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R E S U M O 
 
 
 
       Este trabalho aborda o Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia, 
focalizando-o do ponto de vista pragmático. Nosso objetivo é esclarecer a impraticabilidade 
da exigência do imposto com base nos critérios e nas alíquotas aplicáveis às operações 
normais, como quer a Lei Ordinária nº 7.357/98, ao Contribuinte enquadrado no Regime. 
 
       Nosso contexto é dado pelo esforço teórico e prático de estabelecer a importância 
essencial do Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia no fomento da 
Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Ambulante, como está inserto no 
Art. 179 da Constituição Federal de 1988. 
 
       O tema em estudo é polêmico, precisamente pelo choque existente entre teoria e 
prática, quando se trata de exigir um tributo de  forma desmedida, sem observância da 
capacidade contributiva do contribuinte, por isso, tratamos de argumentar da melhor forma 
possível para torná-lo compreensível e praticável.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



I N T R O D U Ç Ã O 
 
 
       Cuida este trabalho, embora singelo e de modestas aspirações, de analisar o alcance do  
 
Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia de forma direta e pragmática, em  
 
seus aspectos jurídicos e éticos.  
 
       Sem a pretensão de esgotar o assunto, almeja-se definir, se é possível não dar o  
 
tratamento tributário instituído pelo Regime Simplificado de Apuração do ICMS –  
 
Simbahia e exigir o imposto com base nos critérios e nas alíquotas aplicáveis às operações  
 
normais. 
 
       A matéria exige, no entanto, para maior compreensão, uma análise teórica do Regime  
 
Simplificado de Apuração do ICMS-Simbahia, confrontando-a com a prática vivenciada  
 
pelo fisco.  
 
       Hodiernamente muito se fala sobre a simplificação do Sistema Tributário Brasileiro.  
 
Mas, apesar de existir bastante disseminada a idéia de mudanças e inovações, existem  
 
grandes resistências em aperfeiçoar o Sistema, para que o contribuinte seja amplamente  
 
beneficiado. Exemplificamos com a Lei Ordinária nº 7.357/98, que instituiu o Regime  
 
Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia, e que, ao mesmo tempo manda exigir o  
 
imposto com base nos critérios e alíquotas aplicáveis às operações normais. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  



 

C A P Í T U L O  I 

ANÁLISE TEÓRICA DO REGIME SIMPLIFICADO DE APURAÇÃO DO ICMS –  

SIMBAHIA 

1. Preceitos Constitucionais 

O Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia, tem sua regra-matriz 

constitucional no art. 179. 

  “Art. 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 incentivá-las pelas simplificação de suas obrigações 
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução       
destas por meio de lei.” 

 
       Portanto, compete às pessoas políticas a instituição de tratamento diferenciado, 

simplificado e favorecido, aplicável às microempresas e as empresas de pequeno   porte, 

relativo a impostos e contribuições. 

2. Instituição do Regime Simplificado de Apuração do ICMS-Simbahia 

No dias 5 de novembro de 1998, foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia a 

Lei Ordinária nº. 7.357, que estatuiu o Regime Simplificado de Apuração do ICMS-

Simbahia, que consiste no tratamento diferenciado e simplificado a ser dispensado às 

seguintes categorias de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação – ICMS: 

1. microempresa; 

2. empresa de pequeno porte; 

3. ambulante. 

3. Conceito de Microempresa, de Empresa de Pequeno Porte e de Ambulante              

  



       Exclusivamente para fins tributários, considera-se: 

1. microempresa , a pessoa jurídica cuja receita bruta ajustada no ano anterior seja igual     

ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 

2. empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica cuja receita bruta ajustada   no ano anterior      

seja superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e     igual ou inferior a  R$  

1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais); 

3. ambulante, a pessoa física, sem estabelecimento permanente, que exerça   pessoalmente 

atividade de comércio varejista de pequena capacidade contributiva, cujo      valor das 

aquisições no ano anterior seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

3.1.  Início de Atividade 

       Tratando-se de empresa com de início de atividade no mesmo exercício financeiro 

da opção pelo regime do Simbahia, o contribuinte deverá apresentar declaração estimando 

o valor de sua receita bruta anual ajustada. 

       No caso de empresa que não tenha exercido suas atividades durante os 12 (doze) 

meses do ano anterior, o cálculo da receita bruta anual ajustada será feito 

proporcionalmente aos meses de efetivo exercício naquele ano. 

       Tratando-se de empresa em atividade, a receita bruta anual ajustada corresponderá 

à projeção do valor médio das operações realizadas para os 12 (doze) meses do exercício.  

       No caso de empresa em início de atividade, a receita  bruta anual ajustada 

corresponderá à estimativa de receita para os meses em que estiver em operação no 

exercício, projetada para os 12 (doze) meses do exercício. 

3.2.  Excesso de Receita Bruta Ajustada 

Considera-se que a receita bruta anual ajustada de uma empresa ultrapassou o limite 

para enquadramento em determinada faixa ou condição no simbahia, quando o volume de 

  



suas entradas de mercadorias no período considerado for superior em 20% (vinte por cento) 

aos limites respectivos, ainda que sua receita bruta seja inferior aos mesmos. 

4. Conceito  de Receita Bruta Ajustada 

Considera-se receita bruta anual ajustada, a receita bruta decorrente das operações 

relativas à circulação de mercadorias e dos serviços de transportes e comunicações do 

estabelecimento no período considerado, deduzido o equivalente a 20% (vinte por cento) do 

total das entradas de mercadorias, bens e materiais e dos serviços de transportes e 

comunicações tomados no mesmo período. 

4.1.  Inclusões na Receita Bruta Anual Ajustada 

Serão incluídos na receita bruta anual ajustada os valores das operações   realizadas 

fora do estabelecimento em outras unidades da Federação, adotando-se como base de 

cálculo os valores das remessas, em função dos preços FOB ( O preço efetivamente 

cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente. Caso o remetente não 

tenha efetuado venda de mercadoria, o preço corrente da mercadoria ou de sua similar no 

mercado atacadista do local da operação ou, na falta deste, no mercado atacadista regional.) 

de estabelecimento industrial a vista.  

Na mensuração da receita bruta anual ajustada, para fins de cotejo com os limites retro 

estabelecidos, se a empresa mantiver mais de um estabelecimento, ainda que em outra 

unidade da Federação, levar-se-à em conta a receita bruta global ajustada de todos eles, não 

importando se do mesmo ou de diversos ramos de atividades econômicas. 

4.2.  Exclusões da Receita Bruta Anual Ajustada 

Serão excluídos, tanto da receita bruta anual ajustada como das entradas, os valores 

correspondentes a: 

1. transferências internas; 

  



2. devoluções; 

3. saídas e retornos para conserto; 

4. saídas e retornos para industrialização, no tocante ao valor originário das 

mercadorias,     sendo incluído porém o valor agregado; 

5.       mercadorias sinistradas; 

6.       notas fiscais de simples faturamento para entrega futura, devendo ser consideradas 

as notas fiscais emitidas no momento da entrega. 

4.3.  Exclusões Vedadas 

É vedado proceder-se a qualquer outra exclusão em virtude da alíquota incidente  ou  

de tratamento tributário diferenciado. Exemplos: antecipação ou substituição tributária, 

crédito fiscal presumido, redução de base de cálculo, isenção, imunidade, etc. 

5.   Condições e Efeitos da Opção pelo Simbahia  

       A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de 

pequeno porte, em função da receita bruta anual ajustada, desde que não incorra em 

nenhuma das hipóteses de vedação, em função da atividade ou da composição societária, 

poderá optar pela inscrição no Regime Simplificado de Apuração do ICMS-Simbahia. 

Satisfeita todas as condições, a opção pelo simbahia independe de estar a pessoa jurídica 

enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte inscrita nessa 

condição no Ministério da Fazenda e no Registro do Comércio.  

       A opção pelo simbahia dar-se-à mediante a inscrição da pessoa jurídica 

enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte e da pessoa 

física enquadrada na condição de ambulante, no Cadastro de Contribuintes do Estado da 

Bahia – CAD-ICMS, ou em qualquer outro momento, mediante preenchimento e entrega do 

documento de informação cadastral – DIC ou via Internet. 

  



       Feita a opção pelo enquadramento na condição de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou ambulante, o contribuinte somente poderá alterar seu enquadramento, por 

opção, com efeitos a partir do exercício seguinte. 

       Excepcionalmente, à critério da autoridade competente, nos casos em que o 

enquadramento for efetuado por evidente equívoco na opção realizada pelo contribuinte, e 

nas situações que decorra de retificação da declaração de movimento econômico, a 

alteração do enquadramento surtirá efeitos a partir do mês subsequente ao seu deferimento.       

É facultativo a adoção do tratamento tributário de que cuida o Regime Simplificado de 

Apuração do ICMS – Simbahia. 

5.1. Opção no Início de Atividades 

A opção deverá ser formalizada no próprio Documento de Informação Cadastral – DIC 

ou via Internet no momento da solicitação da inscrição. 

       Não efetuada a opção na inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado da 

Bahia –   CAD-ICMS, esta deverá ser providenciada por alteração cadastral posterior, 

produzindo eitos somente para o mês subsequente 

5.2. Opção de Empresa  em Atividade 

        A opção será formalizada em documento de inscrição cadastral – dic de alteração          

cadastral ou via Internet, apresentado na data a partir da qual pretenda utilizar a        

sistemática, produzindo efeitos somente a partir do mês subsequente ao do           

deferimento do pedido pela autoridade competente. 

5.3.  Alteração de Contribuinte Normal para Ambulante 

A pessoa jurídica inscrita na condição de contribuinte normal que pretenda inscrever-se 

como ambulante, deve formular, antes, o pedido de baixa de sua inscrição estadual na 

condição de normal. 

  



5.4. Alteração de Contribuinte optante do Simbahia para  Normal 

       Na hipótese de alteração cadastral, passando o contribuinte da condição de 

microempresa, de empresa de pequeno porte ou de ambulante para a condição de 

contribuinte normal, uma vez determinado o desenquadramento da condição anterior, 

deverá o contribuinte, no último dia útil do mês em que receber a comunicação do 

desenquadramento, efetuar o levantamento das mercadorias em estoque, especificando, 

separadamente; 

5.4.1. as mercadorias cujas operações subsequentes sejam isentas ou não tributadas; 

5.4.2. as mercadorias enquadradas no regime de substituição tributária; 

5.4.3. as demais mercadorias sujeitas ao ICMS, não referidas anteriormente , para fins de 

utilização do crédito fiscal a elas correspondente, a ser calculado mediante a            

aplicação da alíquota vigente no momento da aquisição, sobre o preço mais recente            

das mercadorias. 

O dia em que for efetuado este levantamento servirá como referência na definição da 

data da efetiva alteração do regime de tributação determinado pela Fazenda Estadual. 

       A utilização do crédito deverá ser seguida de comunicação escrita dirigida à 

Inspetoria Fazendária do domicílio fiscal do contribuinte. 

       O estoque apurado deverá ser lançado no Livro Registro de Inventário, no prazo de 

60 (sessenta) dias. 

5.5.  Efeitos da Opção pelo Simbahia 

5.5.1.  Tributação dos Valores 

        Serão tributados todos os valores decorrentes das operações relativas à circulação 

de mercadorias e dos serviços de transportes e comunicações do estabelecimento, exceto as 

exclusões permitidas da receita bruta anual ajustada, como vimos de ver. 

  



5.5.2.  Incentivos Fiscais e Créditos do ICMS 

       Será aplicada a alíquota de 7% (sete por cento) nas operações com mercadorias 

saídas de quaisquer estabelecimentos industriais situados neste Estado cujo imposto seja 

calculado pelo regime normal de apuração, destinadas a microempresas, empresas de 

pequeno porte e ambulantes, quando inscritas como tais no cadastro estadual, exceto em se 

tratando de mercadorias efetivamente enquadradas no regime de substituição tributária e de 

mercadorias consideradas supérfluas. 

       O estabelecimento industrial ou a este equiparado obriga-se a repassar para o 

adquirente, sob a forma de desconto, o valor aproximadamente correspondente ao benefício 

resultante da adoção da alíquota de 7% (sete por cento) em vez de 17% (dezessete por 

cento), devendo a redução constar expressamente no respectivo documento fiscal. 

       A inscrição do contribuinte no Regime Simplificado de Apuração do ICMS – 

Simbahia veda, para a microempresa, a empresa de pequeno porte e ao ambulante, a 

utilização de qualquer valor a título de crédito fiscal.       

 Não será concedida habilitação para operar no regime de diferimento a 

estabelecimento inscrito na condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou 

ambulante. 

6.   Pessoas Jurídicas que não Podem Optar pelo Simbahia 

Ainda que a receita bruta anual ajustada se comporte dentro dos limites estabelecidos, 

algumas pessoas jurídicas estão impedidas de optar pela  regime de tributação instituído 

pelo Simbahia. Veremos quais são, separadas pelo motivo da vedação. 

6.1.  Quanto à Constituição Societária 

Não poderão optar pelo Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia as 

pessoas jurídicas: 

  



1.  constituída sob a forma de sociedade por ações; 

2.  cujo titular ou sócio seja domiciliado no exterior; 

3.  cujo titular ou sócio participe do capital de outra empresa, se a receita bruta global dos       

estabelecimentos ultrapassar o limite fixado; 

4. resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica, se 

no exercício anterior a empresa cindida ou desmembrada tiver apresentado receita bruta      

ajustada superior aos limites fixados; 

5. resultante de sucessão, se a sucedida tiver apresentado no exercício anterior receita 

bruta ajustada superior aos limites fixados. 

       Nas hipóteses mencionadas nos itens “4” e “5”, o contribuinte somente poderá 

optar pelo enquadramento no Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia após 

dois anos do início das atividades, observados os pré-requisitos para enquadramento.  

6.2.   Débitos para com a Fazenda Pública Estadual 

Não poderá optar pelo Simbahia a pessoa jurídica: 

1. que tenha débito tributário inscrito em dívida ativa, cuja exigibilidade não esteja 

suspensa; 

2. da qual titular ou sócio tenha participação no capital social de outra empresa que 

possua        débito tributário inscrito na dívida ativa, cuja exigibilidade não esteja suspensa. 

6.3.    Atividade de Depósito e Armazenagem 

Não poderá optar pelo Regime Simplificado de Apuração do ICMS- Simbahia a Pessoa 

Jurídica que se dedique à armazenagem ou depósito de mercadorias de terceiros. 

6.4.   Custo Operacional Incompatível 

Não poderá optar pelo Simbahia a pessoa jurídica: 

  



1. que desejar enquadrar-se em categoria de contribuinte cujo limite superior de       

enquadramento, fixado, seja inferior ao custo de implantação do investimento; 

2. que em início de atividade apresentar a declaração estimando o valor de sua receita        

bruta anual ajustada, cujos valores sejam incompatíveis com seus custos operacionais; 

6.5.  Inscrição Estadual Cancelada 

Não poderá optar pelo Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia a 

empresa da qual titular ou sócio tenha participação no capital social de outra empresa que 

possua estabelecimento com inscrição estadual cancelada no cadastro de contribuintes do 

ICMS – CAD-ICMS.7 

7.  Pessoas Físicas que não podem Optar pelo Simbahia 

Não poderão optar pelo Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia as 

pessoas físicas que efetuarem vendas pelo regime porta-a-porta a consumidor final de 

produtos de empresa que utilize o sistema de “Marketing” direto de comercialização. 

8. Impostos não Incluídos no Simbahia 

O pagamento do Simbahia não inclui o imposto devido na qualidade de contribuinte ou 

responsável, em relação aos quais o pagamento deverá ser efetuado à parte, observada a 

legislação aplicável às demais pessoas jurídicas, a saber: 

1. na importação de mercadorias do exterior, bem como na arrematação de 

mercadorias estrangeiras apreendidas ou abandonadas; 

2. nas operações e prestações sujeitas a antecipação ou substituição tributária; 

3. nas operações efetuadas por produtores rurais e extratores não equiparados a       

comerciantes ou a industriais, dispensados de inscrição estadual, de emissão de       

documentos fiscais e de escrituração fiscal. 

9. Cálculo do valor do Simbahia Devido pela Microempresa 

  



A microempresa pagará mensalmente o imposto correspondente aos  valores fixos, a 

serem determinados em função da receita bruta anual ajustada apresentada no exercício 

anterior, a saber: 

1. até R$ 30.000,00 (trinta mil reais): R$ 25,00 (vinte cinco reais); 

2. acima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais): R$       

50,00 (cinqüenta reais); 

3. acima de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e até R$ 90.000,00 (noventa mil reais): 

R$       100,00 (cem reais); 

4. acima de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e até R$ 120.000,00 (centro e vinte mil        

reais): R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais); 

5. acima de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e até R$ 150.000,00 (cento e       

cinqüenta mil reais): R$ 210,00 (duzentos e dez reais); 

6. acima de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) e até R$ 180.000,00 (cento e      

oitenta mil reais): R$ 290,00 (duzentos e noventa reais); 

7. acima de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e até R$ 210.000,00 (duzentos e 

dez       mil reais): R$ 370,00 (trezentos e setenta reais); 

8. acima de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) e até R$ 240.000,00 (duzentos e       

quarenta mil reais): R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).  

       O imposto devido será apurado por estabelecimento. 

Com base na declaração do Movimento econômico de Microempresa e de Empresa de 

Pequeno Porte – DME do exercício anterior, a Secretaria da Fazenda calculará a quantia 

mensal a ser paga pelo contribuinte. 

       Caso o contribuinte discorde do cálculo do imposto a ser pago, poderá dirigir 

reclamação escrita ou comparecer à Repartição Fazendária  do seu domicílio fiscal com os 

  



elementos com que pretenda contestar o procedimento, devendo neste caso a Repartição 

formalizar em termo circunstanciado a reclamação. 

       Quando a receita bruta ajustada acumulada ou o volume de entradas de 

mercadorias e serviços tomados dentro do próprio exercício ultrapassar em mais de 20% 

(vinte por cento) o limite máximo da faixa em que estiver enquadrado, o contribuinte 

deverá informar à Secretaria da Fazenda os valores de entradas e serviços tomados e do 

faturamento obtidos no exercício, para efeito de determinação de novo valor mensal devido, 

até o dia 15 (quinze) do mês subsequente àquele em que se configurar o fato determinante 

da alteração. 

10.   Cálculo do Imposto Devido pela Empresa de Pequeno Porte 

Para se calcular o valor do imposto a recolher em cada mês a pessoa jurídica 

enquadrada como empresa de pequeno porte deverá, em primeiro lugar, verificar a soma da 

receita bruta auferida no mês de janeiro do ano calendário ou do mês de início de atividades 

até o mês cujo o imposto se vai calcular. 

       A partir do valor da receita bruta acumulada a pessoa jurídica deverá encontrar  

nos percentuais a seguir indicados, o percentual a ser utilizado. O percentual encontrado é 

aplicado  sobre a receita bruta do mês cujo imposto se está calculando, a saber: 

1. até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais): 2,5% (dois e meio por cento);  

2. acima de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e até R$ 480.000,00   

(quatrocentos e oitenta mil reais): 3% (três por cento); 

3.  acima de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) e até R$ 600.000,00        

(seiscentos mil reais): 3,5% (três e meio por cento); 

4. acima de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e até R$ 720.000,00 (setecentos e 

vinte mil reais): 4% (quatro por cento); 

  



5. acima de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) e até R$ 840.000,00 

(oitocentos e      quarenta mil reais): 4,5% (quatro e meio por cento); 

6. acima de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) e até R$ 960.000,00       

(novecentos e sessenta mil reais): 5% (cinco por cento); 

7. acima de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais)  e até R$ 1.080.000,00 

(um milhão e oitenta mil reais): 5,5% (cinco e meio por cento); 

8. acima de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais): 6% (seis por cento). 

       O imposto devido será apurado por estabelecimento, observando-se o seguinte: 

1. o próprio contribuinte verificará o percentual a ser aplicado no cálculo da quantia a 

ser        paga em cada mês, de janeiro a dezembro do exercício corrente; 

2. para efeito de pagamento mensal do imposto, será exigida a aplicação de, no 

mínimo, o       percentual de 2,5% (dois e meio por cento), independentemente da receita 

bruta      ajustada acumulada apurada em cada mês. 

Como incentivo adicional para a manutenção e geração de empregos, a empresa de 

pequeno porte  deduzirá do imposto devido mensalmente, por empregado regularmente 

registrado: 

1. 1% (um por cento) por empregado, até o máximo de 5 (cinco); 

2. 2% (dois por cento) por cada empregado adicional a partir do 6o registrado. 

         Este benefício não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 

imposto devido em cada mês. 

11.  Dispensa do Imposto Devido pelo Ambulante 

O ambulante, em princípio, fica dispensado do lançamento e recolhimento do imposto 

em função das operações por ele efetuadas. 

       Todavia, a dispensa não se aplica para o pagamento do imposto devido: 

  



1. na importação de mercadorias do exterior, bem como na arrematação de 

mercadorias       estrangeiras ou abandonadas; 

2. nas operações e prestações sujeitas a antecipação ou substituição tributária; 

3. nas operações efetuadas por produtores rurais e extratores não equiparados a       

comerciantes ou a industriais, dispensados de inscrição cadastral, de emissão de       

documentos fiscais e de escrituração fiscal. 

O contribuinte inscrito no Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia na 

condição de ambulante somente poderá portar mercadorias no valor total de aquisições e 

até R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

       A inobservância do limite estabelecido de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

implicará a exigência do imposto relativo à parcela excedente, a ser pago por antecipação 

sobre o valor acrescido, segundo os critérios e alíquotas aplicáveis às operações normais. 

12.  Data e Forma  de Pagamento do Imposto Devido 

12.1.   Empresa de Pequeno Porte 

O pagamento do imposto devido pela empresa de pequeno porte, inscrita no Simbahia, 

será feito até o dia 9 (nove) do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a 

receita bruta, mediante a utilização do Documento de Arrecadação Estadual – DAE com o 

código 1844. 

12.2.   Microempresa 

O pagamento do imposto devido pela microempresa, inscritas no Regime Simplificado 

de Apuração do ICMS – Simbahia, será feito, nas datas fixadas: 

1. nos carnês de pagamento; ou 

2. no convênio firmado entre a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e o agente       

arrecadador credenciado. 

  



Não obstante o prazo fixado, as obrigações consideram-se vencidas na data em que 

termine o período de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante pagamento 

em dinheiro. 

       Se o prazo para recolhimento de impostos não for dia útil, prorroga-se o vencimento 

para o primeiro dia útil subsequente na praça de pagamento.  

13.  Acréscimos Legais 

Aplicam-se aos impostos devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte 

ou pelo ambulante, inscritos no Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia, as 

normas relativas aos juros e multas de mora e de ofício, quando recolhidos fora dos prazos 

regulamentares. 

14.   Atualização Monetária 

Aplicam-se aos impostos devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte 

ou pelo ambulante, inscritos no Regime Simplificado de Apuração do ICMS - Simbahia  

quando recolhidos fora dos prazos regulamentares, as normas relativas à atualização 

monetária e à multa. 

15.  Diferença de Alíquota 

Está dispensado o pagamento da diferença de alíquota, nas aquisições interestaduais de 

bens destinados a uso, consumo ou ativo permanente do estabelecimento e na utilização de 

serviços iniciado em outro Estado e não vinculado a operação ou prestação subsequente, 

por parte das microempresas, das empresas de pequeno porte e dos ambulantes 

devidamente inscritos como tais no cadastro estadual. 

16.  Obrigações Acessórias no Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia 

       As microempresas, as empresas de pequeno porte e os ambulantes  são dispensados do 

cumprimento de obrigações tributárias acessórias, exceto quanto às seguintes: 

  



16.1.   Pedido de Inscrição 

Inscrição no Cadastro de Contribuintes, a ser requerida mediante o preenchimento do 

Documento de Informação Cadastral – DIC ou via Internet, devendo ser feita a devida 

comunicação à repartição fiscal, sempre que ocorrer qualquer alteração dos dados 

cadastrais ou das características do estabelecimento. 

16.2.   Arquivamento de Livros e Documentos Fiscais 

       Arquivamento, em ordem cronológica, durante 5 (cinco) anos,  contados da entrada das 

mercadorias ou da efetivação dos negócios, e, quando relativos a operações ou objeto de 

processo pendente, até sua decisão definitiva, ainda que esta venha a ser proferida após este 

prazo, dos documentos relativos a: 

1. entradas de mercadorias no estabelecimento; 

2. saídas de mercadorias efetuadas pelo estabelecimento; 

3. fretes pagos; 

4. água, energia elétrica, fax e telefone; 

5. documentos de aquisição de bens do ativo permanente, bens de uso e materiais de        

consumo; 

6. demais comprovantes de despesas; 

7. atos negociais em geral; 

16.3.   Arquivamento por parte de Contribuintes Normais 

       Conservação, durante 5 (cinco) anos, dos livros e documentos fiscais, por parte do 

contribuinte antes inscrito na condição de contribuinte normal e que vier a ser enquadrado 

como microempresa, empresa de pequeno porte ou ambulante, e, quando relativos a 

operações ou prestações ou objeto de processo pendente, até sua decisão definitiva, ainda 

que esta venha a ser proferida após este prazo. 

  



16.4.   Apresentação de Declaração 

       Apresentação, anualmente, por parte das microempresas e das empresas de pequeno 

porte, da Declaração do Movimento Econômico de Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte – DME e, quando for o caso, a sua Cédula Suplementar (CS-DME), até o dia 28 de 

fevereiro de cada ano, exceto os estabelecimentos inscritos sob o código de atividades 

6312-6/03 – depósito de mercadorias próprias. 

       Na Declaração do Movimento Econômico de Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte -DME serão informados os valores das receitas e dos pagamentos ou aquisições, 

verificados do primeiro ao último dia do ano anterior, bem como os dados relativos aos 

estoques inicial e final do período considerado, devendo constituir-se em resumo e exato 

reflexo dos valores constantes nos documentos fiscais relativos a operações e prestações 

ocorridas no período de referência. 

16.5.   Emissão dos Documentos Fiscais 

       Emissão dos documentos fiscais correspondentes às operações e prestações do         

estabelecimento, por parte das microempresas e das empresas de pequeno porte.  

16.5.1.  Documentos Fiscais a serem Utilizados 

       Os documentos fiscais a serem utilizados pelos contribuintes optantes pelo Simbahia,  

exceto em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte que se dediquem 

exclusivamente à atividade industrial, serão confeccionados com os campos destinados à 

base de cálculo do ICMS e ao valor do ICMS em fundo negativo, e contendo no quadro 

Reservado ao Fisco da Nota Fiscal ou em destaque nos Conhecimentos de Transporte e nos 

documentos emitidos por empresas de comunicação a expressão este documento não gera 

crédito do ICMS.  

  



16.5.2.  Os documentos fiscais a serem emitidos pelas empresas enquadradas no          

Simbahia, serão os seguintes: 

1.  empresas que se dediquem à atividade industrial: 

      Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A. 

2. empresas que se dediquem à atividade comercial e prestação de serviços: 

1. Nota Fiscal – Microempresa; 

2. Nota Fiscal – Empresa de Pequeno Porte; 

3. Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2; 

4. Cupom Fiscal ECF e Cupom Fiscal PDV; 

5. Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 6; 

6. Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7; 

7. Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8; 

8. Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9; 

9. Despacho de Transporte, modelo 17; 

10. Ordem de Coleta de Cargas, modelo 20; 

11. Manifesto de Carga, modelo 25; 

12. Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24; 

13. Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13; 

14. Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14; 

15. Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15; 

16. Resumo  de Movimento Diário, modelo 18; 

17. Atestado de Intervenção Técnica em Equipamento para Controle Fiscal; 

18. Atestado de Intervenção Técnica em PDV; 

16.5.3.  Documento Fiscal a ser emitido pelo ambulante 

  



       Será permitido ao ambulante a emissão de Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou dos 

documentos que a substituem, caso em que, não tendo o contribuinte inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o campo correspondente conterá a indicação do seu 

CPF/MF. 

16.5.4.  Vedação do Destaque do ICMS 

É vedado o destaque do ICMS nos documentos fiscais emitidos pelos contribuintes que 

optarem pelo tratamento fiscal instituído pelo Simbahia, exceto em se tratando de empresa 

de pequeno porte e de microempresa que se dediquem exclusivamente à atividade 

industrial. 

O documento fiscal emitido sem o destaque do ICMS, poderá, nas operações 

interestaduais, ser apresentado à repartição fazendária para substituição por Nota Fiscal 

Avulsa, devendo, em sua emissão, ser observado, além das demais disposições 

regulamentares, o seguinte: 

1. o imposto será destacado mediante a aplicação da alíquota prevista para as 

operações        interestaduais sobre o valor da operação; 

2. deverá ser indicado, no campo informações complementares, o número, a série e a 

data da Nota Fiscal substituída, bem como a expressão Nota Fiscal emitida nos termos do       

art. 408-D do RICMS/BA. 

16.5.5.  Destaque do ICMS 

     Nas operações de saídas realizadas por empresas de pequeno porte ou por microempresa 

que se dediquem exclusivamente à atividade industrial, o destaque do ICMS será feito de 

acordo com a alíquota aplicável a cada caso, na forma da legislação vigente. 

16.6.  Escrituração e Livros Obrigatórios 

  



       A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas, para fins fiscais, de 

escrituração  comercial, desde que mantenham em boa ordem e guarda, enquanto não 

decorrido o prazo decadencial (cinco anos) e não prescritas eventuais ações que lhes sejam 

pertinentes: 

1. Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques 

existentes       no término de cada exercício; 

2. Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira,        

inclusive bancária; 

3. Livro de Movimentação de Combustíveis – LMC, pelos postos revendedores de       

combustíveis; 

4. Livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais, pelas empresas que       

confeccionarem impressos de documentos e livros fiscais para terceiros ou para uso no      

próprio estabelecimento.  

16.7.   Apresentação de Arquivos Magnéticos 

       Apresentação à fiscalização, quando exigido, dos documentos e arquivos magnéticos a 

que estão obrigados os contribuintes que utilizem sistema eletrônico de processamento de 

dados para emissão e escrituração de documentos  e livros fiscais, como também os 

estabelecimentos que utilizem Equipamentos Emissor de Documentos Fiscais – ECF. 

17.  Exclusão do Simbahia – Procedimentos 

       A exclusão ou alteração do enquadramento do Regime Simplificado de Apuração do 

ICMS – Simbahia, poderá ser feita por iniciativa da empresa, mediante solicitação à 

Secretaria da Fazenda, ou de ofício por iniciativa do fisco. 

17.1.  Exclusão por Comunicação 

  



       A exclusão ou alteração do enquadramento por iniciativa da empresa será formalizada, 

mediante alteração cadastral, firmada por seu titular ou representante legal e apresentada à 

unidade da Inspetoria Fazendária de sua circunscrição, quando: 

1. não mais pretenda permanecer no regime; 

2. obrigatoriamente, quando incorrer em qualquer das situações excludentes a seguir: 

1.        pessoa jurídica constituída sob forma de sociedade por ações; 

2.        empresa cujo titular ou sócio seja domiciliado no exterior; 

3. empresa que se dedique à armazenagem ou depósito de mercadorias de terceiros; 

4. empresa cujo titular ou sócio participe do capital de outra empresa, se a receita bruta       

global dos estabelecimentos ultrapassar aos limites fixados para enquadramento; 

5. empresa resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa      

jurídica, se no ano anterior a empresa cindida ou desmembrada tiver apresentado       receita 

bruta ajustada superior aos limites fixados para enquadramento; 

6. empresa sucessora, se a sucedida tiver apresentado no ano anterior receita bruta      

ajustada superior aos limites fixados para enquadramento; 

7. empresa que desejar enquadrar-se em categoria de contribuinte cujo limite superior 

de       enquadramento, fixado, seja inferior ao custo de implantação do investimento; 

8. empresa em início de atividade que apresentar  declaração com valores 

incompatíveis       com seus custos operacionais; 

9. empresa que tenha débito tributário inscrito em dívida ativa, cuja exigibilidade não       

esteja suspensa; 

10. empresa da qual titular ou sócio tenha participação no capital social de outra 

empresa  que possua: 

10.1.  débito tributário inscrito em dívida ativa, cuja exigibilidade não esteja suspensa; 

  



10.2. estabelecimento com inscrição cancelada no Cadastro de Contribuintes do ICMS. 

18.   efetuarem vendas pelo regime porta-a-porta a consumidores finais de produtos que      

utilize o sistema de marketing direto de comercialização (ambulantes); 

19.    a receita bruta ajustada exceder aos limites estabelecidos em mais de 10% (dez por       

cento) em dois exercícios consecutivos, ou em mais de 20% (vinte por cento) em um       

único exercício. 

17.1.1 .  Prazo para a Comunicação da Alteração Cadastral 

       A alteração cadastral deverá ser efetuada até o dia 15 (quinze) do mês subsequente 

àquele em que se configurar o fato determinante da exclusão ou alteração, que surtirá 

efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do deferimento pela Autoridade 

Fazendária. 

17.2.  Exclusão de Ofício 

     A exclusão do Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia dar-se-á de 

ofício quando a empresa incorrer em quaisquer das hipóteses a seguir: 

1. sempre que a pessoa jurídica deixar de solicitá-la, quando obrigatória; 

2. sendo constatado, mediante ação fiscal, que o contribuinte não atende aos preceitos       

regulamentares que caracterizam a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o       

ambulante; 

3. que optar pelo enquadramento no Simbahia utilizando-se de declarações inexatas ou       

falsas; 

4. cuja administração ou gerência seja exercida por titular ou sócio de empresa já 

extinta,       que tenha auferido, no mesmo exercício ou no exercício anterior, receita bruta 

ajustada       global superior ao limite de enquadramento fixado; 

  



5. constituição da empresa por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios 

ou       acionistas, ou proprietário no caso de firma individual; 

6. a critério da Autoridade Fazendária, quando incorrer na prática das seguintes 

infrações: 

l. falta de registro de documentos fiscais nos livros fiscais próprios, apurando-se a 

prática                de atos fraudulentos, tais como suprimento de caixa de origem não 

comprovada, saldo      credor de caixa, passivo fictício ou inexistente, entradas ou 

pagamentos não      contabilizados, ou quaisquer outras omissões de receitas tributáveis 

constatadas por      meio de levantamento fiscal, inclusive mediante levantamento 

quantitativo de estoque; 

2.  a operação ou prestação estiverem sendo realizadas sem documentação fiscal ou com              

documentação fiscal inidônea; 

3. a mercadoria ou o bem forem encontrados em qualquer estabelecimento sem      

documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea; 

4.  mercadoria entregue ou serviço prestado a destinatário ou usuário diverso do indicado       

documento fiscal; 

5.  o mesmo documento fiscal acobertar, mais de uma vez, operação ou prestação; 

6.  emissão de documento fiscal com numeração ou seriação em duplicidade; 

7.  consignação de quantia diversa do valor da operação ou prestação no documento fiscal; 

8. houver rasura, adulteração ou falsificação nos documentos e livros fiscais ou 

contábeis; 

9. falta de emissão de documento fiscal ou emissão de documento fiscal inidôneo; 

10.  o valor do imposto a recolher for fixado através de arbitramento; 

  



11. constatação de qualquer ação ou omissão fraudulenta diversa das especificadas       

expressamente em regulamento; 

12.  falta de recolhimento tempestivo do imposto retido pelo sujeito passivo por        

substituição tributária; 

13.  divergências de informações em vias do mesmo documento fiscal, que impliquem        

recolhimento a menor. 

7. impedir, dificultar ou embaraçar a fiscalização, inclusive pela negativa não 

justificada       de exibição ao fisco de livros e documentos fiscais ou contábeis; 

8. prestar declarações incorretas ou dissimuladas, havendo dolo, fraude ou simulação; 

9. recusar a exibir os documentos necessários à efetivação do convênio firmado entre a 

Fazenda Estadual e o agente arrecadador credenciado, ou deixar de apresentar a       

Declaração do Movimento Econômico de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

10. deixar de recolher o imposto por 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses       

alternados dentro do mesmo exercício, a critério da Autoridade Fazendária de seu       

domicílio fiscal; 

11. no caso de ambulante, quando, de forma reincidente, for ele encontrado portando       

mercadorias em valor superior ao limite de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ou       

acobertadas por notas fiscais emitidas há mais de 30 (trinta) dias.  

       Ao ser requerida pelo sujeito passivo ou a ser determinada de ofício pela 

Autoridade Fazendária   a sua exclusão, o contribuinte poderá optar pelo enquadramento 

em outra categoria, ou adotar as providências que se fizerem necessárias para permanecer 

na categoria anteriormente adotada, quando admissível, desde que seja preenchidos os  

requisitos regulamentares. 

17.3.  Exclusão por Solicitação de Baixa 

  



       A exclusão da inscrição estadual de microempresa, empresa de pequeno porte e 

ambulante, decorrente de pedido de baixa, dar-se-á: 

1. com o deferimento do pedido de baixa; 

2. com o cancelamento da inscrição, por indeferimento do pedido de baixa; 

       A exclusão de contribuinte do Cadastro  do ICMS não implicará o reconhecimento 

de quitação dos débitos tributários acaso existentes. 

       O contribuinte que encerrar suas atividades deverá requerer a baixa da inscrição à 

repartição fazendária de sua circunscrição fiscal, mediante preenchimento do Documento 

de Informação Cadastral – DIC ou via Internet, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data 

da ocorrência. 

       Preliminarmente, o pedido de baixa, já instruído, será remetido à fiscalização, que 

procederá ao exame da situação fiscal do contribuinte, no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias. 

17.3.1.  Suspensão da Inscrição Estadual 

        Não será baixada a inscrição de contribuinte que se encontrar em débito com a 

fazenda pública estadual, inscrita em dívida ativa, ou enquanto não localizado o endereço, 

indicado pelo contribuinte ou responsável, onde se encontrem os livros e documentos 

fiscais a serem examinados para o andamento do processo de baixa, ficando suspensa sua 

inscrição desde a data em que for requerida a baixa da inscrição até o término do exame de 

sua situação fiscal. Se anteriormente a inscrição se encontrava na situação cancelada, os 

nomes dos titulares, sócios ou condôminos constarão no Cadastro Estadual na situação de 

sócio irregular. 

  



       Os titulares, sócios ou condôminos que figurarem no cadastro na situação sócio 

irregular permanecerão nessa condição até a cessação da causa determinante da suspensão, 

ficando, nesse período, impedidos de ingressar no cadastro em qualquer condição.   

17.3.2. Controles Administrativos do Processo de Baixa 

       Nos controles administrativos da Secretaria da Fazenda, a inscrição será 

considerada como em processo de baixa, nas hipóteses de: 

1. débito parcelado em que não haja interrupção do pagamento; 

2.  Auto de Infração pendente de julgamento no esfera administrativa. 

17.3.3.  Estoque Final no Momento da Baixa 

       A empresa anexará, ao pedido de baixa de inscrição, o inventário das mercadorias 

existentes em estoque na data do encerramento das atividades, que deverá indicar, 

separadamente, as parcelas referentes às mercadorias adquiridas antes e depois do 

enquadramento no regime simplificado de apuração do ICMS – Simbahia. 

17.3.4. Cálculo do Imposto Devido sobre o Estoque Final 

       O cálculo do  ICMS devido sobre o estoque final na data do encerramento das 

atividades dar-se-á: 

1. em relação à parcela de mercadorias adquiridas antes do enquadramento no regime      

simplificado de apuração do ICMS – Simbahia, será determinado pela aplicação      da 

alíquota prevista para as operações internas, observado o tipo de mercadoria,  sobre           o 

valor das mercadorias inventariadas, acrescido das respectivas margens de valor       

agregado previstas nos anexos 88 e 89 do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia, a       

menos que se trate de mercadorias cujas operações sejam isentas ou não tributadas ou       

cujo imposto já tenha sido recolhido por antecipação, excetuada a hipótese de sucessão. 

  



2.  em relação à parcela de mercadorias adquiridas depois do enquadramento no 

regime        simplificado de apuração do ICMS – Simbahia, serão adicionadas, ao valor 

desta, as        respectivas margens de valor agregado, previstas nos anexos 88 e 89 do 

Regulamento        do ICMS da Bahia, de acordo com o tipo de mercadoria, e sobre o valor 

resultante: 

1. tratando-se de microempresa, será aplicado, conforme o caso, um dos percentuais       

abaixo, obtido de acordo com o índice resultante da divisão ICMS mensalmente devido       

pelo valor referente a 1/12 (um doze avos) do limite superior da faixa de receita bruta       

ajustada de enquadramento do contribuinte: 

1.1.   receita bruta ajustada de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais): 1% (um por cento); 

1.2.  receita bruta ajustada entre R$ 30.000,01 (trinta mil reais e um centavo) e R$        

60.000,00 (sessenta mil reais): 1% (um por cento); 

1.3.  receita bruta ajustada entre R$ 60.000,01 (sessenta mil reais e um centavo) e R$        

90.000,00 (noventa mil reais): 1,3% (um inteiro e três décimos por cento); 

1.4.  receita bruta ajustada entre R$ 90.000,01 (noventa mil reais e um centavo) e R$        

120.000,00 (cento de vinte mil reais): 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento); 

1.5.  receita bruta ajustada entre R$ 120.000,01 (cento e vinte mil reais e um centavo) e 

R$       150.000,00 (cento cinqüenta mil reais): 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento); 

1.6.  receita bruta ajustada entre R$ 150.000,01 (cento cinqüenta mil reais e um centavo) 

e         R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais): 1,9% (um inteiro e nove décimos por 

cento); 

1.7.  receita bruta ajustada entre R$ 180.000,01 (cento oitenta mil reais e um centavo) e 

R$        210.000,00 (duzentos e dez mil reais): 2,1% ( dois inteiros e um décimo por cento); 

  



1.8.  receita bruta ajustada entre R$ 210.000,01 (duzentos e dez mil reais e um centavo) 

e        R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais): 2,3% (dois inteiros e três décimos por        

cento). 

2. quando se tratar de empresa de pequeno porte, será aplicado o percentual       

correspondente, determinado de acordo com a receita bruta ajustada acumulada até a       

data do encerramento das atividades, a saber: 

2.1.  até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais): 2,5% (dois inteiros e cinco 

décimos        por cento); 

2.2.  acima de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e até R$ 480.000,00        

(quatrocentos e oitenta mil reais): 3% (três inteiros por cento); 

2.3.  acima de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) e até R$ 600.000,00        

(seiscentos mil reais): 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento); 

2.4.  acima de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e até R$ 720.000,00 (setecentos e 

vinte        mil reais): 4% (quatro inteiros por cento); 

2.5.  acima de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) e até 840.000,00 (oitocentos 

e        quarenta mil reais): 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento); 

2.6.  acima de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) e até R$ 960.000,00        

(novecentos e sessenta mil reais): 5% (cinco inteiros por cento); 

2.7. acima de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) e até R$ 1.080.000,00 

(um        milhão e oitenta mil reais): 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento); 

2.8 acima de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais): 6% (seis inteiros por 

cento).  

18.  Perda do Tratamento Tributário Instituído pelo Simbahia 

  



       Havendo irregularidades no enquadramento no Regime Simplificado de Apuração 

do ICMS – Simbahia, o contribuinte perderá o direito  à adoção do tratamento tributário 

diferenciado previsto no regime para a microempresa e a empresa de pequeno porte ou ao 

ambulante e o imposto será exigido com base nos critérios e nas alíquotas aplicáveis às 

operações normais. 

18.1.  Mercadorias sem Documentação Fiscal 

       Sendo encontradas mercadorias em poder de microempresa, empresa de pequeno 

porte ou ambulante desacompanhadas de documentação fiscal ou com documentação fiscal 

considerada inidônea, será exigido o pagamento do ICMS, adotando-se como base de 

cálculo: 

1. o preço de pauta fiscal no atacado, se houver, ou o preço corrente das mercadorias 

ou de      sua similar no mercado atacadista do local da ocorrência, aquele ou este ao qual 

será       acrescido de um dos seguintes percentuais, a título de margem de valor adicionado 

–      MVA: 

1. alimentação e outras mercadorias fornecidas em restaurantes, lanchonetes, bares, 

cafés,       sorveterias, hotéis, pensões, boates, cantinas e estabelecimentos similares: 100% 

(cem         por cento); 

2. perfumarias, jóias, artigos de armarinho, confecções, artefatos de tecidos e calçados:       

60% (sessenta por cento); 

3. ferragens, louças, vidros, material elétrico, eletrodomésticos e móveis: 40% 

(quarenta       por cento; 

4. tecidos: 25% (vinte e cinco por cento); 

5. gêneros alimentícios: 20% (vinte por cento); 

  



6. mercadorias enquadradas no regime de substituição tributária, os seguintes 

percentuais: 

1. cigarros, cigarrilhas, charutos e fumos industrializados: 30% (trinta por cento) nas       

aquisições na indústria e 15% (quinze por cento) nas aquisições no atacado; 

2. bebidas alcoólicas, exceto cervejas e chopes: 60% (sessenta por cento) nas 

aquisições       na indústria e 40% (quarenta por cento) nas aquisições no atacado; 

3. cervejas, chopes e refrigerantes: 

3.1.  em garrafas e outros acondicionamentos, exceto em lata: 140% (cento e quarenta 

por        cento) nas aquisições na indústria e 70% (setenta por cento) nas aquisições no 

atacado; 

3.2.  em lata: 100% (cem por cento) nas aquisições na indústria e 70% (setenta por 

cento)        nas aquisições no atacado; 

3.3.  chopes e extratos concentrados destinados ao preparo de refrigerantes em máquinas       

(“pré-mix” e “pós-mix”) em qualquer acondicionamento, independentemente de       

volume: 140% (cento e quarenta por cento) nas aquisições na indústria e 80% (oitenta       

por cento) nas aquisições no atacado; 

4. bebidas energéticas e isotônicas: 70% (setenta por cento) nas aquisições na industria 

e       60% (sessenta por cento) nas aquisições no atacado; 

5. águas minerais e gasosas, e gelo: 30% (trinta por cento) nas aquisições na indústria 

e       15% (quinze por cento) nas aquisições no atacado; 

6. refrescos, néctares, bebidas alimentícias à base de leite ou de cacau, inclusive 

iogurte:       40% (quarenta por cento) nas aquisições na indústria e 10% (dez por cento) nas       

aquisições no atacado; 

  



7. sucos de frutas industrializados, em líquido, concentrados ou não: 60% (sessenta por       

cento) nas aquisições na indústria e 30% (trinta por cento) nas aquisições no atacado; 

8. sorvetes, picolés, gomas de mascar, bombons, balas, confeitos, caramelos, pastilhas,       

dropes, pirulitos, ovos de páscoa e chocolates, desde que industrializados: 40%       

(quarenta por cento) nas aquisições na indústria e 30% (trinta por cento) nas aquisições       

no atacado; 

9. salgados industrializados: 70% (setenta por cento) nas aquisições na indústria ou no       

atacado; 

10. produtos comestíveis resultante de gado bovino, bufalino, e suíno, em estado 

natural,       refrigerados, congelados, defumados, secos, salgados ou temperados, inclusive 

charque:       10% (dez por cento) nas aquisições internas na indústria ou no atacado, 23% 

(vinte e       três por cento) nas aquisições feitas nas regiões Sul e Sudeste na indústria ou no 

atacado       e 16% (dezesseis por cento) nas aquisições feitas nas demais regiões na 

indústria ou no       atacado; 

11. café torrado ou moído: 10% (dez por cento) nas aquisições na indústria ou no 

atacado; 

12.  trigo em grão, farinha de trigo, mistura de farinha de trigo e produtos preparados a 

base        de farinha de trigo: 

12.1.  trigo em grão, farinha de trigo, mistura de farinha de trigo e primeira operação com              

mercadorias derivadas desses produtos, produzidos neste Estado: 

1. lançamento do ICMS no momento da entrada do trigo em grão oriundo do exterior 

ou             e unidade federada não signatária do Protocolo ICMS 46/00: 94,12% (noventa e              

quatro inteiros e doze décimos por cento) nas aquisições na indústria ou no atacado; 

  



2. lançamento do ICMS no  momento da entrada de farinha de trigo em grão ou 

mistura de                 farinha de trigo do exterior ou de unidade federada não signatária do 

Protocolo ICMS           46/00: 76,48% (setenta e seis inteiros e quarenta e oito décimos por 

cento) nas            aquisições a indústria ou no atacado; 

12.2. produtos preparados a base de farinha de trigo, excetuada a primeira operação com              

mercadorias produzidas neste Estado: 

12.2.1.   produtos de padaria e de pastelaria: 

1. entradas oriundas de estados integrantes das regiões Norte, Nordeste ou Cento Oeste 

e       do Estado do Espírito Santo e saídas internas: 20% (vinte por cento) nas aquisições na       

indústria ou no atacado; 

2. entradas oriundas de Estados integrantes das regiões Sul e Sudeste, exceto o Estado 

do       Espírito Santo, e do exterior: 35% (trinta e cinco por cento) nas aquisições na 

indústria       ou no atacado; 

12.2.2. Macarrão, talharim, espaguete, massas para sopas e lasanhas, e outras preparações              

similares não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outros modos: 

1. entradas oriundas de Estados integrante das regiões Norte, Nordeste ou Centro 

Oeste e       do Estado do Espírito Santo e saídas internas: 20% (vinte por cento) nas 

aquisições na       indústria ou no atacado; 

2. entradas oriundas de Estados integrantes das regiões Sul e Sudeste, exceto o Estado 

do       Espírito Santo, e do exterior: 35% (trinta e cinco por cento) nas aquisições na 

indústria       ou no atacado; 

12.2.3. produtos da indústria de bolachas e biscoitos: 

  



1. entradas oriundas de estados integrantes das regiões Norte, Nordeste ou Centro 

Oeste e       do Estado do Espírito Santo e saídas internas: 30% (trinta por cento) nas 

aquisições na       indústria ou no atacado; 

2. entradas oriundas de Estados integrantes das regiões Sul e Sudeste, exceto o Estado 

do       Espírito Santo, e do exterior: 45% (quarenta e cinco por cento) nas aquisições na       

indústria ou no atacado; 

13. açúcar: 20% (vinte por cento) nas aquisições na indústria ou no atacado; 

14. vacinas, soros e medicamentos de uso não veterinário, inclusive derivados de plantas            

medicinais, absorventes higiênicos, fraldas, mamadeiras, bicos, gaze, algodão,            

atadura, esparadrapo, preservativos, seringas, escovas, pastas dentifrícias,            

provitaminas, vitaminas, contraceptivos, agulhas para seringas: 42,85% (quarenta e            

dois inteiros e oitenta e cinco décimos por cento) nas aquisições na indústria ou no            

atacado; 

15. cimento: 20% (vinte por cento) nas aquisições na indústria ou no atacado; 

16. tijolos, tijoleiras, tapa-vigas, blocos, telhas, elementos de chaminés, condutores de            

fumaça, manilhas, calhas, tubos, algerozes, ladrilhos, placas para pavimentação ou            

revestimento, cubos e pastilhas para mosaicos, e azulejos, desde que fabricados com            

argila ou barro cozido, vitrificados ou não: 35% (trinta e cinco por cento) nas            

aquisições na indústria ou no atacado; 

17. tintas, vernizes, ceras de polir, massas de polir, xadrez, piche, impermeabilizantes,            

removedores, solventes, aguarrás, secantes, catalisadores, corantes: 35% (trinta e            

cinco por cento) nas aquisições na indústria ou no atacado; 

18. pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha classificados nos códigos 4011,  

           4012.90 e 4013 da NCM: 

  



18.1. pneus de automóvel: 42% (quarenta e dois por cento) nas aquisições na indústria ou                

          o atacado; 

18.2. pneus de caminhões: 32% (trinta e dois por cento) nas aquisições na indústria ou no            

atacado; 

18.3. pneus de moto: 60% (sessenta por cento) nas aquisições na indústria ou no atacado; 

18.4. protetores e câmaras de ar: 45% (quarenta por cento) nas aquisições na indústria ou             

no atacado; 

19. discos fonográficos de qualquer espécie e fitas magnéticas virgens ou gravadas e            

outros suportes para reprodução ou gravação de som e imagem: 25% (vinte e cinco            

por cento) nas aquisições na indústria ou no atacado; 

20. filmes fotográficos: 40% (quarenta por cento) nas aquisições na indústria ou no            

atacado; 

21. filmes cinematográficos: 40% (quarenta por cento) nas aquisições na indústria ou no            

atacado; 

22. slides (diapositivos): 40% (quarenta por cento) nas aquisições na indústria ou no            

atacado; 

23. aparelhos de barbear: 30% (trinta por cento) nas aquisições na indústria ou no            

atacado; 

24. lâminas de barbear: 30% (trinta por cento) nas aquisições na indústria ou no atacado; 

25. isqueiros: 30% (trinta por cento) nas aquisições na indústria ou no atacado; 

26. lâmpadas elétricas, starters e reatores: 40% (quarenta por cento) nas aquisições na            

indústria ou no atacado; 

27. pilhas e baterias de pilhas elétricas: 40% (quarenta por cento) nas aquisições na            

indústria ou no atacado; 

  



28. peças e acessórios, novos, para uso em veículos automotores, exceto quando            

destinados exclusivamente a uso em tratores: 35% (trinta e cinco por cento) nas            

aquisições na indústria ou no atacado; 

29. produtos comestíveis resultantes do abate de aves em estado natural, refrigerados,            

congelados, defumados ou temperados: 5% (cinco por cento) nas aquisições internas            

na indústria ou no atacado, 17% (dezessete por cento) nas aquisições feitas nas            

regiões Sul e Sudeste na indústria ou no atacado e 11% (onze por cento) nas            

aquisições feitas nos demais Estados na indústria ou no atacado. 

       Para fins de aplicação do percentual da margem de valor adicionado, equiparam-

se: 

1. a industriais os torrefadores, os moinhos, os frigoríficos, os abatedouros, os 

produtores       rurais e os extratores; 

2. a industriais os importadores de mercadorias do exterior. 

3. outras mercadorias: 30% (trinta por cento); ou 

3. o preço de pauta fiscal no varejo, se houver, ou o preço de venda a varejo no local 

da ocorrência. 

18.2.  Regras Prevista para o Contribuinte Simbahia como se fosse Normal 

       Perderá o direito à adoção do tratamento tributário previsto no regime simplificado 

de apuração do ICMS – Simbahia, sendo perdido o benefício, o imposto será exigido com 

base nos critérios e nas alíquotas aplicáveis às operações normais, a partir da ocorrência dos 

fatos que derem causa ao desenquadramento, quando se constatar qualquer das situações 

seguintes: 

1. opção pelo enquadramento no regime utilizando-se de declarações inexatas ou 

falsas; 

  



2. a administração ou gerência seja exercida por titular ou sócio de empresa, mesmo já       

extinta, que tenha auferido, no mesmo exercício ou no exercício anterior, receita bruta       

ajustada global superior ao limite de enquadramento estabelecido; 

3. constituição com interposição de pessoas que não sejam os efetivos sócios ou       

proprietários; 

      A critério da Autoridade Fazendária, quando incorrer na prática das seguintes 

infrações: 

1. falta de registro de documentos fiscais nos livros fiscais próprios, apurando-se a 

prática       de atos fraudulentos, tais como suprimento de caixa de origem não comprovada, 

saldo         credor de caixa, passivo fictício ou inexistente, entradas ou pagamentos não       

contabilizados, ou quaisquer outras omissões de receitas tributáveis constatadas por       

meio de levantamento fiscal, inclusive mediante levantamento quantitativo de estoque; 

2. quando a operação ou prestação estiverem sendo realizadas sem documentação 

fiscal ou       com documentação fiscal inidônea; 

3. quando a mercadoria ou bem forem encontrados em qualquer estabelecimento sem       

documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea; 

4. quando a mercadoria for entregue ou o serviço for prestado a destinatário ou usuário       

diverso do indicado no documento fiscal; 

5. quando o documento fiscal acobertar, mais de uma vez, operação ou prestação; 

6. quando houver emissão de documento fiscal com numeração ou seriação em       

duplicidade; 

7. quando for consignada quantia diversa do valor da operação ou prestação no 

documento       fiscal; 

  



8. quando houver rasura, adulteração ou falsificação nos documentos e livros fiscais 

ou       contábeis; 

9. quando não houver a emissão de documento fiscal ou for emitido documento fiscal       

inidôneo; 

10. quando o valor do imposto a recolher for fixado através de arbitramento; 

11. quando se constatar qualquer ação ou omissão fraudulenta diversa das especificadas       

expressamente em regulamento; 

12. quando o imposto for retido pelo sujeito passivo por substituição e não recolhido       

tempestivamente; 

13. quando houver divergências de informações em vias do mesmo documento fiscal, 

que       impliquem recolhimento a menor. 

4. que, comprovadamente, impedir, dificultar ou embaraçar a fiscalização, inclusive 

pela       negativa não justificada de exibição ao fisco de elementos da escrita fiscal ou 

contábil; 

5. que, comprovadamente, prestou declarações inexatas ou falsas, havendo dolo, 

fraude ou       simulação; 

6. quando o contribuinte se recusar a exibir os documentos necessários à efetivação do       

convênio firmado entre a Secretaria da Fazenda  e o agente arrecadador credenciado, ou        

deixar de apresentar a Declaração do Movimento Econômico de Microempresa e       

Empresa de Pequeno Porte; 

7. quando o contribuinte deixar de recolher o imposto por 3 (três) meses consecutivos 

ou 6       (seis) meses alternados dentro do mesmo exercício, a critério da Autoridade 

Fazendária       de seu domicílio fiscal; 

  



8. no caso de ambulante, quando, de forma reincidente, for ele encontrado portando       

mercadorias em valor superior ao limite de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ou       

acobertadas por Notas Fiscais emitidas há mais de 30 (trinta) dias; 

19.   Reenquadramento  

       Somente poderá optar pelo enquadramento no regime após dois anos da ocorrência 

do fato que deu origem ao desenquadramento, observado os pré-requisitos estabelecidos  

para enquadramento, o contribuinte que for excluído do Regime Simplificado de Apuração 

do ICMS – Simbahia por um dos motivos listados a seguir: 

1. optar pelo enquadramento no Regime  utilizando-se de declarações inexatas ou 

falsas; 

2. a administração ou gerência seja exercida por titular ou sócio de empresa, mesmo já       

extinta, que tenha auferido, no mesmo exercício ou no exercício anterior, receita bruta      

ajustada global superior ao limite de enquadramento estabelecido; 

3. constituição da empresa com interposição de pessoas que não sejam os efetivos 

sócios       ou proprietários; 

4. falta de registro de documentos fiscais nos livros fiscais próprios, apurando-se a 

prática       de atos fraudulentos, tais como suprimento de caixa de origem não comprovada, 

saldo       credor de caixa, passivo fictício ou inexistente, entradas ou pagamentos não       

contabilizados, ou quaisquer outras omissões de receitas tributáveis constatadas por       

meio de levantamento fiscal, inclusive mediante levantamento quantitativo de estoque; 

5. operação ou prestação estiverem sendo realizadas sem documentação fiscal ou com       

documentação fiscal inidônea; 

6. quando a mercadoria ou bem forem encontrados em qualquer estabelecimento sem       

documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea; 

  



7. quando a mercadoria for entregue ou o serviço for prestado a destinatário ou usuário       

diverso do indicado no documento fiscal; 

8. quando o mesmo documento fiscal acobertar, mais de uma vez, operação ou 

prestação; 

9. emissão de documento fiscal com numeração ou seriação em duplicidade; 

10. quando for consignada quantia diversa do valor da operação ou prestação no 

documento       fiscal; 

11. quando houver rasura, adulteração ou falsificação nos documentos e livros fiscais 

ou       contábeis; 

12. quando não houver emissão de documento fiscal ou for emitido documento fiscal       

inidôneo; 

13. quando o valor do imposto a recolher for fixado através de arbitramento; 

14. quando se constatar qualquer ação ou omissão fraudulenta diversa das especificadas       

expressamente; 

15. não recolhimento tempestivo do imposto retido pelo sujeito passivo por 

substituição; 

16. quando houver divergências de informações em vias do mesmo documento fiscal, 

que       impliquem recolhimento a menor; 

17. prestar declarações inexatas ou falsas, havendo dolo, fraude ou simulação.   

20.   Penalidades 

       A imposição de multas previstas na legislação do Regime Simplificado de 

Apuração do ICMS – Simbahia não exclui a aplicação das sanções previstas na legislação 

penal, a que estão sujeitos seu titular ou sócios da empresa, inclusive o contribuinte que, 

sem observância dos requisitos e condições previstos, fizer sua inscrição ou deixar de 

  



comunicar ao fisco, fielmente, fatos passíveis do não enquadramento ou de sua exclusão do 

Regime. 

20.1.  Falta do Recolhimento do Imposto 

       A falta do recolhimento nos prazos regulamentares do imposto devido por 

microempresas, empresas de pequeno porte e ambulantes, nas entradas de mercadorias 

sujeitas a antecipação ou substituição tributária, quando procedentes de fora do Estado e do 

imposto devido por microempresas, empresas de pequeno porte e ambulantes, nas 

operações enquadradas no regime simplificado de apuração, sujeitará  a empresa à multa 

correspondente a 50% (cinqüenta por cento)   do total dos impostos. 

20.2.  Extravio de Documentos 

       O extravio, a inutilização, a perda ou a guarda fora do estabelecimento, em local 

não autorizado, de documentos, sujeitará a empresa à multa correspondente a R$ 4,00 

(quatro reais), por documento, sendo limitado o seu total a R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



C A P Í T U L O   I I 

ANÁLISE PRÁTICA DO REGIME SIMPLIFICADO DE APURAÇÃO DO 

ICMS –SIMBAHIA 

1. Postura Perante o Simbahia 

       Na história brasileira o contribuinte sempre é penalizado. O Sistema tributário 

brasileiro não é somente mal estruturado, é confuso e totalmente impraticável pelo 

contribuinte. Sua eterna luta contra o fisco é mais do que justificada, pois os tributos são 

pesados e complexos, e a complexidade é a força da burocracia. O sistema tributário torna-

se cada vez mais desordenado e a promessa da classe política quanto à sua simplificação é 

somente figura de retórica. 

      No campo tributário, é também a norma jurídica que determina qual  parcela do 

patrimônio privado será transferida ao Erário Público. O tributo é a fonte de custeio da 

atividade estatal. Destarte, é elemento essencial a constituição do Estado. 

       Desse modo, deve o Estado criar regras que clara e antecipadamente determinem 

qual parcela de patrimônio privado será transferida ao patrimônio público. Esta é a função 

principal da norma jurídica tributária. Esta norma tem alto grau de antagonismo com os 

demais interesses sociais, pois a constrição patrimonial, a tomada do bem pela força, é 

seguramente o ato governamental que mais encontra oposição dos governados, em todas as 

épocas e sistemas políticos. 

       Nada entra no Erário Público em benefício de um cidadão ou de uma classe sem 

que outro cidadão e outras classes tenha sido forçados a contribuir para tal. Se cada um 

retirar do Tesouro a quantia com qual houver contribuído, neste caso a lei não será 

espoliadora, porém, não estará fazendo nada para aqueles que não tem riqueza. A lei só será 

instrumento promotor de igualdade se tirar de algumas pessoas para outras pessoas. E nesse 



momento ela se trona instrumento de espoliação. É a transformação da capacidade 

contributiva em espoliação legal. 

       O fisco tem como meta declarada a arrecadação. Quer arrecadar mais de forma 

mais rápida e eficiente. Os principais argumentos do fisco são dois: a necessidade urgente e 

desesperada de custar o estado e a sonegação generalizada e endêmica. Do outro lado, o 

contribuinte tem como argumentos a sobrevivência e a má retribuição estatal. Falsa é a 

afirmativa serem os tributos o preço da civilização. Em verdade, o Brasil encontra-se 

completamente estagnado pela carga tributária que tem suportado, digna de país central.       

O ordenamento   tributário brasileiro, principalmente calcado na Constituição Federal e no 

Código Tributário Nacional, preocupou-se em cristalizar os conflitos sociais presentes na 

tributação. A matéria é de índole constitucional, haja vista que, a Constituição de 1988 

delimitou expressamente, com os arquétipos, os estritos de instituição de tributos. 

       Deu a Carta Magna ao contribuinte sua maior arma e salvaguarda, a legalidade. 

Não é ao alvedrio da autoridade fiscalizadora ou os interesses traduzidos na política 

econômica, a fonte da norma tributária geradora de exações. É a lei formal e materialmente 

válida, em observância ao devido processo legislativo e em harmonia com o sistema, a 

única capaz de instituir, e, ou majorar tributos. 

       Face ao exposto, podemos a partir deste momento fazer uma análise pragmática 

dos      artigos 15 a 19 da Lei nº 7.357 de 04 de Novembro de 1998, que instituiu o Regime 

Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia. 

       Os artigos 15, 16, 17, 18 e 19 da Lei nº 7.357/98 dispõem o seguinte: 

“Art. 15 – Perderá o direito à adoção do tratamento tributário previsto no Regime        
simplificado de Apuração do ICMS a empresa: 

 

  



I – que efetuar operações ou prestações cujo somatório exceda, em mais de 10% (dez        
por cento), em dois exercícios consecutivos, ou em mais de 20% (vinte por cento)  em um 
único exercício, os limites estabelecidos no art. 2º, desta Lei; 

 
II – que optar pelo enquadramento no Regime, utilizando-se de declarações inexatas ou 

falsas; 
 
III – cuja administração ou gerência seja exercida por titular ou sócio de empresa, 

mesmo já extinta, que tenha auferido, no mesmo exercício ou no exercício anterior, receita 
bruta ajustada global superior ao limite de enquadramento de que trata o art. 2º, desta Lei; 

 
IV – constituída com interposição de pessoas que não sejam os efetivos sócios ou 

proprietários; 
 
V – Que incorrer na prática de infrações de natureza grave, enlencadas em 

regulamento. 
 
Art. 16 – O ambulante cujo total de aquisições ultrapassar o limite referido no artigo 

anterior, mais o excedente permitido, ficará sujeito ao pagamento do ICMS relativo à 
parcela que ultrapassar o montante compreendido no benefício, observado o seguinte: 

 
I – a exigência do imposto será feita em função do valor acrescido; 
 
II – a verificação e cobrança dos valores devidos terão o tratamento dispensado ao 

pagamento espontâneo, a menos que se trate de mercadoria desacompanhada de 
documentação fiscal ou com documento inidôneo; 

 
III – feita a intimação do sujeito passivo, na forma prevista no regulamento, se o débito 

não for pago no prazo fixado, lavrar-se-á o Auto de Infração. 
 
Art. 17 – Os contribuintes de que tratam os incisos II, III, IV e V, do art. 15, ficarão 

sujeitos ao pagamento do imposto que seria devido sem o tratamento tributário previsto 
nesta Lei, a partir da ocorrência dos fatos que derem causa ao desenquadramento. 

 
Art. 18 – Nos casos em que o contribuinte não dispuser dos elementos necessários para 

determinação da base de cálculo do imposto devido ou se recuse a fornecê-los ao fisco, 
poderá ser apurado o imposto mediante arbitramento, na forma da legislação própria. 

 
Art. 19 – Quando se constatar quaisquer das situações previstas nos arts. 15, 16, 17 e 

18 desta Lei, o imposto será exigido com base nos critérios e nas alíquotas aplicáveis às 
operações normais.” 

 
       Levantam-se dúvidas a respeito dos procedimentos estabelecidos nestes artigos, a 

serem adotados pelo fisco, para exigência de imposto de contribuinte enquadrado no                        

  



Regime Simplificado de Apuração do ICMS - Simbahia como se fosse contribuinte 

enquadrado na condição de Normal.  

      A resposta a essas dúvidas deve apoiar-se em algumas premissas, formadas a partir 

de uma visão sistemática da legislação tributária, com ênfase especial sobre o contexto em 

que se insere e se legitima o tratamento diferenciado dispensado às microempresas e às 

empresas de pequeno porte, a partir do  art. 179 da Constituição Federal, transcrito no início 

deste trabalho. 

2. Efeito Tributário Confiscatório  

       Embasado nos arts. 17 e 19 da Lei nº 7.357/98, retromencionados, foi lavrado 

Auto de Infração contra Contribuinte enquadrado no Regime Simplificado de Apuração do 

ICMS – Simbahia, na condição de microempresa, sendo exigido o imposto com base nos 

critérios e nas alíquotas aplicáveis às operações normais do ICMS ou seja  como se  o 

contribuinte fosse inscrito na condição de  normal, e sem desenquadrá-lo . O Auto de 

Infração em comento possui o seguinte teor: 

1. descrição dos fatos: omissão de saídas de mercadorias  tributáveis apurada através 

de       saldo credor na conta caixa; 

2. período fiscalizado: de janeiro a dezembro de 2000; 

3. valor da base de cálculo: R$ 55.020,36 (Cinqüenta e cinco mil, vinte reais e trinta e 

seis       centavos); 

4. alíquota aplicada: 17% (dezessete por cento); 

5. valor do imposto exigido: R$ 9.353,47 (Nove mil, trezentos cinqüenta e três reais e       

quarenta e sete centavos); 

6. multa aplicada: 70% (setenta por cento); 

  



7.   valor do acréscimo moratório: R$ 689,73 (Seiscentos oitenta e nove reais e setenta e        

três centavos); 

8.   valor da multa: R$ 6.547,42 (Seis mil, quinhentos quarenta e sete reais e quarenta e dois        

centavos); 

9.  valor total do Auto lavrado: R$ 16.590.62 (Dezesseis mil, quinhentos e noventa reais e 

sessenta e dois centavos); 

10. enquadramento legal: art. 2º, § 3º, inc. I, 50, 60 I, 124 I e 218, do RICMS/BA; 

11. multa: art. 42, III, da Lei 7014/96. 

       O Auto de Infração foi lavrado com base em notas fiscais registradas no Controle 

Fiscal de Mercadorias em trânsito - CFAMT e não declaradas pelo contribuinte, onde de 

posse dessas notas fiscais o Auditor Fiscal reconstituiu a escrita mercantil do contribuinte, 

constatando o saldo credor de caixa, com o qual foi presumido a omissão de saídas de 

mercadorias tributáveis. 

       O contribuinte autuado é enquadrado no Regime Simplificado de Apuração do 

ICMS – Simbahia, na condição de ME-2 (microempresa dois) e recolheu regularmente no 

ano calendário de 2000 (Dois mil) a quantia de R$ 600,00 (Seiscentos reais) de Simbahia e 

foi autuado no valor total de 16.590.62 (Dezesseis mil, quinhentos e noventa reais e 

sessenta e dois centavos), perfazendo um total de R$ 17.190.62 (Dezessete mil, cento e 

noventa reais e sessenta e dois centavos) de imposto referente ao ano calendário de 2000 

(Dois mil).            

       É incontendível que pelo fato do Contribuinte não ter declarado toda sua 

movimentação econômica (recursos e aplicações), ele sofreu um aumento desmedido da 

carga tributária no exercício de 2000 de 2.665,10%, quando, se tivesse declarado toda sua 

movimentação, passaria para a faixa de ME-4 (microempresa quatro) e sofreria apenas um 

  



aumento de 200%, ou seja de R$ 600,00 (Seiscentos reais) ao ano ele passaria a pagar R$ 

1.800,00 (Um mil e oitocentos reais), esta majoração desmedida tem efeito confiscatório e é 

autorizada pelos arts.17 e 19 da Lei 7357/98, retromencinados. 

       Cabendo ao Estado, constitucionalmente, assegurar o bem-estar social, como 

estabelece o art. 3º da Constituição Federal: 

              “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

              I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

              II – garantir o desenvolvimento nacional; 

              III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais; 

 
              IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor , 

idade quaisquer outras formas de discriminação.” 
 
       Não pode ser ele o criador de “mal-estar”, razão pela qual uma lei não 

confiscatória pode gerar o efeito confisco, vedado pelo art. 150, inc. IV, assim redigido: 

              “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

              ... IV – utilizar tributo com efeito de confisco.” 

       Neste caso parece-nos que, mesmo sem haver confisco “legal”, já há geração do 

efeito confisco para este contribuinte em particular, e vale dizer, a impossibilidade de 

imposição é decorrencial para o caso específico. 

3. Afronta ao Princípio da Isonomia Tributária 

       Princípio é uma norma que permeia todo entendimento jurídico. É a base do 

benefício jurídico. É a regra básico do sistema tributário brasileiro, que não pode em 

hipótese alguma deixar de ser observada. 

  



       O princípio da isonomia está a exigir de cada contribuinte em semelhante situação 

de capacidade contributiva uma mesma contribuição. 

       Para melhor compreensão, vamos cotejar  o contribuinte autuado (denominado  

Alfa) com outro contribuinte (denominado  Beta), que estava enquadrado no exercício de 

2000 no Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia na mesma faixa ou seja 

ME-2 (microempresa dois) e declarou corretamente toda sua movimentação econômica 

(recursos e aplicações), passando a ser enquadrado na faixa de ME-4 (microempresa 

quatro). 

       Alfa não declarou corretamente suas transações comerciais, destarte, permaneceu 

na mesma faixa de enquadramento ou seja ME-2 (microempresa dois), se tivesse informado 

corretamente na Declaração do Movimento Econômico de Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte (DME), como  Beta, passaria a ser enquadrado na faixa de ME-4 

(microempresa quatro), como não o fez, foi  majorada de forma desmedida sua carga 

tributária, com a imposição do auto de infração. 

       Vamos analisar  monetariamente, para notarmos a discrepância numérica causada 

pela autuação com base nas regras e alíquotas aplicáveis às operações normais do ICMS, na 

situação em comento: 

1. Beta como cumpriu o que determina lei, o valor anual do Simbahia a ser recolhido       

passou de R$ 600,00 (Seiscentos reais) para 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais),       

sendo sua carga tributária majorada em 200%, devido ao aumento de suas transações       

comerciais; 

2. Alfa como não cumpriu o que estabelece a lei, o valor anual do Simbahia a ser       

recolhido continuou o mesmo ou seja R$ 600,00 (Seiscentos reais), porém foi autuado       

em R$ 16.590,62 (Dezesseis  mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e dois       

  



centavos), onde somando o valor do Simbahia com o da autuação (ICMS, acréscimo       

moratório e multa), perfaz um total anual de R$ 17.190,62 (Dezessete mil, cento e       

noventa reais e sessenta e dois centavos), majorando assim sua carga tributária em      

2.665,10%. 

       A diferença é absurda, Beta pagará anualmente, até que seja mudado de faixa, a 

quantia de R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais), o que eqüivale mensalmente a R$ 

150,00 (Cento cinqüenta reais), já Alfa continuará pagando anualmente, também até que 

seja mudado de faixa, a quantia de R$ 600,00 (Seiscentos reais), porém, considerando que 

esta quantia será acrescida para os próximos doze meses do valor de R$ 16.590,62 

(Dezesseis mil, quinhentos noventa reais e sessenta e dois centavos) referente ao auto de 

infração, totalizando em R$ 17.190,62 (Dezessete mil, cento noventa reais e sessenta e dois 

centavos), o equivalente ao recolhimento mensal de R$ 1.432,55 (Um mil, quatrocentos 

trinta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos). O valor total da diferença é de R$ 

15.390,62 (Quinze  mil, trezentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), o equivalente  

mensalmente a R$ 1.282,55 (Um mil, duzentos oitenta e dois reais e cinqüenta e cinco 

centavos).   

       Como vimos de ver, neste caso parece-nos que,  é  abertamente afrontado o 

princípio da isonomia tributária, inserto no texto Constitucional. 

       Na Constituição Federal encontramos este princípio nos arts. 5º, I e 150, II.               
 
“Art. 5º. 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, nos termos seguintes: 

              I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição;”  

 
       A isonomia, especificamente em matéria tributária, está consagrada no art. 150, II:               
 

  



“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

 
              II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontre em 

situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou 
função por ele exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, 
títulos ou direitos.” 

 
       Aclama o art. 5º que: 

              “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza... .”         

       Essa igualdade quer denotar  a igualdade jurídica, no sentido da conhecida 

afirmação de ARISTÓTELES1 de que “a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais 

e desigualmente os desiguais”. 

       Destarte, a lei deve tratar igualmente aqueles que estão em posição de igualdade e 

desigualmente aqueles que estão em posição de desigualdade. Sobre o tema, assevera 

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO2: 

              “A lei não pode conceder tratamento específico, vantajoso ou desvantajoso, em 
atenção a traços e circunstâncias peculiarizadoras de uma categoria de indivíduos se não houver 
adequação racional entre o elemento diferencial e o regime dispensado aos que se inserem na 
categoria diferenciada.” 

 
       A isonomia em matéria tributária pode ser facilmente interpretada como uma 

norma fundamental norteadora de um direito constitucional. 

4.  Ofensa ao Princípio da Capacidade Contributiva 

       A cobrança do imposto feita ao contribuinte enquadrado no Regime Simplificado 

de Apuração do ICMS – Simbahia, com base nas regras e nas alíquotas aplicáveis às 

operações normais, fere frontalmente o princípio da capacidade contributiva, pois, se o 

contribuinte está enquadrado no Simbahia que traz benefícios tributários significativos à  

 

1 Extraído do Livro Da Substituição Tributária do ICMS de Luis Carlos Silva Faria. 
2 Extraído do Livro Da Substituição Tributária do ICMS de Luis Carlos Silva Faria. 

  



microempresa, à empresa de pequeno porte e ao ambulante é  porque ele não tem 

capacidade contributiva igual  aos contribuintes enquadrado na condição de normal. Como  

também não pode ser cobrado imposto diferenciado a contribuintes que estão na mesma 

situação, que é o caso de contribuintes enquadrados no Simbahia. 

       A cobrança diferenciada, resulta na ofensa à capacidade contributiva destes 

contribuintes, e ao princípio da igualdade tributária. Como nos ensina IVES GANDRA DA 

SILVA MARTINS3: 

       “Compreende-se por capacidade contributiva, aquela potencialidade do sujeito passivo da 

relação tributária de agregar, ao patrimônio e necessidades do Erário, recursos que não afetem sua 

própria possibilidade de gerá-los, risco de a tributação se transformar em confisco.” 

       A Constituição Federal consagra o princípio da capacidade contributiva no § 1º do 

artigo 145: 

              “Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 
contribuinte.”  

 
       Obviamente, este princípio é imanente ao tributo da espécie imposto, pois esta 

espécie tributária sempre incide sobre uma atividade, situação ou operação onde haja a  

exteriorização da capacidade contributiva ou econômica.   

       Klaus Tipke4 esclarece o assunto, ao tecer estas oportunas considerações: 

       “Aplica-se a todos os ramos da ordem jurídica (ordem jurídicas parciais) que eles devem 
orientar-se por princípios ou critérios de justiça. Entretanto, idênticos princípios de justiça não se 
aplicam a todos os ramos da ordem jurídica. O imposto justo, a pena justa, a assistência social justa, 
ou a subvenção justa medem-se, cada qual, por princípios diversos. O direito tributário não precisa 
estar orientado por princípios do direito civil ou por princípios de outros ramos do direito público:  

ele deve observar os princípios de outras ordens jurídicas parciais suficientemente, apenas, 
para impedir que ocorram contradições axiológicas na ordem jurídica total. 

 
3 Extraído do Livro Da Substituição Tributária do ICMS de Luis Carlos Silva Faria. 
4 Sobre a Unidade da Ordem Jurídica Tributária – Tradução de Luis Eduardo Schoueri. 

  



       Os princípios constitucionais devem ser observados por todas as ordens jurídicas parciais. 
Isto vale também para o princípio, que decorre da dignidade humana, de que o mínimo existencial 
de todos os homens deve ser isentado pelo direito tributário ou garantido pelo direito da assistência 
social. 

 
A “unidade da ordem jurídica tributária” compreensivelmente não é um conceito corrente, já 

que quase ninguém dela se ocupa e porque ela não existe na realidade. A unidade das ordens 
jurídicas parciais deveria, entretanto, preceder a unidade da ordem jurídica total. 

 
       Se cada imposto ou espécie de imposto for classificada para uma fonte de imposto e se for 

justificada  a tributação sobre esta fonte, então não se fomentará, infelizmente, a unidade do direito 
tributário, mas sua multiplicidade (pluralidade). 

 
       Como os impostos pessoais só podem surgir da renda (disponível) e os das empresas 

somente do lucro, o princípio da capacidade contributiva determina, em seu conteúdo: Todo 
cidadão deve pagar impostos em conformidade com o montante de sua renda disponível para o 
pagamento de  

impostos; toda empresa deve pagar impostos de acordo com o montante de seu lucro. O 
princípio da  

capacidade contributiva determina o que segue: 
 

1. O princípio da capacidade contributiva não investiga o que o Estado e comunidades podem 
fazer pelo cidadão isolado, senão o que o cidadão isolado, com base em sua capacidade 
contributiva, pode fazer por seu Estado e sua comunidade. 

 
2. O princípio da capacidade contributiva é um princípio do plano do ser (Ist-Prinzip), não do 
dever ser (Sool-Prinzip). Um princípio do dever ser cabe em uma economia planificada, não numa 
economia de mercado. Não serve à unidade da ordem jurídica tributária que um imposto se 
relacione à renda existente, ou ao lucro existente (plano do ser) e outro à renda do dever ser. 

 
3. O princípio da capacidade contributiva é um princípio econômico. Ele alcança apenas renda 
efetiva, não renda aparente. Por isso as rendas aparentes originadas pela inflação devem ser 
eliminadas. 

 
4. O princípio da capacidade contributiva não considera apenas a renda de consumo, 
entendendo-se, no entanto, que deve ser considerada a renda total que fluir (disponível). 

 
5. O princípio da capacidade contributiva não considera apenas a renda de consumo, 
entendendo-se, no entanto, que deve ser considerada a renda total que fluir (disponível). 

 
6. O princípio da capacidade contributiva atinge apenas a renda disponível para o pagamento 
de impostos. A base de cálculo deve ser reduzida também por aquilo que o cidadão forçosamente 
tiver que gastar para fins privados. Nenhum imposto pode entrar no mínimo existencial. 

 
7. A capacidade contributiva termina, de todo modo, onde começa o confisco que leva à 
destruição da capacidade contributiva. 

 
        A unidade da ordem jurídica tributária não exige que apenas um imposto seja exigido. Ela 

exige, entretanto, que cada imposto seja baseado no princípio da capacidade contributiva e que os 
impostos sejam harmônicos entre si. 

 

  



       O caminho até o ideal da unidade da ordem jurídica tributária é difícil por diversas razões. 
Os legisladores parlamentares tem dificuldades, quando se trata de instituir impostos cuja base de 
cálculo fere o princípio da capacidade contributiva. 

       Por mais difícil que seja alcançar o ideal de uma ordem jurídica unitária tributária fundada 
na justiça, é tarefa da ciência do direito tributário apresentar os fundamentos teóricos para este 
objetivo. Não só pelo desejo de justiça, mas também pelo objetivo de descomplicar o direito 
tributário.” 

 
5.  Regime Simplificado de Fiscalização 

       Como o Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia não é Imposto 

sobre 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 -  ICMS, pois, a regra-matriz constitucional do ICMS está 

no art. 155 e do Regime Simplificado de Apuração do ICMS - Simbahia no art. 179, deve 

ser criado um regime simplificado de fiscalização, que seja compatível com os benefícios 

insertos no seio do regime e que mesmo o contribuinte sendo sancionado não venha a 

perder os benefícios adquiridos na adoção do Regime. 

       Regra-matriz constitucional do ICMS: 

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

       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.”  

 
       Regra-matriz constitucional do Simbahia: 

       “Art. 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 incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, 
tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de 
lei.” 

 
       O contribuinte enquadrado no Simbahia não deve ser fiscalizado como o 

enquadrado na condição de normal ou seja com base nas regras e nas alíquotas aplicáveis às 

operações normais. Ele deve ser fiscalizado com base no modelo de reenquadramento de 

  



ofício feito através dos dados constantes da Declaração do Movimento Econômico de 

Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte. O contribuinte enquadrado em determinada 

faixa, se for constatado pela fiscalização, através de notas fiscais registradas no Controle 

Fiscal de Mercadorias em Trânsito - CFAMT, levantamento quantitativo de estoque, 

levantamento junto ao contribuinte de seus custos operacionais, etc., (Ex. gastos com 

funcionários, telefone, energia, contador, equipamentos, etc.), que a sua faixa de 

enquadramento não está adequada a sua realidade econômica, o imposto será cobrado 

observando a nova faixa de enquadramento. 

       Com um regime simplificado de fiscalização o imposto seria cobrado como 

microempresa até o limite máximo de enquadramento, a partir daí seria cobrado como 

empresa de pequeno porte também até o limite máximo de enquadramento e somente a 

partir do limite máximo previsto para empresa de pequeno porte é que se cobraria com base 

nas regras e nas alíquotas aplicáveis às operações normais do ICMS. Para melhor 

compreensão vamos exemplificar de ME-1 passaria para ME-2, ME-3...até ME-8, de ME-8 

passaria para EPP até o limite de enquadramento de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e 

duzentos mil reais) e a partir deste limite se cobraria como normal. 

       Outra sugestão, seria a cobrança do imposto devido com base nos seguintes 

critérios:  

1. tratando-se de microempresa, poderá ser aplicado, conforme o caso, um dos        

percentuais abaixo, obtido de acordo com o índice resultante da divisão Simbahia       

mensalmente devido pelo valor referente a 1/12 (um doze avos) do limite superior da        

faixa de receita bruta ajustada de enquadramento do contribuinte: 

1.1. receita bruta ajustada de até R$ 30.000, 00 (trinta mil reais): 1% (um por cento); 

  



1.2. receita bruta ajustada entre R$ 30.000,01 (trinta mil reais e um centavo) e R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais): 1% (um por cento); 

1.3. receita bruta ajustada entre R$ 60.000,01 (sessenta mil reais e um centavo) e R$        

90.000,00 (noventa mil reais): 1,3% (um inteiro e três décimos por cento); 

1.4. receita bruta ajustada entre R$ 90.000,01 (noventa mil reais e um centavo) e R$      

120.000,00 (cento e vinte mil reais): 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento); 

1.5. receita bruta ajustada entre R$ 120.000,01 (cento e vinte mil reais e um centavo) e R$        

150.000,00 (cento cinqüenta mil reais): 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento); 

1.6. receita bruta ajustada entre R$ 150.000,01 (cento cinqüenta mil reais e um centavo) e 

R$ 180.000,00 ( cento e oitenta mil reais): 1,9% (um inteiro e nove décimos por cento); 

1.7. receita bruta ajustada entre R$ 180.000,01 (cento e oitenta mil reais e um centavo) e    

R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais): 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento); 

1.8. receita bruta ajustada entre R$ 210.000,01 (duzentos e dez mil e um centavo) e R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais): 2,3% (dois inteiros e três décimos por       

cento). 

2. quando se tratar de empresa de pequeno porte, poderá ser aplicado percentual 

correspondente, determinado de acordo com a receita bruta ajustada acumulada até a       

data do encerramento do período fiscalizado, a saber: 

2.1.  até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais): 2,5 % (dois inteiros e cinco       

décimos por cento); 

2.2. acima de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e até R$ 480.000,00         

quatrocentos e oitenta mil reais): 3% (três inteiros por cento); 

2.3. acima de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) e até R$ 600.000,00        

(seiscentos mil reais): 3,5% (Três inteiros e cinco décimos por cento); 

  



2.4. acima de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e até R$ 720.000,00 (setecentos e vinte        

mil reais): 4% (quatro inteiros por cento); 

2.5. acima de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) e até R$ 840.000,00 (oitocentos        

e quarenta mil reais): 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento); 

2.6. acima de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) e até R$ 960.000,00        

(novecentos e sessenta mil reais): 5% (cinco inteiros por cento); 

2.7. acima de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) e até R$ 1.080.000,00 (um        

milhão e oitenta mil reais): 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento); 

2.8. acima de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) e até R$ 1.200.000,00 (um        

milhão e duzentos mil reais): 6% (seis inteiros por cento). 

       Quanto às multas, entendemos que podem ser aplicadas as previstas no art. 42 da 

Lei Ordinária nº  7.014, de 4 de Dezembro de 1996. 

  

 

 

 

 

  





III  CONCLUSÃO 

    Diante do que acabamos de expor depreende-se que a cobrança do imposto 

(Simbahia) com base nas regras e nas alíquotas aplicáveis às operações normais do ICMS 

acaba fatalmente alterando sua regra-matriz constitucional, deixando o contribuinte sob o 

império da insegurança. Com efeito, mudando-se a forma de apuração do tributo (mesmo 

por motivo de sonegação), fatalmente acaba-se por instituir exação diversa daquela que a 

pessoa política é competente para criar, nos termos da Carta Suprema. Em síntese, 

descaracterizando a forma de apuração, descaracterizado também estará o tributo. 

       Isto é, por  evidente, um despautério jurídico, que, se por mais não fosse, deixa de 

levar em conta os princípios constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva dos 

contribuintes, assume feições  confiscatórias e afronta a regra-matriz constitucional deste  

tributo. 

       Realmente, nos termos da Constituição, o tratamento jurídico diferenciado, 

dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, é para incentivá-las e não 

para prejudicá-las, destarte, a Lei que o instituir deve, no mínimo, guardar uma 

referibilidade com a Constituição, sob pena de desvirtuamento do  tributo.  

       Concluindo a idéia, a Lei Ordinária nº 7.357/98, mandando cobrar o montante 

devido com base nas regras e nas alíquotas aplicáveis às operações normais, desvirtuou o 

arquétipo constitucional deste tributo, levando, por via transversa, à criação de outro, 

diferente daquele cuja competência a Carta Suprema reservou à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal  e aos Municípios no seu art. 179, retromencionado. Este outro tributo 

também não é ICMS, haja vista que é cumulativo e o ICMS constitucionalmente é não-

cumulativo. 



       O Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia, não pode ser um 

engodo tributário, como quer da Lei 7.357/98, nos seus artigos 17, 18 e 19, 

retromencionados. Não é cabível que um contribuinte faça opção para pagar mais impostos. 

       Destarte, concluímos que não é possível, a exigência do imposto devido por 

contribuinte enquadrado no Regime Simplificado de Apuração do ICMS – Simbahia, com 

base nos critérios e nas alíquotas aplicáveis às operações normais. O Regime Simplificado 

de Apuração do ICMS – Simbahia é incompatível com o Regime Normal. 
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