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RESUMO 
O Regime de Tributação SIMBAHIA foi concebido para simplificar e diminuir a carga 
tributária das pequenas empresas, tendo como fator primordial a geração de 
empregos. Entretanto, muitas empresas passaram a utilizá-lo indevidamente, 
obrigando o fisco a instituir novas formas de controle que estão descaracterizando o 
regime, colocando-o em rumo a um futuro incerto. 
Palavras-Chave: Regime de Tributação, Simbahia, concebido, carga tributária, 
forma s de controle. 

 

A escolha do presente tema justifica-se pela sua importância, em especial, para o sistema 
tributário baiano, e também para outras unidades da Federação onde também é utilizado como 
forma de incentivo às microempresas e às empresas de pequeno porte, na tentativa de 
alavancar a livre iniciativa e a geração de empregos. Conquanto a inciativa e o esforço dos 
Governos Estaduais, o referido sistema vem sendo utilizado de forma errônea, indevidamente 
aproveitado por empresários inescrupulosos que tentam tirar proveito da pequena carga 
tributária atribuída às micro e pequenas empresas, resultando em cisões (informais) de médias 
e até de grandes empresas com a finalidade de gozarem do benefício do Regime Simplificado 
de Apuração do ICMS. O Tema tem por objetivo alertar as autoridades políticas e tributárias 
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sobre o resultado do Regime Simplificado, que nem sempre é satisfatório, principalmente 
quanto a geração de empregos. O metódo utilizado neste trabalho é o comparativo, utilizando-
se dos arquivos da SEFAZ, verificando-se as empresas, quando do seu registro e a condição a 
que pertencia, sua opção pelo Regime Simplificado; os recolhimentos do ICMS na condição 
anterior, o recolhimento como optante pelo Regime Simplificado; quantidade de empregados 
antes, e depois da opção. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O Regime Simplificado de apuração do ICMS, aplicável à microempresa, à empresa de 
pequeno porte e ao ambulante, denominado de SIMBAHIA, foi instituído pela Lei 7.357 de 
04 de novembro de 1998, e publicado no Diário Oficial de 05 de novembro de 1998, sendo 
finalmente regulamentado pelo Decreto nº 7.466 de 17 de novembro de 1998. 

A referida Lei veio atender às exigências da Constituição Federal de 1988, que estabelece em 
seu artigo 170, inciso IX: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 
brasileiras e que tenham sua sede e administração do País.” Obedeceu também ao artigo 179: “A União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, 
assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentiva-las pela simplificação de suas 
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por 
meio de lei.” 

É de obrigação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios incentivar as 
microempresas e empresas de pequeno porte, simplificando suas obrigações para com os 
órgãos públicos, de maneira, também, a atingir um dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: o de diminuir as desigualdades sociais e regionais, ou seja, incentivando 
os pequenos para que tenham mais condições de igualdade com as grandes empresas, 
ocasionando um maior nivelamento social. O Estado é agente normativo e regulador da 
atividade econômica. Sendo assim, possui poderes para fiscalizar, incentivar e planejar, 
promovendo o desenvolvimento nacional equilibrado, como determina a Constituição Federal 
em seu artigo 174. 

O artigo 170 da Constituição Federal de 1988 dispõe que a ordem econômica assegurará a 
todos a existência digna, observando o princípio da busca do pleno emprego. Observando o 
dispositivo constitucional o regime SIMBAHIA buscou trazer um incentivo à geração e 
manutenção de empregos. As pequenas empresas terão dedução no montante do imposto 
devido, de acordo com o número de empregados regularmente registrados que possuir. 

Outra determinação bem enfatizada na Constituição Federal de 1988 e também respeitada 
pelo regime simplificado de apuração do ICMS é que o incentivo deverá ser às empresas 
brasileiras, legalmente constituídas, desconsiderando as empresas de capital estrangeiro e as 
ilegais. 

 

OBJETIVOS DO SIMBAHIA 
O regime SIMBAHIA objetiva procurar dar às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
um tratamento tributário e fiscal simplificado e diferenciado de acordo com a estrutura de 
cada negócio. 

A simplificação se refere a forma de apuração e recolhimento do imposto. Quanto a 
diferenciação, as microempresas têm fixados seus valores mensais a recolher de acordo com 
demonstrativo anual de suas operações, entregue anualmente e as empresas de pequeno porte 
tem que fazer a apuração da sua receita bruta ajustada para assim aplicar a alíquota correta. 
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Trata-se de uma diminuição na carga tributária para as Micro e Pequenas Empresas, podendo 
chegar até 1% sobre a receita bruta. 

UM NOVO CONCEITO: RECEITA BRUTA AJUSTADA 
O Regime Simplificado de Apuração do ICMS, pela Lei 7.357 de 04 de novembro de 1998, 
implantou em seu artigo 2º parágrafo 1º, um novo conceito: o de Receita Bruta Ajustada, que 
é o resultado da receita bruta mensal de operação com mercadorias e prestação de serviço de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações, abatendo-se 20% das compras de 
mercadorias e serviços efetuados no mesmo período. 

Com o decreto nº 7.466 de 17 de novembro de 1998, que regulou o Regime SIMBAHIA, 
instituiu-se que deve se observar que as transferências entre estabelecimentos da mesma 
empresa situados no estado da Bahia, não serão consideradas para o cálculo da receita bruta 
ajustada, porém serão considerados os valores das operações remetidas para outras unidades 
da federação, adotando-se como base de cálculo os valores das remessas. Deverá também ser 
observado que tanto na receita como na entrada, serão deduzidos os valores das devoluções e 
retornos de mercadorias. 

 

CONTRIBUINTES DO SIMBAHIA 
O artigo 1º da Lei nº 7357 de 04 de novembro de 1998 estabeleceu 3 categorias de 
contribuintes que optarem pelo regime simplificado: 

• Microempresa 

• Empresa de Pequeno Porte 

• Ambulante 

O artigo 2º da citada Lei estabelece que o contribuinte optante será classificado em sua 
categoria de acordo com sua receita bruta anual ajustada: 

As microempresas são aqueles contribuintes que possuem uma receita bruta ajustada no ano 
anterior, igual ou inferior a R$ 360.000,00. 

As empresas de pequeno porte são os contribuintes que obtiverem, no ano anterior, uma 
receita bruta ajustada igual ou inferior a R$ 1.200.000,00. 

Já os ambulantes são pessoas físicas, que não possuem estabelecimento permanente, exercem 
pessoalmente atividade de comércio varejista e que tenha adquirido no máximo R$ 20.000,00 
de mercadorias no ano anterior. 

De acordo com a redação do artigo 399-A do Decreto nº 7466 de 17 de novembro de 1998 
alterando o Decreto nº 6284 de 14 de março de 1997, serão excluídas do regime simplificado 
as sociedades anônimas, as empresas de armazenamento ou depósitos de terceiros, as pessoas 
físicas que efetuarem vendas pelo regime porta a porta de empresas que utilizam o sistema de 
marketing direto de comercialização, sociedades que possuem titular ou sócio domiciliado no 
exterior e as que o titular ou sócio possua mais de 10% do capital social de outras empresas 
com receita global acima do limite. O contribuinte inscrito como ambulante, deverá portar 
mercadorias até o limite de R$ 1.500,00, não sendo respeitado o limite, o contribuinte pagará 
o imposto relativo ao excedente, de forma antecipada e com alíquotas normais. 

A lei 7357 de 04 de novembro de 1998 deixou facultativo ao contribuinte a opção pelo regime 
simplificado. Sendo de interesse do contribuinte, ele deverá formular a sua opção no ato de 
sua inscrição no cadastro de contribuintes do imposto, ou a qualquer momento, devendo o 
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contribuinte analisar a sua opção, pois em caso de desistência a mudança de seu 
enquadramento somente terá efeito a partir do exercício seguinte. 

DISPENSAS E RENÚNCIAS DOS CONTRIBUINTES DO SIMBAHIA 
O artigo 7º inciso V e o artigo 395-A do Decreto nº 6.284 de 14 de março de 1997, alterado 
pelo Decreto nº 7466 de 17 de novembro de 1998, dispensa o contribuinte optante do 
SIMBAHIA do pagamento da diferença de alíquota, que seria devida nas aquisições em 
outras unidades da federação de mercadorias destinadas ao consumo ou bens destinados ao 
ativo imobilizado. 

As empresas optantes pelo regime simplificado de recolhimento do ICMS também estão 
dispensadas de manter escrita e guarda de livros fiscais. Somente nos casos de empresas 
anteriormente escritas no regime normal que mudarem para o regime simplificado é que 
deverão manter a guarda dos livros fiscais por cinco anos contados a partir do momento em 
que eram inscritas no regime normal. 

De acordo com o artigo 396-A do Decreto nº 6.284 de 14 de março de 1997, alterado pelo 
Decreto nº 7.466 de 17 de novembro de 1998, a opção do contribuinte pelo regime 
simplificado implicará renúncia por parte do contribuinte da utilização do crédito fiscal 
existente ou que venha ter em compras efetuadas pela empresa.  

 

INCENTIVO À GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREGOS 
De acordo com o artigo 8º da Lei nº 7.357 de 04 de novembro de 1998 para as empresas de 
pequeno porte, o regime apresenta um incentivo à geração e manutenção de empregos, onde 
poderá ser abatido do valor do imposto devido mensalmente um percentual de até 25%. Trata-
se das empresas que possuírem empregados regularmente registrados onde poderá ser abatido 
1% do imposto a pagar por empregado, até o limite de cinco e ainda 2% por empregado 
adicional, a partir do 6º empregado. Porém o incentivo alcança até o 15º empregado, onde a 
empresa atinge o limite de dedução de 25%, ou seja a empresa não terá incentivo a partir do 
16º empregado. 

 

OPERAÇÕES EXCLUIDAS DO SIMBAHIA 
O artigo 5º da lei 7.357 de 04 de novembro de 1998, estabelece que o tratamento simplificado 
de pagamento do ICMS não abrangerá as seguintes operações: 

• Importação de mercadorias do exterior; 

• Arrematações de mercadorias estrangeiras apreendidas ou abandonadas; 

• Operações sujeitas a antecipação tributária; 

• Operações sujeitas a substituição tributária; 

• Operações realizadas por produtores rurais e extratores não equiparados a comerciantes ou 
a industriais, dispensados de inscrição cadastral, de emissão de documento fiscal e de 
escrita fiscal. 

Os comerciantes, industriais e importadores que realizarem operações de vendas, remessas ou 
transferências de mercadorias enquadradas no regime de substituição tributária com empresas 
enquadradas no regime simplificado deverá reter o imposto de acordo com as regras de 
substituição tributária. 
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No caso de recebimento de mercadorias enquadradas no regime de substituição tributária, por 
contribuintes optantes do regime simplificado, procedentes de outras unidades da federação, 
deverá antecipar o imposto de acordo com as regras de substituição tributária, caso a retenção 
não tenha sido feita ou caso a retenção tenha sido feita a menor. 

O contribuinte antes de fazer sua opção pelo regime simplificado deverá fazer um estudo de 
suas operações, caso as operações excluídas do sistema simplificado seja muito freqüente e 
em valores significantes ao total de suas operações, o contribuinte deverá estudar 
minuciosamente, pois ele poderá vir a pagar mais tributo com sua opção pelo regime 
simplificado, e caso venha a desistir, sua alteração de regime somente terá efeito a partir do 
exercício seguinte. 

 

MUDANÇAS DE REGIME 

Nas mudanças de regime devemos observar do artigo 401-A ao 408-A e o 408-B do Decreto 
nº 6.284 de 14 de março de 1997 alterado pelo Decreto nº 7.466 de 17 de novembro de 1998. 

Sendo contribuinte já inscrito no cadastro estadual no regime normal, desejando optar pelo 
regime simplificado deverá formular sua opção mediante declaração, anexando ao pedido: 

• DMA (Declaração de Movimentação Anual) referente ao período em que estava em 
regime normal de apuração; 

• Impressos de documentos fiscais não utilizados, porém tais documentos poderão ser 
utilizados caso os documentos sejam carimbados em todas as vias identificando a 
mudança cadastral da empresa e deverá possuir a expressão “ESTE DOCUMENTO NÃO 
GERA CRÉDITO FISCAL”, porém deverá ser requerida a utilização de tais documentos à 
repartição de domicílio fiscal da empresa; 

• Elaboração de inventário na data do protocolo do pedido. 

Observa-se que caso a mudança seja de regime normal de apuração para o regime 
simplificado na categoria Ambulante, o contribuinte deverá requerer anteriormente o pedido 
de Baixa da inscrição. 

O desenquadramento do regime simplificado se dará através de duas maneiras: 

• Comunicação do contribuinte; 

• Exclusão de ofício. 

O contribuinte deverá comunicar sua exclusão do regime simplificado mediante alteração 
cadastral nos seguintes casos: 

• Por opção do contribuinte, nesses casos a mudança terá efeito no exercício seguinte ao 
pedido; 

• Obrigatoriamente. 

No caso da empresa incorrer em qualquer uma das situações excludentes, ou nos casos de 
ultrapassar os limites estabelecidos para enquadramento no regime, serão obrigadas a 
comunicar, mediante alteração cadastral, a mudança de regime, no limite de trinta dias após a 
data em que se concretize o fato determinante da exclusão. 

Será considerado ultrapassado o limite, para efeito de desenquadramento quando o 
contribuinte exceder aos limites em mais de 10% durante dois exercícios consecutivos ou em 
mais de 30% dentro do mesmo exercício. Também deverá se considerar ultrapassado o limite 
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de enquadramento no regime simplificado, quando o valor de entradas de mercadorias no 
período for superior a 30% do limite, mesmo que sua receita bruta não tenha ultrapassado o 
limite. 

O desenquadramento do regime simplificado poderá também se dar através de exclusão de 
ofício, nos seguintes casos: 

• Quando o contribuinte for obrigado a pedir mudança e não requerer; 

• Quando o contribuinte embaraçar a fiscalização; 

• Quando se comprovar que o contribuinte prestou declarações inexatas ou falsas, 
comprovando o dolo, fraude ou simulação. Em tal situação será cobrado do contribuinte o 
imposto como se o contribuinte houvesse deixado de recolher o imposto pelo regime 
normal, acrescido das sanções cabíveis; 

• Quando comprovado que o contribuinte não preencheu os requisitos regulamentares, caso 
em que será apurado a responsabilidade criminal de seus sócios ou titular; 

• Quando o contribuinte deixar de pagar o imposto por seis meses dentro de um mesmo 
exercício; 

• Quando o ambulante for reincidente no porte de mercadorias, superior ao limite de R$ 
1.500,00. 

Quando o contribuinte for desenquadrado do regime simplificado de recolhimento deverá 
efetuar levantamento das mercadorias no estoque, que deverão ser escrituradas nos livros de 
registro de inventário no prazo de 60 dias, separando-as em três hipóteses; 

• Mercadorias isentas ou não tributadas nas operações subseqüentes; 

• Mercadorias enquadradas no regime de substituição tributária; 

• Demais mercadorias sujeitas ao ICMS, para fins de utilização do crédito fiscal, porém a 
utilização de tal crédito deverá ser acompanhada de comunicação escrita à Inspetoria 
Fazendária de domicílio do contribuinte. 

 

DO IMPOSTO DEVIDO 
A Lei nº 7357 de 04 de novembro de 1998, estabeleceu as categorias de contribuintes do 
ICMS que poderão optar pelo regime simplificado: ambulante, microempresas e empresas de 
pequeno porte, e conforme seu artigo 7º estabeleceu a classificação de sua carga tributária. 

O ambulante será dispensado tanto do lançamento quanto do recolhimento de imposto. Porém 
ele terá um limite de compras no ano anterior no total de R$ 20.000,00 não podendo portar 
mais de R$ 1.500,00 em mercadorias. 
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A microempresa pagará mensalmente um valor fixo estabelecido de acordo com sua receita 
bruta ajustada do exercício anterior, como indica a tabela abaixo: 
 

Tabela 1 – Carga Tributária para a Microempresa 

Receita Bruta Ajustada do ano anterior ICMS a pagar mensalmente 
Até 30.000,00 25,00 
Acima de 30.000,00 até 60.000,00 50,00 
Acima de 60.000,00 até 90.000,00 100,00 
Acima de 90.000,00 até 120.000,00 150,00 
Acima de 120.000,00 até 150.000,00 210,00 
Acima de 150.000,00 até 180.000,00 290,00 
Acima de 180.000,00 até 210.000,00 370,00 
Acima de 210.000,00 até 240.000,00 460,00 

Valores em Reais 
 

O valor será calculado e fixado pela repartição fazendária com base na Declaração do 
Movimento Econômico de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (DME) do ano 
anterior. Tal declaração será entregue até o dia 28 de fevereiro de cada ano e o valor será 
fixado pela repartição fazendária para os valores a serem pagos de abril do ano corrente à 
março do ano seguinte. 

A empresa optante pelo regime simplificado de recolhimento na categoria de microempresa 
deverá pagar o imposto na conta de energia elétrica, devendo no ato da solicitação de 
inscrição estadual informar o nº do consumidor correspondente. 

No caso da empresa de pequeno porte, o cálculo será um pouco mais complexo. A base de 
cálculo será a receita bruta do mês. A alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo, será 
determinada em função da receita bruta ajustada acumulada dentro do exercício, desde o 
início do ano e as faixas e percentuais são as seguintes: 
 

Tabela 2 – Carga Tributária da Empresa de Pequeno Porte 

Receita Bruta Ajustada Acumulada no 
próprio exercício 

Percentual a aplicar sobre a Receita 
Bruta do mês 

Até 360.000,00 2,5% 
Acima de 360.000,00 até 480.000,00 3,0% 
Acima de 480.000,00 até 600.000,00 3,5% 
Acima de 600.000,00 até 720.000,00 4,0% 
Acima de 720.000,00 até 840.000,00 4,5% 
Acima de 840.000,00 até 960.000,00  5,0% 
Acima de 960.000,00 até 1.080.000,00 5,5% 
Acima de 1.080.000,00 até 1.200.000,00 6,0% 

Valores em Reais 
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Observe que a alíquota é obtida de acordo com a receita bruta ajustada acumulada no 
exercício, porém ela é aplicada sobre a receita bruta total. Recomenda-se que a empresa 
mantenha um demonstrativo para controle possuindo no mínimo o valor de sua receita, o 
valor das compras, o que facilitará a obtenção do percentual a ser aplicado. 

Nos casos em que a empresa não tenha atividade durante os doze meses do ano anterior, o 
cálculo da receita bruta ajustada será obtida proporcionalmente aos meses em atividade da 
empresa, não podendo o imposto a pagar ser menor do que R$460,00. Tratando-se de 
empresas em início de atividade, o contribuinte fará uma previsão de sua receita bruta anual 
ajustada. 

 

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 
Os artigos 408-C, 408-D, 408-E, 408-F, 408-G, 408-H, 408-I e 408-J do Decreto nº 6.284 de 
14 de março de 1997, alterado pelo Decreto nº 7466 de 17 de novembro de 1998 determina 
quais são as obrigações acessórias dos contribuintes optantes do regime simplificado. As 
obrigações acessórias são as situações que impõe a prática ou abstenção de ato que não 
configure a obrigação principal , ou seja, é o que o contribuinte está obrigado a fazer ou 
deixar de fazer, que não seja o pagamento do imposto. Para o contribuinte optante pelo regime 
simplificado, as obrigações acessórias são as seguintes: 

 Inscrição no cadastro de contribuintes 

 Arquivamento em ordem cronológica, durante cinco anos dos documentos relativos a: 

• Entradas de mercadorias 

• Saídas de mercadorias 

• Fretes pagos 

• Contas de água, energia e telefone 

• Aquisição de bens destinados ao ativo permanente 

• Materiais de uso e consumo 

• Demais comprovantes de despesas e atos negociais em geral 

 Caso o contribuinte esteja inscrito no regime normal e tenha alterado para o regime 
simplificado, deverá manter durante cinco anos todos os documentos e livros fiscais 

 Apresentar anualmente a Declaração do Movimento Econômico de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte (DME) 

 Emissão de documentos fiscais correspondentes às operações da empresa 

 É proibido o destaque de ICMS nos documentos fiscais, exceto quando se dedique 
exclusivamente a atividade industrial 

 Os documentos fiscais terão a expressão: “ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO 
DO ICMS” e os campos destinados à base de cálculo e valor do ICMS terão fundo 
negativo 

 É facultativo ao ambulante a emissão de nota fiscal de venda a consumidor 

 

Verifica-se que apesar de o contribuinte optante do regime simplificado não ser obrigado a 
manter uma escrita fiscal, ele é obrigado a manter arquivada toda a documentação em ordem 
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cronológica, durante cinco anos, de todos os documentos que geraram entrada ou saída de 
mercadorias ou recursos financeiros. 

 

DESCARACTERIZAÇÃO 
Não obstante as formas estabelecidas em Lei, o referido regime foi totalmente desvirtuado, 
razão pela qual, o presente trabalho sobre o SIMBAHIA tem por finalidade demonstrar a 
descaracterização do regime simplificado de Apuração do ICMS (criado para facilitar a 
tributação das pequenas empresas, oportunizando os pequenos empresários e incentivando a 
geração de empregos), mediante sistema analítico, por amostragem, através de dados 
comparativos, utilizando-se o banco de dados da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, 
guardado o devido sigilo em relação às empresas analisadas, verificando-se prejuízos 
advindos ao erário público e a falta de correlação com o aumento de geração de emprego. 

Foram pesquisadas, aleatoriamente, 4 (quatro) empresas, as quais se encontravam sob o 
regime de tributação normal e que, posteriormente, optaram pelo sistema simplificado de 
tributação, às quais faremos referências como: empresa A, empresa B, empresa C, e empresa 
D. A empresa C possui duas lojas: C1 e C2, e a empresa D possui três lojas: D1,  D2 e D3: 

 

EMPRESA  “A”  na condição de regime normal, optou pelo regime simplificado em 
31/12/1998. 

Tabela 3 

ANO   Condição           Recolhimento do ICMS     Qtde. de empregados   Relação % 
1998   Normal                   R$    19.774,23              05 (cinco)                      100,00% 
1999   Simplificado           R$      8.152,30              05 (cinco)                        41,23% 
2000   Simplificado           R$      6.182,47              05(cinco)                         31,26% 
2001   Simplificado           R$      4.505,54              05(cinco)                         22,78% 
2002   Simplificado           R$      5.823,74              05(cinco)                         29,45% 
2003   Simplificado           R$      5.589,53              05(cinco)                         28,27% 

 Fonte: Cadastro de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia  

 

EMPRESA  “B”  na condição de regime normal, optou pelo regime simplificado em 
01/05/2002. 

Tabela 4 

ANO   Condição           Recolhimento do ICMS     Qtde. de empregados  Relação %  
2000    Normal                       R$ 61.515,79             08(oito)                   100,00% 
2001    Normal                       R$ 77.208,97             09(nove)                  125,51% 
2002    Normal até 04/02         R$ 49.135,07             09(nove)                  239,62%  
2002    Simplificado                R$ 25.654,68             08(oito)                     62,55% 
2003    Simplificado                R$ 29.595,98             08(oito)                      48,11% 

 Fonte: Cadastro de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia   
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EMPRESA  “C1”  na condição de regime normal, optou pelo regime simplificado em 
31/12/1998. 

Tabela 5 

ANO   Condição           Recolhimento do ICMS     Qtde. de empregados Relação %     
1998    Normal                    R$ 80.707,31                     12(doze)              100,00% 
1999    Simplificado             R$ 29.632,52                     12(doze)               34,24% 
2000    Simplificado             R$ 37.410,80                     12(doze)               46,35% 
2001    Simplificado             R$ 13.304,20                     11(onze)               16,48% 
2002    Simplificado             R$ 20.548,60                     11(onze)               25,46% 
2003    Simplificado             R$ 29.688,20                     11(onze)               36,79% 

Fonte: Cadastro de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia  
 
EMPRESA “C2” na condição de regime normal, optou pelo regime simplificado em 
31/12/1998 

Tabela 6 

ANO     Condição       Recolhimento do ICMS     Qtde. de empregados  Relação % 
1998    Normal                   R$ 13.420,84                       05(cinco)             100,00% 
1999    Simplificado            R$  4.359,50                        05(cinco)               32,48% 

Baixada em janeiro/2000 

Fonte: Cadastro de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

 

EMPRESA “D1” na condição de regime normal, optou pelo regime simplificado em 
31/12/1998 

Tabela 7 

ANO      Condição        Recolhimento do ICMS       Qtde. de empregados  Relação % 
1998     Normal                    R$ 30.298,58                    25(vinte e cinco)     100,00 % 
1999     Simplificado             R$ 13.991,43                     24(vinte e quatro)   46,18% 
2000    Simplificado             R$  11.388,93                    22(vinte e dois)          37,59% 
2001    Simplificado             R$    6.623,38                    22(vinte e dois)          21,86% 
2002    Simplificado             R$    4.939,51                    22(vinte e dois)          16,30% 
2003    Simplificado             R$  12.411,28                    23(vinte e três)           40,96% 

Fonte: Cadastro de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 
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EMPRESA  “D2”  na condição de regime normal, optou pelo regime simplificado em 
31/12/1998. 

Tabela 8 

ANO   Condição          Recolhimento do ICMS     Qtde. de empregados   Relação % 
1998    Normal                   R$       2.288,67                      04(quatro)            100,00% 
1999    Simplificado           R$       1.305,96                      04(quatro)             57,06% 
2000    Simplificado           R$       3.685,99                      04(quatro)            161,05% 
2001    Simplificado           R$       4.811,40                      04(quatro)             210,23% 
2002    Simplificado           R$       6.870,83                      04(quatro)             300,21% 
2003    Simplificado           R$       7.078,44                      04(quatro)             309,28% 

Fonte: Cadastro de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

 

EMPRESA  “D3”  na condição de regime normal, optou pelo regime simplificado em 
01/01/2002. 

Tabela 9 

ANO   Condição           Recolhimento do ICMS     Qtde. de empregados    Relação % 
2002    Simplificado          R$          5.528,12                     04(quatro)           100,00% 
2003    Simplificado          R$          4.486,02                     04(quatro)             81,15% 

Fonte: Cadastro de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

 

Até dezembro/99 os contribuintes do Simbahia não estavam obrigados a escriturar livros 
fiscais. A partir de janeiro/2000, o Decreto nº 7.729/99 (Alteração nº 15 do Regulamento do 
ICMS) acrescentou ao artigo 408-C do citado Regulamento a obrigatoriedade de escrituração 
do livro Registro de Inventário e livro Caixa. 

Tentando identificar este tipo de irregularidade, ou seja, empresas usufruírem indevidamente 
dos benefícios do Simbahia, foi criado em outubro de 2003, um roteiro de investigação fiscal 
que consiste em análise investigativa baseada nos aspectos documentais, físicos (planta ou 
tamanho do estabelecimento, localização) e fiscais dos processos de inscrição (enquadramento 
e desenquadramento), alterações de sócios, mudanças de regime e endereço. 

No contrato de constituição da sociedade registrado, apurar quem são os sócios fundadores, 
ou nas alterações contratuais quem são os sócios remanescentes, visando identificar utilização 
de interpostas pessoas (sócios fictícios) ou se, trata-se de saídas simuladas de sócios. Verificar 
também quais os valores das quotas de capital de cada sócio e a forma de quitação dessas 
quotas, solicitando com base no Art. 156 parágrafo 5º inciso V do Regulamento do ICMS, 
comprovantes de rendimento dos sócios e checar os valores declarados como pró-labore e 
quotas de capital.  

Confrontar as assinaturas apostas no Documento de Informação Cadastral (DIC) com as 
assinaturas contidas nos respectivos documentos de identificação (RG, CPF). Havendo 
divergências, o Inspetor Fazendário deverá solicitar laudo de exame grafotécnico, observadas 
as disposições do Artigo 174 do Código de Processo Penal. 
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Nos Contratos de locação de imóvel, verificar quem são as pessoas que assinam, 
estabelecendo relação destas com os sócios atuais e com aqueles já excluídos contratualmente 
dos estabelecimentos. Em consulta feita junto à Receita Federal, verificar se os CPF’s citados 
são reais ou falsos. 

Verificar o valor do aluguel, o prazo de locação, a localização do imóvel, o nome do locador e 
do locatário, do fiador e das testemunhas.  

No que concerne à taxa de condomínio, verificar o seu valor e a compatibilidade do mesmo 
com o capital registrado da empresa. 

Levantar o montante do débito tributário atualizado de todos os estabelecimentos junto a 
Secretaria da Fazenda, permitindo vislumbrar os débitos contraídos e que poderão ser objeto 
de tentativa de transferência para “sócios fictícios”. 

Tratando-se de empresa franqueada, analisar o contrato de franquia disciplinado na Lei 
Federal nº 8955/94, observando pagamentos da taxa de franquia, royalties e seguros. 

No que concerne ao capital social registrado, parâmetro importante para se determinar o 
limite de responsabilidade financeira e patrimonial dos sócios e para viabilizar a apuração da 
capacidade econômico-financeira dos sócios inseridos ou excluídos da sociedade, exigir a 
comprovação da integralização e realizar investigação avaliatória (quantitativa, qualitativa e 
valorativa). Havendo capital social a integralizar, verificar se de fato no todo ou em parte, a 
sua integralização ocorreu. Verificar também se houve redução do capital registrado. Em caso 
positivo, apurar se as exigências legais foram respeitadas (Código Civil/2002 Arts. 1081 a 
1084), apurando também as repercussões econômico-financeiras. Confrontar a distribuição do 
capital social, com o que consta do Contrato Social ou equivalente e suas alterações. Apurar a 
expressividade do seu valor, isto é, se o que foi informado como capital social é condizente 
com o porte da empresa, especialmente com o volume de mercadorias entradas, saídas e 
estocadas. Verificar se houve distribuição de lucro indisponível em prejuízo do capital 
(Código Civil/2002, Arts. 1023, 1024 e 1059). Verificar junto à Receita Federal os casos de 
“doação”, exigindo a comprovação do respectivo registro em cartório.  

Conforme se vê adiante, a descaracterização acontece a cada momento, como é o caso 
presente da modificação do Regime Simplificado pela nova Lei que estabelece a Antecipação 
Parcial (Decreto 8.868 de 05/01/2004 e Portaria 114 de 27/02/2004) das mercadorias 
adquiridas fora do Estado, atingindo a todas as empresas, inclusive, às micro e pequenas 
empresas, que estabeleceu a seguinte tabela: 

Receita Bruta Ajustada do ano anterior ICMS a pagar mensalmente 
Inferior ou igual a 100.000,00 Dispensado o pagamento 
Acima de 100.000,00 até 135.000,00 55,00 
Acima de 135.000,00 até 170.000,00 120,00 
Acima de 170.000,00 até 205.000,00 190,00 
Acima de 205.000,00 até 240.000,00 270,00 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conforme demonstrado, a atitude desonesta de alguns empresários, tem obrigado o fisco a 
instituição de novas formas de controle que estão descaracterizando o regime simplificado, o 
que resultará, certamente, na substituição de tal regime, ou assim não sendo, na melhoria dos 
controles fiscais sobre as pessoas que participam das pequenas empresas. 

Vemos em fim, que para estabelecermos certos parâmetros de ganho é preciso avaliar 
cuidadosamente as possíveis perdas, sob pena de prejuízos imensos, e o risco de retroceder 
tendo como saldo apenas os prejuízos. 
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