
MANIFESTO DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA EMPRESAS NOTEIRAS 

A partir da percepção de que as Empresas Noteiras surgiram utilizando-
se do mesmo caminho aberto pela necessidade de incentivo ao 
empreendedorismo, com a facilitação e redução das exigências legais 
para a abertura de pessoas jurídicas, e 

Considerando que as Empresas Noteiras são decorrentes, via de regra, 
da obtenção de certificados digitais em nome de interpostas pessoas, com 
a finalidade de emissão fraudulenta de documentos fiscais eletrônicos, que 
servem para fraudar o Fisco, gerar lucro ilícito aos mentores, reduzir 
fraudulentamente os impostos devidos pelas empresas beneficiadas e 
causar grandes prejuízos aos cofres públicos, 

A Administração Tributária de Santa Catarina, por meio do Comitê de 
Formação Continuada, resolveu realizar a 1ª Reunião Técnica, com a 
participação exclusiva de servidores públicos de diversos órgãos para 
tratar do combate às fraudes praticadas por meio das Empresas Noteiras. 
Evento realizado nos dias 27 e 28 de junho de 2019. Participaram 
integrantes de quinze Unidades da Federação de Secretaria de Estado da 
Fazenda, Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público, Auditoria 
Interna, Receita Federal do Brasil, coordenação do Sistema de Inteligência 
Fiscal e Conselho de Controle de Atividades Financeiras. 

Em apertada síntese, os participantes concluíram a partir das 
apresentações realizadas e dos debates travados, que não há como se 
opor ao movimento mundial de incentivo ao empreendedorismo, 
desburocratização e agilização nos registros de pessoas jurídicas. Ao 
mesmo tempo, cabe a cada Instituição exercer suas prerrogativas para, 
conforme a competência, individualmente e em cooperação, identificar e 
combater os desvios que ocorrem com os cadastros fraudulentos e uso 
decorrente para emissão de documentos fiscais inidôneos praticados 
pelas Empresas Noteiras. 

Os participantes discutiram e assumiram os seguintes compromissos: 

1. Buscar atuação integrada entre o Fisco, Ministério Público, 
Procuradoria e outras instituições no combate às Empresas 
Noteiras; 

2. Criar grupo de trabalho, ou comitê interinstitucional, de prevenção 
às empresas noteiras, formado pelo Fisco, Ministério Público e 
Procuradoria no âmbito estadual e um grupo coordenador nacional;  

3. Criar ou utilizar Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou 
Suspensas (CEIS) disponível no Portal da Transparência do 
Governo Federal.  



4. Estudar a viabilidade jurídica de publicação e divulgação das 
empresas beneficiárias finais que agem em conluio com as 
Empresas Noteiras; 

5. Avaliar e harmonizar as legislações estaduais e federal sobre 
sanções administrativas relativas ao cadastro de contribuintes, 
especialmente nos casos de cancelamento de inscrições 
estaduais, inclusive os efeitos retroativos à data em que o cadastro 
deixou de preencher as condições para efetuar ou manter o 
registro; 

6. Compartilhar as soluções tecnológicas adotadas com o objetivo de 
se implantar o monitoramento online de Notas Fiscais Eletrônicas 
em nível nacional; 

7. Compartilhar os critérios já identificados para que haja o 
incremento de regras aplicadas aos sistemas de detecção de 
Empresas Noteiras. 

8. Viabilizar controle no cadastramento de Microempreendedores 
Individuais (MEIs), considerando decisões judiciais que deferiram 
indenizações de danos morais por uso de cadastros indevidos; 

9. Articular com as Juntas Comerciais a criação de critérios a serem 
observados para o deferimento de registros, ou via DREI 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (a 
exemplo da Junta Comercial de SC que observa alguns critérios); 

10. Capturar a identificação do desenvolvedor do software utilizado na 
emissão e transmissão de documentos fiscais eletrônicos, de modo 
que possa ser analisada eventual responsabilidade em casos de 
fraudes com o uso de Noteiras; 

11. Sensibilizar o ENCAT acerca dos riscos e prejuízos trazidos com a 
facilitação dos cadastros e da emissão dos documentos fiscais 
eletrônicos e propor novos controles necessários para minimizar as 
fraudes praticadas por Noteiras; 

12. Exigir no cadastramento de empresas as coordenadas geográficas 
de cada estabelecimento, correspondente a entrada principal; 

13. Acrescentar nos registros de transmissão de DF-e a informação da 
Porta de Conexão utilizada além do endereço de Internet Protocol 
(IP); 

14. Capturar as coordenadas geográficas do IP/Porta de Conexão 
utilizados na transmissão de documentos fiscais eletrônicos; 

15. Propor o condicionamento do aproveitamento de crédito de ICMS 
em operações interestaduais à vinculação da Nota Fiscal 
Eletrônica ao Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos (neste 
documento é obrigatória a indicação da placa do veículo 
transportador); 



16. Propor o condicionamento ao prévio aceite pelo destinatário para 
emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos; 

17. Passar a utilizar, a exemplo da BA, o registro de evento na Nota 
Fiscal Eletrônica, indicando que documento fiscal foi emitido por 
empresa considerada Noteira, bem como utilizar esta informação 
para exigir estorno de créditos do ICMS no destinatário; 

18. Compartilhar, entre os fiscos, além da informação de que uma 
empresa tenha sido identificada como Noteira, os principais 
documentos gerados na origem, que possam instruir 
procedimentos administrativos e judiciais dos fiscos destinatários; 

19. Propor a criação de mecanismos que impeçam a reativação do 
cadastro de empresas que tenham sido identificadas como 
Noteiras;  

20. Autuar Empresas Noteiras só por multa decorrente da emissão de 
documento fiscal em hipótese não permitida pela legislação (ES e 
SC tem legislação nesse sentido), com o objetivo de não validar 
operações que não existiram. O ICMS deve ser exigido na empresa 
destinatária, daquela que se beneficiou com a fraude; 

21. Suspender de forma acautelatória o credenciamento para emissão 
de documentos fiscais eletrônicos quando constatado que empresa 
está inativa ou é inexistente no endereço cadastral enquanto segue 
o processo de cancelamento do cadastro (SC tem legislação nesse 
sentido); 

22. Suspender de forma acautelatória o credenciamento para emissão 
de documentos fiscais eletrônicos quando constatado que em 
nome da empresa foram emitidos documentos fiscais de forma 
fraudulenta, simulada ou com irregularidades fiscais graves (SC 
tem legislação nesse sentido); 

23. Alimentar o CCC – Cadastro Centralizado de Contribuintes, 
utilizado na autorização para emissão de documentos fiscais 
eletrônicos, com a data de inaptidão de Empresas Noteiras para 
emissão e destinação dos Documentos Fiscais Eletrônicos. 

Efetuado o registro deste manifesto, que lido e aprovado no final desta 1ª 
Reunião Técnica, após os ajustes de redação, será encaminhado a todas 
as Instituições participantes para que também propaguem esta discussão 
em âmbito interno, especialmente para as áreas afins e tragam novas 
proposições e resultados na próxima Reunião Técnica, a ser realizada no 
Estado do Rio Grande do Sul no segundo semestre de 2019. 


