação do 

CAD-ICMS (1997): 
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O Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado da Bahia (CAD-
ICMS) tem por finalidade o registro dos elementos de identificação, 
localização e classificação do sujeito passivo e respectivos titulares, 
sócios, responsáveis legais, condôminos e contabilistas, necessários 
à verificação do cumprimento da obrigação tributária, além da 
habilitação das pessoas nele inscritas, tornando-as aptas ao exercício 
dos direitos relativos ao cadastramento. 

 

Diante da dimensão geográfica da Bahia a Secretaria da Fazenda dividiu a sua 

ação no Estado em três diretorias administrativas: A Diretoria de Administração 

Tributária do Sul (DAT SUL), a Diretoria de Administração Tributária do Norte 

(DAT NORTE) e a Diretoria de Administração Tributária Metro (DAT METRO). 
 
Para melhor compreensão, o âmbito da Diretoria de Administração Tributária 

(DAT METRO) compreende as Inspetorias de Simões Filho, Camaçari, Bonocô 

e Iguatemi, estas duas últimas sediadas em Salvador.  

 

A DAT METRO concentra quase 80% da arrecadação de ICMS na Bahia, o 

volume de trabalho é imenso, exigindo assim uma maior atenção dos dirigentes 

da SEFAZ/BA. Agrava-se a isto a instituição do SIMBAHIA, no final de 1998. 

Criado com o objetivo de ampliar a base de tributação, tendo em vista a 

simplificação dos procedimentos e redução da carga tributária, ocasionou um 

enorme crescimento das microempresas, retirando-as da informalidade.  

 

Neste contexto se insere o tema proposto de investigação. É na vistoria e na 

análise processual que o técnico da SEFAZ faz as verificações de identificação, 

localização, classificação do contribuinte, bem como outras que visem ao 

controle da fiscalização. Reveste-se de grande importância porque é na 

constituição de empresas que se inicia a sonegação fiscal, quando da 

utilização de interpostas pessoas, os chamados “laranjas”. 

 

Convém destacar a interposição fictícia de pessoas, que é a utilização de 

contratos contendo declaração, confissão, condição ou cláusulas não 

verdadeiras. É muito utilizada em conduta de contribuintes que pretendem 

enganar, ludibriar o Fisco, ocultando a natureza do fato gerador ou a natureza 

dos elementos característicos da obrigação tributária. Procura-se, na maioria 

das vezes, ocultar o ato ou negócio verdadeiro, para causar dano ao Fisco, 
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violar a lei. Com efeito, com muita propriedade, Machado (2002) define o sócio 

laranja:  

 
“0 novíssimo Dicionário Houaiss da língua portuguesa, foi 
extremamente feliz ao consignar, inauguralmente, o significado mais 
atual, na linguagem figurada, do substantivo laranja na gíria brasileira, 
sobretudo no noticiário jornalístico dos fatos policiais e, 
lamentavelmente, também, ou mais, na conduta dos nossos 
administradores e homens públicos, hoje grandes usuários desses 
colaboradores. Se consultarmos os dicionários mais antigos, 
certamente, não iremos encontrar registrado o sentido vulgar do 
vocábulo, até porque os dicionanistas mais conservadores pareciam 
ter escrúpulo de incluir a gíria em seus trabalhos. No século recém-
findo é que aparece no jargão popular a acepção de indivíduo tão 
ingênuo, tosco, sem importância, ou inexpressivo, para a palavra, 
mas na medida em que neste país se foram empregando, e com que 
frequência se as usa, esses presta-nomes, biombos de negócios 
inconfessáveis, testa-de-ferros, verdadeiros pseudônimos para a 
prática de fraudes fiscais e crimes de natureza vária, foram eles se 
fazendo classe numerosa, profissionalizada, com especialização, não 
demorando o momento em que se irão reunir em entidades de classe, 
sindicatos, sociedades sócio-recreativas e tudo a mais com que o 
despudor dos tempos atuais permite e até concita.  
 
Vejamos a inteligente e abrangente definição do "laranja" do recém 
editado Houaiss: individuo, nem sempre ingênuo, cujo nome é 
utilizado por outro na prática de diversas formas de fraudes 
financeiras e comerciais com a finalidade de escapar do fisco ou 
aplicar dinheiro de origem ilícita, testa de ferro. No que concerne a 
esses países liliputianos, certamente mais correto seria corrigir a 
frase destacada, por nunca ingênuos.” 

 

Os elementos indicativos de endereço, quais sejam o nome da rua, do bairro, 

do CEP, deve ser objeto de profunda investigação, é no domicílio tributário que 

serão feitas as visitas de acompanhamento da fiscalização. A análise criteriosa 

de toda documentação apresentada, contrato social, identidade dos sócios, 

CPF, CNPJ, comprovantes de seus endereços, tudo deve ser examinado 

meticulosamente.  

 

Por causa da importância da investigação fiscal nos procedimentos de 

concessão de inscrição estadual e suas alterações para a administração 

tributária, a SEFAZ, através da DAT METRO, em projeto-piloto, instituiu o 

Grupo Vistoria objetivando as análises prévias nas concessões de inscrições 

de todos os contribuintes sediados na Região Metropolitana de Salvador 

(RMS). 
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Este grupo terá responsabilidade de estabelecer orientação, uniformização ou 

padronização dos procedimentos básicos nos pedidos de inscrição estadual, 

enfocando a análise e a conseqüente tomada de decisão nos processos, 

sempre adotando medidas necessárias a obtenção de “dados negados” se 

existirem, procurando conhecer a origem do capital integralizado, como 

também a compatibilidade do capital versus atividade econômica da empresa,   

e ainda se houve desmembramento artificial da empresa e se seus sócios são 

os verdadeiros. 

 

1.2. Problema 

Tem–se observado no cadastro de contribuintes do Estado da Bahia a 

ocorrência de pessoas que não são os verdadeiros contribuintes, são as 

interpostas pessoas, vulgarmente conhecidas por “laranjas”, tendo como 

conseqüência a evasão fiscal.  

 

Considerando que a sonegação tem início com a utilização de interpostas 

pessoas na constituição e alterações contratuais de empresas a presente 

pesquisa pautar-se-á nas seguintes questões:  

 

• As atuais práticas de investigação fiscal do Grupo Vistoria adotadas pela 

SEFAZ/BA, segundo a percepção dos prepostos fiscais envolvidos neste 

trabalho, poderá constituir mecanismos eficientes capazes de contribuir 

para inibir as tentativas de fraudes fiscais contra os cofres públicos do 

Estado da Bahia? 

 
1.3. Hipótese 

Considerando o problema apontado, a pesquisa tem como orientação a 

seguinte hipótese: 

 

A investigação fiscal do Grupo Vistoria Fiscal, instituída pela SEFAZ/BA, em 

projeto-piloto, na DAT METRO, nos trabalhos de concessão de inscrição 

estadual e suas alterações na constituição de empresas possuem mecanismos 
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eficientes capazes de inibir as tentativas de fraudes fiscais contra os cofres 

públicos do Estado da Bahia.  

1.4. Objetivo Geral 

Avaliar, a partir da percepção dos prepostos fiscais, se as atuais praticas de 

investigação fiscal contribui para inibir as tentativas de fraudes fiscais, nas 

concessões da inscrição estadual e suas alterações no cadastro de 

contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

 

1.5. Objetivo específico 

• Compreender a cadeia de ações que constitui o processo de concessão 

da inscrição estadual e suas alterações. 

• Identificar os atos ilícitos no processo de concessão da inscrição 

estadual e suas alterações. 

• Relacionar os problemas enfrentados pelos agentes do fisco no 

processo de concessão da inscrição estadual e suas alterações. 

• Levantar, através de questionário, diagnose sobre os trabalhos dos 

Agentes do fisco da Bahia, no processo de concessão de inscrição 

estadual e suas alterações no cadastro de ICMS. 

• Sugerir ações para intervenção da INFIP - Inspetoria Fazendária 

Investigação e Pesquisa 

 

1.6. Justificativa 

A vistoria fiscal é de suma importância, pois é na constituição de empresas que 

começa a sonegação fiscal. A administração fazendária precisa dispor de bons 

técnicos, capacitados, para poder identificar no início a fraude fiscal, com a 

utilização de interpostas pessoas, constituindo-se num mecanismo causador de 

prejuízos não apenas ao Fisco, mas a sociedade como um todo, por favorecer 

a concorrência desleal, permitir os enriquecimentos ilícitos, provocando 

reflexos negativos na prestação desses serviços condicionados à arrecadação 

tributária.  
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Sendo o cadastro a base que vai permitir não somente o registro do 

contribuinte, mas, também, utilizar esta importante ferramenta para a gestão 

estratégica da SEFAZ/BA facilitando a fiscalização e o acompanhamento fiscal, 

contribuindo para que seja viabilizada a garantia da constituição e execução da 

receita e da dívida tributárias, utilizando o tributo como instrumento de justiça 

fiscal e de política econômica e social. 

 

A região objeto deste estudo detém aproximadamente 80% da arrecadação do 

ICMS do Estado da Bahia e os resultados deste trabalho de investigação 

poderá reduzir a fraude fiscal, já no nascedouro da empresa, fazendo com que 

os verdadeiros donos com capacidade econômica assuma suas obrigações 

tributarias. 

 

Para consecução de seus objetivos, a SEFAZ/BA realizou investimentos, 

adquiriu veículos novos, todos equipados com ar condicionado, redesenhou 

processos de investigação e treinou seu pessoal, capacitando-os para 

identificar possíveis desmembramentos artificiais de empresas, se os seus 

sócios são verdadeiros ou laranjas, com suas exclusões também fraudulentas, 

de forma a orientar os procedimentos aplicáveis à análise de todos os 

processos e das apurações de denúncias relacionadas com estabelecimentos 

em início ou  que já se encontram em funcionamento, das situações de 

alterações de sócios e outros tipos de atuação ilegal por parte dos 

contribuintes. 

 

Por tudo isso, relevante se torna mergulhar cientificamente neste processo no 

sentido de atingir a excelência na administração fazendária, aumentando o 

grau de confiabilidade nos seus processos de cadastro e satisfação de nossos 

usuários , cada vez mais exigentes. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A Constituição Federal (1998) bem como toda a legislação tributária, civil e 

comercial  complementar constitui a base de nossa pesquisa, desde a definição 

de empresa e contribuinte de ICMS até os métodos de controle exercidos pela 

Administração Fazendária na constituição do cadastro das empresas potenciais 

do pagamento do imposto. 

 

2.1 Aspectos Jurídicos das Empresas (Sociedades) no Brasil 

A edição do NCC (Novo Código Civil) pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, dispõe de maneira inteiramente nova sobre os aspectos jurídicos das 

empresas e tem efeito direto sobre elas, sobretudo pequenas e médias, já que 

engloba, além do conteúdo do antigo Código Comercial de 1850, normas que 

estavam dispersas por leis empresariais.  

 

2.2. Definição de Empresário no Brasil 

Com efeito, a lei adotou o mesmo critério do Código Italiano, conceituando 

apenas o empresário (Art.906 NCC - 2002). 

 
“Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou 
de serviços.” 

 

2.3. Classificação das empresas (Sociedades) no Brasil 

Segundo o NCC, as sociedades serão empresárias, também conhecidas como 

comerciais e sociedades simples, também conhecidas como não empresárias. 

As sociedades empresárias serão aquelas que possuam os elementos de 

empresa, quais sejam: o profissionalismo, a organização, o exercício de 

atividade econômica e a produção ou circulação de bens ou serviços. As 

sociedades que não contiverem esses elementos serão classificadas como 

simples. A idéia é diferenciar quem exerce profissão intelectual, mesmo com o 

concurso de auxiliares e colaboradores, como um serviço de contabilidade com 

um hospital, sociedade empresária. O NCC diz que o indivíduo que trabalha 
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por conta própria, como o contador é diferente da empresa organizada para 

obter lucro. Quando os profissionais se organizam em cooperativas, como as 

de agricultores ou taxistas, devem adotar sempre a forma de sociedade não-

empresária, também chamada no NCC de Simples. 

 

 2.3.1.Tipos de sociedades empresariais no Brasil 
Além da sociedade simples ou não-empresária, o novo Código instituiu outros 

tipos de sociedades empresárias, quais sejam:  

 

2.3.1.1.Sociedade em Nome Coletivo  
Segundo o Código Comercial, existe sociedade em nome coletivo quando duas 

ou mais pessoas físicas se unem para comerciar em comum, debaixo de uma 

firma social. O novo Código Civil acrescenta em seu artigo 1.039 que todos os 

sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. A razão 

social, que será fixada pelo contrato social, é, em síntese, constituída do nome 

de todos os sócios ou de algum deles, seguidos da expressão “& Companhia”, 

por extenso ou abreviadamente, “& Cia”. 

 

2.3.1.2.Sociedade em Comandita Simples  
Quando duas ou mais pessoas se associam, para fins comerciais, obrigando-

se uns como sócios solidários, ilimitadamente responsáveis, e sendo outros 

simples prestadores de capitais, com a responsabilidade limitada às suas 

contribuições de capital. Aqueles são chamados sócios comanditados, e estes, 

sócios comanditários. O novo Código Civil, no artigo 1045, descreve sócios de 

duas categorias: os comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e 

ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados 

somente pelo valor de sua quota, devendo o contrato discriminar os 

comanditados e os comanditários. A firma ou razão social é constituída pelo 

nome dos sócios comanditados ou de um deles, seguido da expressão “& 

Companhia”, ou “& Cia.” 

 

2.3.1.3.Sociedade de Capital e Indústria  
O tipo de capital e indústria desaparece no novo Código Civil como modelo e é 

um tipo raro de sociedade. O antigo sócio de indústria hoje em dia é substituído 

pelo empregado altamente qualificado, em cujo contrato de trabalho se inserem 
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cláusulas de participação nos lucros. Os sócios de capital são solidária e 

ilimitadamente responsáveis, e o sócio que contribui com serviços não se 

vincula a qualquer responsabilidade social. 

 

2.3.1.4.Sociedade em Conta de Participação  
Nessa espécie de sociedade existem dois tipos de sócios: o sócio ostensivo é o 

empresário que aparece nos negócios, e o sócio oculto, que é o prestador de 

capital para aquele, não aparecendo externamente na sociedade. O novo 

Código Civil a qualifica como sociedade não personalizada. Não tem razão 

social, não se revela publicamente, não terá patrimônio. Apesar de não possuir 

personalidade jurídica, não será clandestina ou secreta, podendo os sócios 

divulgar sua existência se não forem impedidos pelo contrato. 

 

2.3.1.5.Sociedade Anônima  
Nesta sociedade, também chamada de companhia, o capital divide-se em 

ações e cada acionista é responsável apenas pelo preço de emissão de suas 

próprias ações e ponto final. Ela é regida pela Lei das Sociedades Anônimas e, 

nos casos omissos, pelo Código Civil. 

 

2.1.4.6.Sociedade Limitada  
Representam mais de 90% das empresas no Brasil e foram as mais afetadas 

pelo novo Código. Nelas a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 

suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 

social. Deve adotar no final de seu nome a palavra “Limitada” ou “Ltda.” A 

omissão dessa palavra determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos 

sócios que empregarem dessa maneira o nome da sociedade. Eram regidas 

pelo Decreto nº 3.708, promulgado em 1919. A partir de janeiro de 2002, o 

novo Código Civil passou a ditar as regras para esse tipo de empresa. 

 

2.4. Estabelecimento comercial segundo o NCC 

O NCC, em seu artigo 1142, conceitua o estabelecimento comercial como um 

complexo de bens organizado pelo empresário ou por sociedade empresaria 

para exercício da empresa, podendo ser objeto unitário de direitos e de 
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negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a 

sua natureza. 

 

2.4.1. Elementos do estabelecimento comercial segundo o NCC 
Também, o NCC define que os elementos de estabelecimento empresarial 

podem ser classificados em: bens corpóreos e incorpóreos.  

Os bens corpóreos caracterizam-se por ocupar espaço no mundo exterior. 

Entre eles podemos contar: as mercadorias, as instalações, e máquinas e 

utensílios.  

Os bens incorpóreos são coisas imateriais, que não ocupam espaço no mundo 

exterior. São ideais, frutos da elaboração abstrata da inteligência ou do 

conhecimento humano. Existem na consciência coletiva. Nessa categoria estão 

os direitos que seu titular integra no estabelecimento comercial, e que são 

objeto da Lei da Propriedade Industrial. Além deles temos os contratos, ponto 

comercial, nome comercial, e outros. O estabelecimento comercial é um bem 

incorpóreo, constituído de um complexo de bens que não se fundem, mas 

mantém sua individualidade própria. 

 

2.5. Aspectos legais do registro de Empresas (Sociedades) na Junta 
Comercial 

O registro das empresas está disciplinado pela Lei Federal nº 8.934/94. Com 

efeito, o artigo 1º diz o seguinte: 

 

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

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

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

III - proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem 
como ao seu cancelamento. 
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Assim, como se exige que o indivíduo seja registrado ao nascer, e inscreva no 

Registro Civil os atos marcantes de sua vida até a morte, de igual modo se 

registram as empresas. A lei estabelece que fica instituído o Numero de 

identificação do registro de Empresas (NIRE), que será atribuído a todo o ato 

constitutivo de empresa. Os serviços de Registro Público de Empresas 

Mercantis serão exercidos em todo o território nacional, de maneira uniforme, 

harmônica e interdependente, pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas 

mercantis (SINREM), composto dos seguintes órgãos: 

 

• o Departamento Nacional de Registro de Comércio (DNRC), órgão 

central do SINREM, com funções supervisora, orientadora e normativa, 

no plano técnico; e supletiva, no plano administrativo; 

 

• as Juntas Comerciais (JUC), como órgãos locais, com funções 

executora e administradora dos serviços de registro. 

 

O DNRC é órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior tem entre as suas finalidades (artigo 4º da Lei nº 8934/94): 

 

I - supervisionar e coordenar, no plano técnico, os órgãos incumbidos 
da execução dos serviços de Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins; 

II - estabelecer e consolidar, com exclusividade, as normas e 
diretrizes gerais do Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins; 

III - solucionar dúvidas ocorrentes na interpretação das leis, 
regulamentos e demais normas relacionadas com o registro de 
empresas mercantis, baixando instruções para esse fim; 

IV - prestar orientação às Juntas Comerciais, com vistas a soluções 
de consultas e à observância das normas legais e regulamentares do 
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; 

V - exercer ampla fiscalização jurídica sobre os órgãos incumbidos do 
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, 
representando para os devidos fins às autoridades administrativas 
contra abusos e infrações das respectivas normas, e requerendo tudo 
o que se afigurar necessário ao cumprimento dessas normas; 

VI - estabelecer normas procedimentais de arquivamento de atos de 
firmas mercantis individuais e sociedades mercantis de qualquer 
natureza; 
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VII promover ou providenciar, supletivamente, as medidas tendentes 
a suprir ou corrigir as ausências, falhas ou deficiências dos serviços 
de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; 

VIII - prestar colaboração técnica e financeira às juntas comerciais 
para a melhoria dos serviços pertinentes ao Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins; 

IX - organizar e manter atualizado o cadastro nacional das empresas 
mercantis em funcionamento no País, com a cooperação das juntas 
comerciais; 

X - instruir, examinar e encaminhar os processos e recursos a serem 
decididos pelo Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do 
Turismo, inclusive os pedidos de autorização para nacionalização ou 
instalação de filial, agência, sucursal ou estabelecimento no País, por 
sociedade estrangeira, sem prejuízo da competência de outros 
órgãos federais; 

XI - promover e efetuar estudos, reuniões e publicações sobre 
assuntos pertinentes ao Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins. 

 

As Juntas Comerciais (JUC) são subordinadas administrativamente e 

tecnicamente ao DNRC. Às Juntas Comerciais incumbe a execução do 

Registro de Empresas Mercantis. São órgãos estaduais, cabendo aos governos 

estaduais mantê-las. Os seus membros são denominados vogais. Os 

emolumentos pagos pelos interessados relativos aos serviços por elas 

prestados são fixados pelos governos locais, mediante lei. Como se vê, as 

Juntas são órgãos integrantes da administração estadual que desempenham 

uma função de natureza federal, mas dos atos e decisões das Juntas 

Comerciais cabe recurso para o diretor do DNRC. A Junta do Distrito Federal 

se subordina diretamente aos órgãos e autoridades do Ministério da Indústria e 

do Comércio. 

 

2.6. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços – ICMS: 
Aspectos Legais  

 

O ICMS está previsto no art.155, inciso II da Constituição Federal de 1988, 

sendo a competência para sua cobrança os Estados e Distrito Federal, onde se 

verificar a ocorrência do seu fato gerador.  
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Sua função e predominantemente fiscal (prover o Estado de recursos), mas em 

razão da previsão constitucional de que este imposto poderá ser seletivo 

(art.155,parágrafo 2º, inciso III), é possível afirmar que o mesmo possui caráter 

extra fiscal, já que em função de variação de alíquotas por tipo de produto, o 

governo pode administrar a política social e/ ou econômicas de incentivo ou 

inibição deste ou daquele produto.  

 

Tem-se ainda que o sujeito passivo do ICMS, isto é, seu contribuinte poderá 

ser qualquer pessoa física ou jurídica que realize as operações descritas no 

fato gerador, incluindo , dentre outros,o importador, o arrematante, o produtor , 

o industrial, o comerciante, a cooperativa, fornecedor de alimentação , bebidas 

e outras mercadorias. 

 

2.7. Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado da Bahia 

O cadastro de contribuintes do Estado da Bahia tem por finalidade registrar 

todos os elementos de identificação, localização, classificação dos 

contribuintes, assim como os sócios, responsáveis legais, condôminos e 

contabilistas, necessários á verificação do cumprimento da obrigação tributaria, 

além da habilitação das pessoas nele inscritas. 

 

Os contribuintes de forma geral podem ter tantas inscrições no CAD-ICMS/Ba 

quantos forem os estabelecimentos distintos que possuírem, exceto nos casos 

previstos do parágrafo 5º do artigo 152 do Decreto nº 6.284/97, que diz:  

 
§ 5º Admite-se a manutenção de uma única inscrição, representando 
todos os estabelecimentos da mesma empresa situados neste 
Estado, tratando-se de: 

I - empresa transportadora de cargas, de passageiros, de turistas ou 
de outras pessoas, prestadora de serviços de transporte rodoviário ou 
aquaviário intermunicipal, interestadual ou internacional (art. 633); 

II - empresa de transporte aéreo (art. 647); 

III - empresa de transporte ferroviário (art. 648); 

IV - empresa de transporte aquaviário (art. 649); 

V - empresas prestadoras de serviços de telecomunicação 
relacionadas no Anexo Único do Convênio ICMS 126/98 (art. 569) 
(Convs. ICMS 126/98 e 30/99); 
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VI - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), 
Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) e demais 
empresas concessionárias de serviço público de energia elétrica 
deste Estado, bem como empresas relacionadas no Anexo I do Ajuste 
SINIEF 28/89 (art. 571, I); 

VII - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), na sede da 
sua Diretoria neste Estado; 

VIII - Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), sendo uma 
inscrição para as operações vinculadas à Política de Garantia de 
Preços Mínimos (PGPM) e outra englobando as operações 
relacionadas com o Mercado de Opções, as resultantes de 
Empréstimos do Governo Federal com Opção de Venda (EGF - 
COV), bem como as referentes a atos decorrentes da securitização 
prevista na Lei Federal nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, (art. 
430) (Conv. ICMS 124/98); 

IX - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S. A. (EMBASA); 

 

Os contribuintes ao se inscreverem  no cadastro de contribuintes do estado da 

Bahia, de acordo com o faturamento anual apresentado e o tipo de atividade, 

podem ser classificados nas categorias abaixo, na forma do art. 150 do Decreto 

nº 6.284/97, que são: 

 
Art. 150. Inscrever-se-ão no Cadastro de Contribuintes, antes de 
iniciarem suas atividades: 

I - na condição de CONTRIBUINTE NORMAL: 

a) os comerciantes e os industriais; 

b) os agricultores e os criadores de animais, quando constituídos 
como pessoas jurídicas, inclusive aqueles que, em propriedade 
alheia, produzirem mercadorias e efetuarem saídas em seu próprio 
nome; 

c) os extratores e os beneficiadores de substâncias vegetais, animais, 
minerais ou fósseis, quando constituídos como pessoas jurídicas; 

d) as empresas geradoras e distribuidoras de energia, inclusive os 
agentes comercializadores de energia elétrica;  

e) as empresas de transporte interestadual ou intermunicipal de 
cargas, de passageiros, de turistas ou de outras pessoas; 

f) as empresas concessionárias de serviços de comunicação; 

g) as cooperativas; 

h) os leiloeiros; 

i) as empresas de construção civil, quando legalmente consideradas 
contribuintes do ICMS (art. 36 e art. 543);  

j) as empresas prestadoras de serviços compreendidos na 
competência tributária dos Municípios, quando os serviços 
envolverem fornecimento de mercadorias, com incidência do ICMS 
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expressa na "Lista de Serviços" (Anexo 1), bem como as empresas 
prestadoras de serviços não compreendidos na competência tributária 
dos Municípios, quando tais serviços também envolverem 
fornecimento de mercadorias; 

l) os fornecedores de alimentação, bebida e outras mercadorias; 

m) os frigoríficos; 

n) os depósitos fechados; 

o) as demais pessoas jurídicas de direito público ou privado que 
praticarem, com habitualidade: 

1 - operações relativas à circulação de mercadorias; 

2 - prestações de serviços de transporte interestadual ou 
intermunicipal; 

3 - prestações de serviços de comunicação; 

II - na condição de MICROEMPRESA, as pessoas jurídicas e as 
firmas individuais que preencherem os requisitos e optarem pelo 
tratamento previsto no SimBahia (arts. 383-A e seguintes); 

III - na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, as pessoas 
jurídicas e as firmas individuais que preencherem os requisitos e 
optarem pelo tratamento previsto no SimBahia (arts. 383-A e 
seguintes); 

IV - na condição de AMBULANTE, as pessoas físicas que 
preencherem os requisitos e optarem pelo tratamento previsto no 
SimBahia (arts. 383-A e seguintes); 

V - na condição de CONTRIBUINTE ESPECIAL: 

a) as companhias de armazéns gerais; 

b) as pessoas físicas ou jurídicas não obrigadas a inscreverem-se 
mas que, por opção própria, requererem inscrição; 

c) as empresas legalmente habilitadas a operar como arrendadoras 
nas operações de arrendamento mercantil (“leasing”); 

d) as empresas de construção civil, opcionalmente, quando não 
consideradas legalmente contribuintes do ICMS (art. 36 e art. 543); 

e) os estabelecimentos gráficos quando confeccionarem, 
exclusivamente, impressos mediante encomenda direta dos 
respectivos clientes; 

VI - na condição de CONTRIBUINTE SUBSTITUTO, os contribuintes 
de outra unidade da Federação que efetuarem remessas de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária para 
contribuintes estabelecidos no Estado da Bahia, observado o disposto 
em convênios e protocolos dos quais a Bahia seja signatária (art. 
377). 

VII - na condição de produtor SimBahia Rural, os produtores ou 
extratores que optarem pelo Regime Simplificado de Apuração do 
ICMS do Produtor Rural. 

Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inc.VII, são dispensados 
de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS: 
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I - os produtores rurais, assim entendidas as pessoas físicas não 
equiparadas a comerciantes ou a industriais que sejam proprietárias, 
usufrutuárias, arrendatárias, comodatárias ou possuidoras, a qualquer 
título, de imóvel rural, independentemente da sua localização, e que 
se dedicarem à agricultura e à criação de animais; 

II - os extratores, assim entendidos as pessoas físicas não 
equiparadas a comerciantes ou a industriais que se dedicarem à 
extração se substâncias vegetais, animais, minerais ou fósseis. 

 

2.8. Fraude Fiscal: conceitos e definições de forma geral 

É característica do ser humano tentar amenizar a sua carga tributária, ou seja, 

o montante de dinheiro que deve entregar ao Estado. Historicamente existe 

uma constante luta entre os contribuintes e o fisco. Este, com o intuito de 

sempre elevar a arrecadação, não se importando com os meios a atingir tal fim. 

E aquele, procurando desenvolver procedimentos que visem excluir ou minorar 

os encargos tributários. 

 

Não se perca de vista o verdadeiro ódio que o contribuinte brasileiro tem aos 

impostos e ao fisco. Também é certo que em nenhum ser humano, em 

qualquer país, há o desejo incontido de pagar tributos. Por isso, 

constantemente se buscam meios para tentar ludibriar o fisco.  

 

Determinados comportamentos dos particulares perante a tributação, tendentes 

a excluir ou a diminuir encargos tributários, podem ser enquadrados como 

hipóteses de evasão ou de elisão fiscal, a fraude fiscal.  

  

Sobre o assunto, assim diz o art. 72 da Lei Federal nº 4.502/64: 

 
Art . 72. Fraude é 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 a evitar ou diferir o seu pagamento.  

 

A fraude à lei, ou de violação indireta desta, caracteriza-se pela prática de um 

ato de forma a ensejar a aplicação de outra norma, e lugar da aplicação da 

norma fraudada. A fraude faz parecer que incidiu outra norma, cujos efeitos são 
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desejados pelo autor da fraude, vez dos efeitos da norma que efetivamente 

incidiu e cujos efeitos não são desejados pelo autor da fraude. 

 

Pontes de Miranda (1970), um dos juristas que melhor doutrinou a respeito 

dessa espécie de violação indireta da norma, ensina, com inteira propriedade: 

 
"A fraude à lei consiste, portanto, em se praticar o ato de tal maneira 
que eventualmente possa ser aplicada outra regra jurídica e deixar de 
ser aplicada a regra jurídica fraudada. Aquela não incidiu, porque 
incidiu essa; a fraude à lei põe diante do juiz o suporte fático, de 
modo tal que pode o juiz errar. A fraude à lei é infração à lei, 
confiando o infrator que o juiz erre." 

 
A violação de uma norma jurídica tributária muitas vezes ocorre de forma 

indireta, seja mediante simulação, de fraude à lei ou de ato apenas aparente, 

senão, no dizer de Pontes de Miranda (1970).  

"Na simulação, quer-se o que não aparece e não se quer o que 
aparece. Na fraude à lei, quer-se, sinceramente, o que aparece, 
porque o resultado é aquele que a lei fraudada tenta impedir, ou 
porque se afasta o resultado que a lei fraudada determina que se 
produza. No ato só aparente, não se quer o que aparece, nem o 
resultado dele, nem outro resultado" 

 

Saliente-se que o elemento essencial da fraude é o dolo, aliado à má-fé, e 

quando envolve mais de uma empresa ou pessoa física surge o conluio, ou 

seja, um ajuste doloso entre os participantes da fraude. 

 

A fraude fiscal se reveste de uma simulação, de um disfarce da verdade real. É 

conduta artificiosa contrária à lei, ao dever do contribuinte para com o erário 

público, a sua obrigação imposta pela lei tributária, emanada do poder 

competente, constitucionalmente, para a imposição do tributo. É sempre um 

elemento-meio, que visa a um fim ilícito penalmente. É penalmente, uma 

conduta antijurídica, reprovável moralmente, porque tem sempre como objeto 

ou finalidade, um delito contra o interesse público. 

 

Além da responsabilidade tributária, a sonegação foi caracterizada como crime 

contra a ordem tributária.  Havendo a constatação de crime de sonegação 
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fiscal, cabe o  pedido de instauração do Processo Criminal. A este respeito, 

define a Lei 8.137/90  em seu artigo 1º : 

 
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. 

 

 E continua no artigo 2º do mesmo diploma legal: 

 
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. 

 

2.8.1 Principais Tipos de Fraudes Fiscais no Brasil 

São inúmeras as fraudes aplicadas contra o fisco, não é intenção relacionar 

todas, entretanto, foram selecionadas as mais comuns, contribuindo para o 
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desenvolvimento do tema. Com efeito, Amaral (2001) estabelece com riqueza 

de detalhes os principais tipos de fraudes fiscais, assim como seus riscos e 

implicações e as penalidades decorrentes, que passamos a apresentar: 

 

• Venda sem nota; venda com meia nota; venda com calçamento de 
nota; duplicidade de numeração de nota fiscal  

Além do risco da interceptação no trânsito das mercadorias, surge o problema 

do produto do recebimento das vendas nestas condições. Depósitos em conta 

corrente da empresa, do sócio ou pessoa ligada são facilmente detectáveis 

pelo fisco através da quebra legal do sigilo bancário, o que está em voga 

atualmente. A constatação de "furo" nos estoques, através de levantamento 

físico, evidencia a prática da sonegação fiscal. 

   

• Compra de notas fiscais  

Principalmente as prefeituras efetuam comparações de documentos lançados 

em uma empresa com o valor efetivamente registrado na emitente do 

documento. A Receita Federal levanta através dos seus controles a situação da 

emitente, pois caso haja alguma irregularidade (CGC ou CNPJ cancelado, falta 

de declaração, etc.) ela glosará a despesa. Nos casos de dúvidas sobre a 

efetiva aquisição do bem, mercadoria ou serviço pela empresa, ainda pode ser 

exigido o comprovante do efetivo pagamento. Ex.: duplicata quitada, recibo, 

cópia do cheque ou mesmo através de microfilme do cheque compensado, 

quando ocorrer a quebra do sigilo bancário. 

  

• Passivo fictício ou saldo negativo de caixa  

Presume-se a omissão de receita, cabendo ao contribuinte o ônus da prova 

contrária. Costuma-se fabricar contratos de mútuos nessas ocasiões para 

registrar a entrada de numerários através de empréstimos fictícios, em 

substituição à receita.  
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Ocorre que, em muitos casos, o mutuante, principalmente quando pessoa 

física, não possui recursos disponíveis para contratar qualquer empréstimo, o 

que é facilmente comprovável através do exame da declaração de renda ou da 

movimentação bancária daquele. 

  

• Acréscimo patrimonial a descoberto do sócio  

Também caracteriza omissão de receita da empresa quando ocorre acréscimo 

patrimonial do sócio, sem que este possua recursos disponíveis, desde que a 

empresa seja sua única fonte de renda.  

 

• Deixar de recolher tributos descontados de terceiros  

Na condição de sujeito passivo, também constitui crime tributário não recolher 

os tributos descontados ou retidos de terceiros. Ex.: IR-Fonte, INSS (parte do 

empregado), contribuição sindical, ISS-fonte, ICMS - Substituição, etc. Além de 

ocorrer a sonegação, há ainda outro ponto da maior relevância, que é a 

existência da APROPRIAÇÃO INDÉBITA prevista no Código Penal (art. 168). 

  

• Saldo de caixa elevado  

Constitui distribuição disfarçada de lucros ao sócio a existência de saldo de 

caixa elevado, desnecessário em relação à movimentação financeira da 

empresa, ou sem motivo que possa justificá-lo. É recomendável a 

contabilização em separado dos cheques pré-datados, cheques em cobrança e 

vales. Justifica-se o saldo elevado de caixa relativo ao produto da venda do(s) 

último(s) dia(s) do ano, principalmente quando ocorrem feriados.  

 

• Distribuição disfarçada de lucros  

Inúmeras são as situações que podem caracterizar a distribuição disfarçada de 

lucros em negócios entre a empresa e sócios ou pessoas ligadas (acionistas, 
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dirigentes, participantes de lucros, seus parentes ou dependentes), dentre os 

quais destacaremos os mais significativos: 

 Alienação de bem ou direito ao sócio ou pessoa ligada por valor 

NOTORIAMENTE inferior ao de mercado; 

 Aquisição de bem ou direito de sócio ou pessoa ligada por valor 

superior ao de mercado; 

 Aluguel ou serviço pagos a sócios ou pessoa ligada cujos valores 

excedem aos praticados pelo mercado em situações similares; 

  Empréstimos a sócios ou pessoas ligadas em condições 

prejudiciais à empresa, ou com vantagens não praticadas 

normalmente pelo mercado;  

 Multas exorbitantes ou perda de sinal de negócio prevista em 

contrato, não cumprida, com sócios ou pessoas ligadas;  

 Pagamento de despesas particulares de sócios; 

 

• Doações irregulares  

 Doações efetuadas a entidades não habilitadas ou cujo valor do 

comprovante seja superior ao efetivamente doado. 

  

2.8.1.1. Fraude Fiscal: Efeitos para o praticante da fraude fiscal 
• Responsabilidade Solidária  

Todo ato praticado que originar autuação fiscal, acarretará responsabilidade 

solidária do sócio, ilimitadamente. Também o cônjuge meeiro será solidário. 

Entretanto, qualquer pessoa que contribuir com o ilícito será responsabilizada. 

Ex.: Diretor, Contador, etc.  

• Caracterização de crime 
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Com a edição da Lei 8.137/90, além da responsabilidade tributária, a 

sonegação foi caracterizada como crime contra a ordem tributária. Em virtude 

da constatação do crime de sonegação fiscal, cabe o pedido de instauração do 

Processo Criminal. 

  

• Indisponibilidade de bens  

A autoridade fiscal deve remeter o processo fiscal para o Ministério Público, 

para que este obtenha do Poder Judiciário a indisponibilidade dos bens dos 

sócios ou de quaisquer outros que tenham contribuído para a ocorrência do 

ilícito tributário. 

  

2.8.1.2.Fraude Fiscal: Fiscalização unificada nos Governos 
• Fiscalização unificada 

Já está ocorrendo que, após fiscalização efetuada por um órgão, haja 

comunicação de fraudes constatadas aos demais agentes fiscalizadores. Ex.: 

caso a Receita Federal constate determinados tipos de irregularidades em uma 

empresa, que acarrete perda à Secretaria da Fazenda Estadual (ICMS), por 

exemplo, esta será comunicada, e vice-versa.  

No intuito de aprimorar a fiscalização, visando a troca de informações, a Lei 

Complementar 104/2001 ao incluir o Parágrafo 2º ao art. 198 do CTN, excetuou 

dos casos de vedação da divulgação de informações sobre o contribuinte, "o 

intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública". É de 

se lembrar que o art. 199 do CTN já permitia que a Fazenda Pública da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, prestassem mutuamente 

assistência para a fiscalização dos tributos e permuta de informações, através 

da formalização de convênios ou através de lei.  

Também a Lei Complementar nº 104/2001 incluiu o parágrafo único ao artigo 

199 do CTN, permitindo que a Fazenda Pública da União efetue a permuta de 
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informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da 

fiscalização de tributos. 

  

2.8.1.3.Fraude Fiscal: Penalidade pecuniária 
• Multas  

A multa fiscal é devida quando há o descumprimento das normas tributárias 

pelo contribuinte, são prestações em dinheiro que devem ser recolhidas aos 

cofres públicos. É o Estado, usando suas atribuições, criando prestações 

pecuniárias compulsórias a fim de reprimir ou intimidar, evitar a reincidência, 

reparar o dano e coibir a prática de ilícito fiscal. São criadas para garantir que 

as leis tributárias sejam devidamente respeitadas. 

As multas por sonegação, em qualquer tipo de tributo, são elevadíssimas, 

podendo chegar até a 225% , além das demais implicações.  

Não se buscou aqui esgotar o assunto, pois as formas e "aperfeiçoamentos" 

dos que buscam a fraude para deixar de pagar tributos são dinâmicos. Assim 

como são dinâmicos, também, os meios que os órgãos de fiscalização utilizam 

para coibir tais práticas, através de informatização, cruzamento de dados, leis 

mais severas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

III. METODOLOGIA 
 

3.1. Objeto 

Tendo em vista o aprofundamento científico na investigação fiscal onde o 

objetivo é provar que a vistoria fiscal mais rigorosa tende a inibir na origem a 

fraude fiscal. 

 

3.2. Tipo de pesquisa 

3.2.1. Quanto ao objetivo da pesquisa 
Este trabalho é uma pesquisa de natureza exploratória na medida em que 

permite o levantamento bibliográfico, com base na legislação civil, comercial e 

tributária, com mais aprofundamento na legislação do ICMS. 

 Acerca da pesquisa exploratória, Magda (2003) assim define: 

“... Este tipo de pesquisa permite o levantamento bibliográfico e o uso 
de entrevistas com pessoas que já tiveram experiência acerca do 
objeto a ser investigado.” 

 

3.2.2. Quanto ao delineamento da pesquisa 
 
Objetivando conferir um alto grau de cientificidade à pesquisa, que é um pré-

requisito de todo o trabalho acadêmico, fez-se uma entrevista de levantamento 

de natureza qualitativa, com base na documentação direta, onde foi aplicado 

um questionário, de forma simplificada,  referente às atividades sugeridas. 

 

3.3. Procedimento 

Os procedimentos metodológicos utilizados consistiram-se na aplicação de 

questionário em toda a população amostral, com entrevistas em contato 

pessoal ou através de correio eletrônico. Foi elaborado um questionário de 

forma simplificada, no qual o técnico assinalou “SIM ou NÃO” às perguntas 

formuladas com a finalidade de oferecer respostas à hipótese. Por fim, 

analisou-se os dados no seu conjunto com a finalidade de verificar se o objetivo 

do trabalho foi alcançado. 
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IV- RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

4.1. Levantamento dos atos obtidos no processo de concessão de 
inscrição e alterações no CAD-ICMS pelos técnicos do Grupo Vistoria 
instituído pela SEFAZ/BA. 

Basicamente, está definido o seguinte roteiro dos agentes do Grupo Vistoria 

conforme os itens abaixo elencados: 

• vistoria em estabelecimento para fins de inscrição estadual; 

• vistoria em estabelecimento para fins de alteração cadastral – endereço; 

• vistoria em estabelecimento para fins de reinclusão; 

• Análise de processos de alteração de sócio; 

• vistoria em estabelecimento para fins autorização de ECF, e; 

• vistoria em estabelecimento para fins de cessação de uso de ECF. 

 

A visita ao estabelecimento do contribuinte ocorre após o pedido de inscrição 

estadual que é feito via internet ou nas Inspetorias Fazendárias e Postos de 

Atendimento da SEFAZ.  

 

Na liberação do número de inscrição, o interessado é informado que o técnico 

do Grupo Vistoria irá ao estabelecimento fazer a coleta da documentação 

cadastral, bem como fazer as verificações necessárias à concessão da 

inscrição. Estando o técnico com a posse desses documentos, o trabalho 

continua com a análise aos sistemas corporativos da Sefaz. Finalizando as 

análises, o técnico emite parecer conclusivo com sugestão às Inspetorias para 

deferimento ou indeferimento do pleito. Se essas verificações concluírem por 

algum dos indícios relacionados nos procedimentos de fiscalização 

investigativa abaixo, o processo é separado para apuração dos crimes contra a 

ordem tributária. 
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4.1.1. Resultados de Fiscalização Investigativa nos Processos de 
Concessão de inscrição e Alterações Cadastrais realizados pelo Grupo 
Vistoria: atos ilícitos levantados 
Aqui procuramos relacionar as fraudes e situações mais comuns encontradas 

nos pedidos de inscrição e alterações no CAD-ICMS. É claro que esta relação 

não se esgota aqui, pois o sonegador está muito à frente do fisco, e a cada 

momento surge um novo tipo de fraude, entretanto foram relacionadas as mais 

costumeiras encontradas: 

• Indícios ou suspeita de crime contra a ordem tributaria; 

• A constituição de empresa com utilização de interpostas pessoas (sócios 

laranjas); 

• As saídas simuladas de sócios; 

• As continuadas inclusões e exclusões relâmpagos de sócios; 

• As mudanças persistentes de endereços da matriz ou das filiais das 

empresas; 

• Os desmembramentos artificiais ou fictícios de empresas; 

• Os artifícios utilizados na adulteração de documentos comprobatórios de 

informações cadastrais (endereços, por exemplo); 

• A coincidência entre os nomes dos sócios, nome de fantasia, ramos de 

atividades ou produtos, gerentes, contadores, empregados; 

• Verificação da pessoa que assina pela firma se tem competência de 

fazê-lo; 

• Se há divergências ou inconsistências nas assinaturas apostas nos 

diversos documentos trazidos para exame; 

• As procurações anexadas, os mandatários têm legitimidade e está 

respondendo ou representando a empresa; 

• Se esses “procuradores” são de fato, no todo ou em parte, os seus 

verdadeiros sócios; 

• A compatibilidade entre as informações constantes dos comprovantes 

de residência (endereço), telefones etc, confrontando-as com outras 

fontes de consulta junto aos respectivos órgãos existentes; 

• As coincidências entre o endereço dos sócios do estabelecimento; 
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• Documentos assinados por ex-sócios após as datas de suas exclusões 

e se aparecerem como sócios nos informes de rendimentos; 

• Tratando-se de sociedade limitada, se remanescem menos de dois 

sócios; 

• Na esfera do SimBahia, se há sonegação de receita visando o 

enquadramento fraudulento na faixa de pagamento mais baixa; 

• Os valores de capital declarados devem ser compatíveis com o porte da 

empresa e a sua integralização; 

• Os valores apostos nas alterações contratuais, nos recibos emitidos 

para fins de comprovação de quitação das quotas de capital cedidas e 

transferidas, nos balanços patrimoniais (escrita contábil) devem ser 

iguais aos declarados para o imposto de renda. 

• Capacidade econômico-financeira dos sócios – interposição fictícia de 

pessoas; 

• Venda de quotas por valores simbólicos ou reais; 

• Garantia da execução da dívida tributária, se houver; 

 
4.1.2. Casos de fraudes contra o fisco divulgado na imprensa   

4.1.2.1 Gangue falsificou carimbos da Juceb para aplicar golpe 
Policiais da Delegacia de Repressão ao Estelionato e Outras Fraudes 
(Dreof) detiveram ontem um dos supostos envolvidos nos golpes que 
vêm sendo aplicados contra empresas em Salvador, através da 
falsificação de documentos. Luís Gustavo de Menezes Conceição foi 
encontrado em Colina de Pituaçu e conduzido à delegacia, onde foi 
interrogado e indiciado por estelionato e formação de quadrilha. 

  
Técnicos da Receita Federal estiveram ontem na Dreof e constataram 
que as alterações contratuais feitas pelos estelionatários nas 
documentações da Reprise e da Eletrobahia, empresas inativas, 
foram falsificadas. A quadrilha, na realidade, falsificou o carimbo da 
Junta Comercial do Estado da Bahia e a assinatura do secretário da 
Receita Federal. O bando usou a identificação de uma professora da 
Universidade do Estado da Bahia, Ginalva Figueiredo Alcântara, já 
falecida, para fazer locações e assinar alteração em contratos sociais, 
como o da Reprise, em que ela aparece como sócia. 

 
EMPRESA FANTASMA – Segundo Luiz Cunha, chefe do Serviço de 
Investigação, foi Gustavo quem fez a locação dos veículos na 
Localiza e dos computadores em uma empresa de informática de 
Salvador, que não está identificada nos registros da delegacia. Ele 
confessou que fez os aluguéis, mas não admitiu fazer parte do bando, 
alegando que foi contratado pela Reprise Comércio e 
Representações Ltda. (uma das empresas fantasmas) há três meses. 
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Por meio de denúncias feitas ontem na Dreof, os agentes chegaram a 
dois imóveis, cujos proprietários também foram vítimas do grupo. 
Segundo Cunha, eles locaram os apartamentos para solicitar 
instalações telefônicas, usando nomes de laranjas: Antônio Ferreira 
Leão e Francisco Andrade da Silva. 

  
Com as linhas telefônicas instaladas, os estelionatários conseguiram 
comprovantes de residência em bairros nobres, como a Pituba e o 
Candeal. Nos dois apartamentos, foram encontrados quatro 
aparelhos telefônicos. Todos eles tinham instalado o serviço “Siga-
me”, que possibilita transferência das ligações para números 
celulares. Um dos imóveis está localizado na Rua Clara Nunes, 71, 
Ed. Ambassador, na Pituba. O endereço do outro, no Candeal, até o 
início da noite, não tinha sido registrado na delegacia. 

 
FACILIDADE – De acordo com Cunha, crimes como esse acontecem 
com freqüência em Salvador. Ele atribui isso às facilidades para 
abertura de empresas na Juceb e a falhas da Receita Federal, que, 
por exemplo, não permite o cancelamento do Cadastro de Pessoa 
Física, o CPF, mesmo a pessoa estando falecida. 

   
Para abrir uma empresa na Juceb, por exemplo, não é necessário 
reconhecimento de firma. Conforme explicou Antônio Cordeiro, diretor 
de registros da Juceb, há uma lei federal que não permite que a Junta 
Comercial exija isso. Por causa da ocorrência de crimes como esse, a 
Juceb inaugurou em junho do ano passado o Cadastro de Proteção 
ao Cidadão, que se tornou mais um instrumento que pode ser usado 
pelas pessoas para se protegerem desses golpes. 

  
Cordeiro alerta que o melhor para quem é sócio de empresa inativa é 
tentar regularizar a situação frente aos órgãos federais. Quem foi 
lesado deve procurar a Junta Comercial, na Rua Miguel Calmon, 28, 
Comércio, fazer um requerimento pedindo providências, apresentar 
cópia da ocorrência policial e laudo do Departamento de Polícia 
Técnica que comprove falsificação na assinatura dos documentos 
fraudulentos. 
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4.1.2.2. Bando usava laranjas nos golpes. A quadrilha utilizava 
documentos de empresas que não deram baixa na Junta Comercial para 
aplicar os golpes 

A quadrilha utilizava documentos de empresas que não deram baixa 
na Junta Comercial para aplicar os golpes. 

   
Uma quadrilha vem alterando contratos sociais de empresas inativas, 
falsificando documentos e aplicando golpes na praça, em Salvador. 
Esta semana, a polícia recebeu queixas de duas organizações que 
foram lesadas pelo grupo que locou equipamentos e veículos com 
cheques sem fundo.  

   
A tática dos estelionatários, conforme explicou Luiz Cunha, chefe do 
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Serviço de Investigação da Delegacia de Repressão ao Estelionato e 
Outras Fraudes (DREOF), é alterar contratos de empresas que não 
funcionam mais e não deram baixa na Junta Comerciais do Estado da 
Bahia (Juceb), utilizando nomes de laranjas e documentos 
falsificados, como carteiras de identidade, comprovantes de 
residência e escrituras. 

Agentes descobriram o golpe a partir de uma ocorrência registrada 
pela Localiza. O grupo, usando o nome da Eletrobahia Comércio e 
Representações Ltda, locou três carros com cheques sem fundos, 
provenientes de uma conta aberta em um banco. A estimativa de 
prejuízo, no caso da Localiza, é de R$65 mil, mais as diárias não 
pagas. 

   
Os estelionatários, além de não pagarem pelo aluguel (pois os 
cheques voltaram) não devolveram os carros. Um deles, um Siena, foi 
identificado na SET, no último final de semana, oriundo de acidente 
que ocorreu na Rótula do Aeroporto no dia 04 de janeiro. Os outros, 
dois Celtas, continuam desaparecidos. 

   
No contrato social da Eletrobahia, os acusados substituíram os 
nomes dos sócios originais por Pedro Gonçalo Ribeiro e Fábio 
Cristiano de Castro. Dois laranjas, segundo Cunha. Eles também 
alteraram algumas cláusulas do documento e deram entrada na 
Juceb, sem qualquer restrição. A suposta sede da empresa, 
localizada na Avenida Manoel Dias da Silva, 153, Edifício Esplanada 
Avenida, loja 03, na Pituba, está fechada e nada foi encontrado pela 
polícia. 

 
APREENSÃO – Através de outra queixa registrada por uma empresa 
de informática, a polícia chegou a mais uma firma fantasma, que 
vinha sendo vítima desse mesmo grupo. De acordo com Cunha, da 
DREOF, os procedimentos foram os mesmos usados na Eletrobahia. 
Só que dessa vez, quem assina como proprietário da Reprise 
Comércio e Representações Ltda. é um casal: Valdir de Almeida Silva 
e Ginalva Figueiredo Alcântara. 

   
Policiais estiveram anteontem na possível sede da Reprise, no 
Edifício Esplanada Trade Center, na Avenida Tancredo Neves, e 
apreenderam diversos equipamentos e documentos. Entre estes, 
folhas de cheque que seriam clonadas, planilhas de identidade, 
contratos de locação e os contratos sociais fraudados das duas 
empresas. 

 
ALERTA – No local, encontraram uma mulher, que teria sido 
contratada há menos de um mês para assumir a função de secretária. 
Ela não soube fornecer muitas informações a respeito dos patrões 
acusados, alegando estar há pouco tempo no local. Entre os 
documentos encontrados, houve reconhecimento da fotografia de um 
dos envolvidos, identificado pelo prenome de Francisco. 

 
Vítimas – De acordo com Cunha, esta quadrilha foi a mesma que 
aplicou diversos golpes no município de Simões Filho, no ano 
passado. No geral, as empresas que foram vítimas do grupo estavam 
inativas e seus proprietários não deram baixa na Juceb. Um alerta 
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para empresários que deixaram de usar a razão social de suas 
empresas.  

   
O procedimento exigido para abertura de empresas, hoje, também é 
um dos motivos facilitadores para este tipo de golpe. Segundo Cunha, 
a quadrilha conseguiu fazer as alterações porque apresentou cópias 
do contrato social e não o documento original. Ele disse, ainda, que 
empresas como a Localiza, que sofrem este tipo de golpe, podem 
entrar na justiça contra os proprietários das empresas desativadas. 

Copyright © 1997 - 2003 A TARDE On Line - Todos os direitos reservados. 
 

Os dois casos práticos exemplificados são típicos de fraude fiscal. A prática de 

interpostas pessoas nas alterações contratuais de empresas inativas junto aos 

órgãos oficiais, e a facilidade encontrada, revela a fragilidade do atual sistema 

de controle e fiscalização por parte de todos os órgãos governamentais, 

sobretudo em especial a Junta Comercial, encarregada de proceder em 

primeira mão o registro da constituição das empresas e de todas as alterações 

supervenientes. 

 

Segundo os textos, a estratégia era basicamente reativar empresas que se 

encontravam inativas junto aos cadastros oficiais interpondo pessoas às vezes 

já falecidas (fantasma) em substituição a sócios ou proprietários às vezes 

incautos (laranjas). Conseguido o intuito, e de posse da documentação da 

empresa irregularmente reativada, partiam para aplicação de diferentes golpes 

na praça, como abertura de contas bancaria, locação de moveis, equipamentos 

e veículos, etc.  

 

Necessário se faz uma mudança radical nos procedimentos fiscais preliminares 

a abertura e ou reabertura de empresas de forma a prevenir as muitas 

tentativas de fraudar o fisco de todas as esferas especialmente ao fisco 

estadual em relação ao ICMS.  

 

Outra forma que poderia facilitar a identificação dos possíveis fraudadores seria 

a maior integração automatizada dos diversos órgãos oficiais onde se poderia 

fazer a checagem dos dados e confrontar as informações e declarações de 

forma instantânea e eficiente. 
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Pelo menos a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia já demonstrou 

preocupação com esses fatos. A SEFAZ/BA no inicio de 2003, tomou a 

iniciativa de criar um grupo de servidores fiscais especificamente qualificados e 

treinados para promover as mudanças necessárias nos procedimentos fiscais 

adotados nas concessões de Inscrição Estadual, alterações contratuais, 

reativações, reinclusões, alterações de sócios, etc, desenvolvendo o trabalho 

há um ano e segundo declarações de seus componentes o resultado tem sido 

extremamente satisfatório. 

 

 Não obstante a confirmação do acerto na criação do Grupo Vistoria, tem-se a 

convicção de que a luta contra a sonegação e a evasão fiscal jamais irá se 

exaurir tendo em vista a fértil imaginação dos fraudadores para criar formas e 

modalidades inéditas de fraude fiscal.  

 

Urge, portanto um acompanhamento rigoroso e continuo sobre a eficiência e 

sobre os resultados obtidos com medições estatísticas periódicas e avaliações 

constantes de todos as pessoas envolvidas principalmente os fiscais do 

referido grupo, detentores de experiências únicas devido ao contato originário e 

direto com as ocorrências e fatos geradores do tema em voga. 

 

4.2. Apresentação dos resultados do questionário aplicado aos técnicos 
do Grupo Vistoria sobre os trabalhos de concessão de inscrição e 
alterações no CAD-ICMS  

Considerando o universo de vinte e seis servidores do Grupo Vistoria, foram 

distribuídos vinte e seis formulários de pesquisa, sendo 7,6% via correio 

eletrônico e 92,4% em formulário impresso. Dentre os formulários distribuídos, 

foram respondidos vinte e um questionários, correspondendo a 80,76% do 

universo pesquisado. As questões aplicadas foram direcionadas de forma a 

responder a hipótese formulada, conforme abaixo: 
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QUESTÃO 1 - As atividades desenvolvidas pelos técnicos do Grupo Vistoria 

contribuem para a garantia da execução da dívida tributária? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                Gráfico 1 – Investigação fiscal X Garantia da execução da dívida tributária 
                Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Os dados da pesquisa sugerem que a inibição de interpostas pessoas no 

cadastro do ICMS viabiliza a garantia da constituição e a execução da receita e 

da dívida tributária, tendo em vista que os novos procedimentos de vistoria 

adotados. A técnica estabelecida pelo grupo, fartamente abordada neste 

trabalho, impede, no nascedouro as possíveis fraudes. 95% dos entrevistados 

responderam sim a esta questão, apenas 5% acharam que não. 

 

QUESTÃO 2 - Você tem encontrado processos com documentos adulterados 

que visem comprovar informações cadastrais? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Gráfico 2 - Quantidade de documentos adulterados nos processos 
               Fonte: Elaborado pelos autores 
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Segundo as respostas dadas neste gráfico, verificou-se que os técnicos têm 

encontrado nos processos documentos adulterados, que pressupõem ação ou 

omissão dolosa do contribuinte com o fim de sonegar ou facilitar terceiros a 

fazê-lo. Fica claro que quem tem a intenção de fraudar, vai agir ilegalmente. 

Devemos também considerar que as respostas freqüentemente, muitos e com 

pouca freqüência correspondem a 95%, significando que estes de alguma 

forma encontraram documentos adulterados. Este gráfico demonstra de forma 

cristalina que a investigação fiscal inibe, reduz ou dificulta, na origem, a fraude 

fiscal, e o percentual apontado de documentos adulterados sinaliza desta 

forma, aponta para esta direção. Apenas 5% responderam que nunca 

encontraram documentos adulterados. 

 

 

QUESTÃO 3 - O Grupo de Vistoria tem adotado medidas necessárias à 

obtenção dos dados negados, caso existam, na tentativa de inibir as fraudes 

fiscais? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          Gráfico 3 –Proced. de invest. fiscal X Dado negado nos processos 
                           Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Aqui também, a pesquisa ratifica o sucesso da implantação deste grupo. 

Aponta-se aqui como dado negado, por exemplo, a falta de comprovação da 

origem dos recursos declarados pelos sócios para a composição do capital 

social da empresa, a existência de valores fictícios ou simbólicos de quotas de 

capital declarado, além é claro da utilização de “laranjas”. 86% das respostas , 
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neste gráfico, sinalizam que o grupo tem adotado medidas necessárias na 

obtenção de dados negados, impedindo a tentativa de fraude fiscal por meio da 

inclusão de interpostas pessoas, laranjas, testas de ferro. Conclui-se que o 

Grupo Vistoria, aplicando a investigação fiscal nos seus procedimentos, 

dificulta a entrada de pessoas que não sejam os verdadeiros sócios na 

constituição das empresas, impedindo assim a supressão ou redução do 

pagamento do imposto devido. 

 

QUESTÃO 4 - Na sua opinião, as atuais práticas de investigação fiscal, 

adotada pela DAT METRO, contribuem para inibir as tentativas de fraude 

fiscal? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Gráfico 4 - Os novos procedimentos de invest. fiscal inibe as fraudes 
                      Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Esta questão dispensa qualquer comentário, pois a unanimidade da resposta 

fala por si. Todo o universo amostral assevera que sim, respondendo de 

maneira incontestável, a hipótese formulada neste trabalho que é a 

investigação fiscal na constituição de empresas inibe a utilização de interpostas 

pessoas, com o intuito de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos, além de 

dificultar a sua cobrança para a Fazenda pública Estadual. 
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QUESTÃO 5 - Você tem encontrado divergências ou inconsistências nas 

assinaturas apostas nos diversos documentos de processo em análise? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
     Gráfico 5 - Investigação Fiscal X  Assinaturas apostas nos documentos 

                   Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Aqui, outro problema grave. Têm-se encontrado muitos processos com 

assinaturas falsas, inclusive com firmas reconhecidas por cartórios. Há casos, 

também, de falsificação de carimbos de cartório para autenticação de 

documentos falsos, montagem de comprovação de endereço de sócios que 

não se confirmam na investigação. 95% dos entrevistados disseram encontrar 

nos processos assinaturas falsas nos diversos documentos. 5% disseram não. 

 

QUESTÃO 6 - Na sua opinião, o número de funcionários do Grupo Vistoria é 

adequado para a quantidade de processos sob análise? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Gráfico 6 - Número de Técnicos X Quant. de processos sob análise 
                                Fonte:Elaborado pelos autores 
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Aqui, pela avaliação unânime, cabe uma reflexão. Se a criação do grupo 

vistoria é um sucesso, se os procedimentos adotados confirmam o número de 

fraudes fiscais perpetradas contra a Fazenda Pública Estadual, tanto as mais 

grosseiras quanto as mais sofisticadas, se a investigação criteriosa inibe as 

tentativas de fraudar o fisco, a Administração Pública Estadual deveria estar 

atenta a esta questão, em face de sua importância para a administração 

tributária. 100% dos entrevistados responderam que existem poucos técnicos 

para a quantidade de processos sob análise. 

 
QUESTÃO 7 - Como você avalia o desempenho técnico dos colegas do Grupo 

de Vistoria da DAT METRO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
 
 
                      Figura 7 – Avaliação do desempenho dos técnicos 
                      Fonte:Elaborado pelos autores 
 

Considerando as respostas (excelente) e (bom), juntas, correspondem a 95% 

dos entrevistados. 5% se consideram ruins. Péssimo, não responderam. 
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QUESTÃO 8 - As condições de trabalho, equipamentos de informática, são 

suficientes para o bom desempenho de suas funções? 

 

 

 

 

 

 

 
                      
                         
 
 
                          Figura 8 – Condições de trabalho X Desempenho dos técnicos 
                          Fonte:Elaborado pelos autores 

 

A questão 8, mais uma vez, a exemplo da questão 6, os técnicos do Grupo 

Vistoria fazem uma avaliação negativa da Administração. O percentual 

apontado não deixa nenhuma margem de dúvida. Reclamam da falta de 

equipamentos de informática, da quantidade de processos, enfim, a 

unanimidade da resposta reflete a insatisfação dos entrevistados em relação 

com a Administração no que tange a este item. 
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V - CONCLUSÃO 
 
O fato de poder conviver o dia a dia e experimentar diretamente a ocorrência 

de todos os eventos relativos ao tema, sem dúvida possibilitou aos autores 

melhores condições de se manterem mais próximo possível da rotina e 

peculiaridades dos processos de vistoria fiscal no âmbito do ICMS/BA, dentro 

do contexto a que se propôs o presente trabalho. 

 
O Grupo Vistoria foi criado pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia no 

mês de marco do ano de 2003, com o objetivo principal de inibir as tentativas 

de fraude ao fisco através de interpostas pessoas na constituição de empresas 

via contratos contendo declaração, confissão, condição ou clausulas não 

verdadeiras.  

 
Passado mais de um ano de sua criação é necessário e imperioso fazer-se um 

estudo apurado sobre os resultados alcançados. As conclusões extraídas 

levam a confirmação de que realmente o numero de fraudes fiscais 

perpetradas contra a Fazenda Estadual eram bastante significativas a tal ponto 

de perceber-se logo nos primeiros meses o sensível aumento no numero de 

indeferimentos nos pedidos de inscrição estadual, bem como nos pedidos de 

alterações cadastrais. A analise criteriosa de toda a documentação 

apresentada, contrato social, identidade dos sócios, CPF, comprovantes de 

seus endereços, tudo examinado meticulosamente, foi o bastante para se 

identificar inúmeras formas de tentativas de fraudes fiscais, tanto as mais 

grosseiras quanto as mais sofisticadas. 

 

Há que se ressaltar ainda o eficiente trabalho desenvolvido pelos agentes 

fiscais, selecionados e treinados para darem inicio a nova sistemática de 

Vistoria Fiscal. Análise posterior confirmou o acerto na escolha dos 

profissionais por parte da Administração Fazendária. 

 

Se do ponto de vista da administração tributaria, o elevado índice das 

tentativas de fraudar o fisco com intuito de diminuir ou suprimir o pagamento de 

tributos pode significar um comportamento originado na fragilidade da formação 
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ética ou moral do individuo, então se deveria desprezar outros fatores de suma 

importância,  determinantes no desencadeamento exagerado de tal conduta. 

 

Não é o principal objetivo deste trabalho analisar pormenorizadamente o tema 

proposto privilegiando este ou aquele ponto de vista, mesmo considerando a 

possível identidade dos autores com a administração tributaria pelo fato de 

atuarem profissionalmente nessa esfera da administração publica. Ao contrario 

procura-se alcançar resultados que possam servir de informações úteis no 

sentido de promover maior justiça fiscal e o bem estar coletivo. 

 

Ao cabo de pesquisa e estudo acerca do tema chega-se a muitas conclusões, 

todavia a principal delas e que a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

vem desenvolvendo o seu trabalho com muita eficiência a ponto de ostentar 

por diversos anos seguidos destaque em nível nacional comparada as suas 

congêneres das principais unidades da federação. 

 

Entretanto, não se pode deixar de falar sobre a amplitude dos objetivos da 

administração tributaria para fazer referencia a pouca importância que os 

gestores públicos tributários vem dispensando a grave crise econômica que o 

País atravessa, o que tem dificultado sobremaneira a geração de riquezas. 

 

Em suma, o que se espera do administrador tributário é o fiel cumprimento de 

suas atribuições constitucionais sem perder de vista, entretanto, a real 

necessidade de total sintonia com a realidade econômica e social, vertente 

fundamental e balizadora de suas ações. 

 

Urge, portanto, a necessidade de uma reflexão sobre o verdadeiro papel do 

fisco em nossa sociedade, sobretudo considerando o aspecto social. Em todo o 

mundo desenvolvido, uma das maiores preocupações das autoridades políticas 

é o emprego mais rigoroso da justiça fiscal. Aliado a essa tendência, a 

população como um todo, principalmente a classe empresarial e de 

trabalhadores, através das entidades representativas de classe, já começa a 

cobrar maior participação no planejamento e mais transparência nas ações 

governamentais. 
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Não se pode negar a excelência da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

quando se trata de tributar, fiscalizar e arrecadar. Mas, a rigor, de quase nada 

irá adiantar se toda essa eficiência não estiver a serviço do interesse comum 

de toda sociedade. Considera-se aqui interesse comum de toda sociedade o 

direcionamento da atuação fazendária priorizando-se os fins em relação aos 

meios, mesmos que esses não sejam em si mesmo. 

 

Enfim, é também tarefa das Secretarias de Fazenda em todos os níveis, 

manter-se subordinada as políticas publicas que priorizem as áreas sócias e 

que visem a promover o bem estar social através do fomento ao crescimento 

econômico e a perseguição obstinada para uma melhor distribuição de renda 

no Brasil, uma das piores do mundo. 

 

Desta forma, à luz dos resultados do questionário aplicado aos técnicos do 

Grupo Vistoria, mesmo considerando a pequena amostra pesquisada, 

associada a outras observações levantadas neste trabalho, torna-se validada a 

hipótese de que a  investigação fiscal nos trabalhos de concessão de inscrição 

estadual e suas alterações na constituição de empresas possuem mecanismos 

eficientes capazes de inibir as tentativas de fraudes fiscais contra os cofres 

públicos do Estado da Bahia. 

 

Por fim, esperamos portanto que este estudo possa contribuir para 

aperfeiçoamento de todo o processo de vistoria e desenvolvimento de ações 

pela SEFAZ/BA que venha a corrigir as falhas aqui elencadas melhorando o 

relacionamento FISCO X CONTRIBUINTE (CLIENTE), proporcionando maior 

bem-estar coletivo. 
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APÊNDICE 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
ESPECIALIZAÇÃO EM TÉCNICAS FAZENDÁRIAS 

 

 
 
 
Salvador, 27 de abril de 2004. 

 
 
Prezados colegas, 
 
O objetivo deste questionário, elaborado pelos pós-graduandos Jorge Moreira 
Peixoto, Noé Américo Mascarenhas Filho e Salvador Souza de Carvalho, é 
obter subsídios para o trabalho acadêmico de fim de curso. Os resultados 
desta pesquisa serão compilados e apresentados de maneira a bem delinear 
se as atuais práticas de investigação fiscal inibe as tentativas de fraude, de 
acordo com a ótica dos técnicos que a integram. 
 
Esta pesquisa objetiva combinar elementos e argumentos que permitam 
análise crítica, em sintonia com padrões científicos, sobre: VISTORIA FISCAL 
NO ÂMBITO DO ICMS – UMA ANÁLISE DOS TRABALHOS 
DESENVOLVIDOS PELO GRUPO VISTORIA. 
 
Assim, sua informação, combinada e analisada com as provenientes de seus 
colegas (amostra), será útil como evidência para esta pesquisa, focando o 
problema da educação superior (graduação e pós-graduação) pelo qual esta 
área de conhecimento está passando, com o devido suporte governamental 
para discussão buscando ações potenciais.  
 
Peço a gentileza de utilizar seu tempo para responder esta pesquisa, 
considerando que não há respostas certas ou erradas. Os resultados serão 
tratados estatisticamente como um todo, confidencialmente. As conclusões 
obtidas a partir desta pesquisa certamente serão públicas, e se houver 
interesse de sua parte, notificaremos prontamente quando vierem a público. 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

Luis Paulo Guimarães dos Santos 
Orientador 

lupa@ufba.br  

mailto:lupa@ufba.br
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Questionário de Avaliação do Grupo Vistoria 

Solicitamos sua preciosa colaboração nesta pesquisa, a fim de darmos continuidade a 
Monografia do curso de Especialização em Administração Fazendária, UFBA/SEFAZ. 
 
 
1º - As atividades desenvolvidas pelo grupo de vistoria contribuem para a garantia da execução da divida 
tributária? 
 
                                  SIM                                         NÃO                           
 
 
2º - Você tem encontrado processos com documentos adulterados que visem comprovar informações 
cadastrais?        
 
Freqüentemente                 Nunca               Muitos                  Com pouca freqüência          
 
 
3º - O grupo vistoria tem adotado medidas necessárias à obtenção dos dados negados, caso existam, na 
tentativa de inibir as fraudes? 
 
                                  SIM                                         NÃO                              
            
4º - Na sua Opinião, as atuais práticas de investigação fiscal adotadas pela DAT METRO contribuem 
para inibir as tentativas de fraude fiscal?      
 
                                  SIM                                         NÃO                           
 
5º - Você tem encontrados divergências ou inconsistências nas assinaturas apostas nos diversos 
documentos dos processos em análise? 
 
                                  SIM                                         NÃO                           
 
6º - Na sua opinião, o número de funcionário do grupo é adequado para a quantidade de processos sob 
análise? 
                                  SIM                                         NÃO                           
 
7º - Como você avalia o desempenho técnico dos colegas do grupo de vistoria da DAT METRO? 
 
  Excelente                Bom            Regular               Ruim              Péssimo                    
 
8º - E as condições de trabalho, equipamentos de informática, são suficientes para o bom desempenho de 
suas funções? 
                                  SIM                                         NÃO                           
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