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O Jornal Nacional transmitiu na última sexta-feira um grande esquema de corrupção cujo modus
operandis parece envolver diversos políticos e empresários da região da Zona da Mata, no Nordeste
do país. A notícia citou que a empresa de um filho de um político famoso, o jovem José, regularmente
visto andando em Ferraris e Porsches, era titular de uma empresa que trabalhava na prestação de
serviços diversos e no comércio de óleo de carnaúba. Essa empresa, a Empresa Alfa, era a proprietária
e tinha dívidas tributárias relativas ao IPVA dos veículos que estavam de posse de José. Diante disso,
o Estado notificou o contribuinte para o pagamento dos referidos créditos. A empresa impugnou o
lançamento alegando que faz parte do Simples Nacional e que não cabe tal cobrança.
Em procedimento para verificar o alegado pela empresa, o fiscal estadual identificou que a
empresa Alfa estava com o faturamento no presente ano-calendário de R$ 400.000,00.
Outro ponto que fez a empresa protocolar requerimento foi a cobrança de ISS Importação de
alguns serviços que ela recebia - havia solicitação para suspensão do crédito tributário do ISS devido
na importação de serviços, cobrados pela Prefeitura de Salvador, onde ficava uma das sedes da
empresa. Esse ISS, bem como o ICMS Importação devido na aquisição de alguns produtos para os
carros importados, lançado pelo Estado, foi cobrado por fora do Regime do Simples, da LC 123/06.
Diante disso, a empresa requereu a anulação dos lançamentos e, até que fosse prolatada a
decisão final, a certidão negativa, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário do ISS e do
ICMS, nos termos do art. 206 do CTN. Os dois requerimentos foram protocolados conjuntamente na
SEFAZ Bahia.
Ao analisar o caso, o fiscal responsável identificou de pronto uma séria de operações
fraudulentas em que não era possível diferenciar se elas eram campo de incidência de ICMS ou do
ISS. O fiscal lavrou auto de infração pela maior alíquota prevista na Lei Complementar do Simples
Nacional e resultou um valor de R$ 3.000.000,00 que seria a parcela não correspondente a tributos e
contribuições federais.
O fiscal encontrou, ainda, outras atividades da empresa Alfa, incluindo a produção de bebidas
alcoólicas em uma micro cervejaria.
Analise o caso prático, evidenciando os aspectos tributários envolvidos, principalmente sobre o
enquadramento no Simples Nacional, a validade e a possível destinação da receita do auto de infração
de R$ 3.000.000,00, o tratamento que deve ser dado aos requerimentos da empresa e as informações
da empresa encontradas pelos fiscais.
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