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RESUMO 

 

COSTA, Edmundo Silva. A adesão empresarial ao regime simbahia: uma análise do 
seu impacto no comportamento, constituição e extinção de empresas no estado da 
Bahia, no período de 1999 a 2003. 41f. 
 

 

 

O propósito deste trabalho é avaliar se o tratamento tributário diferenciado 
estabelecido na legislação fiscal do ICMS do Estado da Bahia, instituído pela Lei nº. 
7.357/98, que criou o Regime Simplificado de Apuração do ICMS – SIMBAHIA 
proporcionou o incremento do número de empresas constituídas no Estado, no 
período de 1999 a 2003, como decorrência da aplicação do benefício fiscal. E 
despertar na administração, através dos   agentes públicos, o interesse de conhecer 
os resultados obtidos nesta pesquisa de análise comparativa, pelos números de 
empresas existentes, constituídas, e extintas, a partir da vigência da lei 7.357/98. Os 
números de empresas obtidos nesta pesquisa são os registrados junto ao banco de 
dados do Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, compreendidos 
nos períodos anuais de 1999 a 2003, disponibilizados no site da internet do mesmo 
Departamento. Buscou-se verificar, pelo resultado, se houve impacto de crescimento 
significativo do número de constituição, ou de extinção de empresas, nos referidos 
períodos pesquisados, como resultado de satisfação social decorrente da vigência 
da lei. Daí porque o problema proposto como tema apresenta a indagação 
investigativa se esse tratamento tributário diferenciado está ou não atingindo os 
objetivos propostos na Lei, de reduzir as desigualdades regionais, promover o 
desenvolvimento econômico e o bem-estar social, nos termos estabelecidos pela 
Constituição Federal (1988) e pela Constituição Estadual (1989). E sugere idéia de 
que convém existir um acompanhamento por órgãos do estado, como forma de se 
conhecer as condições do desenvolvimento social regional, surgido ou não em 
decorrência e a partir da utilização empresarial dos benefícios fiscais estabelecidos 
no Regime SIMBAHIA. 
 
 
 
        

 
Palavras-Chaves: Simbahia. Microempresa. Desigualdades regionais. Bem-estar social. 
Desenvolvimento econômico. 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

COSTA, Edmundo Silva.  The enterprise adhesion to the simbahia regimen:  an 

analysis of its impact in the behavior, constitution and extinguishing of companies in 

the state of the Bahia, the period of 1999 the 2003.  41f.   

 

The intention of this work is to evaluate if the treatment tributary differentiated 

established in the fiscal legislation of the ICMS of the State of the Bahia, instituted for 

the Law nº. 7,357/98, that it created the Simplified Regimen of Verification of the 

ICMS - SIMBAHIA provided the increment of the number of companies constituted in 

the State, in the period of 1999 the 2003, as result of the application of the tax 

benefit.  E to awake in the administration, through the public agents, the interest to 

know the results gotten in this research of comparative analysis, for the numbers of 

existing companies, consisting, and dead people, from the validity of law 7.357/98.  

The numbers of companies gotten in this research are registered together to the data 

base of the National Department of Register of Commerce - DNRC, understood in 

the annual periods of 1999 the 2003, disponibilizados in the site of the Internets of 

the same Department.  One searched to verify, for the result, if it had impact of 

significant growth of the number of constitution, or extinguishing of companies, in the 

related searched periods, as resulted of decurrently social satisfaction of the validity 

of the law.  From there because the considered problem as subject presents the 

investigative investigation if this treatment differentiated tributary is or not reaching 

the objectives considered in the Law, to reduce the regional inequalities, to promote 

the development and the social welfare economic, in the terms established for the 

Federal Constitution (1988) and for the State Constitution (1989).  E suggests idea of 

that they convey to exist a accompaniment for agencies of the state, as form of if 

knowing the conditions of the regional social development, appeared or not in result 

and from the enterprise use of the established tax benefits in Regimen SIMBAHIA.   

 

 

Palaver’s-Chaves:  Simbahia.  Micro company.  Regional inequalities.  Social welfare.  Economic 

development. 
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I - INTRODUÇÃO 

1.1 - Contexto 

 

A economia brasileira agregada ao capital mundial nesta era de globalização impõe 

normas a sociedade para que esta se adapte às condições de produtividade 

econômica geradora de emprego, e em conseqüência incremente o consumo de 

bens e serviços pela sociedade humana. 

Preocupada em promover o desenvolvimento social no país e voltada para a 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, a Constituição Federal Brasileira 

(1988), estabelece em seu art. 170, inciso IX, os princípios gerais que asseguram a 

todos existência digna conforme os ditames da justiça social, que inclui o tratamento 

preferencial para as empresas de pequeno porte constituídas sob as lei brasileiras e 

que tenham sua sede e administração no País. 

 A Constituição do Estado da Bahia (1989), em consonância com a Constituição 

Federal (1988), estabelece em seu art. 164, que O Estado, em conformidade com os 

princípios da Constituição Federal, atuará no sentido da promoção de 

desenvolvimento econômico que assegure a elevação do nível de vida e bem-estar 

da população, conciliando a liberdade de iniciativa com os ditames da justiça social. 

E, em seu Inciso I, autoriza dispensar às microempresas e às empresas de pequeno 

porte, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação, 

redução ou eliminação de suas obrigações administrativas, tributárias, 

previdenciárias e creditícia, na forma da lei. 

O governo do Estado da Bahia, através do Poder Legislativo, com fundamento nos 

preceitos constitucionais acima citados, e sensibilizado com as questões do 

desemprego e com os problemas sociais amenizáveis por meios de apoio e 

incentivos ao desenvolvimento empresarial de iniciativa privada, criou a Lei, N.º 

7.357 (1998) instituindo através desta o Regime Simplificado de Apuração do ICMS 

– SIMBAHIA, aplicável à microempresa, à empresa de pequeno porte e ao 

ambulante, dentre outras providências. 

A referida lei define os critérios para adoção desse regime, dispondo em seu artigo 

1º, que a lei consiste no tratamento tributário diferenciado e simplificado a ser 

dispensado às categorias de microempresa, empresa de pequeno porte, e 



  

ambulante, contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. 

No aspecto da documentação e dos controles fiscais destinados a essas categorias 

de contribuintes do ICMS, a referida lei estabelece que o regulamento poderá 

dispensar as pessoas enquadradas no Regime Simplificado de Apuração do ICMS 

da emissão de documentos, da prestação de informações e da escrituração de 

livros, total ou parcialmente, exceto em relação à escrituração dos livros Caixa e 

Registro de Inventário, que especificamente para as empresas de pequeno porte e 

microempresas são obrigatórios. 

A estipulação das exceções a que estão sujeitos os contribuintes das referidas 

categorias é absolutamente compreensível e necessária, tanto pelas suas condições 

próprias de micro e pequenas empresas, quanto, por outro lado, pela necessidade e 

obrigação do Estado, de exercer o seu poder de controle administrativo fiscal sobre 

as atividades empresariais dos contribuintes. Mas, também de lhes proporcionar 

condições viáveis de funcionamento e operacionalidade sócio-econômicos e 

tributários, tendo por meta alcançar o desenvolvimento social, objetivado pelo 

próprio ordenamento jurídico, ínsito na legislação fiscal pertinente. 

Entretanto, a legislação tributária do ICMS do Estado da Bahia, mesmo pretendendo 

dispensar tratamento diferenciado a essas categorias de contribuintes, notadamente 

às microempresas, visando o desenvolvimento social, não contempla situações 

peculiares que se caracterizam pelas diferentes condições sócio-econômicas 

existentes entre as diversas regiões territoriais do Estado.  

E assim, além de ser generalizado o tratamento tributário tido como diferenciado 

para essas categorias, sem considerar as peculiaridades sócio-econômicas que 

caracterizam cada uma das regiões, também não se tem registro de que foi, ou não, 

alcançada a meta beneficiária pretendida, e se esta atingiu o objetivo social proposto 

pelo regime tributário.                                                                                      

 
1.2 – Problema 

 

O fundamento político-social contido na lei que instituiu o Regime SIMBAHIA, é o de 

dispensar tratamento tributário diferenciado e simplificado a microempresa, empresa 



  

de pequeno porte, e ambulante, como forma de promover o desenvolvimento 

econômico regional, elevar o nível de vida e o bem-estar social, e reduzir as 

desigualdades sociais no Estado. Daí exsurge a seguinte pergunta norteadora deste 

trabalho: A adoção do Regime SIMBAHIA, tem sido capaz de alterar o 

comportamento do número de empresas constituídas e extintas no Estado, como 

forma de alcance do seu objetivo social?  

 
1.3 Hipótese 

 
1.3.1 Pressupostos 
 
O pressuposto é demonstrar, pelo método comparativo da pesquisa, se o tratamento 

tributário diferenciado instituído pelo Regime SIMBAHIA, para a microempresa, 

empresa de pequeno porte e ambulante, e sua adesão empresarial ao plano do 

governo, como meio de redução das desigualdades sociais, promoveu o 

desenvolvimento econômico, a melhoria do nível de vida e o bem-estar social nas 

diversas regiões do Estado. 

 
 
1.3.2 Hipótese básica 
 
 

• A adoção do tratamento tributário diferenciado alterou 

significativamente o comportamento histórico do numero de empresas 

constituídas e extintas no Estado da Bahia. 

 
• A adoção do Regime Simplificado de Apuração do ICMS – SIMBAHIA 

favoreceu o aumento do número de empresas constituídas no Estado da 

Bahia, de 1999 a 2003. 

 

1.4 Objetivo 

 1.4.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar se o tratamento tributário diferenciado, estabelecido na legislação fiscal do 

ICMS do Estado da Bahia, proporcionou o incremento do número de empresas 

constituídas no Estado, no período de 1999 a 2003, como decorrência da aplicação 



  

do benefício fiscal, instituído pela Lei nº 7.357/98, que criou o Regime Simplificado 

de Apuração do ICMS - SIMBAHIA. 

 

1.4.2 Objetivo Específico 

 

• Comparar se houve aumento significativo de adesões empresariais ao 

Regime nos últimos 4 anos – 1999 a 2003 -, posteriores à Lei n° 7.357/98, 

que instituiu o tratamento tributário diferenciado aplicado à microempresa, na 

legislação do ICMS do Estado da Bahia, em relação ao sistema do tratamento 

tributário diferenciado anteriormente vigente, concedido às microempresas. 

  

• Através da análise comparativa dos números coletados, formar um conceito 

de avaliação se esses números correspondem ou não a um indicador positivo 

de satisfação social decorrente do que estabelece o artigo 164, Inciso I, da 

Constituição do Estado da Bahia (1989).  

 

• Oferecer, como forma sugestiva aos órgãos de estudos sócio-econômicos do 

Governo, as informações já coletadas, resultantes desta pesquisa, no sentido 

de, em decorrência desses resultados, puderem se aprofundar em estudos 

indicadores de outras possíveis causas que auxiliem conhecer o 

desenvolvimento regional, a elevação do nível de vida e o bem-estar social da 

população, como forma de se reduzir as desigualdades sociais no Estado, 

dentro dos fundamentos estabelecidos na Constituição Federal (1988), e na 

Constituição do Estado da Bahia (1989). 

 

1.5 - Justificativa 

O Estado da Bahia instituiu, através da Lei, n° 7.357 (1998), o Regime Simplificado 

de Apuração do ICMS – SIMBAHIA. Esse Regime dispensa o tratamento tributário 

diferenciado às categorias microempresa, empresa de pequeno porte e ambulantes.  

Tem como fundamento a Constituição Federal (1988), que recepcionou da Lei, nº 

7.2561 (1994), o conceito empresarial existente de microempresa e determinou em 

                                                
1
 Estatuto da Microempresa lei nº 7.256, de 27 de novembro de 1984. 



  

seu art.179, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão 

às microempresas e às empresas de pequeno porte, definidas em lei, tratamento 

jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações 

administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. Ou, pela eliminação ou 

redução destas por meio de lei, como meios de promover o desenvolvimento 

regional, a elevação do nível de vida e o bem-estar social da população. 

 

Com os fundamentos dos princípios gerais da ordem econômica2, a Constituição do 

Estado da Bahia (1989), estabelece em seu art. 164, que o Estado, atuará no 

sentido de promover o desenvolvimento econômico regional, que assegure a 

elevação do nível de vida e o bem-estar social, conciliando a liberdade de iniciativa 

com os ditames da justiça social.  

 

Ao instituir o Regime Simplificado do ICMS – SIMBAHIA, não se estabeleceu 

nenhum meio de informação social que não os de controles cadastrais e 

eminentemente fiscais dos contribuintes categorizados, que pudesse indicar um 

acompanhamento do comportamento social decorrente da adesão empresarial, 

como fator indicativo de resultados decorrentes da aplicação do benefício e dos 

incentivos fiscais instituídos no regime beneficente. 

 

A inexistência desses indicadores não permite ao governo se assegurar de que a 

medida jurídica instituída possa constituir fator determinante para promover a 

esperada redução das desigualdades regionais. Não consegue também detectar se 

houve ou se está havendo ineficiência da norma, por insatisfação do público 

empresarial que não a aderiu satisfatoriamente, por descontentamento das 

condições oferecidas, ou por inadequação com ramo empresarial preponderante na 

região. De modos que, pode se estar a exigir em determinada região, modificações 

na lei para adequá-la às realidades sociais esperadas, ou às necessidades sociais a 

que ela se propõe. Ou até a sua retirada do mundo jurídico em função da própria 

evolução social, ou da problemática diversificada que pode constituir o objeto 

econômico empresarial preponderante regionalmente. 

                                                
2
 Art. 170, Constituição Federal (1988). 



  

Nesse sentido, esta pesquisa pretende como forma inicial e empírica de levantar o 

problema, oferecer o seu resultado com informações para se desenvolver, em 

continuação, investigação mais aprofundada por órgão ou entidade competente que 

desenvolva estudos sócio-econômicos, através de pesquisa ou de outros meios de 

técnicas da informação. Que possibilitem conhecer e acompanhar as reais 

mudanças das condições sociais que ocorrem nas diversas regiões do Estado, bem 

como regionalmente. Tendo como decorrência os resultados da aplicação do 

Regime Simplificado de Apuração do ICMS – SIMBAHIA, a fim de orientar projetos 

de políticas sociais na elaboração de planos e programas de ação governamental, 

voltados para o desenvolvimento regional do Estado por meios dos seus incentivos 

fiscais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

2.1 Preceito constitucional da valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa 
 

A valorização do trabalho humano e a livre iniciativa constituem fundamentos 

basilares da ordem econômica brasileira. São preceitos Constitucionais elencados 

no art. 170, da Constituição Federal Brasileira (1988) -, que a todos asseguram uma 

existência digna, observando os princípios que incluem a redução das 

desigualdades regionais e sociais, o direito a busca do pleno emprego e estabelece 

o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras com sede e administração no país. A realização dessa satisfação só se 

caracteriza na medida em que as pessoas por elas objetivadas possam, 

efetivamente, ser alcançadas.  

 

As formas desse alcance, não obstante a preocupação dos governos desde o 

advento da Lei Federal n° 7.256 (1984), que foi revogada pela Lei, n° 9.841 (1999), e 

introduziu no país o Estatuto da Microempresa, vêm sendo constantemente 

aperfeiçoadas. Haja vista as sucessivas alterações e modificações legislativas, 

ocorridas desde então, a exemplo da lei, n° 8.864 (1994), que inovou o Estatuto da 

microempresa, estendendo alcances do benefício e criando a figura jurídica da 

Empresa de Pequeno Porte - EPP. 

 

Já a Lei Federal n° 9.317 (1996), por sua vez, cria para essa categoria de 

contribuintes novos alentos, tais como: incentivos fiscais e outras possibilidades de 

incrementar a sua sustentação e o crescimento administrativos sem as exigências 

dos controles fiscos-contábeis, comuns das categorias empresariais conceituadas 

por empresas normais. Referida lei criou o então instituto tributário do SIMPLES - 

“Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte”, que enseja, no âmbito tributário federal, a 

possibilidade de pagamento de diversos tributos mediante único recolhimento 

mensal originado de aplicação suportável de um percentual determinado, sobre o 

faturamento. 



  

2.2 Conceito e histórico do ICMS 

A hipótese de incidência do ICMS já foi palco para muitas divergências doutrinárias 

entre políticos, tributaristas e juristas de renome no cenário nacional. Isto por estar o 

Direito Tributário brasileiro extremamente ligado à Ciência Financeira, 

conseqüentemente, ligado também à saúde econômica do país e dos contribuintes. 

Destarte, enquanto uns viam na possibilidade de alargamento da esfera tributável do 

ICMS mais uma gloriosa fonte de receita para o Estado, outros a crucificavam em 

prol dos interesses dos cidadãos, os quais têm de arcar com o ônus da pesadíssima 

tributação brasileira. 

O ICMS passou então por uma larga evolução dentro do Direito Tributário Brasileiro. 

Trocou duas vezes de nomenclatura. Inicialmente foi capitulado como Imposto de 

Vendas e Consignações (IVC), sendo substituído mais tarde pelo Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias (ICM) e, finalmente, culminou no Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), mediante criação provisória por força do 

CONVENIO ICM 66/88, de 16 de dezembro de 1988. 

A partir daí, até à sua atual regulamentação pela Lei Complementar n° 87/96, foi 

submetido a normas de decretos-lei, leis complementares, outros convênios, 

resoluções e várias discussões travadas a respeito do que realmente seria o fato 

gerador deste imposto. 

Ao tratar dessa questão na sua redação original, o CTN chegou a imprimir uma 

natureza mista à hipótese de incidência do ICMS, quando esta versava sobre 

operação de fornecimento de mercadorias cumulada com obrigação conjunta de sua 

respectiva instalação (leia-se prestação de serviço). 

Com o advento do Decreto-lei n° 406 de 31.12.1968, o legislador houve por bem 

determinar que o ICMS incidisse, apenas, sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias, assim entendidas como a saída de mercadorias de estabelecimento 

comercial, industrial ou produtor; a entrada em estabelecimento comercial, industrial 

ou produtor, de mercadoria importada do exterior pelo titular do estabelecimento; e o 

fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em restaurantes, bares, 

cafés e estabelecimentos similares - artigo 1° do Decreto-lei 406 (1968).  



  

Entendeu, ainda, o legislador constituinte, no afã de discriminar as rendas 

tributárias, ser necessário tipificar os serviços que serviriam de base para a 

cobrança do outro imposto, o ISS. Elencou-os, em forma de uma lista, onde cada 

item constitui uma hipótese de incidência distinta do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISS). 

E mais, textualizou, no artigo 8°, parágrafo 2° do Decreto-lei 406 (1968), que o 

fornecimento de mercadorias cumulado com prestação de serviços não 

especificados na referida lista, fica sujeito ao ICMS. 

Tentou-se, dessa forma, a perfeita distinção entre as hipóteses de incidência dos 

dois impostos (ICMS e ISS). 

Não bastou, portanto, que o legislador especificasse quais os serviços ficariam fora 

do alcance tributável do imposto sobre circulação de mercadorias. Com o decorrer 

dos anos, novos serviços foram postos à disposição da comunidade, novos produtos 

foram chegando às prateleiras do mercado e a demanda consumidora aumentou 

cada vez mais. Foram surgindo novas relações entre o produtor, comerciante, 

industrial e o consumidor e, muitas delas, não encontravam guarida na hipótese de 

incidência do então ICM. 

Foi com a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de 

Outubro de 1988, que o ICM teve seu âmbito tributável alargado. Passaram a 

abranger, também, as operações sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, que assim ficou estabelecido: Art.  

155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  

 I -... 

II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 

no exterior. 

Da exegese do supracitado dispositivo constitucional, verifica-se que a esfera de 

incidência do antigo ICM passou a abranger as operações relativas à prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Mas 



  

somente esses dois tipos de serviços. Todos os demais tipos ficam sujeitos à 

hipótese de incidência do ISS, razão porque persistem opiniões divergentes de que 

a sua sigla deveria ter sido alterada para ICMDS ou ICMSS e não apenas ICMS – o 

que indicaria tão somente que os serviços que estão sob a égide o ICMS são 

apenas o de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

Mas não foi só a hipótese de incidência do ICMS que a CF/88 alterou. No artigo 34, 

§ 8° do ADCT, determinou o legislador que se, no prazo de sessenta dias contados 

da promulgação da Constituição, não fosse editada lei complementar para regular a 

instituição desse imposto, tal tributo se regeria por convênios celebrados entre os 

estados-membros da Federação. E foi o que aconteceu por oito anos. Já em 

Dezembro de 1988 foi celebrado o Convênio n° 66. Este convênio traçou normas 

gerais sobre o ICMS e vigorava em todo o país. Preencheu uma lacuna da lei, no 

período compreendido entre 1988 e 1996, quando da edição da Lei Complementar 

n° 87, que veio regulamentar, definitivamente, a matéria. Pouco depois da 

promulgação desta lei, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em decisão 

proferida no dia 21 de Março de 1997, considerou inconstitucional tal convênio, 

através da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 715-7-DF, fundamentando o 

julgamento da natureza provisória desse ato normativo. 

A Lei Complementar 87/96 repetiu o que já rezava o texto constitucional, vindo 

atender, apenas, ao disposto no inciso XII do parágrafo 2° do artigo 155 da CF/88, 

que determina caber à lei complementar estabelecer normas gerais a respeito do 

ICMS (fixar alíquotas, base de cálculo, fato gerador, determinar o sujeito passivo, 

etc). 

Assim, ao levantar a bandeira dos fatos cotidianos, inúmeras vezes repetidas 

(experiências), é que batem à porta do mundo jurídico para serem jurisdicizados e, 

levando em conta o progresso tecnológico e científico, demanda a necessidade de 

novas regras a serem impostas. E, mesmo que exista uma lei especificando quais 

as situações passíveis de incidência do ICMS, sempre vai haver uma tentativa, 

através dos princípios e da analogia, de enquadrar na letra legal aquilo que alinda 

não está descrito. Assim, embora o ICMS já esteja regulamentado como previu o 

legislador constituinte, muitas batalhas ainda são travadas quando a discussão gira 

em torno do fato gerador do tributo ou de sua hipótese de incidência.  



  

É o que se acende no momento presente, com a atual discussão acerca das 

hipóteses de incidência do ICMS, através dos debates desenvolvidos no Congresso 

Nacional, com a Emenda Constitucional, n° 41 (2003). Desta, novos ditames 

surgirão para a atual Reforma Tributária, carreando por certo novas formas para a 

tributação, arrecadação e distribuição do ICMS. Já se vislumbra, dos informes 

congressistas, um novo caráter de tributação do ICMS, no âmbito Federal, tirando 

dos Estados membros a prerrogativa histórica de legislar individualmente sobre esse 

tributo.  Por certo, o beneficiário não será o contribuinte que sempre paga a conta!  

 

2.3 O SIMBAHIA como Regime Tributário diferenciado, de apoio à 

microempresa na Bahia. 

 

O governo do Estado da Bahia, ao longo dos anos tem desenvolvido várias ações de 

políticas tributárias empresarias no sentido de evidenciar esforços na consecução 

dos propósitos estabelecidos pelos princípios constitucionais da ordem econômica, 

que estabelecem a adoção de políticas legislativas de incentivo, desenvolvimento e 

apoio a microempresa, como meios de poder reduzir as condições de desigualdade 

sociais, e criou, ultimamente, o Regime Simplificado de Apuração do ICMS – 

SIMBAHIA, instituído pela Lei, n° 7.357 (1998) e as suas especificações. 

 

Referida lei, regulamentada pelo já existente Dec. 6.284/97, que editou o 

Regulamento do ICMS do Estado da Bahia e alterações posteriores, dispensa 

tratamento tributário diferenciado aplicado à microempresa, empresa de pequeno 

porte, e ambulante, e proporciona ao empresariado dessas categorias econômicas 

os meios de criação e desenvolvimento da microempresa em todo o Estado. 

Oferecendo grandes facilidades de operacionalização aos seus titulares ou sócios 

permitidos em lei, desobrigando-as da exigibilidade de diversos procedimentos de 

controles fiscos-contábeis, visando atingir as possibilidades de realização do 

desenvolvimento e da melhoria do nível de vida e o bem-estar social, como meio de 

reduzir as desigualdades sociais neste Estado.  

Porém, não vislumbra referida lei, de contemplar as desigualdades regionais que 

diversificam a economia produtiva do Estado, por região. Pois que a existente 



  

legislação tributária estadual dispensa tratamento genérico, com aplicação do 

benefício a essas categorias econômicas empresariais no Estado como um todo, 

não levando em conta as peculiaridades distintas e as dificuldades que caracterizam 

a economia individual em suas diversas regiões. Por exemplo, não são iguais as 

condições sócio-econômicas que caracterizam o desenvolvimento dos municípios da 

região de Barreias, nem das regiões metropolitanas de Salvador e Feira de Santana, 

em relação às dos municípios da região do Litoral Extrema Sul da Bahia, onde 

predomina toda a favorabilidade econômica do turismo ambiental e hoteleiro, pela 

suas belas praias e paisagens paradisíacas.  

Mas, o pensamento que defende um território regionalizado não se confunde com a 

hipótese de se dividir a Bahia, como se levantou antes no início da década de 80 do 

século XX, e serviu de diversas manifestações, contra e a favor, pelo possível 

surgimento de mais um estado nordestino que surgiria das regiões Sul e Extremo sul 

do Estado. 

Contudo, não mudaram tanto as condições de diferenças e dificuldades sociais 

naquelas regiões e em outras do Estado. Mesmo tendo essas regiões, com certa 

freqüência, recebido alguns investimentos sociais federais e estaduais, Inclusive os 

incentivos fiscais de tratamento tributários diferenciados, em favor da microempresa, 

empresa de pequeno porte, e ambulantes, o atual Regime SIMBAHIA, não 

contemplam as situações peculiares das regiões diversas como já referidas. 

A idéia de regionalização político-administrativa não deve decorrer de condições ou 

situações meramente momentâneas, ou de oportunidades por interesses políticos 

eleitorais apenas. Mas nascer da necessidade sociológica de se promover o 

desenvolvimento social o mais uniforme possível e sustentado, de modos a se 

reduzir, efetivamente, as desigualdades existentes entre as populações mais 

assistidas do estado – diga-se Salvador e Cidades metropolitanas -, e as populações 

distantes, urbanas ou rurais que compõem as regiões do longínquo interior do 

Estado. 

Nesse sentido, existem também outros trabalhos desenvolvidos, nas doutrinas e 

acadêmicos, a exemplo do que escreve Silvio Bandeira de Mello e Silva (2004), 

sobre os desequilíbrios regionais no Estado da Bahia, e afirma:  

[...] é extremamente importante analisar e formular uma nova política nacional de desenvolvimentos 
regionais visando a reduzir, de forma efetiva, os desequilíbrios macro, meso e microrregionais. 



  

[...] Por outro lado, cresce, nos últimos anos, a importância da perspectiva regional em nível estadual; 
ou seja, os estados brasileiros, considerando as dimensões das desigualdades especiais, passam a 
valorizar cada vez mais a análise de suas questões regionais, associadas à formulação de políticas 
que visem a reduzir os desequilíbrios intra-estaduais. 

[...] No caso do Estado da Bahia, isto se torna imprescindível, com base nos seguintes aspectos: 

a) a complexidade do território baiano, considerando sua grande extensão e diversidade. A Bahia, só 
como exemplo, com 564.692Km2, é um pouco maior que a França e 25 vezes maior que o vizinho 
estado de Sergipe, e ainda com uma população 7,32 vezes maior que a desse estado. A Bahia 
apresenta, por conseguinte, um número expressivo de grandes e diversificadas regiões naturais e de 
regiões de caráter histórico, socioeconômico, cultura e político; 

b) a exemplo do Brasil, do qual se pode dizer que o território baiano é um expressivo resumo histórico 
e geográfico, a Bahia apresenta grandes desequilíbrios socioeconômicos regionais, mas com 
importantes especificidades; 

c) da mesma forma que o Brasil, mas com expressivas particularidades, o estado da Bahia necessita 
definir uma sólida política estadual de desenvolvimento regional [...]. 

 

2.4 O Regime SIMBAHIA e suas distorções conceituais 

 

Nem a Lei n° 7.357 (1998), nem o Decreto nº. 6.284 – RICMS-BA (1997), e suas 

alterações posteriores, aplicadas a microempresa, empresa de pequeno porte e 

ambulante, se caracterizam como a melhor forma de se atingir o objetivo proposto 

de proporcionar benefícios a título de incentivos fiscais como pressupostos para o 

crescimento e à adesão empresarial. Porque decorrem de ambas injustas condições 

nos critérios estabelecidos, tanto para o enquadramento quanto para a permanência 

das categorias no referido regime.  

Os parâmetros do beneplácito são os limites de valores preestabelecidos como 

condições econômicas, que vão determinar o enquadramento individual dos 

contribuintes, por faixa de receita bruta anual. Quanto menor for a receita bruta 

anual, benéfica será essa condição para se manter enquadrada na condição de 

microempresa. Demonstra, aparentemente, beneficiar igualmente a todas as 

categorias ali enquadradas. Ao revés, qualquer possibilidade de crescimento, 

mesmo dentro de um determinado tempo de permissão observada às categorias, 

equivale dizer que extingue-se-lhe o direito do benefício. Portanto, o crescimento 

será sempre uma ameaça. 

 

Resta compreender ainda, que essa ameaça, por ser desfavorável ao interesse e ao 

desenvolvimento empresarial, suscita nesta categoria uma criatividade de solução 

maquiada, portanto, ilegal ao próprio objetivo da lei, fazendo surgir as alternativa 



  

proibidas na figura dos “laranjas”, que têm o preposto empresarial de, em nome 

próprio, mas com o capital e a mesma atividade fim de continuação da 

microempresa impossibilitada, movimenta em nome de terceiros por ter o seu limite  

legal atingido. Impedindo assim a continuidade do benefício fiscal. Logo, a 

modalidade do benefício não é justa como se apresenta.            

 

Analisando por outro aspecto os dispositivos que regulamentam o tratamento 

diferenciado aplicado à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, e Ambulante, 

verifica-se, também, grande elenco de obrigações fiscais e acessórias a cumprir, 

contido no rol das exceções do art. 408-C, do Decreto, nº 6.284 - RICMS-BA (1977). 

Principalmente para a Microempresa, enquanto essa constitui a maior condição 

empresarial do Regime. 

.  

Por outro lado também, é pertinente observar que, o tratamento tributário 

diferenciado, na forma atual da vigente legislação, não contempla questões 

regionais, caracterizadoras das diferentes regiões que integram os municípios do 

Estado da Bahia. Na verdade, até prejudica e penalizar a microempresa, a empresa 

de pequeno porte e o ambulante, que supostamente pretenderiam serem 

beneficiadas. Isso se constata pelo fato concreto de que as operações de entradas e 

saídas de mercadorias sujeitas ao regime de antecipação ou substituição tributário 

do ICMS, quando realizadas também por essas empresas, não se aplica o benefício 

do tratamento tributário diferenciado, e sofrem a tributação antecipada do imposto 

igualmente como se aplica a qualquer outra categoria conceituada por empresa  

regime normal.  

E, ainda, são obrigadas a incluir o valor de aquisição de tais mercadorias – frise-se: 

já tributadas pela a antecipação e com o respectivo imposto também já recolhido -, 

na soma das entradas conjuntas de todas as mercadorias, adquiridas para 

comercialização durante o exercício, tributadas ou não, mais as entradas tributadas, 

mesmo não sendo mercadorias do regime de antecipação ou substituição tributária. 

E ficará impedida também de utilizar quaisquer créditos fiscais decorrentes dessas 

aquisições.  



  

A soma dessas entradas servirá de parâmetros para a aplicação do percentual a ser 

deduzido da receita bruta, da qual irá resultar a apuração do ICMS Regime 

SIMBAHIA, do exercício seguinte, a ser recolhido em valores mensais através da 

conta de energia elétrica, indicada pelo contribuinte em suas informações fiscais na 

DME. 

Por fim, o tratamento tributário diferenciado, se proposto dentro dos princípios que 

fundamentam a Ordem Econômica Brasileira, esculpida na Constituição Federal 

(1988) como condições de incentivos fiscais, para reduzir as desigualdades 

regionais existentes em cada unidade da federação, precisam contemplar também o 

cumprimento do princípio da Isonomia, que compõe os direitos fundamentais dessa 

mesma Constituição, que em seu art. 5° estabelece: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...]  

 

Mas, da igualdade estabelecida na magna carta não se permite confundir com o 

tratamento desigual que se deve aplicar aos desiguais, na exata medida de suas 

desigualdades. Ressalta-se que esse tratamento dispensado às microempresas em 

regiões diferentes do estado, deve obedecer aos preceitos dos mandamentos 

constitucionais que não se configuraria espécie de dispositivo discriminatório viciado, 

já que essa discriminação não poderá ocorrer como arbitrariedade ou escolhas de 

preferências pessoais e subjetivas. Verificar-se-á pela distinção que deve haver 

entre os desiguais, que devem ser tratados desigualmente, na exata medida dessas 

desigualdades, baseando-se nos preceitos jurídicos supracitados, consagrados 

constitucionalmente, que constituem distinção plenamente legal e vinculados. Vale 

trazer aqui a lição de Justen Filho (1998 p.47), que diz:  

[...] será inválida a discriminação criada pela própria lei ou ato administrativo que não retrate uma diferença 

efetiva no mundo real. Sob esse ângulo, o direito apenas pode criar o tratamento jurídico diferenciado. Mas a 

diferença, em si mesma, existe antes e fora do direito. 

 

É certo que não é único o entendimento de Justen Filho (1998, p.47). Entendimento 

igual é também o de Alexandre de Moraes (1999, p.75), que afirma: 

[...] o que se veda são as diferenciações arbitrária, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos 

casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de justiça, pois o 



  

que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o 

elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito, sem que se esqueça, 

porém, como ressalvado por Fábio Konder  Comparato, que as chamadas liberdades materiais têm por objetivo a 

desigualdade de conduções sociais, meta a ser alcançada, não só por meio de leis, mas também pela aplicação 

de políticas ou programas de ação estatal.   Arremata, por fim, Sacha Calmon (2001, p.80): [...] Pois bem, o 

princípio da igualdade da tributação impõe ao legislador discriminar adequadamente os desiguais, na medida de 

suas desigualdades; não discriminar entre os iguais, que devem ser tratados igualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III - METODOLOGIA 

 

3.1 – Objeto 

 

Este estudo tem como objeto a microempresa, empresa de pequeno porte e o 

ambulante, de que tratam a Lei, n° 7.357 (1998), que instituiu o tratamento tributário 

diferenciado dispensado a essa categoria empresarial e criou o Regime Simplificado 

de Apuração do ICMS - SIMBAHIA, que integra a legislação tributária do ICMS no 

Estado da Bahia, e a adesão empresarial a esse regime.  

3.2 Tipo de Pesquisa 

3.2.1 Quanto ao objetivo da metodologia 

 

Para explicitar o problema e aprofundar os estudos sobre o seu objeto, esta 

pesquisa exploratória, se realizou com os levantamentos de dados e estudos 

bibliográficos pesquisados.  

 

3.2.2 Quanto ao delineamento da pesquisa 

 

O delineamento foi desenvolvido com o tipo de pesquisa bibliográfica, a partir de 

fontes literárias já elaboradas, tais como livros, artigos científicos, publicações 

periódicas, sites de Internet e bancos de dados. Permitindo a contemplação de 

ampla gama de fenômenos, provenientes de fontes seguras que se permitem 

certificar-se, bem como documental em que se utilizou a legislação do ICMS e dados 

internos da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.   

 

3.3 Procedimento 

 

Foram realizados levantamentos através dos registros disponíveis, publicados em 

bancos de dados pelo site de Internet do Departamento Nacional de Registro de 

Comércio - DNRC, os quais demonstram os números de registros, anualmente, por 

constituição e por extinção de empresas dos tipos Limitada e Firma Individual, no 

País, na Região Nordeste e no Estado da Bahia, nos períodos de 1995 a 2003. 



  

Trabalhamos, entretanto, com os dados de informações relativos às firmas 

individuais e às sociedades por quotas de responsabilidades limitadas no Estado da 

Bahia, que são as das categorias contempladas pelo Regime SIMBAHIA, 

compreendendo o qüinqüênio 1999 a 2003.  

 

Buscou-se junto ao IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Agência 

de Teixeira de Freitas – BA informações de elementos estatísticos que indicassem 

ter havido, ou não, o desenvolvimento econômico, a melhoria do níveo de vida e o 

bem-estar social, regionalmente, ou no Estado, em decorrência dos benefícios 

proposto na Lei Nº. 7.357 (1998), instituto do Regime Simplificado de Apuração do 

ICMS – SIMBAHIA. Inexistem esses dados junto ao IBGE. 

 

Foram buscadas informações junto a Diretoria de Planejamento da Fiscalização - 

DPF, da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, bem como no sistema de 

informações Banco de Dados “PGM”, da Superintendência de Administração 

Tributária – SAT, da Secretaria da Fazenda, de acesso ao servidor, onde se 

pudessem obter algumas informações relativas ao período e à pesquisa propostos, a 

partir de 1999 a 2003. Tendo como finalidade conhecer e constatar, com os referidos 

dados, se a adesão empresarial ao Regime SIMBAHIA, proporcionou o 

desenvolvimento econômico, a elevação do nível de vida e bem-estar social, 

regionalmente, ou no Estado como um todo. Mas esses Órgãos não detém o 

controle dessas informações, nem possuem elementos informativos que conduzam a 

essa conclusão. 

 

Foram utilizadas ainda as informações adquiridas, disponíveis no site de Internet da 

SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, livremente 

disponibilizados, que foram acessadas, bem como as informações do material 

literário relativo ao objeto deste estudo, obtidos através da edição da Série Estudos 

e Pesquisas – Desigualdades Regionais 67, da SEI - Superintendência de Estudos 

Econômicos e Sociais da Bahia. Esses materiais de estudos foram fornecidos pelo 

IBGE, no atendimento concedido para este trabalho. 

 

 

 



  

 

IV. RESULTADOS DA PESQUISA E ANÁLISE DE DISCUSSÃO 

 

 

4.1 – Resultados relativos ao comportamento de Constituição de Empresas 

 

4.1.1 – Discussão e Análises do seguimento firma individual e seu 

comportamento 

 

 

Utilizando-se dos Quadros e dos Gráficos seguintes que demonstraram os 

resultados desta pesquisa, não se pode afirmar que o esperado desenvolvimento 

modelado pelo tratamento tributário diferenciado, instituído pelo Regime SIMBAHIA, 

alcançou o seu objetivo. Também não será imprudente afirmar que esse 

desenvolvimento não veio, ou está por vir, apesar dos seus cinco anos de existência 

e vigência social. 

 

É o que se pode constatar dos números a seguir apresentados, indicadores de 

resultados de todas as informações obtidas para a análise da adesão empresarial ao 

Regime SIMBAHIA, sobre o comportamento, as constituições e extinções de 

empresas no Estado da Bahia, no período de 1999 a 2003.  

 

Assim apontam os quadros abaixo e os seus indicadores estatísticos, aqui 

estudados, analisados e colacionados como fundamentação, para que sejam 

observados. 

 

Inicialmente e a título de ilustração, reproduzimos a seguir as demonstrações dos 

números constantes do quadro 1, que são todas as constituições de empresas no 

Brasil, mês a mês, por cada ano, de janeiro de 1995, a dezembro de 2003. Trata-se 

de números gerais de âmbito nacional, incluindo os números do Estado da Bahia, 

que também integram esse resultado nesse mesmo período, logo, desde antes e 

durante a vigência do regime tributário do SIMBAHIA.   

 

 



  

Quadro 1- 

 
CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS - BRASIL - 1995-2003 

MESES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

     Janeiro 43.889 37.118 32.945 32.961 33.055 32.305 37.345 34.048 23.522 

     Fevereiro 41.429 36.035 35.793 37.888 31.798 41.391 36.692 32.853  34.280 

     Março 56.043 40.973 44.729 43.689 45.662 40.596 46.361 39.301  35.155 

     Abril 42.680 39.254 53.110 39.496 38.249 36.406 40.114 42.248  37.081 

     Maio 46.219 43.690 44.161 38.594 41.526 43.173 47.353 38.772  41.649 

     Junho 40.443 40.077 49.243 41.207 42.326 39.899 41.985 35.363  40.906 

     Julho 42.129 49.483 48.679 39.848 44.657 39.433 43.491 41.055  50.106 

     Agosto 48.056 42.241 47.976 41.912 45.836 43.791 48.238 37.075  41.115 

     Setembro 40.140 41.430 53.929 39.473 42.207 36.179 39.264 38.918  43.091 

     Outubro 42.090 39.870 46.213 38.682 39.163 38.042 43.539 41.038  52.124 

     Novembro 41.382 40.057 41.388 39.860 37.999 38.273 36.942 34.992  38.729 

     Dezembro 34.987 32.464 35.055 33.518 34.867 31.114 29.587 29.488  34.455 
TOTAL 519.487 482.692 533.221 467.128 477.345 460.602 490.911 445.151  472.213 

Fonte: Departamento Nacional de Registro do Comércio, 2004.  
 

 

 
A partir do quadro 2, a seguir, passa-se a analisar como ocorreu o comportamento 

empresarial, do seguimento firma individual, relativa ao número de constituição, 

na região nordeste, mas com especificidade e enfoque para os, resultados no 

Estado da Bahia.    

 
Quadro 2- 

 
 

 CONSTITUIÇÃO DE FIRMAS INDIVIDUAIS POR REGIÃO NORDESTE E NA BAHIA - 1995-2003 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

NORDESTE 55.304 56.019 60.296 56.061 57.984 51.445 52.906  48.258 49.624 
     Bahia 11.917 13.395 15.150 15.486 16.296 14.652  15.591  14.454  14.286 
          
Fonte: Departamento Nacional de Registro do Comércio, 2004. 
 

 

Assim, observa-se que no quadro acima, nos anos de 1995, a 1998, os números 

anuais de constituição de firmas individuais, na Bahia, foram ascendentes; nesses 

quatro anos, ainda não vigorava o regime beneficente do SIMBAHIA, que foi 

instituído em 1998, e passou a vigorar a partir do ano de 1999. 

 

A partir de 1999, mesmo com o impacto político-publicitário de lançamento e início 

legal da vigência do Regime Simbahia, o número de constituição de firmas 

individuais só se elevou, durante o ano de 1999. Essa mesma euforia não se repete 



  

nos anos subseqüentes, inclusive até 2003. E, nesses dois últimos anos de 2002 e 

2003, acentua-se, mais ainda, a redução de novas constituições de firmas 

individuais. 

 

 Com base nesses resultados e utilizando a fórmula de cálculo matemático pela 

regra de três, obtém-se os resultados da leitura do gráfico 1, onde se vê que os 

números de constituição de firma individual que se elevou para 16.296 constituições 

no ano de 1999, não se sustentou em relação às constituições realizadas nos anos 

seguintes. Mantendo-se apenas com uma média anual em torno de 14.745 

constituições por ano, entre os anos de 2000 a 2003. 

 
 

O Gráfico 1, representa as variações anuais de constituições de firmas individuais 

desde 1995 até 2003, possibilitando sejam verificadas essas variações antes e 

depois do Regime SIMBAHIA. 

 

Gráfico 1 - Constituição de firmas individuais na Região Nordeste e no Estado da Bahia – 1995-2003. 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nordeste

Bahia

Fonte: Departamento Nacional de Registro do Comércio, 2004. 

 

É importante lembrar que, em 1995, ocorreram 11.917 constituições de firmas 

individuais. E nos três anos subseqüentes: 1996, com 12% a mais, ocorreram, 

13.395 aberturas de firmas individuais. Em 1997, em relação a 1996, o aumento de 

constituição de firmas foi em 13% a mais. Enquanto que durante o ano de 1998, 

apenas 2%, a mais se inscreveram como firmas individuais na Bahia.  

 

Por outro lado, em 1999, ano do apogeu esperado pela vigência do Regime 

SIMBAHIA, o registro de firmas individuais foi surpreendentemente pífio! Apenas 5%, 



  

a mais, de firmas individuais acresceram o quadro de contribuintes que pretenderam 

se beneficiar do programa simplificado SIMBAHIA.  

 

No ano 2000, os novos contribuintes que se inscrevem como firmas individuais na 

Bahia correspondem a 10%, a menos que em 1999. E, em 2002, em relação aos 

que se inscreveram no ano de 2001, registra-se novamente, uma queda com o 

percentual de 7%, a menos, em relação aos 15.591, novos inscritos do ano de 2001.  

 

Tem-se por fim a afirmar que a constituição de firmas individuais, a partir da 

instituição do regime diferenciado SIMBAHIA, não ocasionou nenhuma mudança 

significativa no comportamento de constituição de firmas individuais na Bahia, que 

se pudessem com isso afirmar que a adesão empresarial ao Regime SIMBAHIA, 

proporcionou o desenvolvimento econômico, a elevação do nível de vida e o bem-

estar social como forma de se corrigir as desigualdades no Estado da Bahia. 

  

4.1.2 – Discussão e Análises do seguimento sociedade limitada e seu 

comportamento 

 

Este segmento empresarial de contribuintes também alcançados pelo Regime 

Simplificado de Tributação do ICMS, é o das sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada, cujo Quadro 3 a seguir, esboça os números de 

constituição relativos ao comportamento realizados anualmente nos períodos anuais 

desde 1995 a 2003.  

 

O Gráfico 2, seguinte, por sua vez, representa também esses mesmos números e os 

respectivos percentuais de variação, apurados com aplicação do cálculo matemático 

de regra de três.  

Quadro 3- 
 

 

CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES LIMITADAS POR REGIÃO NORDESTE E NA 
BAHIA-1995-2003 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
NORDESTE 30.489 30.143 35.043 33.561 32.577 33.016 34.390 31.241  29.516 
     Bahia 11.738 12.106 14.128 13.507 12.304 12.501  12.948  11.639  10.509 
          
Fonte: Departamento Nacional de Registro do Comércio, 2004. 



  

 

 

Observa-se que no período anual de 1995 a 1998, anteriores, portanto à instituição 

do Regime SIMBAHIA, o número anual de constituição de empresas nesse período 

não apresenta variações diferentes das empresas constituídas sob o referido regime. 

Entretanto, diferentemente do período anterior ao REGIME SIMBAHIA, mas se 

constata, a partir de 1999 até 2003, variações anuais com quedas nos números de 

constituições de sociedade. 

 

Nesses últimos cinco anos de vigência do SIMBAHIA, de 1999 a 2003, registra-se 

um decréscimo nos úmeros anuais de constituição de sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada, inclusive no próprio ano de 1999, não obstante o impacto 

político-publicitário de lançamento e vigência do Regime, quando se verifica que 

houve uma queda de 8,90%, no número de constituições, em relação às constituídas 

em 1998.  

 

 

No gráfico 2, a seguir, vêem-se essas leituras nas variações anuais que 

correspondem às barras de constituição das sociedades por quotas de 

responsabilidade limitadas, no Estado da Bahia, na cor roxa, a partir do ano de 

1995, até 2003. As barras na cor lilás, correspondem às da região Nordeste nesse 

mesmo período. 

 
Gráfico 2 – Constituição de sociedade limitada na Região Nordeste e no Estado da Bahia – 1995-2003 
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Fonte: Departamento Nacional de Registro do Comércio, 2004. 

 
 

Constata-se portanto, que nos dois últimos anos 2002 e 2003, ocorreram os mais 

baixos índices de constituição de sociedades limitadas no Estado da Bahia, quando 



  

se registra o percentual 89,89% de inscritos no ano de 2002, relação aos inscritos 

em 2001; e em 2003, um percentual de 90,29%, de inscritos em relação aos de 

2002. Decaindo, portanto, de ano para não, desde o advento do Regime SIMBAHIA.  

 
 
 

 
 

4.2 – Discussão e Análise de Resultados relativos ao comportamento de 

Extinção de Empresas 

 
 

O quadro 4, abaixo, ilustra as demonstrações gerais, concernentes aos números de 

extinção de empresas, no Brasil, mês a mês de janeiro de 1995 a dezembro de 

2003, compreendendo todos os Estados Brasileiros, inclusive Bahia, portando, 

desde antes e durante a vigência do Regime Tributário SIMBAHIA.  

 

Quadro 4- 
 
 

EXTINÇÃO DE EMPRESAS - BRASIL - 1995-2003 

MESES  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

     Janeiro 3.908 3.490 4.239 4.243 4.614 8.284 7.539 9.901 8.772 

     Fevereiro 3.293 3.101 3.115 3.941 3.724 8.570  6.009  8.538  8.209 

     Março  4.311 3.378 3.438 4.639 5.003 8.217  7.712  10.009  8.292 

     Abril 2.855 2.981 3.762 4.273 4.055 7.221  6.901  11.070  8.983 

     Maio 3.433 2.967 3.486 4.205 4.155 8.381  7.331  9.977  9.440 

     Junho 2.811 2.817 3.806 4.727 4.927 7.533  6.685  9.462  9.764 

     Julho 3.518 4.095 4.439 5.366 5.488 7.344  7.553  11.855  11.099 

     Agosto 4.045 4.510 4.659 5.251 5.638 9.982  7.553  11.353  8.059 

     Setembro 3.879 4.466 5.292 5.221 6.285 8.644  4.567  12.906  10.691 

     Outubro 3.921 4.818 4.999 5.126 6.960 8.998  5.368  14.071  14.378 

     Novembro 4.614 4.297 4.289 5.249 8.320 8.324  5.607  13.104  13.062 

     Dezembro 3.987 4.289 5.021 5.486 10.249 8.468  9.259  14.487  12.065 
TOTAL  44.575 45.209 50.545 57.727 69.418 99.966  82.084  136.733  122.814 

Fonte: Departamento Nacional de Registro do Comércio, 2004. 
 
 
 

A partir do Quadro 5 e do respectivo Gráfico 3, abaixo, teremos para análises o 

comportamento das extinções de empresas, dos seguimentos firmas individuais e 

sociedades por quotas de responsabilidade limitada, no Estado da Bahia, nos 

períodos de estudo objeto desta pesquisa.   

 
 



  

4.2.1 – Discussão e Análises das Extinções do seguimento Firma Individual  

 
Quadro 5- 

EXTINÇÃO DE FIRMAS INDIVIDUAIS POR REGIÃO NORDESTE E NA BAHIA-1995-2003 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

NORDESTE 3.327 3.622 3.907 5.599 6.134 8.058 6.736   11.899   11.159 
     Bahia 632 656 723 1.327 1.618 2.097  1.350  2.138  1.948 
          
Fonte: Departamento Nacional de Registro do Comércio, 2004. 
 
 

Observa-se na leitura o quadro 5, acima, a partir do ano de 1995 até 1998, na 

Região Nordeste do país, que o número anual de extinção de firmas individuais foi 

sempre crescente, numa média anual entre 7% e 8% ao ano; exceção se faz ao 

próprio ano de 1988, quando se registra um percentual expressivo em torno de 43% 

de extinções a mais do que em 1997, cuja tendência nordestina assim se repete 

anualmente até 2003. 

 

Essa mesma leitura nos mostra semelhante comportamento no quadro de extinções 

de firmas individuais no Estado da Bahia, onde, de 1995 a 1997, a média anual 

dessas extinções teve variações entre 3 e 10 por cento por cada ano. Mas em 1998, 

ocorreu um pico de aproximadamente 84% a mais de firmas individuais extintas, em 

relação às extinções ocorridas no ano de 1997. 

 

A partir do ano de 1999, a extinção de firmas individuais na Bahia, só apresentou 

redução nos números ocorridos no ano de 2001, quase em igualdade com os 

números ocorridos em 1998. Em 2002, ocorreram 58% a mais de extinções, em 

relação às havidas em 2001. Apenas em 2003, é que se registra um pequeno 

percentual em torno de 9% a menos, de extinções de firmas individuais, isso em 

relação ao ano de 2002. 

      

 

O Gráfico 3, abaixo, nos mostra a evolução anual dessas extinções, relativas às 

movimentações ocorridas nos anos de 1995 a 2003, que não se modificaram nem a 

partir da vigência do Regime Diferenciado SIMBAHIA, quando entrou em vigor a 

partir de 1999. 

 
 



  

Gráfico 3-Extinção de Firmas Individuais na Região Nordeste e no Estado da Bahia – 1995-2003. 
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Fonte: Departamento Nacional de Registro de Comércio, 2004. 

 
Demonstrando, portanto, nesse seguimento empresarial de firmas individuais, que o 

Regime SIMBAHIA, não modificou o rítimo crescente das extinções das firmas 

individuais. Ao contrário, o acréscimo de extinção se acelera exatamente a partir do 

ano de 1999, vigência do Regime diferenciado.   

 

 
4.2.2 – Discussão e Análises das extinções do seguimento Sociedade Limitada 
 

 
Quadro 6- 

 
EXTINÇÃO DE SOCIEDADES LIMITADAS POR REGIÃO NORDETSE E NA BAHIA-1995-2003 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

NORDESTE 2.035 2.361 2.521 3.707 3.788 4.593 3.369 5.089   4.676 

     Bahia 428 675 732 1.316 1.150 1.596  931 1.680   1.476 
          
Fonte: Departamento Nacional de Registro do Comércio, 2004. 
 

 

O Quadro 6, acima, de extinção de sociedades por quotas de responsabilidade 

limitada, também nos mostra, por Região Nordeste do país, bem como no Estado da 

Bahia, a mesma tendência de extinção anual de sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada, que se verificou com as firmas individuais no mesmo 

período de 1995 a 2003. 

 

Sendo que, em sentido apenas numérico, as sociedades por quotas limitadas 

tiveram menor baixa, anualmente, do que as firmas individuais. Mas não se 

configura por uma manutenção nesse seguimento empresarial de uma adesão 

desse seguimento ao Regime SIMBAHIA. Pois que, também nos itens de 



  

constituição, (quadros 2 e 3), as sociedades por quotas de responsabilidade 

limitadas se constituem número inferior que as firmas individuais.    

 

Entretanto, as baixas por extinção de sociedades por quotas de responsabilidade 

limitada, anualmente, de 1999 a 2003, tiveram índices sempre crescentes, chegando 

a 38% em 2000, e 80%, em 2002, respectivamente, em relação às extinções 

ocorridas nos anos anteriores 1999, e 2001, como demonstra o gráfico 4, e suas 

variações abaixo. Logo, também nesse seguimento empresarial o Regime Simbahia 

não se diferenciou do que com ele ocorreu no seguimento firmas individuais, 

conforme analisados acima. 

 

 

Gráfico 4-Extinção de Sociedades Limitadas na Região Nordeste e no Estado da Bahia – 1995-2003. 
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Fonte: Departamento Nacional de Registro do Comércio, 2004. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

V - CONCLUSÕES 
 
 

O esperado desenvolvimento sócio-regional, modelado nos princípios constitucionais 

da valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com a finalidade de 

assegurar a todos existência digna, visando a melhoria do nível de vida e o bem-

estar social na Bahia, ainda não veio, ou está por vir. Ou veio e não foi assimilado 

pela categoria empresarial.  

Os meios para a realização desse desenvolvimento social, na conformidade com a 

Lei Estadual, Nº. 7.357 (1998), seriam proporcionados pelo tratamento tributário 

diferenciado e simplificados do ICMS, destinado à microempresa, empresa de 

pequeno porte e ambulante, que instituiu o Regime SIMBAHIA, no Estado da Bahia. 

Aplicada a vigência da referida Lei,  para se saber como esta foi recepcionada pelos 

seguimentos empresariais por ela alcançados, assim como se desse alcance 

resultou uma adesão empresarial ao regime de modo a se ter atingido o seu objetivo 

de reduzir as desigualdades sociais no Estado, os resultados obtidos nesta pesquisa 

não asseguram a afirmação dessa hipótese.  

Isto se conclui com base nos resultados obtidos em que se levantou os números de 

empresas alcançadas pelo Regime SIMBAHIA, tomando por base quatro anos 

anteriores, e os cinco anos posteriores à vigência da Lei 7.357 (1998), que instituiu o 

referido regime. 

No seguimento firma individual a pesquisa mostrou que no Estado da Bahia, maior 

crescimento de constituição de firmas durante os anos 1997 e 1998, anteriores, 

portanto ao Regime, cujos índices de constituição conforme se lê no Gráfico 1, não 

foi superado nem se igualou, em nenhum dos anos seguintes, aos índices de 

constituição de firmas individuais, de 1999 a 2003, na vigência do Regime 

SIMBAHIA. É que se constata na leitura do gráfico 1, repetido abaixo. 

 

 

 



  

 

Gráfico 1 - Constituição de firmas individuais na Região Nordeste e no Estado da Bahia – 1995-2003. 
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Fonte: Departamento Nacional de Registro do Comércio, 2004. 

 

 

Por outro lado, o número de extinções de firmas individuais no Estado da Bahia, nos 

quatro anos anteriores ao Regime Simplificado, foi bem menor anualmente, entre 

1995 a 1998, do que essa mesma movimentação ocorrida a partir de 1999 até 2003. 

   

Os índices de extinção de firmas individuais a partir do ano de 1999, se elevam, 

anualmente e principalmente durante os anos 2000, 2002, e 2003, conforme leitura 

que se faz no Gráfico 3, seguinte. 

 

Gráfico 3-Extinção de Firmas Individuais na Região Nordeste e no Estado da Bahia – 1995-2003. 
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Fonte: Departamento Nacional de Registro de Comércio, 2004. 

 

 

Ora, se o número de constituição de firmas individuais no período pesquisado, 

desde 1999 até o ano de 2003, não se elevou anualmente, e ainda ao contrário 

sofreu as quedas anuais conforme analisados; e em contrapartida, o número de 



  

extinção de firmas individuais no mesmo período pesquisado, apresentou freqüente 

elevação, o que se pode concluir é que, neste seguimento empresarial de firma 

individual, o Regime SIMBAHIA, não evitou e nem modificou o quadro social 

existente no Estado desde antes de sua vigência. Donde se pode inferir que o 

referido Regime SIMBAHIA, no que se refere ao desenvolvimento econômico, à 

elevação do nível de vida e o bem-estar social, pelo resultado da adesão, também 

não atingiu o objetivo proposto na Lei que o instituiu. 

 
 

No que se refere ao seguimento empresarial sociedade por quota de 

responsabilidade limitada, o resultado da análise também constatam as mesmas 

tendências ocorridas nos resultados da análise das firmas individuais. 

 

O Gráfico 2, nos mostra que em 1997 e 1998, ocorreram os maiores índices de 

aumento de constituição de sociedade limitada. Enquanto que, nos anos de vigência 

do Regime SIMBAHIA, de 1999 A 2003, apenas em 2001, houve pequeno e tímido 

aumento no número anual de constituições. Ficando, portanto no geral durante toda 

a vigência do referido Regime, sempre abaixo dos números anuais de constituições, 

ocorridas antes da vigência referido Regime.  Repete-se abaixo o Gráfico 2, com a 

leitura que se registra. 

 
  
Gráfico 2 – Constituição de sociedade limitada na Região Nordeste e no Estado da Bahia – 1995-2003 
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Fonte: Departamento Nacional de Registro do Comércio, 2004. 

 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

Reafirmando, portanto as tendências acima de que à adesão empresarial ao Regime 

SIMBAHIA, não foi capaz de alterar o comportamento de constituição de empresas 

no Estado da Bahia, no período de 1999 a 2003, como igualmente ocorreu com o 

seguimento firma individual.  

 

Por outro lado, as extinções de sociedades limitadas, no período de 1999 a 2003, 

também foram sempre maiores do que as extinções ocorridas no período anual 

anterior de 1995 a 1998. O Gráfico 2, abaixo, demonstra e confirma essa leitura, 

verificada também nas extinções das sociedades limitadas, desde o período 1995 a 

1998, quando as extinções anuais foram menores do que as extinções de 

sociedades limitadas, ocorridas anualmente de 1999 a 2003, período de vigência do 

Regime SIMBAHIA. A leitura do gráfico 2 abaixo é confirmativa. 

 

 

 

Gráfico 4-Extinção de Sociedades Limitadas na Região Nordeste e no Estado da Bahia – 1995-2003. 
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Fonte: Departamento Nacional de Registro do Comércio, 2004. 

 

Ora, se o número de constituição de sociedades por quotas de responsabilidade 

limitada, no período pesquisado desde 1999 até o ano de 2003, não se elevou 

anualmente, e ainda ao revés sofreu diminuição anual conforme se apresenta; e, se 

ainda em contrapartida, o número de extinção de sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada, no mesmo período pesquisado foi sempre crescente 

anualmente, conclui-se daí que neste seguimento empresarial o Regime Simbahia 

não evitou, nem modificou o quadro social existente no Estado deste antes de sua 

vigência. Peque se pode inferir que o referido Regime SIMBAHIA, no que se refere 



  

ao desenvolvimento econômico, à elevação do nível de vida e o bem-estar social, 

pelo resultado da adesão, também não atingiu o objetivo proposto na Lei que o 

instituiu. 

 

Destarte, fica por fim evidente pelos resultados apresentados nesta pesquisa 

exploratória, que o Regime Simplificado do ICMS – SIMBAHIA, constituído pela Lei, 

Nº. 7.357 (1998), não possui as condições sociais de proporcionar o incremento no 

desenvolvimento econômico preconizado na lei.  Nem possui, igualmente, o condão 

da eficácia de melhoria do nível de vida e o bem-estar social como meio de reduzir 

as desigualdades regionais existentes no Estado da Bahia. Da mesma forma, a 

legislação fiscal vigente do ICMS do Estado da Bahia, não conseguiu atrair com 

significativa expressão esperada os números de adesão empresarial ao regime 

SIMBAHIA. Nem conseguiu evitar durante a sua vigência a crescente extinção do 

número de firmas individuais e de sociedades por quotas de responsabilidade 

limitada, que compõem a categoria microempresa, empresa de pequeno porte e 

ambulante, objetos únicos do referido Regime, integrantes da economia popular 

empresarial do Estado da Bahia. 
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