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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo verificar os benefícios gerados para as micro e 
pequenas empresas com a opção pelo regime especial de tributação SIMPLES 
Nacional. A Lei Complementar 123/2006 prevê a simplificação e a redução das 
obrigações tributárias por meio da tributação unificada. A pesquisa visa identificar se 
as empresas constatam tais benefícios, ou seja, se o regime tributário SIMPLES 
Nacional cumpre o seu papel de fomentar o desenvolvimento das micro e pequenas 
empresas produtoras de calçados, especificamente no caso daquelas localizadas na 
cidade de Franca-SP. O trabalho se fundamenta no pressuposto de que o 
desenvolvimento é alcançado quando consideradas as dimensões social e 
econômica, estando condicionado, ainda, à melhoria da qualidade de vida, de forma 
a ultrapassar os limites do crescimento econômico, considerado isoladamente. No 
contexto do desenvolvimento local, é analisada a importância das micro e pequenas 
empresas pela função social e econômica por elas desempenhada, assim como o 
regime tributário diferenciado dispensado às MPE, previsto na Constituição Federal 
como um princípio da ordem econômica. O trabalho, de natureza exploratória e 
descritiva, foi realizado primeiramente por meio de pesquisa bibliográfica e 
documental. Foi realizada pesquisa de campo pelo método qualitativo de coleta e 
análise, com a realização de nove entrevistas, sendo cinco junto a contadores e 
quatro com empresários de micro e pequenas empresas do setor calçadista: um do 
segmento industrial, um, de serviços, dois do comércio, um, de máquinas e 
equipamentos e outro, de couros e peles. Os dados foram coletados por meio de 
entrevistas individuais, que foram gravadas quando permitidas. O método de análise 
consistiu na análise de conteúdo. Esta pesquisa buscou compreender a relação 
entre as empresas e o regime tributário adotado. Os principais resultados mostram 
que o SIMPLES atende aos seus pressupostos de redução e simplificação das 
obrigações tributárias, especialmente pela desoneração de encargos na folha de 
salários, embora dependa ainda de outros fatores. Dessa forma, o SIMPLES cumpre 
o seu papel de fomentar a atividade da MPE. Com esta pesquisa, aprofundam-se os 
conhecimentos sobre o regime tributário aplicável às microempresas e às empresas 
de pequeno porte do setor calçadista de Franca, bem como contribui para a 
descrição da realidade dos efeitos da opção pelo SIMPLES Nacional através do 
estabelecimento de relações com o desenvolvimento local. 
 
Palavras-chave: desenvolvimento local; indústria calçadista; MPE; regime tributário. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to verify the benefits generated for micro and small 
enterprises with the option for the special tax regime called SIMPLES Nacional. The 
Complementary Law number 123/2006 foresees tax simplification and reduction 
through a unified tax. The related research aims to identify whether companies are 
able to perceive these benefits, if the SIMPLES National fulfills its role of promoting 
development in the shoe producing micro and small enterprises (MSE) located in the 
city of Franca, Brazil. The work is based on the assumption that development is 
achieved when considering the social and economic dimensions, being conditioned 
also to improve life quality, exceeding the limits of economic growth, considered in 
isolation. In the context of local development, this work reviews the micro and small 
enterprises importance for their social and economic function. The research is 
exploratory and descriptive, and it was conducted primarily by literature and 
documents revision. The field research was conducted using qualitative method for 
data collection and analysis. Nine interviews were achieved, with five accountants 
and four entrepreneurs of micro and small enterprises in the footwear industry, one in 
industry sector, one in the service sector and two in the commercial sector, one from 
a machinery and equipment store and other that commercialize leather and skins. 
Data were collected through individual interviews, which were recorded when 
allowed. The method of analysis used was content analysis. This research sought to 
understand the relationship between business and tax system adopted. The main 
results show that SIMPLES meets the conditions for tax reduction and obligations 
simplification, especially decreasing payroll charges. Thus, SIMPLES fulfills its role of 
promoting MSE activity. This research contributes to tax regime knowledge 
applicable to micro enterprises and small businesses and contributes to the reality 
effects description establishing relations between SIMPLES Nacional and local 
development.  
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INTRODUÇÃO 

Na região de Franca, Estado de São Paulo, a presença das 

microempresas e das empresas de pequeno porte decorreu de um processo natural, 

favorecido pelo próprio ramo da atividade econômica predominante nos últimos 

quarenta anos, qual seja, a cadeia produtiva da indústria coureiro-calçadista.  

Em um primeiro momento, este setor fomentou o aumento do número 

de pequenas empresas na cidade, por demandar a utilização de mão-de-obra 

intensiva, fato que facilitou a terceirização de trabalho das grandes unidades 

produtivas em favor de inúmeras outras de menor porte.  

Moraes Júnior (2000) atribuiu aos fenômenos da subcontratação e da 

terceirização dos serviços das pequenas empresas a tendência à descentralização 

que as empresas de grande porte observaram nos tempos de globalização, 

marcados, sobretudo, pela abertura da economia brasileira na década de 1990 e o 

consequente acirramento da concorrência. 

A importância das micro e pequenas empresas para o desenvolvimento 

local vem sendo objeto de vários estudos, principalmente pela função social e 

econômica por elas desempenhada, com a geração de vários postos de trabalho e a 

conseqüente participação na distribuição de renda (JARDIM, 1990).  

Machado Neto (2006), que efetuou o último levantamento conhecido 

sobre o número de empresas na indústria calçadista francana, constatou a 

existência de 552 microempresas e 130 empresas de pequeno porte, no universo de 

760 empresas ativas na cidade de Franca, no ano de 2005. Completavam o 

cadastro do pesquisador 65 empresas de médio porte e 13 empresas de grande 

porte. O porte das empresas foi estabelecido considerando-se o número de 

empregados, conforme metodologia do IBGE e do SEBRAE. 

O cadastro da indústria calçadista de Franca não foi atualizado neste 

período, mas continua servindo de base para o Sindicato da Indústria de Calçados 
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de Franca que pretende efetuar, neste ano de 2010, um Censo da Cadeia Produtiva 

do Couro e Calçados em Franca, para obter dados atuais do setor. 

Para Pires (2001), as MPE são indispensáveis para o novo modelo de 

desenvolvimento regional que está sendo implementado em várias regiões do Brasil, 

modelo este que se apóia em redes de pequenas empresas que atuam de forma 

articulada com diversos atores regionais, como as instituições, o governo, a 

sociedade e o setor privado como um todo. 

Por outro lado, as pequenas empresas são responsáveis, também, 

pelos grandes níveis de informalidade no mercado de trabalho, o que se observa, 

igualmente, em relação às MPE do setor calçadista de Franca (MORAES JÚNIOR, 

2000), em razão dos elevados encargos tributários e sobre a folha de salários. 

Outro aspecto negativo a elas relacionado consiste no elevado índice 

de mortalidade nos primeiros anos de atividade. Curci (2001) pesquisou as causas 

determinantes do fechamento prematuro dessas empresas, em Franca, no período 

de 1992 a 1996, destacando que das 406 empresas pesquisadas, 141 encerraram 

as suas atividades com até um ano de vida, representando 35% da população 

amostral. 

Para garantir um ambiente mais propício ao crescimento e manutenção 

das MPE, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de 

outubro de 1988, dispôs sobre o tratamento jurídico diferenciado a elas dispensado, 

através da simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 

previdenciárias e creditícias. Essa norma constitucional está inserida no rol dos 

princípios gerais da ordem econômica, que está fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa. 

Em observância a essa garantia constitucional, no contexto tributário, 

foram editadas, ao longo dos últimos anos, várias normas disciplinando o tratamento 

diferenciado às MPE. A mais recente e em vigor, a Lei Complementar nº. 123, de 14 
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de dezembro de 20061, instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte e tratou, dentre outras normas, sobre o Regime Especial 

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, denominado de SIMPLES 

Nacional. 

Este regime de tributação consiste no recolhimento mensal, mediante 

documento único de arrecadação do imposto de renda da pessoa jurídica, do 

imposto sobre o produto industrializado, da contribuição social sobre o lucro líquido, 

da contribuição para o financiamento da seguridade social, da contribuição para o 

PIS/PASEP, e da contribuição para a seguridade social (CARRAZA e FRANCO, 

2008). 

A princípio, os benefícios do SIMPLES para as MPE são a redução da 

carga tributária e a simplificação das obrigações tributárias, como a apuração 

unificada de tributos e a declaração única e simplificada de tributos. 

Este tratamento diferenciado e favorecido de tributação tem por 

finalidade garantir que as micro e pequenas empresas, através de uma simplificação 

das obrigações tributárias e da redução da carga tributária, possam competir com os 

concorrentes no mercado, especialmente com as grandes empresas, que gozam de 

estrutura e recursos suficientes para acompanharem e suportarem a complexa e 

elevada tributação.  

Nesse sentido, espera-se que as pequenas empresas, que 

desempenham uma importante função social, com a geração de postos de trabalho 

e distribuição de renda, tenham condições de permanecer no mercado, gerando, 

também, crescimento econômico da localidade em que se encontram. 

Santos (2006) destaca que o tratamento favorecido dispensado pela 

Constituição Federal às MPE, reconhecendo suas desvantagens econômicas, deve 

ser visto como uma forma de promover a redução das desigualdades, não apenas 

entre a pequena e a grande empresa, mas também de proporcionar melhores 

                                                 
1 A Lei Complementar nº 123/2006 sofreu alterações pela Lei Complementar nº 127, de 14 de agosto 
e 2007 e pela Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008. Essas alterações, incorporadas 
à LC 123/2006, são consideradas nesse trabalho quando a ela se faz menção. 
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condições para que as pequenas empresas garantam os direitos fundamentais dos 

trabalhadores. 

Contudo, questiona-se se realmente os benefícios do SIMPLES são 

percebidos, na prática, pelas MPE que adotam tal sistemática; se eles, de fato, 

existem e atendem ao princípio constitucional previsto no artigo 170 da Constituição 

Federal; e, sobretudo, se influem no desenvolvimento local, a partir do fomento ao 

desenvolvimento econômico e social. 

Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE SP – Serviço de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas de São Paulo sobre os impactos da lei geral nas micro e 

pequenas empresas no Brasil, revelou que, do total das 3.097 empresas 

pesquisadas, localizadas em todas as unidades da federação, 85% tinham 

conhecimento de que a lei já havia sido aprovada; 72% optaram pelo SIMPLES 

Nacional; e, desse total, 27% apontaram um aumento na carga tributária total 

(SEBRAE, 2008). Ademais, foi constatado um grande desconhecimento sobre outros 

capítulos da lei, como o acesso à tecnologia, compras governamentais favoráveis às 

MPE e consórcio das micro e pequenas empresas. 

A compreensão da própria Lei Complementar nº 123/2006, por ser 

minuciosa e descer a detalhes próprios de atos regulamentares, já foi apontada 

como complexa pelo destinatário da norma (MARINS e BERTOLDI, 2007). 

Também em relação à legislação anterior à Lei Complementar nº 

123/2006, qual seja, a Lei nº 9.317, de 1996, que dispunha sobre o sistema 

simplificado de pagamento de tributos apenas no âmbito federal, foi verificado junto 

ao setor calçadista de Franca que a previsão de um tratamento diferenciado às 

MPE, no campo tributário, não foi determinante para estimular as pequenas 

empresas que se encontravam na ilegalidade a formalizarem (MORAES JÚNIOR, 

2000).  

Embora o SIMPLES tivesse apresentado efeitos positivos sobre as 

contratações formais, estes foram insuficientes para a eliminação da prática de 

contratações sem carteira assinada na indústria calçadista de Franca (MORAES 

JÚNIOR, 2000).  
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Nesse sentido, o trabalho tem por propósito verificar se o tratamento 

tributário diferenciado às MPE, previsto na Lei Complementar no. 123/2006, contribui 

para a desoneração fiscal, para a simplificação das obrigações tributárias, para a 

saída da informalidade das MPE e, assim, o para o desenvolvimento e manutenção 

das empresas que o adotam.  

Objetivos da pesquisa 

O objetivo geral da pesquisa é verificar os reais benefícios gerados 

para as micro e pequenas empresas com a opção pelo regime especial de 

tributação, denominado SIMPLES Nacional. No âmbito legal, são previstas a 

simplificação das obrigações tributárias e a redução do impacto fiscal mediante a 

tributação unificada. Nesse sentido, o propósito da pesquisa é verificar se, na 

prática, as empresas realmente constatam tais benefícios. 

Em outras palavras, este estudo pretende verificar se o regime 

tributário SIMPLES Nacional cumpre o seu papel de fomentar o desenvolvimento 

das micro e pequenas empresas produtoras de calçados, especificamente no caso 

daquelas localizadas na cidade de Franca-SP e, consequentemente, o 

desenvolvimento local, com o crescimento econômico, a geração de empregos e a 

distribuição de renda. 

No intuito de atingir o problema principal de pesquisa, outros objetivos 

específicos surgem no âmbito do estudo, a saber: 

- analisar se o SIMPLES Nacional enseja, de fato, a desoneração fiscal 

e a simplificação das obrigações tributárias das MPE, ou seja, se há, de fato, uma 

desoneração de encargos, uma diminuição da carga tributária e uma menor 

complexidade das obrigações tributárias.  

- verificar se a opção pelo SIMPLES contribui para o fomento da 

atividade produtiva das MPE, identificando quais as dificuldades enfrentadas para 
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manutenção das micro e pequenas empresas no mercado, e se estas dificuldades 

estão relacionadas à tributação. 

- verificar a relação entre o regime de tributação SIMPLES e as 

iniciativas de investimentos de ordem econômica e social, relacionando o tratamento 

tributário diferenciado com as decisões relativas a novos investimentos, aumento da 

produção ou aquisição de maquinários para aumento da planta, investimento em 

desenvolvimento de novos produtos, internacionalização, bem como decisões 

relativas à terceirização de trabalho ou novas contratações, salário e treinamento 

dos empregados.  

- identificar os motivos e a forma de adoção do regime SIMPLES. Tem-

se como intuito descobrir quais as principais razões para as empresas adotarem ou 

não o SIMPLES, e de que forma é tomada a decisão sobre a opção por este regime 

de tributação. Procura-se, ainda, neste objetivo, captar de empresários e 

contadores, a opinião sobre quais são as principais vantagens e desvantagens do 

regime SIMPLES e quais as sugestões de alterações e mudanças nos regimes de 

tributação. 

Importância do estudo 

A relevância do presente trabalho, que procura aprofundar os 

conhecimentos acerca do regime tributário aplicável às micro e pequenas empresas, 

justifica-se pela representatividade cada vez maior destas empresas na geração de 

trabalho e renda, bem como no próprio crescimento econômico do país. Nesse 

sentido, a pesquisa visa identificar qual o verdadeiro impacto gerado pela opção ao 

regime de tributação diferenciado no desenvolvimento local. 

Em particular, no tocante às micro e pequenas empresas da cidade de 

Franca, este estudo contribui para a descrição da realidade dos efeitos da opção 

pelo SIMPLES Nacional. Procura verificar se ele se constitui, efetivamente, em um 

instrumento para a desoneração fiscal e se contribui, de fato, para a saída da 

informalidade e para o desenvolvimento das atividades das empresas que o adotam.  
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A partir da constatação dos verdadeiros efeitos do SIMPLES na vida 

dessas empresas, será possível verificar o alcance da sua contribuição para o 

desenvolvimento dos arranjos produtivos locais, tanto nos aspectos econômicos 

como sociais. 

Organização do trabalho 

O trabalho está estruturado em duas partes. A primeira apresenta uma 

revisão da literatura existente sobre o tema, com a discussão sobre os modelos de 

desenvolvimento, como ele se deu no Brasil e o enfoque para o desenvolvimento 

local.  

Também é feita uma revisão acerca do ordenamento jurídico brasileiro 

e, especificamente, das normas gerais do Sistema Tributário Nacional, relacionando-

o com o desenvolvimento sócio-econômico.  

Na seqüência, é avaliado o papel da MPE como fator do 

desenvolvimento local, com o seu enquadramento e características, e apresentada 

uma revisão da literatura acerca das micro e pequenas empresas em Franca, 

especificamente com a caracterização das MPE na Indústria Calçadista, objeto 

central de investigação deste estudo. 

Por fim, são apresentados os aspectos gerais relacionados ao 

tratamento tributário diferenciado dispensado às MPE, com uma abordagem 

específica dos benefícios do regime tributário SIMPLES Nacional.  

A segunda parte apresenta a pesquisa de campo. São demonstrados o 

problema, os objetivos e o método de pesquisa, com a especificação do instrumento 

de coleta de dados e do método de análise dessa pesquisa de campo. Depois de 

apresentados todos os aspectos metodológicos, é realizada a análise dos 

resultados, que estão organizados em categorias de análise, de acordo com os 

objetivos propostos.  
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1 DESENVOLVIMENTO  

1.1 Modelos de desenvolvimento 

Ao revisar os estudos sobre os modelos de desenvolvimento, observa-

se uma diferenciação entre as políticas desenvolvimentistas, da década de 1950, 

voltadas exclusivamente para o crescimento econômico em razão da atividade 

industrial, e as políticas que efetivamente buscaram implementar medidas de 

desenvolvimento e não apenas crescimento, indo além da acumulação e 

concentração de capital, para também estimularem o capital humano, o social, o uso 

sustentável do capital natural e a governança (TEIXEIRA, 2008). 

O fundamento das teorias desenvolvimentistas, ou do modelo 

estruturalista de desenvolvimento, repousava no entendimento de que o crescimento 

econômico estava intimamente ligado à concentração de atividades industriais. 

Assim, admitia-se que uma política de atração de indústria seria a forma de se 

instalar o processo de desenvolvimento nas regiões mais atrasadas, pela criação de 

pólos industriais próximos aos centros urbanos das regiões mais adiantadas, que 

irradiariam efeitos capazes de promover o crescimento econômico (PERROUX, 

1967). 

Os distritos industriais foram objeto de estudo de Marshall (1982) que, 

pesquisando sobre as aglomerações de firmas do mesmo setor, em um determinado 

território, beneficiado pelas vantagens locacionais naturais, identificou a obtenção, 

por parte dessas firmas, das economias de escala sistêmica ou externalidades, 

responsáveis pela redução do custo de produção das mesmas. 

De acordo com o autor, as externalidades são decorrentes das 

aglomerações nas quais se encontram várias indústrias subsidiárias em torno de 

uma indústria chave. A proximidade destas, em uma localidade, promove ganhos de 

escala e facilita a difusão de informações entre as firmas do distrito. Ademais, “em 

todos os estágios de desenvolvimento econômico, exceto nos mais primitivos, uma 
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indústria localizada obtém grande vantagem pelo fato de oferecer um mercado 

constante para mão de obra especializada” (MARSHALL, 1982, p. 234). 

Esse modelo de desenvolvimento foi tratado, também, por Hirschman 

(1961), que discorreu sobre os efeitos em cadeia retrospectivos e prospectivos das 

indústrias. O autor defendeu que os encadeamentos para frente e para trás 

provocam o surgimento de várias empresas e setores em torno de um setor motriz, 

explicando a ocorrência da aceleração do crescimento industrial e, 

consequentemente, do desenvolvimento de um país. 

Um dos pontos centrais do estruturalismo repousava na divisão do 

mundo em centro, responsável pela produção de produtos industrializados, e 

periferia, responsável pelo abastecimento do centro com os produtos primários. A 

partir dessa dinâmica, os estruturalistas defendiam que a livre movimentação das 

forças de mercado, sem uma política deliberada de desenvolvimento, conduziria “à 

permanente manifestação dos problemas estruturais das economias periféricas” 

(CARVALHO e LIMA, 2005, p. 7). 

De acordo com Teixeira (2008), as políticas desenvolvimentistas não 

geraram o resultado esperado, por terem se mostrado insuficientes para a promoção 

do desenvolvimento sustentável. Assim, com a abertura comercial e o processo de 

globalização, a partir da década de 1990, o enfoque voltou-se para as políticas 

macroeconômicas, cujo modelo de desenvolvimento enfatizava a “liberação das 

livres forças de mercado, chamadas de neoliberais” (TEIXEIRA, 2008, p. 61) 

Para esse novo modelo, o desenvolvimento seria alcançado, 

naturalmente, pelo bom funcionamento dos mecanismos do mercado. O papel do 

Estado seria apenas o de garantir o seu bom funcionamento, já que o mercado é o 

próprio agente promotor do desenvolvimento (CARVALHO e LIMA, 2005).  

Para os autores, nesse modelo neoliberal, a redução do papel do 

Estado, juntamente com a abertura econômica e a privatização, causariam um 

elevado crescimento da produtividade e, consequentemente, da taxa de crescimento 

dos anos seguintes. 
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Mas independente do modelo, a discussão que ganhou força, a partir 

da década de 1990, foi quanto ao verdadeiro sentido do desenvolvimento, que será 

melhor abordado nos tópicos seguintes. 

1.2 Desenvolvimento no Brasil 

No tocante aos modelos de desenvolvimento no Brasil, também foram 

observados o estruturalismo, que influenciou as políticas desenvolvimentistas entre 

as décadas de 1930 e 1980, e o neoliberalismo, a partir de 1990. 

De acordo com Bielschowsky (1995), o desenvolvimentismo visava 

transformar a sociedade brasileira a partir de um projeto econômico baseado nos 

pilares da industrialização, para superar a pobreza e o subdesenvolvimento; no 

planejamento, para definir a expansão dos setores econômicos e os instrumentos de 

promoção dessa expansão; e na participação do Estado, para planejar as políticas 

de desenvolvimento e ordenar a execução da expansão. 

Com a ruptura do modelo exportador de desenvolvimento, nos anos 30, 

a economia passou a vivenciar um novo formato de desenvolvimento, consistente na 

substituição das importações pelo investimento na indústria interna. Nesse 

momento, o Estado participou efetivamente do processo de industrialização, 

sobretudo em relação aos setores que não tiveram o interesse do setor privado para 

o investimento (CARVALHO e LIMA, 2005). 

Nas décadas seguintes, até 1970, as políticas de desenvolvimento no 

país continuaram enfatizando a promoção do crescimento do produto e da renda, 

através da acumulação de capital e da industrialização baseada na estratégia de 

substituição das importações (OLIVEIRA, 2002), já que a industrialização era vista 

como a saída para se alcançar o desenvolvimento. 

Carvalho e Lima (2005) destacam que esse modelo estruturalista de 

desenvolvimento, caracterizado pela forte participação do Estado no mercado, 

entrou em crise na década de 80, juntamente com as profundas transformações do 
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cenário internacional. Neste contexto, já no início dos anos 90, percebeu-se que o 

modelo vigente de desenvolvimento não era mais hábil a absorver as 

transformações ocorridas no cenário internacional, marcado pelo intenso fluxo de 

capitais, de informações e de transformação tecnológica. 

Ademais, observou-se um grande hiato entre as taxas de crescimento 

e de desenvolvimento. No entender de Oliveira (2002), esse fenômeno decorreu da 

falta de visão dos planejadores no processo de promoção da industrialização e do 

crescimento econômico, com a omissão quanto à questão da qualidade de vida da 

população, indispensável para o desenvolvimento. 

Com a crise do desenvolvimentismo, ganha força o novo modelo de 

desenvolvimento que já vinha sendo observado pelos demais países da América 

Latina, consistente no modelo neoliberal. 

Assim, a mudança de estratégia de desenvolvimento no Brasil, com 

base nas forças de mercado, seguiu a onda de propagação do modelo neoliberal, 

nos anos 1990, observada entre os países da América Latina. 

 

Dessa forma, baseadas nas recomendações do Consenso de Washington, 
as reformas dos anos 90 redefiniram o papel do Estado e fortaleceram o 
mercado na definição da alocação de recursos, assim como iniciaram um 
profundo processo de abertura da economia, tanto para os fluxos 
comerciais, como para os fluxos de capitais. Logo, os três pilares das 
reformas dos anos 90 foram: a abertura econômica, a privatização e a 
desregulamentação econômica. (CARVALHO e LIMA, 2005 p. 17). 

 

Todavia, também no Brasil, a discussão sobre o desenvolvimento 

ganhou novos contornos, sobretudo por se observar, como nos demais países da 

América Latina, a expressiva distribuição desigual de recursos básicos para a 

maioria da população, como a educação, saúde, renda e habitação, provocada pelo 

processo de crescimento, a partir da industrialização (OLIVEIRA, 2002). 

Dessa forma, para entender e enfrentar o distanciamento entre as 

taxas de crescimento e desenvolvimento, Oliveira (2002) destaca que se passou a 



 

 

12

dar importância na busca não só do nível de crescimento ou de industrialização, 

mas, principalmente, na busca por uma forma capaz de distribuir para a população 

os frutos do progresso, da industrialização e do próprio crescimento econômico. 

Para os propósitos deste trabalho, é importante discorrer, a partir dos 

estudos teóricos já realizados, não só sobre os principais delineamentos 

relacionados ao desenvolvimento, como definição, alcance e diferença com o 

crescimento, mas, sobretudo, entender a sua relação com o contexto local e, nesse 

sentido, com os atores presentes neste processo de desenvolvimento, como as 

microempresas e as empresas de pequeno porte.  

1.3 Desenvolvimento local  

Muito já se tratou na literatura sobre o verdadeiro sentido e alcance do 

termo desenvolvimento, principalmente no tocante à sua relação com o crescimento 

econômico.  

Oliveira (2002) ressalta que há autores que ainda vêem o crescimento 

econômico como meio e fim do desenvolvimento, atribuindo como condição a este 

apenas os incrementos constantes no nível de renda, sem a preocupação quanto à 

forma com a qual estes incrementos são distribuídos. 

Na realidade, o que se observa é a existência de duas correntes do 

pensamento econômico sobre a questão, uma que considera o crescimento como 

sinônimo de desenvolvimento, e a outra que o coloca como condição indispensável, 

mas não suficiente, para o desenvolvimento (SOUZA, 1999). 

Grillo (2007) discorre que o desenvolvimento só se verifica, 

efetivamente, quando o crescimento é acompanhado de uma distribuição mais 

equilibrada das riquezas produzidas, já que ele é algo a mais que o crescimento, 

justamente por compreender uma melhoria de qualidade de vida, através da 

realização do ideal de justiça social, por meio da distribuição eqüitativa da renda.  
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Grau (1988) entende a noção de desenvolvimento no mesmo sentido, 

ao destacar que este processo deve acarretar, como resultado, não apenas a 

elevação do nível econômico, mas, também, deve implicar mudanças de ordem 

qualitativa para a sociedade envolvida, pelo processo de mobilidade social contínuo 

e intermitente. 

Está certo que o desenvolvimento pressupõe, de fato, o crescimento 

econômico ou o incremento positivo no produto e na renda, conforme tratado por 

Oliveira (2002), o que não exclui o entendimento de que ele consiste, também, em 

um complexo processo de mudanças e transformações de ordem política, humana e 

social, voltado sempre pela busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

A reflexão apresentada neste trabalho parte do pressuposto de que o 

desenvolvimento local, hábil a ensejar uma melhoria na qualidade de vida dos 

indivíduos da respectiva localidade, apenas pode ser alcançado quando atingidos, 

cumulativamente, o desenvolvimento social e o econômico. 

Dessa forma, torna-se importante destacar quais são os efeitos 

caracterizadores desse processo de desenvolvimento local, conforme tratado por 

Franco e citado por Martinelli e Joyal (2004), que são a geração de renda, a 

multiplicação do numero de proprietários produtivos, o aumento do nível de 

escolaridade da população e do número de organizações da sociedade civil.  

Tais fatores acabam impactando, também, no aumento da produção 

econômica da sociedade e, ao mesmo tempo, na democratização do acesso à 

riqueza e ao conhecimento.  

Nesta discussão sobre o alcance do desenvolvimento, Teixeira (2008) 

também se filia à posição que retira a preocupação central com as taxas de 

crescimento, para se voltar ao desenvolvimento sócio- econômico. 

Como forma de alcançá-lo, o autor apresenta uma alternativa 

consistente na promoção de aglomerações produtivas locais, formadas por 

pequenas empresas, através de políticas que contemplem ações contributivas para 

a efetiva erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades existentes. 
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As políticas direcionadas ao desenvolvimento local, através da 

dinamização de clusters2, buscam estabelecer um processo de criação de vantagens 

competitivas dinâmicas, fundamentadas na aprendizagem e na inovação. 

Contribuem para uma maior competitividade das empresas especializadas e 

aglomeradas na mesma localidade e, consequentemente, promovem o 

desenvolvimento local pela melhor distribuição regional e social de renda 

(TEIXEIRA, 2008). 

Observa-se que a discussão sobre o desenvolvimento se volta para o 

local, de forma endógena, na perspectiva dos arranjos produtivos locais formados 

pelas microempresas e pelas pequenas empresas de um mesmo setor (PIRES, 

2001), que visa não só o desenvolvimento econômico da localidade, através do 

aumento da produção e do conseqüente crescimento econômico, mas também o 

social, com a distribuição mais justa dos benefícios decorrentes desse 

desenvolvimento econômico.  

O interesse sobre o papel das micro e pequenas empresas no 

desenvolvimento de regiões pode ser explicado por três razões, de acordo com 

Cassiolato e Lastres (2003).  

A primeira pelo reconhecimento de que as sinergias coletivas surgidas 

da participação em aglomerações produtivas locais, quando aproveitadas, 

fortalecem as chances de sobrevivência e crescimento das MPE, de forma a 

constituir em fonte de vantagens competitivas e duradouras.  

A segunda pela consideração de que no âmbito desses aglomerados 

de empresas, nos quais são desenvolvidos os processos de aprendizagem coletiva, 

cooperação e dinâmica inovativa, consegue-se enfrentar os desafios surgidos pela 

nova sociedade do conhecimento, no mundo globalizado. 

E, por fim, em razão do interesse voltado a esses conjuntos de 

empresas pelas políticas de promoção de desenvolvimento tecnológico e industrial, 

com ênfase para as formas de promoção das MPE. 

                                                 
2 Para Teixeira (2008), clusters são correspondentes aos arranjos produtivos locais. 
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Nesse mesmo sentido, outros autores destacam as maiores chances 

que as MPE possuem de alcançar e manter importantes espaços do mercado 

quando aglomeradas e envolvidas em estratégias comuns de sobrevivência, seja 

através da operação por meio da coordenação vertical exercida por uma grande 

empresa, denominada de âncora, ou através da coordenação horizontal, a partir de 

um arranjo institucional composto pelas próprias pequenas empresas (AMARAL et al 

2003; SANTOS, CROCCO e LEMOS, 2003).  

Ademais, estudos sobre as aglomerações de empresas já 

demonstraram que as pequenas empresas criam, em ambientes locais cooperativos 

e sinergéticos, “condições propícias para superar barreiras – tecnológicas, 

financeiras e de escala – ao seu crescimento” (SANTOS, CROCCO e LEMOS, 2003, 

p. 121). 

Assim, a partir do surgimento de aglomerados de micro e pequenas 

empresas eficientes e competitivas em algumas localidades, tornou-se relevante 

para o estudo do desenvolvimento a dimensão espacial. Nesste contexto, o foco de 

análise quanto aos fatores determinantes para a competitividade da empresa foi 

direcionado não à empresa individual, mas sim “às relações entre as empresas e 

entre estas e as demais instituições dentro de um espaço geograficamente definido” 

(CASSIOLATO e LASTRES, 2003). 

Para os autores e com base nas pesquisas realizadas pela REDESIST 

(Redes de Sistemas Produtivos e Inovativos Locais), os arranjos produtivos locais 

são: 

aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais – com 
foco em um conjunto específico de atividades econômicas – que 
apresentam vínculos mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a 
participação e a interação de empresas – que podem ser desde produtoras 
de bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, 
prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre 
outros – e suas variadas formas de representação e associação. Incluem 
também diversas outras instituições públicas e privadas voltadas para: 
formação e capacitação de recursos humanos (como escolas técnicas e 
universidades); pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, promoção 
e financiamento. (CASSIOLATO e LASTRES, 2003, p. 27).  
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No caso de Franca, que é a dimensão espacial analisada neste 

trabalho, a existência do arranjo produtivo local do setor coureiro calçadista, que 

será tratado e contextualizado no Capítulo 3, observa a tendência ao mesmo 

formato organizacional das redes de empresas tratadas por Cassiolato e Lastres 

(2003), que abandonam as estruturas verticais e centralizadas de produção para 

observarem a descentralização, sobretudo por meio da terceirização. 

Cumpre salientar que embora a literatura apresente diferentes 

abordagens sobre as aglomerações produtivas locais (TRISTÃO, 2000; 

CASSIOLATO e SZAPIRO, 2003), como aquelas conhecidas como clusters, distritos 

industriais, sistemas inovativos de produção, redes locais ou simplesmente arranjos 

produtivos locais3, neste trabalho não serão abordadas as especificidades dessas 

tipologias. 

Na verdade, adota-se o entendimento que configura como arranjo 

produtivo local qualquer aglomerado de empresas de um determinado setor, ligadas 

pelo aspecto territorial, por mais incipiente que seja a cooperação, as interrelações 

ou capacidade inovativa dessas empresas.  

Nesse sentido, considerando os objetivos da pesquisa, bem como seu 

corpus de análise, importa apenas a caracterização das microempresas e empresas 

de pequeno porte do setor coureiro calçadista da cidade de Franca como um arranjo 

produtivo, como está sendo feito no Capítulo 3, para fins de verificação quanto a sua 

importância e influência para o desenvolvimento da respectiva localidade. 

                                                 
3 Essas abordagens levam em consideração aspectos relacionados ao grau de cooperação e relação 
entre os atores, a capacidade inovativa, presença da governança, bem como os níveis de 
organização interna e de articulação institucional. 
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2 ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

2.1 Normas Gerais – Sistema Jurídico 

Para entender sobre o regime jurídico tributário diferenciado, 

dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, mister se faz, 

primeiramente, discorrer sobre o ordenamento jurídico brasileiro e, sobretudo, sobre 

o sistema tributário nacional. 

O ordenamento jurídico pátrio consiste em um conjunto de normas que 

se relacionam de várias maneiras, segundo um princípio unificador, tendo como 

finalidade disciplinar a convivência social (CARVALHO, 2002). 

Bobbio (1999) adota a teoria da construção escalonada do 

ordenamento jurídico elaborada por Hans Kelsen, que coloca a norma fundamental 

como a unidade do complexo de normas que o compõem. De acordo com o autor, a 

norma fundamental é aquela que atribui ao poder normativo, no caso ao poder 

constituinte, que é supremo e originário num ordenamento, a faculdade de produzir 

as normas jurídicas. 

Pode-se dizer, portanto, que o ordenamento jurídico encontra-se 

estruturado sob a forma piramidal, com as normas superiores e inferiores dispostas 

em graus hierárquicos, em vários planos. Todas as normas convergem para a norma 

fundamental, que dá fundamento de validade à constituição positiva (CARVALHO, 

2002). Por sua vez, a Constituição Federal, que está no ápice da pirâmide, 

representa o fundamento de validade de todas as demais normas a ela inferiores, 

como por exemplo, as leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, 

decretos e resoluções.  

Além de uma unidade, o ordenamento jurídico também é visto como 

um sistema. Perassi apud Bobbio (1999) discorre que as normas que entram para 

constituir um ordenamento não ficam isoladas, mas se tornam parte de um sistema 
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no qual os princípios agem como ligações para que elas sejam mantidas juntas e 

constituam um bloco sistemático. 

A visão do ordenamento jurídico, enquanto sistema, parte da 

necessidade desse conjunto de enunciados normativos, que se projetam sobre as 

condutas interpessoais, ter um mínimo de racionalidade para ser compreendido 

pelos sujeitos destinatários (CARVALHO, 2002). 

2.2 Sistema Tributário Nacional 

O sistema tributário nacional encontra-se inserido no sistema jurídico – 

Direito. É composto por um conjunto de normas que disciplinam a relação jurídica 

tributária formada entre o Estado-Fisco e o contribuinte, que tem como objeto a 

obrigação tributária. 

A estrutura do sistema tributário nacional leva em conta a existência de 

uma República Federativa, que preza a autonomia dos entes políticos, bem como os 

limites ao poder de tributar (SANTIAGO, 2006).  

Trata-se de um sistema rígido, disposto na Constituição Federal, que 

prevê os principais elementos e componentes que o integram, partindo-se da 

discriminação e atribuição de competência tributária entre as pessoas jurídicas de 

direito público interno, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, das limitações 

ao poder de tributar, através de imunidades tributárias e dos princípios 

constitucionais tributários (CARVALHO, MACHADO e PRAZERES, 2008). 

Diz-se que o sistema é rígido, pois a alteração de suas normas 

depende da consonância com as disposições constitucionais, de forma que 

nenhuma norma infraconstitucional poderá dispor contrariamente à Constituição 

Federal. 

O sistema tributário brasileiro é visto, por alguns autores, como 

antagônico ao desenvolvimento econômico sustentável do país. Essa afirmativa é 

justificada pela complexidade do próprio sistema, bem como pela elevada carga 
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tributária, que enseja uma desvantagem competitiva ao setor produtivo nacional, 

prejudicando a eficiência econômica e desestimulando o investimento (GRILLO, 

2007). 

No tocante às limitações ao poder de tributar, especificamente quanto 

aos princípios, Baleeiro (1999) destaca que as suas raízes estão nas origens 

histórica e política do regime democrático adotado pela Constituição Federal, 

correspondendo não apenas à limitação da competência tributária, mas do próprio 

exercício do poder. 

Os princípios constitucionais são normas fortemente carregadas de 

valor e exercem significativa influência sobre grandes porções do ordenamento, 

informando o vetor de compreensão de múltiplos segmentos (CARVALHO, 2002), 

além de conferirem ao ordenamento estrutura e coesão (CARRAZA, 2002). Para o 

sistema tributário, os princípios constitucionais agem como limitadores do poder de 

tributar e devem ser, obrigatoriamente, observados pela legislação 

infraconstitucional na instituição do tributo e na regulamentação da relação jurídica 

tributária. 

No presente trabalho, em que se estuda o regime tributário simplificado 

e diferenciado dispensado às MPE, mister se faz discorrer, dentre os princípios 

constitucionais tributários, sobre os princípios da igualdade ou da isonomia tributária 

e o da capacidade contributiva, previstos, respectivamente, nos artigos 150, II e 145, 

§1º, da Constituição Federal4. 

O princípio da igualdade se manifesta positivamente quando impõe 

distinguir contribuintes em situação diversa, ou, negativamente, quando proíbe o 

                                                 
4 Artigo 150, CF: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) II - instituir tratamento desigual entre 
contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de 
ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos.” 

Artigo 145,§1o., CF: “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 dos contribuinte.” 
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tratamento desigual entre aqueles que se encontram em situação equivalente 

(SOUZA, 2008). 

Carraza (2002) discorre que a igualdade da tributação é decorrência do 

princípio republicano, exigindo que os contribuintes em uma mesma situação jurídica 

recebam tratamento tributário isonômico, sendo inconstitucional “a lei tributária que 

selecione pessoas para submetê-las a regras peculiares, que não alcançam outras, 

ocupantes de idênticas posições jurídicas idênticas“ (CARRAZA, 2002, p. 67). 

A discussão sobre o princípio em comento se volta, ainda, à análise 

dos limites que devem ser observados para o estabelecimento legal dos fatores de 

discriminação. Nesse sentido, Mello (2010) elucida que para não ocorrer a quebra 

da isonomia, a norma deverá dispor sobre um critério discriminatório que tenha uma 

justificativa racional, ou seja, que não decorra de uma eleição aleatória. Assim, é 

necessário existir um “fundamento lógico, para, à vista do traço desigualador 

acolhido, atribuir o específico tratamento jurídico construído em função da 

desigualdade proclamada” (Mello, 2010, p. 21). 

O autor acima citado segue explicitando que a verificação quanto à 

validade de uma regra em face do princípio da igualdade está em constatar a 

existência de uma correlaçao lógica entre o fator de discrímen e a discriminação 

legal decidida em sua função. Dessa forma, necessário se faz perceber a 

correspondência entre a distinção de regimes estabelecida pela norma e a 

desigualdade das respectivas situações. Essa correlação, para Mello (2010), ainda 

tem que ser pertinente aos interesses constituionalmente protegidos. 

Sobre a manifestação positiva do princípio da igualdade, Coelho (2001) 

destaca sobre o dever do legislador infraconstitucional de discriminar 

adequadamente os desiguais, na medida de suas desigualdades, atentando-se 

sempre à capacidade contributiva das pessoas. 

Por sua vez, o princípio da capacidade contributiva está relacionado à 

capacidade econômica real do contribuinte para, por meio de tributos, contribuir com 

os cofres públicos. Tem por finalidade evitar uma tributação excessiva que 
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comprometa os meios de subsistência do contribuinte, o livre exercício de sua 

profissão ou a livre exploração de sua riqueza (AMARO, 2002). 

Há que se ressaltar, também, a relação existente entre os princípios 

constitucionais tributários com outros gerais, referentes, principalmente, à ordem 

social e à ordem econômica. Esta relação pode ser explicada pelo fato da tributação 

não ter fim em si mesma, enquanto atividade estatal.  

Sotto (2005) explica que esta ligação está no dever dos recursos 

tributários arrecadados serem utilizados na consecução dos objetivos fundamentais 

da República, previstos no artigo 3º da Constituição Federal, que são: construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a 

pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais, e 

promover o bem de todos, sem preconceitos ou discriminações de qualquer ordem. 

Portanto, a atividade tributária do Estado não possui finalidade 

unicamente fiscal, de arrecadação de recursos, mas, também, de fazer justiça social 

para a sociedade, com a redistribuição de recursos na forma de serviços públicos, e 

de intervir no domínio econômico, estimulando ou desestimulando determinadas 

atividades econômicas privadas (GRILLO, 2007). 

2.3 Tributação e Desenvolvimento Sócio-Econômico  

Ao tratar sobre a ordem econômica, a Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 2009) dispôs expressamente sobre os seus fundamentos, consistentes na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, assim como sobre a sua 

finalidade de assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da 

justiça social. 

A previsão constitucional desses fundamentos revela, segundo Silva 

(1999), a filiação do Estado Brasileiro ao modo capitalista de produção, porém 

marcada pelo dever estatal de intervir na economia para fazer valer os valores 
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sociais do trabalho, que constituem, sobretudo, fundamentos da própria República 

Federativa do Brasil. 

 

A Constituição declara que a ordem econômica é fundada na valorização do 
trabalho humano e na iniciativa privada. Que significa isso? Em primeiro 
lugar quer dizer precisamente que a Constituição consagra uma economia 
de mercado, de natureza capitalista, pois a iniciativa privada é um princípio 
básico da ordem capitalista. Em segundo lugar significa que, embora 
capitalista, a ordem econômica dá prioridade aos valores do trabalho 
humano sobre todos os demais valores da economia de mercado. 
Conquanto se trate de declaração de princípio, essa prioridade tem o 
sentido de orientar a intervenção do Estado, na economia, a fim de fazer 
valer os valores sociais do trabalho que, ao lado da iniciativa privada, 
constituem o fundamento não só da ordem econômica, mas da própria 
República Federativa do Brasil (art. 1º., IV).(SILVA, 1999, p. 762). 

 

Considerando a participação do Estado na regulação da ordem 

econômica, com a instituição de políticas de incentivos, Dupas (1998) discorre sobre 

a lógica econômica global e a revisão do Welfare State, discutindo o novo papel 

indutor-normativo-regulador do Estado, a partir das reformas neoliberais e da 

concepção de que o discurso liberalizante não se efetivou, ampla e concretamente, 

na prática. 

O autor coloca como questão inicial o Estado mínimo, caracterizado 

pela busca da eficiência econômica da produção, por meio das próprias forças do 

mercado, e pela privatização dos serviços públicos de infra-estrutura, e as suas 

conseqüências, representadas pela tendência simultânea do aumento do 

desemprego formal e da crescente flexibilização da mão-de-obra.  

Debate-se, assim, a busca pelo equilíbrio entre um Estado mínimo e 

um Estado forte, atuante e facilitador do desenvolvimento econômico e social, 

necessário frente à globalização da economia. Novas oportunidades de serviços 

sem fronteiras surgiram com as mudanças tecnológicas, ampliando o papel dos 

mercados e criando novos papéis para os governos, não mais como provedores, 

mas como facilitadores e reguladores. 
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Nesse contexto, Dupas (1998) destaca a importância da presença de 

um “novo” Estado, indutor, normativo e regulador que, mesmo diante da 

continuidade da transferência do comando e da execução de importantes serviços e 

atividades ao setor privado, consiga garantir a participação de grande parcela da 

população nos benefícios dessa transferência e, sobretudo, atue de forma a diminuir 

a exclusão social gerada pelo novo modelo global de produção. 

Pode-se dizer que o Estado brasileiro adotou a postura intermediária 

entre o Estado liberal, ou mínimo, e o intervencionista, o que se retrata pela forma 

mais incisiva com a qual a Constituição Federal de 1988 concebeu a ordem 

econômica, sujeitando-a aos ditames da justiça social para o fim de assegurar a 

todos uma existência digna.  

Para Silva (1999), a justiça social só se realiza mediante a eqüitativa 

distribuição de riqueza, não propiciada por um sistema de base capitalista, em que 

vigora o regime de acumulação ou de concentração do capital e da renda nacional, 

que gera uma grande diversidade de classe social.  

Stewart (2000) discorre sobre a importância da distribuição de renda 

para a coesão da sociedade e, consequentemente, para o desenvolvimento. No seu 

estudo, o autor expande o foco da renda para incluir outros enfoques alternativos 

como a distribuição da renda social, representada pelos bens e serviços fornecidos 

pelo Estado, pela renda privada e pela distribuição de capacidades ou funções. “É 

necessário um enfoque mais amplo para a distribuição, seja uma questão de se 

avaliar a distribuição numa sociedade de uma perspectiva de bem estar, ou de uma 

perspectiva de desenvolvimento (ou seja, o impacto da distribuição atual sobre o 

crescimento)” (STEWART, 2000, p.3). 

O referido autor ainda apresenta algumas estratégias capazes de 

melhorar a distribuição de renda, como as relacionadas ao emprego intensivo e à 

educação, uma vez que a mão de obra intensiva gera mais trabalho e, também 

melhores salários. Da mesma forma, pessoal mais capacitado implica trabalhos mais 

especializados, que garantam melhores retornos. 
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Buscando minimizar o antagonismo entre as conseqüências do sistema 

capitalista de produção e a efetividade pela justiça social, a Carta Magna traz os 

princípios da ordem econômica5, que precisam o conteúdo da justiça social e atuam 

como determinantes na busca desse fim. 

No presente trabalho, é destacado o princípio constante do artigo 170, 

IX, da Constituição Federal, que dispõe sobre a garantia de tratamento diferenciado 

e favorecido às pequenas empresas nos campos tributário, previdenciário e 

creditício. Essa garantia revela, claramente, a participação do Estado brasileiro na 

indução do desenvolvimento econômico e social, dada a importante posição 

ocupada pelas MPE na geração de novos postos de trabalho e na distribuição da 

renda, conforme tratado no capítulo anterior. 

O tratamento diferenciado e favorecido para as empresas de pequeno 

porte, além de constar do rol dos princípios da ordem econômica, foi explicitado pelo 

artigo 179 da Constituição Federal, que incentivou as MPE por meio da simplificação 

de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias: 

 

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. (BRASIL, 2009) 

 

Marins e Bertoldi (2007) esclarecem que a noção de tratamento 

favorecido possui sentido material, ou seja, refere-se a vantagens econômicas, 

tributárias, competitivas ou de mercado. Já o tratamento diferenciado está voltado a 

                                                 
5   Art. 170, Constituição Federal: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: I – soberania nacional; II – propriedade privada; III – livre 
concorrência; IV – defesa do consumidor; V – defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação; VI – redução das desigualdades regionais e sociais; VII – busca do pleno 
emprego; IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 
brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. 
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incentivos formais, como a simplificação ou eliminação de barreiras burocráticas, 

administrativas, previdenciárias e creditícias. 

Cumpre destacar que a intervenção do Estado na economia pode 

ocorrer não só de forma direta, pelo desenvolvimento de atividades econômicas, 

mas também indiretamente, pela regulação das atividades desenvolvidas pelo setor 

privado, pela intervenção por indução ou pela cobrança de tributos, concessão de 

subsídios, subvenções, benefícios fiscais e creditícios (GRAU, 1988). 

Nesse sentido, o poder de tributar é considerado uma modalidade de 

intervenção no domínio econômico, seja quando exercido com finalidades 

meramente arrecadatórias, seja quando exercido com finalidades extrafiscais 

(SOTTO, 2005). 

Nesse contexto, a distribuição eqüitativa da carga tributária, como o 

regime tributário diferenciado das MPE, pode ser visto como uma alternativa viável a 

ser utilizada pela legislação infraconstitucional para favorecer uma redistribuição de 

renda também equitativa, compatível com a capacidade de cada cidadão em levar 

dinheiro aos cofres públicos (GRILLO, 2007). 

De acordo com o autor em referência, por conta das finalidades 

extrafiscais da tributação, que configuram um importante fator na dinâmica social e 

estrutural, o Estado provoca modificações deliberadas nas estruturas sociais. Dessa 

forma, como as normas de intervenção na atividade econômica pretendem alcançar 

objetivos econômico-sociais diretamente relacionados ao desenvolvimento 

econômico ou a uma distribuição de renda mais eqüitativa, elas devem guardar 

compatibilidade com o princípio da capacidade contributiva. 

 

Ademais, os incentivos fiscais focados ao desenvolvimento econômico 
devem igualmente responder à consecução de objetivos extrafiscais, de 
caráter econômico ou social, visando fomentar a realização de 
determinados comportamentos considerados desejáveis pelo legislador. 
(GRILLO, 2007, p. 79). 
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Também nesse sentido, mas dispondo especificamente sobre o 

tratamento tributário diferenciado, garantido às MPE, Tavares apud Sotto (2005) 

pondera que este benefício possui íntima conexão com o princípio do 

desenvolvimento nacional previsto no inciso II do artigo 3º da Constituição Federal, 

bem como com os princípios da ordem econômica, consistentes na livre iniciativa e 

na concorrência, uma vez que busca a promoção do desenvolvimento social pelas 

condições que são conferidas aos pequenos empresários para concorrer livremente 

com os grandes. 

Além do tratamento tributário diferenciado às MPE corresponder a uma 

forma do Estado intervir na economia, em busca da justiça social e da distribuição 

mais equilibrada de renda, revelando a natureza extrafiscal dos tributos, esse regime 

de tributação atende, ainda, aos princípios constitucionais da igualdade e da 

capacidade contributiva, integrantes do sistema tributário, comentados 

anteriormente. 

A relação com o princípio da isonomia tributária está justamente na sua 

manifestação positiva, na medida em que estabelece a discriminação no tratamento 

tributário às microempresas e às empresas de pequeno porte que, pelas 

características a elas inerentes, encontram-se em situação jurídica distinta das 

demais pessoas jurídicas.  

A igualdade é alcançada quando as empresas são colocadas na 

mesma condição de competitividade, ou seja, quando concedidos benefícios às 

menores para que mantenham uma competição justa com as grandes empresas 

(ZANLUCHI, 2006).  

Esse mesmo fundamento pode ser aplicado para demonstrar a 

observância ao princípio da capacidade contributiva, já que esses dois postulados 

encontram-se intimamente relacionados.  

A adequação do tributo à capacidade econômica do contribuinte 

decorre da observância de um modelo de incidência que não ignora as diferenças de 

riqueza (AMARO, 2002), tributando de forma mais onerosa aqueles que, em 
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situação jurídica diversa do outro, tenham mais condições de arcar com o encargo 

tributário. 

Como ressalta Souza (2008), o tratamento diferenciado previsto na 

Constituição Federal é decorrente, principalmente, das desvantagens comparativas 

existentes entre as MPE e as demais empresas de maior porte. Assim, a autora 

destaca que para fortalecer a economia, em virtude das dificuldades de manutenção 

no mercado enfrentadas pelas MPE, é necessário dar um maior suporte a elas, que 

são as empresas que “mais empregam mão-de-obra, que menos investimentos 

necessitam para expansão e desenvolvimento e que exercem um papel mais 

próximo do consumidor - levando à valorização do trabalho humano, um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil”. (SOUZA, 2008, p. 29) 
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3 AS MICROEMPRESAS E AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

3.1 Enquadramento e características 

Não há um critério único para o enquadramento do que seja uma 

microempresa ou uma empresa de pequeno porte, tanto por parte da legislação 

específica, como por parte de instituições financeiras oficiais e órgãos 

representativos do segmento. Sendo assim, observa-se que o enquadramento como 

micro ou pequena empresa decorre ora do valor do faturamento, ora do número de 

pessoas ocupadas, ora de ambos. 

Conforme já destacado, a Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 (BRASIL, 2009), que instituiu o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, classifica como microempresa a 

pessoa jurídica que aufere, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a 

R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), e como empresa de pequeno porte a 

que aufere, em cada ano calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.00,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil reais). 

Já para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE, as micro e pequenas empresas podem ser classificadas não só em razão 

do faturamento bruto anual, que nesse caso, coincide com os valores previstos na 

Lei Complementar 123/2006, mas também em razão do número de empregados, 

conforme Tabela 1 seguinte. 
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Tabela 1 – Porte da empresa por número de empregados 
 

Setor de 
Atividade Micro Pequena Média Grande 

Indústria 0 a 19  20 a 99 100 a 499 Acima de 499 

Comércio 0 a 9 10 a 49 50 a 99 Acima de 99 

Fonte: IBGE (2001) e SEBRAE (2004) 

 

Há, ainda, outras características marcantes nas microempresas e nas 

empresas de pequeno porte, como a baixa intensidade de capital, as altas taxas de 

natalidade e mortalidade. Também são organizações marcadas pela forte presença 

de proprietários, sócios e membros da família como mão de obra ocupada nos 

negócios, pela centralização do poder decisório e pelo estreito vínculo entre os 

proprietários e as empresas, não se distinguindo, principalmente em termos 

contábeis e financeiros, pessoa física da jurídica (IBGE, 2001).  

Assim, na sua grande maioria, são empresas caracterizadas pelo baixo 

nível de produtividade com relação às empresas capitalistas, compreendendo 

indivíduos com pouco nível de capital físico ou humano, que são patrões e 

empregados ao mesmo tempo, que trabalham diretamente na produção ou na 

prestação de um serviço e podem engajar familiares ou ajudantes-assalariados 

nesse processo como extensão de seu próprio trabalho (CACCIAMALI, 2000). 

Estudos realizados pelo SEBRAE (2009a) apontam que do total de 5,1 

milhões de empresas existentes no Brasil, 98% correspondem a micro e pequenas 

empresas (MPEs), respondendo esses pequenos negócios por mais de dois terços 

das ocupações do setor privado. 

De acordo com o Boletim Estatístico de Micro e Pequenas Empresas, 

elaborado pelo SEBRAE em 2005 (SEBRAE, 2009b), o número de microempresas 

no Brasil, entre 1996 e 2002, evoluiu de 2.956.749 para 4.605.607, com crescimento 

acumulado de 55,8%, passando a participação percentual no total de empresas de 
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93,2%, em 1996, para 93,6%, em 2002. Em 2006, o número de MPE, com e sem 

empregados, chegou a 6.073.056 (SEBRAE, 2009c). 

No tocante à geração de empregos, o estudo aponta que o número 

total de pessoas ocupadas nas micro e pequenas empresas passou de 10.959.401, 

em 2002, para 13.248.527, em 2006, com crescimento de 20,88%. Por outro lado, 

houve redução na participação percentual no total de ocupações nas MPE, caindo 

de 52,8% para 50,81% (SEBRAE, 2009c).  

A Tabela 2 apresenta o número de empregados por porte de 

estabelecimento, extraída do Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa 

elaborado pelo Sebrae, em parceria com o DIEESE (SEBRAE, 2009c). 

 

Tabela 2 – Número de empregados por porte do estabelecimento 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 Partic. % 
Micro e Pequena 10.959.401 11.301.315 11.992.535 12.615.660 13.248.527 50,8%

Micro 5.238.031 5.393.106 5.657.745 5.916.369 6.179.810 23,7%
Pequena 5.721.370 5.908.209 6.334.790 6.699.291 7.068.717 27,1%

Média 3.217.532 3.268.521 3.524.648 3.688.405 3.946.190 15,1%
Grande 6.581.443 6.774.493 7.484.950 8.080.293 8.881.487 34,1%

Total 20.758.376 21.344.329 23.002.133 24.384.358 26.076.204 100,0%
 
Fonte: MTE. Rais SEBRAE e DIEESE (2008) 

 

Pode-se verificar, na Tabela 2, que as micro e pequenas empresas 

foram responsáveis pela geração de mais de 50% dos postos de trabalho, no Brasil, 

naquele ano de 2006, o que mostra não apenas a importância do estudo do tema, 

mas também a necessidade de um tratamento tributário diferenciado, que lhes 

permita ter maior competitividade no mercado. 

Outro fator demonstrado pelo referido estudo, realizado pelo SEBRAE 

e DIEESE (SEBRAE, 2009c), foi a variação quanto à participação da MPE na massa 

total de salários. No caso de micro e pequenas indústrias, a distribuição da massa 

de remuneração foi de 31,1%, em 2002. Em 2006, esse número foi de 29,4%. Já no 

comércio, a participação da MPE é maior, representando 66,4% da massa de 
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remuneração, e no setor de serviços a participação é de 32%. Na média, a massa 

de remuneração dos empregados nas MPE corresponde a 42,6%.  

Verifica-se, assim, que embora as MPE sejam responsáveis pelo maior 

número de ocupados, representando mais da metade do total, o rendimento 

distribuído ainda é menor em relação às empresas de médio e grande porte. 

A Tabela 3 apresenta a evolução da distribuição da massa de 

remuneração por porte de empresa e segundo o setor de atividade, no período de 

2002 a 2006. 

 

 
Tabela 3 – Evolução da distribuição da massa de remuneração por porte (em%) 

 

Setor Porte 2002 2003 2004 2005 2006 
Comércio Micro 28,7 29,0 31,8 31,3 31,1 

Pequena 38,2 38,3 35,8 35,4 35,3 
Média 11,7 11,6 11,3 11,2 11,0 
Grande 21,5 21,0 21,2 22,1 22,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Serviços Micro 11,4 11,7 11,6 11,4 11,2 
Pequena 21,6 21,9 21,6 21,5 20,8 
Média 10,0 10,0 9,7 9,6 9,3 
Grande 57,0 56,4 57,1 57,5 58,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Indústria Micro 11,1 11,0 10,4 10,5 10,5 
Pequena 20,0 19,8 19,1 19,1 18,9 
Média 31,3 31,2 30,4 29,9 29,7 
Grande 37,6 38,0 40,0 40,4 40,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

   Fonte: MTE. Rais SEBRAE e DIEESE (2008) 

 

O que se constata, assim, é que as pequenas empresas tornaram-se 

importantes vetores impulsionadores tanto do desenvolvimento econômico como do 

social, por se constituírem em um significativo número, responsáveis pela importate 

participação na atividade produtiva, por gerarem muitos postos de trabalho, 

contribuindo, consequentemente, para a distribuição de renda (CANAVEZ, 2004). 

No tocante ao desenvolvimento econômico, pelos indicadores 

apresentados a partir dos estudos realizados pelo Serviço de Apoio às 
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Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, é possível verificar que essas 

empresas ocupam relevante papel na economia, pelo elevado número de 

empreendimentos nos diferentes ramos produtivos. Contribuem, assim, para o 

desenvolvimento da região na qual se localizam. 

3.2 MPE como fator do desenvolvimento local 

Na discussão sobre o desenvolvimento local, tal como tratado no 

Capítulo 1, ganha especial atenção o papel desempenhado pelas pequenas 

empresas na geração de emprego, renda e progresso tecnológico. A literatura sobre 

o desenvolvimento regional ressalta e importância destas empresas na redução dos 

desequilíbrios, por meio da distribuição do emprego e da renda (SANTOS, CROCCO 

e LEMOS, 2003).  

Com o processo de globalização e a abertura das economias, na 

década de 1990, houve uma crescente competitividade nos sistemas produtivos, que 

exigiu, por parte dessas pequenas unidades produtivas, rápidas adaptações às 

constantes mudanças ocorridas no cenário econômico.  

Nesse sentido, foi possível observar novas formas de produção, com 

ênfase para o local, por meio da expansão do número de micro e pequenas 

empresas, que passaram a fazer parte também de importantes setores da 

economia, além de ficarem responsáveis pelo oferecimento de um grande número 

de postos de trabalho.  

De acordo com Souza et al (2003), nesse período de transformações 

ocorridas no final do século XX, a reestruturação produtiva e a nova divisão do 

trabalho ensejaram o surgimento de novas formas de relação entre as grandes e 

pequenas empresas. Aquelas, antes caracterizadas pelo sistema vertical de 

produção, aderiram às estratégias de fragmentação, com a externalização, em favor 

das redes de pequenas empresas, de importantes etapas do processo produtivo e 

de comercialização. 
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Montaño (1999), ao estudar sobre a microempresa na era da 

globalização, coloca-a como um componente fundamental no cenário 

socioeconômico e político do período e sintetiza as causas da sua gênese estrutural 

em políticas, econômicas e sociais. 

As causas políticas, em razão da crise do Estado intervencionista. As 

econômicas, pela tentativa dos pequenos negócios de “reverter as travas à 

acumulação capitalista, geradas pela legislação trabalhista rígida” (MONTAÑO, 

1999, p. 75), e pela própria reeestruturação produtiva com a subcontratação 

aparecendo como um dos seus pilares. Por fim, as causas sociais, pela necessidade 

de controlar o desemprego formal provocado pelas grandes empresas, com a 

indução a novas formas de auto emprego. 

Dentro dessas três esferas relacionadas ao surgimento e crescimento 

das pequenas empresas, sobretudo na era da globalização, já citadas por Montaño 

(1999), vários outros estudos já foram desenvolvidos.  

Martinelli e Joyal (2000) destacaram a sua maior flexibilidade 

organizacional e capacidade de inovação, exigidas pelo mercado competitivo e em 

constante mutação. Este atributo é visto como a razão para que as MPE se 

adequem mais facilmente às mudanças do ambiente econômico, com a criação de 

empregos, a promoção e o desenvolvimento regionalizado (SPÍNOLA, 2003).  

A flexibilidade organizacional das MPE também foi ressaltada por 

Cacciamali (2000), que expôs a necessidade de que elas se adaptassem às 

mudanças provocadas no tecido produtivo pela expansão das firmas capitalistas, 

pelas mudanças da estrutura de oferta ou do nível, bem como pela composição da 

demanda. 

Neste cenário de constantes mutações, as MPE são favorecidas por 

não serem mais necessários elevados investimentos e capital para se ter acesso 

aos setores mais dinâmicos da atividade econômica, já que o capital estratégico 

passou a ser o conhecimento.  
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Santos (2006) aponta outros fatores determinantes para a expansão do 

universo de ocupados em pequenos negócios, além dos já tratados. Dentre eles, o 

autor cita o reflexo da estagnação econômica ocorrida pela ruptura com a trajetória 

de crescimento do período da industrialização brasileira.  

Dessa forma, pode-se dizer que o crescimento do número de 

microempresas e de empresas de pequeno porte foi o resultado da nova conjuntura 

econômica, iniciada a partir da década de 1990, na qual muitos trabalhadores foram 

demitidos de grandes corporações e órgãos públicos, em virtude de reestruturações, 

fechamento, privatizações e fusões e, por não conseguirem recolocação no mercado 

de trabalho, viram-se forçados a criar seu próprio negócio como alternativa de 

sobrevivência (HILÁRIO NETO, LOURENÇÃO, OLIVEIRA, 2006). 

De acordo com Sorj (2001), esse fenômeno está relacionado ao novo 

ciclo de expansão das empresas estrangeiras na economia nacional, com a 

formação de novas gerações da classe média e com o avanço tecnológico. Se por 

um lado gerou muitos cortes de empregos, por outro provocou o nascimento das 

pequenas empresas, a partir da abertura do próprio negócio pelo trabalhador. 

Assim, as MPE são consideradas, no desenvolvimento local, como 

uma alternativa de emprego formal ou informal para uma grande parcela da força de 

trabalho excedente, em geral com pouca qualificação, que não encontra emprego 

nas empresas de maior porte (MALLMANN, 2008). Por outro lado, Souza et al 

(2003) entendem que as pequenas empresas ainda se encontram em posição 

competitiva frágil e contribuem marginalmente para o desenvolvimento sócio-

econômico, abaixo do seu potencial acaso estivessem em condições mais 

favoráveis. 

Por tal razão, visando a diminuir um dos mais recorrentes efeitos 

negativos provocados pelas transformações na economia, qual seja, a própria 

continuidade da empresa, tem-se buscado um ambiente regulador hábil a garantir a 

consolidação e o bom desempenho do segmento (SOUZA et al, 2003). 

No caso deste trabalho, são analisados, especificamente, os efeitos 

decorrentes da observância das normas que regulam o tratamento tributário 



 

 

35

diferenciado e favorecido dispensado às MPE, se de fato ele contribui para a 

garantia da mencionada consolidação e do bom desempenho do segmento e, 

também, para o desenvolvimento local. 

3.2.1 As MPE na indústria calçadista de Franca-SP 

Neste tópico, são abordados os aspectos relacionados às 

microempresas e às empresas de pequeno porte do ramo calçadista da cidade de 

Franca, que representam o corpus do trabalho. 

Todavia, preliminarmente, é necessário discorrer sobre a indústria de 

calçados como um todo, de forma a demonstrar a sua importância para a economia 

da localidade em comento. 

De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados, SEADE (2010), em 2009, a cidade de Franca tinha um total de 336.853 

habitantes. Deste número, apenas 2%, aproximadamente, viviam no campo, 

caracterizando a região como predominantemente urbana. Do total de pessoal 

ocupado, cerca de 45% trabalham na indústria (IPES, 2009). 

Considerando a indústria francana, tanto extrativa quanto de 

transformação, o número de estabelecimentos em 2005 era de 2.504, segundo o 

Atlas da Competitividade da Indústria Paulista, elaborado pelo SEADE (2010). 

Desse total, aproximadamente, 66% correspondem às indústrias de calçados. 

A cidade é conhecida como um importante pólo calçadista do Estado 

de São Paulo (GARCIA, 1996; CANAVEZ, 2004; ALVES, BARBOSA e RENOFIO, 

2009), com a produção, predominantemente, de sapatos, botas e tênis de couro 

masculino, feminino, adulto e infantil, conforme resenha estatística do Sindicato da 

Indústria de Calçados de Franca (SINDIFRANCA, 2009). 

No estudo sobre as aglomerações industriais no Estado de São Paulo, 

Suzigan et al (2001) apontam Franca como um exemplo de cluster industrial, 

especializado em calçados masculinos de couro, produzidos por um grande número 
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de empresas, na sua maioria de pequeno e médio porte, para venda nos mercados 

interno e externo.  

A aglomeração de indústrias do setor coureiro calçadista de Franca é 

caracterizada pelo fato de concentrar quase toda a cadeia produtiva, desde o 

curtimento do couro até a fabricação do calçado, de máquinas e equipamentos, 

assim como pela fabricação de calçados de outros materiais, de tênis, de artefatos 

de borracha, de adesivos e de selantes (SUZIGAN, et al, 2001). 

No mesmo sentido discorre Garcia (1996), ao destacar que Franca 

dispõe de um atributo semelhante ao dos distritos industriais italianos estudados por 

Marshall, que consiste não apenas na aglomeração de empresas especializadas no 

processo de transformação, mas também na presença de firmas fornecedoras de 

matéria prima e de maquinário. 

De acordo com Suzigan et al (2001), as empresas aglomeradas no 

cluster calçadista francano interagem intensivamente, conseguindo compatibilizar, 

de forma razoável, cooperação e competição. A interação ocorre nas relações 

produtivas, comerciais e no intercâmbio de informações entre curtumes, 

fornecedores de componentes, acessórios, máquinas e equipamentos, agentes 

comerciais, empresas de transporte e prestadoras de serviços especializados. 

O Quadro 1 apresenta os dados relacionados especificamente à 

indústria calçadista, como o número de estabelecimentos, de empregos ocupados, 

de rendimento médio e do coeficiente de concentração, que demonstra a sua 

significativa participação na composição da atividade dentro do Estado de São 

Paulo.  
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Quadro 1 – Indústria de Calçados de Franca em 2005 

 

  
Fabricação de Calçados 

Franca 

Número de estabelecimentos da indústria 1.670

Empregos ocupados na indústria (vínculos no ano) 47.460

Rendimento médio nos empregos ocupados na indústria (em reais) 2005 609,27

Coeficiente de concentração dos empregos ocupados na indústria (vínculos no 
ano, em %) 2005 

45,549211

 

Fonte: SEADE, Atlas de Competitividade da Indústria Paulista (2010) 

Por outro lado, Machado Neto (2006) apresenta dados mais realistas 

quanto ao número de estabelecimentos industriais, obtidos após o cruzamento de 

informações de vários órgãos6, que deu origem ao Cadastro da Indústria Calçadista 

de Franca, atualmente utilizado como referência pela Abicalçados e pelo 

Sindifranca. O levantamento apresentou, no ano de 2005, um total de 760 indústrias 

de calçados na cidade, sendo 552 micro e 130 pequenas empresas, o que 

corresponde a um percentual de 89,7% das indústrias calçadistas.  

 
Quadro 2 – Total de indústrias de calçados de Franca (2005) 

 

552 Micro (de 0 a 19 funcionários) 

130 Pequenas (de 20 a 99 funcionários) 

65 Médias (de 100 a 499 funcionários) 

13 Grandes (acima de 500 funcionários) 

  760 Total de Indústrias de Calçados de Franca 
 

    Fonte: MACHADO NETO (2006) 

A capacidade instalada da indústria calçadista francana é de 37,2 

milhões de pares por ano, com uma produção, em 2009, de 25,3 milhões de pares, 

sendo que, aproximadamente, 85% desse total foram destinados ao mercado 

interno. Em 2009, a média de empregados foi de 22.390, com piso salarial de R$ 

548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais), conforme resenha estatística do 

Sindifranca (SINDIFRANCA, 2009).  

                                                 
6 Prefeitura Municipal de Franca; ACIF – Associação do Comércio e da Indústria de Franca; Sindicato 
da Indústria de Calçados de Franca; Delegacia Regional da Ciesp; SENAI de Franca; AFIC – 
Associação dos Fornecedores de Calçados de Franca; e SEBRAE de Franca. 
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No ano em comento, apenas 12,28% da produção foram destinados ao 

mercado externo, gerando divisas de aproximadamente 80 milhões de dólares. A 

Tabela 4 apresenta o histórico das exportações das indústrias da cidade realizadas 

nos últimos anos, com a demonstração da considerável redução da 

internacionalização do calçado francano. 

 

 
Tabela 4 – Histórico das exportações das indústrias da cidade 

 

 

Fonte: MDIC/SECEX/Sindifranca 

Cumpre destacar que o cluster calçadista de Franca é composto, 

predominantemente pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte, 
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conforme citado por Garcia (1996) e constatado pelo cadastro elaborado por 

Machado Neto (2006). 

As razões para esta realidade foram apresentadas no estudo sobre a 

indústria calçadista de Franca, elaborado pelo BNDES (GORINI, 2000). 

São basicamente duas as razões que explicam a quantidade de micro 
empresas no parque produtivo local. Em primeiro lugar, o fato de que o 
processo de produção de calçados apresenta fortes descontinuidades, o 
que estimula a sua fragmentação. Esse fato, aliado às reduzidas barreiras à 
entrada verificadas no setor, permite o aparecimento de um número 
significativo de micro empresas especializadas em uma ou algumas das 
etapas do processo produtivo. (GORINI, 2000, p.8) 

O avanço no número das MPE calçadista em Franca observou a 

mesma trajetória de crescimento das pequenas empresas no contexto nacional, no 

período da abertura da economia, na década de 1990, permeado pelas significativas 

mudanças no mercado de trabalho e pelo aumento da competitividade, inclusive no 

âmbito internacional. 

O setor fomentou o aumento dessas pequenas empresas na cidade por 

demandar a utilização de mão-de-obra intensiva. Tal realidade, vinculada à 

tendência à descentralização das grandes empresas em tempos de globalização, à 

abertura da economia brasileira na década de 1990 e, também, aos reduzidos 

custos de instalação de uma unidade produtiva, ensejou o surgimento dos 

fenômenos da terceirização de trabalho e da subcontratação (MORAES JÚNIOR, 

2000). 

Nesse mesmo sentido, Smith (2000) destaca que neste período de 

reestruturação da economia, as indústrias de calçados tiveram reduzido o seu 

capital para aquisição de matéria prima, provocando uma queda da produção. “Com 

a ociosidade que passou a existir na capacidade produtiva destas empresas, elas 

começaram a oferecer prestação de serviço para as pequenas, automatizando a 

linha de montagem que antes era um processo manual” (SMITH, 2000, p. 27). 

Assim, a alternativa encontrada para a redução dos elevados custos de 

produção, sobretudo os trabalhistas, foi a terceirização da produção em favor das 

pequenas empresas que foram abertas, na sua grande maioria, pelos empregados 
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demitidos das grandes organizações (SMITH, 2000 e MORAES JÚNIOR, 2000), em 

um período marcado por profundas modificações no mercado de trabalho 

(MONTAÑO, 1999). 

De acordo com Canavez (2004), a terceirização é considerada positiva, 

por um lado, do ponto de vista da produtividade e da redução dos custos de mão de 

obra, mas, por outro, é prejudicial por estimular a informalidade e contribuir para a 

precarização das condições de trabalho. 

Embora as micro e pequenas empresas sejam significativas dentro do 

arranjo produtivo calçadista de Franca, sobretudo em razão da terceirização do 

pesponto, Alves et al (2004) ressaltam que apenas as grandes empresas dispõem 

de tecnologia mais sofisticada voltada ao processo de transformação. 

É que em razão do processo produtivo ser fragmentado em etapas, o 

avanço tecnológico ocorre apenas em algumas delas, mantendo-se as outras, como 

atividades de natureza artesanal, dependente de uma intensiva mão de obra, como 

a costura e a montagem que, na maioria das vezes, são desempenhadas pelas MPE 

(GARCIA, 1996 e BNDES, 2000). 

Ademais, estudos já realizados sobre as MPE do setor calçadista de 

Franca demonstram que elas são responsáveis pelos elevados índices de 

informalidade provocados, também, pela alta tributação (MORAES JÚNIOR, 2000). 

Nesse sentido, muitas destas empresas acabam encerrando suas atividades de 

forma prematura, antes de completar dois anos de vida (CURCI, 2001) 

Em vista disso, o presente trabalho busca verificar se a opção pelo 

regime de tributação diferenciado dispensado às MPE, tratado no capítulo seguinte, 

está influindo, no caso das pequenas empresas do setor calçadista de Franca, para 

a transformação da realidade acima destacada.  
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4 TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO ÀS MPE 

O tratamento jurídico diferenciado às MPE adquiriu status de norma 

constitucional a partir da Constituição Federal de 1988, que o incluiu no rol dos 

princípios da ordem econômica (artigo 170, IX, CF) e o explicitou no artigo 179, 

dispondo sobre a sua finalidade de incentivar as micro e pequenas empresas pela 

simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 

creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas obrigações por meio de lei. 

Anteriormente à carta magna vigente, normas no âmbito 

infraconstitucional previam algumas medidas de fomento das atividades das 

pequenas empresas brasileiras. Sotto (2005) apresenta um histórico desse 

tratamento jurídico diferenciado, remontando a normas da década de 1970. 

Entretanto, para os propósitos do presente trabalho, interessa discorrer 

sobre a previsão da ordem constitucional de 1988, bem como sobre a legislação 

infraconstitucional dela decorrente, com enfoque nas normas em vigor, constantes 

da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.1 A Lei Complementar nº 123/2006 

Atendendo ao disposto na Constituição Federal, a Lei Complementar nº 

123/2006, que instituiu o estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte, 

veio estabelecer, no seu artigo 1º, normas gerais relativas ao tratamento 

diferenciado e favorecido a ser dispensado a estas empresas, no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no tocante: 

a) à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições dos 

referidos entes tributantes, mediante regime único de arrecadação, inclusive 

obrigações acessórias;  
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b) ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, 

inclusive obrigações acessórias;  

c) e ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência 

nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao 

associativismo e às regras de inclusão.  

Assim, a referida lei estabeleceu várias medidas de favorecimento e 

estímulo para as micro e pequenas empresas, nos campos da tributação, do crédito, 

do acesso ao mercado, do incentivo à inovação tecnológica e do associativismo, 

como forma de aumentar a sua competitividade e inserção em novos mercados, por 

meio de ganhos de escala, redução de custos, gestão estratégica e maior 

capacitação. 

No campo tributário, antes da Lei Complementar nº 123/2006, 

vigoravam as normas constantes da Lei nº 9.317/96, que dispunham sobre o 

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e 

das Empresas de Pequeno Porte, que englobava apenas os tributos federais, como 

o IRPJ, a CSLL, o PIS, a COFINS, o IPI e a contribuição para a seguridade social a 

cargo da pessoa jurídica. Os Estados, Distrito Federal e Municípios poderiam aderir 

ao sistema, por meio de convênio, para fins de recolhimento também do ICMS e do 

ISS. 

Todavia, poucos entes federativos aderiram ao SIMPLES federal 

(CUNHA, 2007) que, na realidade, apenas estimulou a criação de sistemas 

simplificados de tributação autônomos nos âmbitos estadual e municipal. Várias 

unidades da federação legislaram nesse sentido, acarretando distorções no sistema 

tributário (SOUZA, 2008).  

Em dezembro de 2003, a normatização relativa ao tratamento 

diferenciado e favorecido dispensado às MPE ganhou novos contornos com a 

Emenda Constitucional nº 42/2003, que incluiu a alínea “d” e o parágrafo único ao 

artigo 146 da Constituição Federal, que passou a dispor da seguinte forma: 
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Art. 146. Cabe à lei complementar: 
(...) 
III- estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
(...) 
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas 
e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou 
simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições 
previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 
239. 
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também 
poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e 
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
observado que: 
I - será opcional para o contribuinte; 
II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas 
por Estado; 
III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela 
de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, 
vedada qualquer retenção ou condicionamento; 
IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas 
pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes. 
(BRASIL, 2009) 

 

Dessa forma, a ordem constitucional atribuiu competência exclusiva à 

lei complementar, de abrangência nacional, para dispor sobre a definição do 

tratamento diferenciado e favorecido para as MPE, competência esta que foi 

observada pela Lei Complementar nº 123/2006.  

A referida lei é classificada por Marins e Bertoldi (2007) como uma 

espécie de lei complementar regulamento, por ser extremamente minuciosa e 

descer a detalhes próprios de atos regulamentares. A sua compreensão e a própria 

distinção entre o conceitual e o circunstancial são dificultadas pelos longos 

dispositivos legais e pelos artigos subdivididos em numerosos parágrafos, incisos e 

alíneas. 

A regulamentação das normas sobre o tratamento tributário 

diferenciado e favorecido dispensado às MPE ficou a cargo de um comitê gestor de 

tributação, denominado de Comitê Gestor do SIMPLES Nacional – CGSN, vinculado 

ao Ministério da Fazenda e instituído pelo Decreto nº 6.038/2007. 

Muitos dispositivos do Estatuto das MPE remetem-se à 

regulamentação do Comitê Gestor, ao qual foi atribuída a função de “presidir o 
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funcionamento do sistema fiscal diferenciado e favorecido para as microempresas e 

empresas de pequeno porte” (MARINS e BERTOLDI, 2007, p. 27). Todavia, as 

normas expedidas pelo CGSN só podem dispor nos estritos termos da lei 

complementar, por se constituírem em normas infralegais que encontram naquela o 

seu fundamento de validade. 

Ademais, a crítica quanto ao amplo poder de regulamentação por parte 

do CGSN, em relação a uma abrangente área de atuação, perpassa pela ausência 

de representantes das MPE integrando o CGSN, conforme comentado por Souza 

(2008). 

Desde a edição da Lei Complementar nº 123/2006, o CGSN já editou 

setenta e uma resoluções disciplinando o SIMPLES Nacional. Esse excesso de 

normas regulamentadoras é visto como antagônico à própria finalidade teleológica 

da Lei Complementar nº 123/2006, que é a de postular o direito constitucionalmente 

previsto de garantir um tratamento tributário favorecido e simplificado às MPE 

(SOUZA, 2008), uma vez que torna complexa a compreensão e aplicação das 

normas sobre o Simples. 

4.2 Aspectos Gerais do Tratamento Tributário Diferenciado e Favorecido 

Conforme já tratado anteriormente, a Lei Complementar n° 123, de 14 

de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, dispôs sobre normas gerais relativas ao tratamento 

diferenciado e favorecido a ser dispensado às MPE no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em observância às normas 

constitucionais insertas nos artigos 170, inciso IX e 179 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 19887. 

                                                 
7 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
sua sede e administração no país. 
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Embora a abrangência da Lei Complementar nº 123/2006 seja maior, o 

presente trabalho analisa apenas os aspectos relativos ao tratamento tributário 

diferenciado, consistentes na apuração e recolhimento unificado de tributos, na 

simplificação das obrigações tributárias, na possível diminuição da incidência de 

tributos sobre as atividades produtivas, bem como no tocante à inovação quanto à 

possibilidade de associação de MPE, optantes do SIMPLES, para a busca de 

ganhos de escala nas operações de compra e venda. 

4.2.1 A MPE na Lei Complementar nº 123/2006 

O primeiro ponto que surge no âmbito deste estudo reside no 

enquadramento da microempresa e da empresa de pequeno porte, para fins de 

aproveitamento do regime diferenciado. Essa definição foi atribuída à lei 

infraconstitucional pelo artigo 179 da Constituição Federal. 

Para o estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte, 

reiterando que há outras definições, conforme tratado anteriormente, foram 

considerados dois critérios definidores, um de ordem objetiva, consistente nos níveis 

de faturamento e outro subjetivo, referente às características pessoais do favorecido 

pelo tratamento diferenciado (MARINS e BERTOLDI, 2007). 

Assim, de acordo com o artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, 

são consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade 

empresária, a sociedade simples e o empresário referidos no artigo 966 do Código 

Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002), devidamente registrados no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que a receita bruta em cada 

ano calendário observe os seguintes patamares: 

 
 
 

                                                                                                                                                         
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 
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Quadro 3 – Porte da empresa pela receita bruta em reais 

 
TIPO DE EMPRESA RECEITA BRUTA (R$) 

Microempresa Igual ou inferior a R$ 240.000,00 

Empresa de Pequeno Porte Superior a R$ 240.000,00 e inferior ou igual a R$ 

2.400.000,00 

Elaborado pela autora de acordo com o artigo 3º, I e II, da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Para o artigo 3º, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006 (BRASIL, 

2009), entende-se como receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas 

operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas 

operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos 

incondicionais concedidos. 

Quanto ao aspecto subjetivo do enquadramento da MPE, foram 

consideradas as figuras do empresário, tratado pelo artigo 966 do Código Civil, da 

sociedade empresária e da sociedade simples. 

O empresário foi definido pela lei civil como aquele que exerce, 

profissionalmente, atividade econômica organizada para a produção ou circulação 

de bens e serviços, não se enquadrando nessa categoria quem exerce profissão 

intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de 

auxiliares ou colaboradores (artigo 966, Lei n° 10.406/2002). 

Assim, de acordo com Marins e Bertoldi (2007), para ser caracterizado 

como empresário, o exercício da atividade de cunho econômico, que objetiva o 

lucro, deve ser de forma contínua, profissional e não momentânea. A organização da 

atividade, pelo empresário, deverá se dar de forma dinâmica, com a reunião dos 

diversos fatores de produção, como trabalho, capital e tecnologia, sempre dirigida 

para a produção ou circulação de bens ou para a prestação de serviços. 

O parágrafo único do artigo 966 do Código Civil prevê que não se 

considera como empresário aquele que exerce profissão intelectual, de natureza 
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científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares, a não ser 

que o exercício da profissão constitua elemento da empresa, que “se some a 

atividade própria do empresário, mediante a organização dos meios de produção” 

(MARINS e BERTOLDI, 2007, pg. 37). 

Por também incluir as sociedades empresária e simples no rol dos 

beneficiários do regime diferenciado e favorecido estabelecido na Lei Complementar 

nº 123/2006, desde que observados os limites legais de faturamento anual, 

necessário se faz discorrer sobre a conceituação de empresa e dos citados tipos 

societários. 

Para Hentz (2010), não se reconhece, no direito brasileiro, um conceito 

unitário de empresa, contentando-se o legislador com a noção econômica da 

empresa. “Toda discussão culmina, enfim, com a inevitável conclusão de que 

empresa é um fenômeno puramente econômico, que pode ser encarado sob 

diversas facetas.” (HENTZ, 2010, pg. 14). 

Nessa mesma esteira, Marins e Bertoldi (2007) discorrem que o 

aspecto econômico acabou influenciando diretamente a conceituação jurídica da 

empresa. Para os autores, se o Código Civil conceituou o empresário com aquele 

que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a 

circulação de bens ou de serviços, a empresa pode ser entendida como a atividade 

desenvolvida pelo empresário. 

A atividade empresarial – a empresa – pode ser desenvolvida por uma 
pessoa física, o empresário individual, ou por uma sociedade empresária, 
esta conceituada como sendo uma organização econômica, dotada de 
personalidade jurídica e patrimônio próprio, constituída ordinariamente por 
mais de uma pessoa, que tem como objetivo a produção ou a troca de bens 
ou serviços com fins lucrativos. 
(MARINS e BERTOLDI, 2007, pg. 38) 

 
 

A configuração como sociedade, por sua vez, foi tratada pelo artigo 981 

do Código Civil, que dispôs sobre a sua efetiva e regular constituição, através da 

formalização de um contrato entre aqueles que se obrigam a contribuir, 

reciprocamente, com bens ou serviços, para o exercício da atividade econômica e a 

partilha dos resultados.  



 

 

48

A distinção entre sociedade empresária e simples reside na natureza 

da atividade desenvolvida, se própria de empresário ou não. Cumpre ressaltar, 

também, que a sociedade simples tem seus atos registrados no Cartório de Registro 

Civil das pessoas jurídicas, enquanto que a sociedade empresária no Registro 

Público de Empresas Mercantis, especificamente nas juntas comerciais.  

Ao colocar a sociedade simples na classe do microempresário e do 

empresário de pequeno porte, a Lei Complementar nº 123/2006 equiparou, para os 

seus efeitos, aquele tipo societário à sociedade empresária (MARINS e BERTOLDI, 

2007), já que a regra exclui do tratamento diferenciado e privilegiado a sociedade ou 

o profissional que exerce atividade consistente no exercício de profissão intelectual, 

que não constitua elemento da empresa.  

Destarte, para a Lei Complementar nº 123/2006, enquadra-se como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, fazendo jus, portanto, ao tratamento 

jurídico diferenciado nela instituído, o empresário, a sociedade empresária ou a 

sociedade simples que tenham faturamento dentro dos limites apresentados no 

Quadro 3. 

4.2.2 Vedações ao tratamento diferenciado 

Mesmo enquadrado como MPE, pelos critérios objetivo e subjetivo 

acima discutidos, a Lei Complementar nº 123/2006 tratou de algumas situações em 

que o empresário, a sociedade empresária ou simples não poderão se beneficiar do 

regime favorecido nela previsto, seja em razão da forma da sua constituição; da 

participação no seu capital de uma pessoa jurídica ou pessoa física que já seja sócia 

de outra empresa, ou ainda em razão da natureza da atividade exercida. 

Os excluídos desse tratamento de benesse legal são aqueles que se 

enquadram em uma das situações elencadas no Quadro 4. 

Entretanto, há entendimento de que ao legislador infraconstitucional 

não foi concedida liberdade para estabelecer essas formas de discriminação, já que 

o artigo 179 da Constituição Federal, prevê como critérios para a concessão do 
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tratamento favorecido apenas a qualificação da entidade como empresa, 

considerados os seus elementos previstos na lei civil e o seu porte, determinado 

pela receita bruta. 

Nesse sentido, as normas que estabelecem critérios de inclusão e 

exclusão das microempresas e das empresas de pequeno porte, alheios àqueles 

únicos critérios válidos, extraídos da norma constitucional, acabam criando 

“obstáculos para que estas empresas gozem dos benefícios próprios do tratamento 

favorecido de acordo com o modelo constitucionalmente desenhado” (GUERREIRO, 

2006, p. 243), além de gerar um descompasso entre a normatização 

infraconstitucional e os valores passíveis de positivação contidos no texto 

constitucional (ZANLUCHI, 2006). 
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Quadro 4 – Vedações do SIMPLES Nacional 

 
(Art. 3º) 1) Não se incluem no regime do SIMPLES Nacional, a pessoa jurídica: 
- constituída sob a forma de sociedade por ações; 
- que exerça a atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência 
complementar; 
- constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
- que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 
exterior; 
- cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada 
por esta LC, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 2.400.000,00; 
- de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
- que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
- resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos cinco anos-calendários anteriores; 
- de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de 
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta LC, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 2.400.000,00; 
- cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado, se outra pessoa jurídica com fins 
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 2.400.000,00; 
Nota 1: No caso de início de atividade, a ME, que no ano-calendário exceder o limite de receita bruta de R$ 
240.000,00, passa, no ano-calendário seguinte, à condição de EPP. 
Nota 2: No caso de início de atividade, a EPP, que no ano-calendário exceder o limite de receita bruta de R$ 
2.400.000,00, fica excluída, no ano-calendário seguinte, no regime do SIMPLES Nacional. 
Nota 3: No caso de início de atividade, a EPP, que no ano-calendário não ultrapassar o limite de receita bruta de R$ 
240.000,00, passa, no ano-calendário seguinte, à condição de ME. 
Nota 4: A ME e a EPP que no decurso do ano-calendário de início de atividade ultrapassar o limite de R$ 200.000,00 
multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse período, estará excluída do regime do SIMPLES 
Nacional. 
 
(Art. 17, caput) 2) Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do 
SIMPLES Nacional a ME e a EPP: 
- que explore a atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria 
creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, 
gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos creditórios resultantes de 
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring); 
- que tenha sócio domiciliado no exterior; 
- de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, 
estadual ou municipal; 
- que preste serviço de comunicação; 
- que possua débito com o INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja 
suspensa; 
- que presta serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros; 
- que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica; 
- que exerça a atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas; 
- que exerça a atividade de importação de combustíveis; 
- que exerça a atividade de produção ou venda no atacado de bebidas alcoólicas, cigarros, 
armas, bem assim de outros produtos tributados pelo IPI com alíquota Ad valorem superior a 
20% ou com alíquota específica; 
- que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade 
intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua 
profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor, de corretor, de 
despachante o de qualquer tipo de intermediação de negócios; 
- que realize atividade de consultoria; 
- que realize cessão ou locação de mão-de-obra; 
- que se dedique ao loteamento ou à incorporação de imóveis. 

 

Adaptado pela autora a partir de BARBOSA (2007) 
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Essa discussão não é nova e já foi apreciada pelo Supremo Tribunal 

Federal - STF8, quando do julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 

nº 1.643, impetrada pela Confederação Nacional das Profissões Liberais para ver 

declarada a inconstitucionalidade do artigo 9º, XIII, da Lei nº 9.317/969, que tratava 

da vedação da opção ao regime tributário favorecida pelas MPE prestadoras de 

serviços relacionados a profissão cujo exercício dependesse de habilitação 

profissional legalmente exigida. 

Nota-se, pela ementa e parte de um dos votos proferidos no julgamento 

em debate, que a fundamentação para reconhecer a constitucionalidade da limitação 

ao direito das micro e pequenas empresas de optarem pelo regime tributário 

diferenciado decorreu da análise sistemática dos princípios constitucionais tributários 

que também são embasadores da norma que garantiu o tratamento diferenciado, 

quais sejam, os princípios da igualdade e da capacidade contributiva. 

EMENTA: ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SISTEMA 
INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS PROFISSÕES LIBERAIS. 
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. LEGITIMIDADE ATIVA. PESSOAS JURÍDICAS 
IMPEDIDAS DE OPTAR PELO REGIME. CONSTITUCIONALIDADE.  
1. Há pertinência temática entre os objetivos institucionais da requerente e o 
inciso XIII do artigo 9º da Lei 9317/96, uma vez que o pedido visa a defesa 
dos interesses de profissionais liberais, nada obstante a referência a 
pessoas jurídicas prestadoras de serviços.  
2. Legitimidade ativa da Confederação. O Decreto de 27/05/54 reconhece-a 
como entidade sindical de grau superior, coordenadora dos interesses das 
profissões liberais em todo o território nacional. Precedente.  
3. Por disposição constitucional (CF, artigo 179), as microempresas e as 
empresas de pequeno porte devem ser beneficiadas, nos termos da lei , 
pela "simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas" (CF, 
artigo 179). 
4. Não há ofensa ao princípio da isonomia tributária se a lei, por motivos 
extrafiscais, imprime tratamento desigual a microempresas e empresas de 
pequeno porte de capacidade contributiva distinta, afastando do regime do 
SIMPLES aquelas cujos sócios têm condição de disputar o mercado de 
trabalho sem assistência do Estado. Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada improcedente 
VOTO: A razoabilidade da Lei nº 9.317/96 consiste em beneficiar as 
pessoas que não possuem habilitação profissional exigida por lei, 
seguramente as de menor capacidade contributiva e sem estrutura bastante 
para atender a complexidade burocrática comum aos empresários de maior 
porte e aos profissionais liberais (...).”  

                                                 
8 Órgão do Poder Judiciário ao qual compete, precipuamente, a guarda da Constituição Federal 
(artigo 102, Constituição Federal). 
9 Lei que disciplinava o SIMPLES federal, revogada pela Lei Complementar nº123/2006. 
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Embora o julgamento tenha sido em relação a uma norma já revogada, 

no caso o artigo 9º, XIII, da Lei nº 9.317/1996, ela é relevante, ainda, para o 

presente estudo, tendo em vista que a nova legislação sobre o regime tributário 

diferenciado, dispensado às MPE (Lei Complementar nº 123/2006) também tratou de 

grande parte das vedações dispostas na lei objeto de análise no julgamento pelo 

STF. 

Mas o Estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte 

inovou, em relação à legislação anterior, excepcionando da vedação algumas 

atividades relacionadas ao exercício de profissão legalmente regulamentada, bem 

como outras que estavam impedidas de se beneficiarem do tratamento jurídico 

tributário diferenciado, como no caso de estabelecimentos de ensino fundamental; 

agência terceirizada de correios; agência de viagem e turismo; agência lotérica; 

centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre 

de passageiros e de carga; serviços de manutenção de veículos e máquinas; 

serviços de reparos hidráulicos, elétricos, pintura e carpintaria em residências ou 

estabelecimentos civis ou empresariais, bem como manutenção e reparação de 

aparelhos eletrodomésticos; transporte municipal de passageiros; escolas livres, de 

línguas estrangeiras, artes, cursos técnicos e gerenciais; escritórios de serviços 

contábeis; e serviço de vigilância, limpeza ou conservação, dentre outros (artigo 17, 

§1º, da Lei Complementar nº 123/2006). 

4.3 Benefícios do Tratamento Tributário Diferenciado 

Ao positivar o tratamento jurídico diferenciado a ser dispensado às 

MPE, a ordem constitucional apresenta, expressamente, o objetivo por ela visado, 

consistente no incentivo às pequenas empresas através da simplificação de suas 

obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias ou pela 

eliminação ou redução destas por meio de lei (artigo 179 da Constituição Federal). 

Para garantir a eficiência dessa garantia de tratamento favorecido que 

representa, antes de mais nada, um princípio da ordem econômica, com a finalidade 

de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, o 
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legislador infraconstitucional deve se ater estritamente ao comando da norma 

constitucional. 

Para o presente trabalho, importa analisar a efetividade do benefício no 

tocante ao tratamento jurídico tributário, ou seja, se houve, de fato, simplificação, 

eliminação ou redução das obrigações tributárias, uma vez que pesquisa já realizada 

pelo SEBRAE SP – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, 

sobre os impactos da lei geral nas micro e pequenas empresas no Brasil, revelou 

que do total das 3.097 empresas pesquisadas, 72% optaram pelo SIMPLES 

Nacional; e, desse montante, 27% apontaram um aumento na carga tributária total 

(SEBRAE, 2008).  

Ademais, esse descompasso entre as finalidades do tratamento 

jurídico tributário previsto na ordem constitucional e a positivação no plano 

infraconstitucional foi também verificado em relação à Lei nº 9.317/1996, revogada 

pela Lei Complementar nº 123/2006. Especificamente no caso das MPE do setor 

calçadista de Franca, observou-se que, no campo tributário, o regime tributário 

favorecido não foi determinante para estimular que as pequenas empresas que se 

encontravam na ilegalidade formalizassem sua situação (MORAES JÚNIOR, 2000).  

Ao discorrer sobre as formas de se estabelecer um regime jurídico 

privilegiado para as microempresas, por força do mandamento previsto no artigo 179 

da Constituição da República, Jardim (1990) aponta que o legislador precisa levar 

em consideração mecanismos que graduem o quantum devido, de forma a tornar o 

tributo menos gravoso do que seria se não fosse o regime jurídico privilegiado, bem 

como mecanismos de simplificação das obrigações tributárias acessórias. 

 

O legislador constituinte demonstrou uma grande preocupação com o 
equilíbrio nas relações econômicas ao prescrever um tratamento 
diferenciado às empresas de capital reduzido. O tratamento diferenciado 
referido pela Constituição Federal denota um tratamento mais benéfico, 
menos burocrático, menos oneroso, voltado a garantir um equilíbrio à ordem 
econômica. (JARDIM, 1990, p. 49) 
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No caso da Lei Complementar nº 123/2006, buscou-se positivar a 

garantia de tratamento privilegiado prevista pela ordem constitucional através da 

redução da carga tributária, para torná-la compatível com a capacidade contributiva 

da MPE, bem como através da simplificação das obrigações fiscais acessórias. 

4.3.1 O Regime de Tributação SIMPLES Nacional 

No tocante à redução ou eliminação da carga tributária, foi instituído o 

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 

pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, denominado de SIMPLES 

Nacional (artigo 12, Lei Complementar nº 123/2006). 

Referido regime consiste no recolhimento mensal e unificado de dois 

impostos federais, o IRPJ e o IPI, de um imposto estadual, o ICMS, de um imposto 

municipal, o ISS, e das seguintes contribuições sociais: CSLL, COFINS, PIS, e a 

Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica. 

A opção pelo sistema unificado de tributação é opcional, conforme 

expressamente previsto no artigo 146, parágrafo único, inciso I, da Constituição 

Federal. 

Marins e Bertoldi (2007) lançam mão de dois conceitos do SIMPLES 

Nacional, um sintético e um analítico. Este último leva em consideração uma análise 

mais abrangente do instituto. 

Aduzem os autores, sinteticamente, que o SIMPLES Nacional é um 

“regime especial de tributação unificada opcional, diferenciada e favorecida, para 

pequenas atividades empresariais” (MARINS e BERTOLDI, 2007, pg. 68), 

revelando, nesta conceituação, cinco características correspondentes ao regime 

especial, à unificação arrecadatória, a não obrigatoriedade, ao regime diferenciado e 

favorecido e ao regime destinado a pequenas atividades empresariais. 
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Já o conceito analítico é assim apresentado: 

Regime especial de tributação por estimação objetiva, constituído em 
microssistema tributário, material, formal e processual, que unifica a 
fiscalização, o lançamento e a arrecadação de determinados impostos e 
contribuições de competência da União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal, aplicável opcionalmente às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, com o escopo de atribuir a estes contribuintes tratamento 
fiscal diferenciado e favorecido, em caráter parcialmente substitutivo ao 
regime geral e compulsório. (MARINS e BERTOLDI, 2007) 

 

Observa-se, pela conceituação acima, que se trata de um regime 

tributário especial, uma exceção ao regime geral no qual se considera a atribuição 

constitucional de competência à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para instituir, fiscalizar e arrecadar impostos e contribuições. Assim, é 

constituído em um microssistema tributário, formado por um conjunto de normas e 

princípios que prescrevem o modo e os limites materiais, formais e processuais de 

sua aplicabilidade. 

Outra característica inerente ao SIMPLES Nacional, ressaltada no 

conceito apresentado por Marins e Bertoldi (2007) foi a adoção, pela legislação de 

regência, da estimação objetiva, no caso a receita bruta, como medida para 

pagamento dos diversos tributos integrantes do regime unificado. Dessa forma, são 

condensados no SIMPLES Nacional, pela estimação objetiva, a base de cálculo e a 

alíquota de diversos tributos e contribuições que, nos regimes normais de tributação, 

são de diferentes materialidades e competências. 

Cumpre esclarecer que este regime especial não substitui a totalidade 

do regime geral, por contemplar apenas os impostos e contribuições, citados 

anteriormente, previstos expressamente no artigo 13 da Lei Complementar nº 

123/2006. 

Ademais, mesmo em relação aos tributos abrangidos pelo SIMPLES 

Nacional, a legislação em comento previu algumas situações, como nos casos de 

tributos devidos na qualidade de responsáveis, por exemplo, a substituição tributária, 

em que deverão ser recolhidos em conformidade com a legislação aplicável às 
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demais pessoas jurídicas. São os casos expressamente listados no artigo 13, §1º, 

XIII e XIV, da Lei Complementar nº 123/200610. 

A MPE optante do SIMPLES Nacional foi favorecida com a isenção das 

contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades 

privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical 

e demais entidades de serviço social autônomo (artigo 13, §3º, da Lei Complementar 

nº 123/2006). De acordo com Marins e Bertoldi (2007), no âmbito da dispensa 

residual do §3º do dispositivo legal citado, as micro e pequenas empresas ficam 

dispensadas, também, do recolhimento da contribuição de 10% sobre os depósitos 

do FGTS, instituída pela Lei Complementar nº 110/2001. 

Da mesma forma, ficaram isentos do imposto de renda, na fonte e na 

declaração de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos 

ao titular ou sócio da MPE optante pelo regime unificado de tributação, salvo os que 

corresponderem ao pró-labore, aluguéis ou serviços prestados (artigo 14 da Lei 

Complementar nº 123/2006). 

Para efeito de determinação do valor devido do Simples, a legislação 

em comento estabeleceu cinco tabelas11 com alíquotas variáveis de acordo com as 

faixas de receita bruta acumulada nos últimos doze meses anteriores à apuração. 

A MPE deve observar, além do tipo de atividade exercida, o tipo de 

receita bruta auferida, para fins de determinar a alíquota a que está sujeita, variável 

mensalmente dependendo do valor acumulado da receita bruta. 

Para fins de apuração e pagamento do Simples, deverão ser 

consideradas, separadamente, as receitas decorrentes da revenda de mercadorias, 

                                                 
10 - ICMS devido nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição tributária; por terceiro, a que o 
contribuinte se ache obrigado por legislação estadual; o imposto devido na entrada, no território do Estado, de 
petróleo e derivados e de energia elétrica, quando não destinados à industrialização ou comercialização; por 
ocasião do desembaraço aduaneiro; na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de 
documento fiscal; nas operações com mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento d imposto, 
e do valor relativo à diferença entre alíquota interna e interestadual, nas aquisições em outros Estados e Distrito 
Federal. 
- ISS devido em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária ou retenção na fonte e na importação de 
serviços. 
11 Inseridas nos cinco anexos constantes da Lei Complementar nº 123/2006: uma para o comércio, 
uma para a indústria e as demais para as prestadoras de serviços. 
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as decorrentes da venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, as 

receitas de prestação de serviços e de locação de bens móveis, as receitas 

decorrentes da venda de mercadorias sujeitas à substituição tributária, e as receitas 

decorrentes da exportação de mercadorias para o exterior (artigo 18, §4º, da Lei 

Complementar nº 123/2006). 

No Quadro 5, é apresentada uma correlação entre a atividade exercida, 

o tipo de receita auferida e a tabela de determinação de alíquotas aplicáveis, 

prevista na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 

nº128/2008, especificamente para os casos de industrialização, relacionados ao 

corpus deste trabalho. O quadro completo encontra-se no Anexo 1. 

 
 

Quadro 5 – Atividade exercida e tipo de receita auferida 
 

B) Industrialização  
Tipo de receita Tabela a ser utilizada 

Venda de mercadorias por elas industrializadas 
não sujeitas à substituição tributária, à tributação 
concentrada em uma única etapa (monofásica), 
ou, com relação ao ICMS, à antecipação 
tributária com encerramento de tributação exceto 
as receitas decorrentes da venda de 
mercadorias por elas industrializadas para 
exportação 

Anexo II 

Venda de mercadorias por elas industrializadas 
sujeitas à substituição tributária, ou à tributação 
concentrada em uma única etapa (monofásica), 
ou, com relação ao ICMS, à antecipação 
tributária com encerramento de tributação, 
exceto as receitas decorrentes da venda de 
mercadorias por elas industrializadas para 
exportação 

Anexo II, desconsiderando-se o percentual 
relativo aos tributos incidentes sobre a venda de 
mercadorias sujeitas à substituição tributária, ou 
à tributação concentrada em uma única etapa 
(monofásica), ou, com relação ao ICMS, à 
antecipação tributária com encerramento de 
tributação, conforme o caso 

Venda de mercadorias por elas industrializadas 
para exportação 

Anexo II, desconsiderando-se os percentuais 
relativos ao ICMS, IPI, Cofins e PIS/Pasep 

 

 

Por sua vez, o Anexo II, da Lei Complementar nº 123/2006, contempla 

a seguinte variação de alíquotas: 
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Tabela 5 – Alíquotas do Simples para Indústria 

 

Receita Bruta em 12 meses (em 
R$)  

Alíquota
Total 

IRPJ  CSLL COFINS 
PIS

PASEP 
CPP  ICMS IPI  

Até 120.000,00  4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 0,50% 

De 120.000,01 a 240.000,00  5,97% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 0,50% 

De 240.000,01 a 360.000,00  7,34% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 0,50% 

De 360.000,01 a 480.000,00  8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50% 

De 480.000,01 a 600.000,00  8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50% 

De 600.000,01 a 720.000,00  8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50% 

De 720.000,01 a 840.000,00  8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50% 

De 840.000,01 a 960.000,00  8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00  9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50% 

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00  9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50% 

De 1.200.000,01 a 1.320.000,00  10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50% 

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00  10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50% 

De 1.440.000,01 a 1.560.000,00  10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50% 

De 1.560.000,01 a 1.680.000,00  10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50% 

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00  10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50% 

De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50% 

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00  11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50% 

De 2.040.000,01 a 2.160.000,00  11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50% 

De 2.160.000,01 a 2.280.000,00  12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50% 

De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50% 

FONTE: anexo da LC 123/2006 (BRASIL, 2009) 

 

Conforme já disposto anteriormente, o tratamento tributário 

diferenciado exteriorizado no SIMPLES Nacional consiste em uma faculdade da 

MPE, sendo necessário formalizar a opção de acordo com as normas expedidas 

pelo Comitê Gestor (artigo 16 da Lei Complementar nº 123/2006). 

Além do SIMPLES Nacional, a MPE poderá observar a tributação 

normal dispensada às demais pessoas jurídicas. Nesse caso, os tributos são 

apurados e recolhidos separadamente, cada um observando sua base de cálculo e 

alíquotas previstas na respectiva legislação (ZANLUCHI, 2006). 
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Para fins de verificação das diferenças entre as referidas formas de 

incidência tributária, foi preparado um quadro comparativo das alíquotas, com base 

nas normas aplicáveis para cada tributo, para o caso de uma indústria de calçados, 

localizada na cidade de Franca, Estado de São Paulo, considerando uma receita 

bruta anual de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) e lucro contábil de R$ 

150.000,00 (cento e cinqüenta mil). 

Tabela 6 – Alíquotas dos Regimes de Tributação 
 

 Lucro Real Lucro Presumido SIMPLES Nacional 
IRPPJ 15% 15% 0,27% 
CSLL 9% 9% 0,31% 
PIS 1,65% 0,65% 0,23% 
COFINS 7,60% 3% 0,95% 
IPI 0% 0% 0,50% 
ICMS 18% 18% 2,33% 
INSS 20% 20% 2,75% 
CONTRIBUIÇÃO 3ºs 5,8% 5,80% 0% 
   7,34% 
 
Nota 1: na apuração pelo lucro real, as alíquotas do IRPJ e da CSLL são aplicadas diretamente sobre 
o lucro real apurado (receitas menos custos e despesas, mais os ajustes na base de cálculo (adições 
e exclusões). Na apuração do PIS e da COFINS, a empresa pode descontar créditos destas 
contribuições apurados em face das aquisições de matéria prima e insumos utilizados na 
industrialização. 
 
Nota 2: na apuração pelo lucro presumido, na caso da indústria, aplica-se sobre o valor da receita 
bruta 8% para determinar a presunção do lucro e sobre esse resultado são aplicadas as alíquotas de 
15% e de 9% para apuração, respectivamente, do IRPJ e da CSLL. 
 
Nota 3: na apuração pelo SIMPLES Nacional, a alíquota total de 7,34% é aplicada sobre o valor da 
receita bruta. 
 

 

As diferenças de alíquotas e incidências podem ser verificadas, ainda, 

pelo estudo comparativo elaborado com os dados obtidos de uma indústria de 

calçados da cidade de Franca, enquadrada como microempresa, com faturamento 

de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) 
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Tabela 7 – Demonstrativos de Resultados 

  Lucro Real  Lucro Presumido Simples Nacional 

Receita Bruta Operacional Valor  Valor Valor 

- Venda de Produtos de Fabricação Própria 70.000,00  70.000,00 70.000,00 

Tributos Sobre Vendas        

( - ) ICMS 4.900,00 7,00%  4.900,00 7,00% 1.974,00 2,82% 

( - ) IPI 0,00 0,00%  0,00 0,00% 350,00 0,50% 

( - ) COFINS 5.320,00 7,60%  2.100,00 3,00% 805,00 1,15% 

( - ) PIS 1.155,00 1,65%  455,00 0,65% 189,00 0,27% 

( - ) IRPJ 0,00 15,00%  1.680,00 2,40% 266,00 0,38% 

( - ) Adicional do Imposto de Renda 0,00 0,00%  0,00 0,00% 0,00 0,00% 

( - ) CSLL 0,00 12,00%  2.016,00 2,88% 266,00 0,38% 

( - ) ISSQN 0,00 3,00%  0,00 0,00% 0,00 0,00% 

( - ) INSS (SIMPLES NACIONAL) 0,00 0,00%  0,00 0,00% 2.296,00 3,28% 

SIMPLES SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS     0,00 0,00% 

Total dos Impostos sobre Vendas 11.375,00 46,25%  11.151,00 15,93% 6.146,00 8,78% 

Créditos de Abatimentos sobre Mercadorias        

- Compras de Mercadorias adquiridas de terceiros      0,00 0,00% 0,00 0,00%

- Compras de Produtos para Fabricação Própria 65.659,00    65.659,00 0,00% 0,00 0,00%

( - ) ICMS 4.509,30 6,87%  4.509,30 18,00% 0,00 0,00%

( - ) COFINS 4.990,08 7,60%  0,00 0,00% 0,00 0,00%

( - ) PIS 1.083,37 1,65%  0,00 0,00% 0,00 0,00%

( - ) Pis (Crédito do Estoque 01/12) 83,96 0,65%  0,00 0,00% 0,00 0,00%

( - ) Cofins (Crédito do Estoque 01/12) 387,50 3,00%  0,00 0,00% 0,00 0,00%

Total dos créditos sobre as mercadorias 11.054,22 19,77%  0,00 0,00% 0,00 0,00%

- VR. Do Estoque Apurado em 30/06/2007 155.000,00       

Diferencial de Alíquota do ICMS        

- Apuração dos Impostos S/Compras VR INDICE VR ICMS    

- VR. Compras fora Estado SP - 7,00% 603,13 7,00% 42,22    

- VR. Compras fora Estado SP - 12,00% 18.547,93 12,00% 2.225,75    

- ICMS A Recolher 1.179,22 18,00%      

- Apuração dos Impostos S/Vendas        

- ICMS A Recolher 390,70    390,70 0,00 0,00 0,00

- Cofins a Recolher -57,58    0,00 0,00 0,00 0,00

- PIS a Recolher -12,33    0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos S/ Folha de Pagto.        

- Folha de Pagto 21.464,47    21.464,47    21464,47   

- Retirada de Pro-Labore 380,00    380,00   380,00   

- Serviços Prestados Por Autônomos 0,00   1717,16   0,00   

- FGTS 1.717,16   8,00%  1.717,16 8,00% 1.717,16  8,00% 

- INSS Patronal S/Folha de Pagamento 6181,77 28,80%  6181,77 28,80% 0,00 0,00%

- INSS Pró-Labore 76,00 20,00%  76,00 20,00% 0,00 0,00%

- INSS Autônomos 0,00 20,00%  0,00 20,00% 0,00 11,00%

- Contribuição Previdenciária do Sócios 41,80 11,00%  41,80 11,00% 41,80 11,00%

Total dos encargos s/folha de pagamento 8.016,72  8.016,72  1.758,96

Custo Total Final 8.407,42    14.658,42   9.084,18   

FONTE: CARVALHO, A. C. G.; PRAZERES, F. S. ; MACHADO NETO, 2008. 
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4.3.2 Simplificação das obrigações tributárias acessórias 

Convém relembrar que ao tratar do princípio do tratamento diferenciado 

e favorecido das MPE, a Constituição Federal prevê expressamente sobre a 

simplificação das obrigações tributárias, como uma das formas de se alcançar o 

referido tratamento. 

Mas antes de adentrar às normas infralegais a respeito, introduzidas no 

ordenamento através da Lei Complementar nº 123/2006, é necessário comentar 

sobre a conceituação e delimitação das obrigações tributárias. 

A par das críticas doutrinárias a respeito, o Código Tributário Nacional 

classifica as obrigações tributárias em principal e acessória. No seu artigo 113, 

parágrafo primeiro, dispõe que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato 

gerador e tem por objeto o pagamento do tributo. Já a obrigação acessória, tratada 

no parágrafo segundo do mesmo dispositivo legal, decorre da legislação tributária, 

ou seja, não depende de lei, em sentido estrito, fruto de um processo legislativo, e 

tem por objeto as prestações positivas ou negativas, estabelecidas no interesse da 

arrecadação ou da fiscalização. 

Dessa forma, a obrigação tributária principal está relacionada ao 

recolhimento do tributo e, neste trabalho, está sendo tratada no item anterior, que 

discorre sobre o regime especial unificado de arrecadação de tributos e 

contribuições devidos pelas MPE. 

Já as obrigações acessórias correspondem a deveres instrumentais ou, 

nos dizeres de Marins e Bertoldi (2007), a um conjunto de rotinas contábeis e 

demais obrigações formais exigidas do contribuinte e que giram em torno da relação 

de débito. Os autores destacam a importância do CGSN respeitar, na 

regulamentação e disposição dessas obrigações acessórias, o preceito da 

simplificação das obrigações acessórias por parte das MPE, racionalizando e 

simplificando o sistema, como forma de garantir a efetividade do princípio 

constitucional do tratamento jurídico diferenciado. 
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É que ao dispor sobre as obrigações acessórias, a Lei Complementar 

nº 123/2006 previu algumas obrigações que são obrigatórias para as MPE, mas 

deixou a cargo do CGSN um amplo campo de regulamentação, inclusive com a 

previsão de que outras poderão ser por ele estabelecidas, com características 

nacionamente uniformes. 

No campo legal, através dos artigos 21, I, 25, 26 e 27 da Lei 

Complementar nº 123/2006, foi prevista a obrigatoriedade das seguintes obrigações 

acessórias relacionadas aos tributos abrangidos pelo Simples Nacional: 

a) Emissão do documento único de arrecadação, que corresponde à 

guia de recolhimento que assume a função de declarar e autoformalizar as 

obrigações tributárias encartadas no Simples. 

b) Declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e 

fiscais, que deverão ser dispoinibilizadas aos órgãos de fiscalização tributária e 

previdenciária, observados prazo e modelo aprovado pelo CGSN, não dispensado 

as MPE da prestação de informações relativas a terceiros.  

Essa declaração serve para consolidar, anualmente, as informações 

fiscais das MPE optantes do Simples, além de ser utilizada como fonte de dados 

estatísticos de natureza sócio-econômica (MARINS e BERTOLDI, 2007). 

Verifica-se uma efetiva simplificação das obrigações, com a entrega de 

uma declaração única contendo informações socioeconômicas das MPE e 

informações sobre operações realizadas, pois, no regime em vigor, que abrange a 

unificação não só de tributos federais, mas também do ICMS e do ISS, as micro e 

pequenas empresas ficaram dispensadas da obrigatoriedade de entregar 

declarações às diversas administrações tributárias da União, dos Estados e dos 

Municípios (CAMPOS, 2009), como a DACON e a DCTF. 

c) Emissão de documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de 

acordo com instruções expedidas pelo CGSN. É este documento que formaliza o 

conteúdo da operação comercial realizada e tem, perante a legislação em comento, 
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importante consideração, na medida em que será excluída do Simples Nacional a 

MPE que deixar de emiti-lo; 

c) manutenção em boa ordem e guarda dos documentos que 

fundamentam a apuração dos impostos e contribuições devidos, enquanto não 

decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações; 

d) manutenção do livro caixa em que será escriturada a movimentação 

financeira e bancária da MPE; 

e) entrega de declaração eletrônica contendo os dados referentes aos 

serviços prestados ou tomados de terceiros, em conformidade com o que dispuser o 

CGSN; 

f) adoção, opcional, da contabilidade simplificada para os registros e 

controles das operações realizadas. 

Além do livro caixa previsto na Lei Complementar nº 123/2006, também 

foi prevista como obrigatória, pelo artigo 3º, da Resolução CGSN nº 10, de 28 de 

junho de 2007, os seguintes livros contábeis e fiscais: o Livro Registro de Inventário, 

no qual deverão constar registrados os estoques existentes no término de cada ano-

calendário, quando contribuinte do ICMS; Livro Registro de Entradas, destinado à 

escrituração dos documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias ou bens e 

às aquisições de serviços de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer 

título pelo estabelecimento, quando contribuinte do ICMS; Livro Registro dos 

Serviços Prestados, destinado ao registro dos documentos fiscais relativos aos 

serviços prestados sujeitos ao ISS, quando contribuinte do ISS; Livro Registro de 

Serviços Tomados, destinado ao registro dos documentos fiscais relativos aos 

serviços tomados sujeitos ao ISS; e Livro de Registro de Entrada e Saída de Selo de 

Controle, caso exigível pela legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - 

IPI. 
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Conforme tratado nos capítulos anteriores, a Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988, prevê, dentre os princípios da ordem econômica, o 

tratamento jurídico diferenciado a ser dispensado às microempresas e às empresas 

de pequeno porte, como forma de promover a redução das desigualdades 

decorrentes do capitalismo e da conseqüente concentração de renda nas mãos 

apenas dos detentores de capital. 

Nesse sentido, considerando a importância das MPE para o 

desenvolvimento econômico e social, por meio da produção e circulação de 

riquezas, da geração de trabalho e da contribuição para a distribuição de renda, a 

ordem constitucional vem garantir um tratamento diferenciado, em observância às 

finalidades extrafiscais da tributação e, principalmente, em atendimento aos 

primados da igualdade tributária e da capacidade contributiva. 

Contudo, questiona-se se o tratamento tributário diferenciado, instituído 

pela Lei Complementar nº 123/2006, constitui, efetivamente, em um instrumento 

para a promoção do desenvolvimento local, por meio da desoneração fiscal das 

MPE, de forma a contribuir, de fato, para a saída da informalidade e para o 

desenvolvimento das atividades das empresas que o adotam. 

Assim, o trabalho tem por objetivo verificar se a opção pelo SIMPLES 

representa um diferencial de competitividade das MPE; quais os principais motivos 

para as empresas o adotarem ou não; a relação entre os regimes de tributação e as 

iniciativas de ordem econômica, como a busca de novos mercados, a 

internacionalização, o aumento da produção, o investimento em tecnologia, em 

pesquisa e desenvolvimento, bem como de ordem social, como a contratação de 

novos empregados ou a terceirização.  
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5.1 Método de pesquisa 

Considerando os objetivos do estudo, anteriormente delineados, de 

aprofundar os conhecimentos sobre o regime tributário aplicável às microempresas e 

empresas de pequeno porte, contribuindo para a descrição da realidade dos efeitos 

da opção pelo SIMPLES Nacional, a pesquisa tem natureza exploratória e descritiva. 

De acordo com Richardson (1999), a pesquisa exploratória busca 

conhecer as características de um fenômeno para procurar, posteriormente, 

explicações das suas causas e consequências. Cervo e Bervian (2002) recomendam 

o estudo exploratório quando há poucos conhecimentos sobre o problema a ser 

pesquisado, familiarizando-se com o mesmo.  

Além do mais, a pesquisa é descritiva, por ter como preocupação 

central a identificação e descrição de fatores que determinam ou contribuem para a 

opção, pelas empresas de pequeno porte, por um determinado regime tributário e a 

sua relação com o desenvolvimento da MPE. A pesquisa descritiva é classificada 

por Malhotra (2001) como conclusiva e tem como principal objetivo a descrição de 

algo, normalmente características ou funções do mercado. Elas incorporam alguns 

métodos para coleta de dados, como captação por meio de dados secundários, 

surveys (levantamento), entrevistas, painéis ou dados originados de observações. 

Os tipos de pesquisa podem ser classificados, ainda, de acordo com a 

abordagem do problema e o método de análise. Diehl e Tatim (2004) mostram que 

os métodos qualitativo e quantitativo são duas diferentes estratégias caracterizadas 

pela sua sistemática e pela forma de abordagem do problema que constitui o objeto 

de estudo.  

Para a realização deste trabalho, foi utilizado o método qualitativo, por 

se caracterizar como aquele que permite uma análise mais aprofundada do objeto 

de estudo. Malhotra (2001) mostra que este método tem como características 

essenciais a utilização de uma amostra normalmente pequena e não-representativa 

da população, a coleta de dados realizada de forma não-estruturada e a análise de 

dados feita por meio de textos, ou seja, não-estatística. 
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De acordo com Diehl e Tatim (2004), a técnica qualitativa é própria 

para descrever a complexidade e a interação das variáveis de determinado 

problema, além de compreender os processos dinâmicos vividos por grupos sociais 

e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento desses processos. 

Tais funções justificam o uso desse método no presente trabalho de campo. 

Seguindo o referido método, a pesquisa foi realizada, inicialmente, pela 

busca de informações por meio de dados secundários, mediante revisão 

bibliográfica e documental, valendo-se de diversas fontes, especialmente teses, 

dissertações, publicações em periódicos, jornais, revistas acadêmicas e livros de 

leitura corrente. Tal procedimento visa a apresentar os conceitos e as definições das 

teorias sobre o desenvolvimento local e do tratamento tributário diferenciado e 

favorecido dispensado as microempresa e as empresa de pequeno porte.  

A pesquisa bibliográfica e documental explica o problema a partir de 

referências teóricas já publicadas. Ela pode ser realizada independentemente ou 

como parte da pesquisa descritiva ou experimental, buscando contribuições do 

passado existentes sobre determinado assunto (CERVO e BERVIAN, 2002). Como 

salienta Richardson (1999), a análise de dados secundários é apropriada para 

estudos exploratório-descritivos. 

Neste trabalho procurou-se analisar os dados secundários 

provenientes da pesquisa exploratória inicial, bem como os dados primários, 

referentes às empresas optantes pelo SIMPLES, que foram obtidos a partir das 

entrevistas com contadores e empresários de MPE. 

A geração de dados primários para complementar a análise das fontes 

secundárias e permitir o conhecimento mais aprofundado do regime tributário 

aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, denominado de 

SIMPLES Nacional, foi feita por meio de entrevistas junto aos contadores 

especializados na prestação de serviços a essas empresas, a empresários de 

microempresas e empresas de pequeno porte integrantes da cadeia coureiro 

calçadista de Franca. 
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5.1.1 Método de Amostragem 

A população objeto do estudo foi composta por contadores que atuam 

diretamente com MPE do setor coureiro calçadista da cidade de Franca-SP. 

Também fazem parte da amostra os micro e pequenos empresários de MPE desse 

setor. 

A cidade de Franca, especializada em calçados masculinos, é 

considerada uma das mais importantes cadeias produtivas do Estado de São Paulo 

e, por ter uma completa cadeia de abastecimento, pode ser considerada como a 

mais importante aglomeração industrial do setor no referido estado. Sua produção 

gira em torno de 26 milhões de pares ao ano, sendo 85% para o público masculino. 

(ABICALÇADOS, 2010). 

Como observa Malhotra (2001), para pesquisas qualitativas, cujo 

objetivo consiste em alcançar uma compreensão qualitativa das razões ou 

motivações subjacentes acerca do objetivo de estudo, basta um pequeno número de 

casos não-representativos da população para a composição da amostra.  

Desse modo, o tamanho da amostra não se apresenta como o ponto 

crucial do processo de amostragem, mas sim o método de seleção dos 

respondentes. Bauer e Gaskell (2003) sugerem que o termo “seleção” deve ser 

explicitamente empregado no lugar de “amostragem” para pesquisas qualitativas, 

uma vez que a amostragem carrega conotações dos levantamentos e pesquisas de 

opinião em que, a partir de uma amostra estatística da população, os resultados 

podem ser generalizados dentro dos limites de confiabilidade especificados.  

Bauer e Gaskell (2003) apresentam que o número de entrevistas 

necessário para pesquisas qualitativas depende da natureza do tema e dos recursos 

disponíveis. No entanto, ponderam que, devido ao limitado número de versões da 

realidade nos indivíduos da sociedade e ao alcance de entrevistas que um 

pesquisador consegue realizar e analisar satisfatoriamente, existe um limite máximo 

de entrevistas, algo em torno de 15 por pesquisador. Considerando o referido limite, 

adotou-se como meta o número de nove entrevistados, sendo cinco contadores e 

quatro empresários. 
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A amostragem é não probabilística por conveniência ou acessibilidade, 

do tipo bola-de-neve, na qual se escolhe inicialmente um participante da amostra, 

que após ser entrevistado, é solicitado a identificar outros que pertençam à 

população alvo-interesse (MALHOTRA, 2001). 

Segundo Gil (1999), a amostragem por acessibilidade ou por 

conveniência constitui o menos rigoroso de todos os tipos de amostragem e é 

destituída de qualquer rigor estatístico, uma vez que o pesquisador seleciona os 

elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam representar o universo 

populacional. Assim, é adequada para estudos exploratórios e qualitativos, em que 

não é necessário elevado nível de precisão.  

Nesse tipo de amostragem, não é possível fazer inferências para a 

população que, por ter sido escolhida, não é representativa. Por isso, os resultados 

obtidos a partir da amostra selecionada descrevem a relação das MPE e do 

SIMPLES Nacional, mas não podem ser generalizados para toda a população de 

MPE da cidade de Franca. Como aponta Malhotra (2001), é preciso cautela na 

interpretação de resultados em pesquisas qualitativas com amostragem não 

probabilística.  

Contudo, mesmo com a conveniência no processo de escolha da 

amostra, procurou-se identificar contadores e empresários com experiência e 

conhecimento a respeito do regime SIMPLES para a sua composição.  

Em relação aos contadores, foram selecionados para as entrevistas 

apenas aqueles que tiveram, no mínimo, um número de dez empresas de pequeno 

porte como clientes. Esse critério foi estabelecido por se acreditar que a prestação 

de serviço a esse número mínimo de empresas possibilita um maior conhecimento 

por parte do prestador de serviço em relação ao tema em questão. 

Quanto aos gestores das MPE, foram escolhidos representantes de 

empresas que adotam ou já adotaram o SIMPLES como regime tributário. O 

tamanho da empresa, para enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, é o previsto na Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o 
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estatuto da micro e pequena empresa, adotando-se como critério de sua 

classificação o valor da receita bruta auferida.  

Após o contato inicial com os contadores, solicitou-se que fossem 

identificados empresários cujas empresas se enquadrassem no regime SIMPLES. 

No total, foram realizadas nove entrevistas, sendo cinco realizadas com contadores 

e quatro com micro e pequenos empresários.  

Foram escolhidas quatro MPE de diferentes atividades, sendo uma 

indústria de calçados, uma banca de pesponto (setor de serviços) e duas de 

atividade comercial: uma de compra e venda de máquinas para calçados e outra do 

comércio de couros e peles. A amostra de cinco contadores e quatro gestores de 

empresas permite um aprofundamento no corpus do estudo, além de captar 

problemas, vantagens e sugestões com relação ao regime tributário nas MPE, a 

partir de diferentes perspectivas. 

5.1.2 Método e Instrumento de Coleta de Dados 

Os dados qualitativos da pesquisa de campo foram captados por meio 

de entrevistas pessoais, individuais e em profundidade. O propósito dessas 

entrevistas foi conhecer, profundamente, a relação entre as empresas e o regime 

tributário adotado, no caso o SIMPLES, e o eventual impacto dessa opção no 

desenvolvimento da empresa.  

Gil (1999) aponta a importância de um roteiro para ser utilizado como 

instrumento de auxílio ao entrevistador durante as entrevistas individuais. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, foi elaborado um roteiro de entrevista com as 

perguntas iniciais, necessárias para que esta fosse realizada e atingisse todos os 

objetivos propostos.  

Dessa forma, as entrevistas foram conduzidas por meio de um roteiro 

não estruturado, de forma que os entrevistados tiveram liberdade para desenvolver 

cada situação e tema abordado no estudo em qualquer direção que considerassem 

adequada, o que permitiu explorar mais amplamente a questão pesquisada.  



 

 

70

Ressalta-se que pelo caráter não estruturado da entrevista em 

profundidade, o roteiro, que se encontra no Apêndice 1, foi apenas um guia para o 

entrevistador, sendo que outras perguntas poderiam ser acrescentadas no decorrer 

das entrevistas. 

Marconi e Lakatos (2001, 2008) e Gil (1999) observam que o uso de 

gravador é ideal para entrevistas individuais em profundidade e que as respostas 

devem, se possível, ser anotadas no momento da entrevista, para maior fidelidade e 

veracidade das observações.  

Desse modo, algumas das entrevistas realizadas foram gravadas em 

áudio, com o apontamento dos dados durante a sua realização e anotações 

complementares na seqüência, como sugerem Cervo e Bervian (2002). Foi, 

previamente, solicitada aos entrevistados permissão para que as entrevistas fossem 

armazenadas, bem como registrados os dados fornecidos quando considerados 

importantes.  

Dos entrevistados, seis não autorizaram a gravação em áudio. Em face 

disso, os resultados foram apenas anotados no momento das entrevistas e 

transcritos logo após o seu término. Dois entrevistados que não permitiram a 

gravação complementaram as respostas por escrito, posteriormente, por meio de 

contato via mensagem eletrônica. As transcrições das entrevistas autorizadas e as 

anotações tomadas durante as entrevistas encontram-se reproduzidas no Apêndice 

2. 

Quanto às entrevistas gravadas, estas foram escutadas e transcritas na 

íntegra. Bauer e Gaskell (2003) afirmam que uma transcrição com boa qualidade é o 

primeiro passo para as análises qualitativas, seja qual for a orientação analítica 

escolhida. Por conseqüência, deu-se atenção especial ao processo de transcrição.  

As transcrições foram enviadas aos entrevistados para que eles 

efetuassem a leitura das respostas das entrevistas transcritas e dessem a 

autorização de publicação e concordância com a veracidade do conteúdo transcrito.  
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5.1.3 Método de Análise de Dados 

Nas pesquisas qualitativas, a análise de dados requer um processo 

continuado em que se procura identificar dimensões, categorias, tendências, 

padrões, relações, desvelhando-lhes o significado (ALVES-MAZZOTTI e 

GEWANDSZNAJDER, 1999). 

Bauer e Gaskell (2003) afirmam que o objetivo amplo do método de 

análise é procurar sentidos e compreensão. Para eles, a análise deve ir além dos 

dados transcritos e de seus valores aparentes. Sugerem que, em termos práticos, 

não exige um método de análise qualitativa melhor que outro, uma vez que a 

interpretação dos dados textuais exige tempo e esforço, o que, na essência, implica 

imersão do pesquisador no corpus do texto. 

Foram utilizadas, no decorrer do processo de análise qualitativa das 

entrevistas, todas as técnicas sugeridas por Bauer e Gaskells (2003), quais sejam: 

leitura e releitura das transcrições e anotações, com marcação e realce do texto, 

acrescentando notas e comentários, corte e colagem de textos (em editores 

eletrônicos), identificação de concordância no contexto de certas palavras, formas 

ou representação gráfica dos assuntos, fichas de anotações e análise por temas. 

Como destacam os autores, a análise qualitativa não é um processo puramente 

mecânico, dependendo sim, de intuições criativas por parte do pesquisador.  

Os resultados da pesquisa foram analisados por meio da técnica de 

análise de conteúdo (AC) das diversas entrevistas realizadas. De acordo com 

Chizzotti (2000), esse é um método de tratamento e análise de informações, 

colhidas por meio de técnica de coletas de dados, consubstanciadas em um 

documento.  

Caregnato e Mutti (2006) destacam que a AC não é uma técnica nova. 

Ela surgiu no início do século passado nos Estados Unidos com o intuito de análise 

textual de material jornalístico. Portanto, seu surgimento é anterior ao da técnica de 

análise de discurso. A AC se expandiu em várias áreas do conhecimento, 

especialmente nos setores das ciências humanas. Os autores ainda afirmam que a 
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análise de conteúdo se difere da análise de discurso especialmente pelo modo de 

acesso ao objeto de análise.  

A análise de conteúdo é uma técnica de investigação que pretende 

interpretar as comunicações, mediante a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo presente nas comunicações (BARDIN, 2004). Bauer e 

Gaskell (2003) sustentam que a AC é utilizada para produzir inferências de um texto 

focal para seu contexto social de maneira objetivada.  

Richardson (1999) confirma tais definições, ao aduzir que a AC é uma 

técnica de pesquisa que descreve objetiva e sistematicamente o conteúdo que surge 

no âmbito das entrevistas, com a finalidade de ser interpretado. 

Assim, nota-se que a AC é uma técnica que trabalha com a palavra 

contida no texto, permitindo, de forma prática e objetiva, a produção de inferências 

do conteúdo da comunicação replicáveis ao seu contexto social. Como observam 

Caregnato e Mutti (2006), o texto é um meio de expressão do sujeito, no qual o 

analista busca categorizar as suas unidades (palavras ou frases) que se repetem, 

inferindo uma expressão que as representem. 

A Figura 1 apresenta as principais diferenças entre a análise de 

conteúdo e de discurso, no ponto de vista de Caregnato e Mutti (2006). Enquanto a 

primeira trabalha com o conteúdo do texto para compreender o pensamento por trás 

das palavras, a segunda trabalha com o sentido do texto, para compreender o que 

está além das palavras verbalizadas ou reproduzidas textualmente.  
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Freitas et al (1996) observam que a análise de conteúdo substitui o 

impressionismo (opinião pessoal do pesquisador) por procedimentos padronizados 

que convertem material bruto em dados passíveis de tratamento científico. Para 

tanto, o texto é decomposto e estudado em função das idéias ou das palavras que 

ele contém, escolhidas em razão de suas relações com o objetivo da pesquisa. 

Bardin (2004) apresenta três fases para a realização de AC: pré-

análise, exploração do material e tratamento e interpretação dos dados. Na 

sequencia cronológica, as fases representam a descrição ou preparação de material, 

a exploração, a inferência ou dedução e a interpretação dos resultados. 

Goldemberg e Otutumi (2008) mostram os principais pontos da pré-

análise: leitura flutuante (primeira leitura de contato com os textos transcritos), a 

escolha dos documentos, a formulação de hipóteses e objetivos, a referenciação dos 

índices e a elaboração dos indicadores e a preparação do material.  

Desta forma, por meio da pré-análise, após a transcrição das 

entrevistas, o material registrado foi submetido a uma leitura flutuante (inicial). A 

sequência de leituras permitiu um maior entendimento do texto por parte da 

 
Figura 1 – Diferenças entre Análise de Conteúdo e de Discurso 

Fonte: CAREGNATO e MUTTI, 2006 
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pesquisadora, com vistas ao agrupamento do conteúdo textual em categorias de 

análise.  

Na segunda fase, que consiste na exploração do material, as 

transcrições são analisadas e o conteúdo organizado por temas. E, na terceira, os 

resultados obtidos são tratados e interpretados. 

A análise de conteúdo pressupõe a eleição de categorias pelas quais o 

conteúdo das entrevistas será ordenado e integrado. Nesse sentido, para sua 

formação, são evidenciados os dados significativos dentro das entrevistas 

transcritas. 

A análise temática ou categorial se baseia no desmembramento do 

texto em unidades de texto, que significa na descoberta de diferentes núcleos de 

sentido que constituem a comunicação, para posteriormente realizar o agrupamento 

em classes ou categorias (BARDIN, 2004). As repostas são digitadas em grupos e 

reunidas por assuntos, e por isso, ocorre uma facilidade na descrição e análise do 

material.  

Bardin (2004) mostra que na análise de conteúdo as categorias podem 

ser definidas tanto a priori quanto a posteriori. Martins (2007) sugere que no método 

de classificação é possível categorizar as unidades de texto ao se levar em conta as 

palavras-chaves contidas nas próprias perguntas originadas a partir dos objetivos de 

pesquisa.  

Dessa forma, com a categorização, é possível a elaboração de quadros 

comparativos a partir do conteúdo e da análise das transcrições. A classificação de 

informações em tópicos facilita a compreensão e interpretação, sempre de acordo 

com os resultados voltados para atingir os objetivos de pesquisa.  

Freitas et al (1996) e Caregnato e Mutti (2006) apontam que a AC pode 

ser tanto quantitativa como qualitativa. A abordagem quantitativa é frequentemente 

utilizada em AC. Nessa abordagem, são determinadas as freqüências das 

características que se repetem no conteúdo dos textos a serem interpretados. 

Quando o desejo é quantificar, devem-se escolher índices para a quantificação que 
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envolvem as unidades de registro (primeira unidade de análise, que pode ser um 

tema ou uma palavra) e unidades de contexto (amplo segmento textual que 

contextualiza a unidade de registro).  

Na abordagem qualitativa, apenas se considera a presença ou a 

ausência das características de conteúdo ou conjunto de características em 

fragmentos da mensagem. O emprego da categorização por unidades de registro e 

de contexto não é obrigatoriamente necessário. Valoriza-se, por outro lado, a 

novidade, o interesse e o tema, ou seja, os aspectos que permanecem na esfera do 

subjetivo, ao contrário da abordagem quantitativa, que tem caráter objetivo e se 

importa com o número de vezes que as unidades textuais ocorrem (FREITAS et al, 

1996) 

O presente trabalho adota como método de análise de conteúdo a 

abordagem qualitativa, uma vez que não é realizada a freqüência de ocorrência das 

unidades de registro, mas sim apenas considerada a presença ou a ausência das 

características de conteúdo ao longo dos fragmentos da mensagem.  

Pode ser considerada como uma análise de exploração de conteúdo 

(FREITAS et al, 1996), uma vez que o objetivo não é verificar uma hipótese definida, 

mas sim explorar uma vasta gama de dados textuais sem hipóteses ou curiosidades 

claras para a exploração do texto. 

No caso deste estudo, cumpre ressaltar que a categorização por 

unidades temáticas foi realizada a posteriori, a fim de facilitar o trabalho de 

interpretação dos dados textuais coletados nas entrevistas. 

O capítulo seguinte apresenta os principais resultados obtidos a partir 

das entrevistas e da análise documental, organizados pelas unidades temáticas 

originadas da classificação categorial feita pela técnica de análise de conteúdo. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Reitera-se que, no total, foram entrevistados cinco contadores e quatro 

micro e pequenos empresários. Em relação aos contadores, os cinco selecionados 

possuem um número significativo de MPE que optam pelo SIMPLES. Ademais, são 

profissionais atuantes junto às associações e sindicatos da classe. Quanto aos 

empresários, procurou-se entrevistar um de cada atividade do setor coureiro-

calçadista, com vistas a melhor explorar as opiniões advindas de diferentes 

atividades, como a indústria, o comércio e o setor de serviços. Destaca-se a opção 

pela manutenção do anonimato dos entrevistados durante todo o decorrer do 

trabalho. Dessa forma, para a codificação e citações, são utlizadas as letras em 

maiúsculo, de A a I, para identificar cada entrevistado. O Quadro 6, apresenta uma 

breve descrição dos entrevistados, com a respectiva atribuição de cada letra 

correspondente. 

 
Quadro 6 – Descrição e codificação dos entrevistados 

 
Contadores Empresários 

A = Entrevistado A (Contador) - Número de 
MPE clientes: aproximadamente 150 MPE – 
Proporção de MPE optantes do SIMPLES: 2/3 - 
Proporção de MPE Lucro Presumido/Real: 1/3 

B = Entrevistado B (Contador) - Número de 
MPE clientes: aproximadamente 30 MPE - 
Proporção de MPE optantes do SIMPLES: 12 
MPE 

C = Entrevistado C (Contador) - Número de 
MPE clientes: aproximadamente 130 MPE - 
Número de MPE optantes do SIMPLES: 110 

D = Entrevistado D (Contador) - Número de 
MPE clientes: 290 (70% da área calçadista) - 
Número de MPE optantes do SIMPLES: 
aproximadamente 200 - MPE Lucro 
Presumido/Real: restante quase todo no lucro 
presumido 

E = Entrevistado E (Contador) - Número de 
MPE clientes: 160 MPE - Número de MPE 
optantes do SIMPLES: aproximadamente 70 

 

F = Entrevistado F (Empresário) – Indústria de 
Calçados - indústria familiar de calçados 
masculino. - Empresa de Pequeno Porte - 
Faturamento: de 240 mil a 2.400 milhões – era 
optante do SIMPLES, mas atualmente está no 
lucro presumido 

G = Entrevistado G (Empresário) – Prestadora de 
Serviços - Banca de Pesponto de Cabedal. 
Microempresa – faturamento até R$120 mil 

H = Entrevistado H (Empresário) – Comércio de 
Máquinas para Calçados – Compra e venda de 
maquias e equipamentos - faturamento 

I = Entrevistado I (Empresário) – Comércio de 
Couros e Peles Acabados e Semi-Acabados – 
sócio de duas empresas de pequno porte, uma no 
SIMPLES e outra no Lucro Presumido. 
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6.1 Categorias de Análise 

A análise de conteúdo deve ser feita nas três fases já citadas, de 

acordo com Bardin (2004): pré-análise, exploração do material e interpretação dos 

dados.  

Inicialmente, foi realizada a leitura flutuante das transcrições e 

anotações provenientes das entrevistas. Com esta leitura, foi possível definir um 

esboço das categorias de análise. Após outras releituras do material, explorando as 

transcrições e anotações de forma intensiva, foi possível confrontar os dados 

primários coletados com os objetivos e as questões de pesquisa, passo preliminar 

para a categorização do conteúdo.  

As questões de pesquisa foram agrupadas de acordo com os quatro 

objetivos específicos do trabalho, quais sejam: 1) analisar se o SIMPLES enseja, de 

fato, a desoneração fiscal e a simplificação das obrigações tributárias das MPE; 

2) verificar se o SIMPLES contribui para o fomento da atividade produtiva das MPE; 

3) analisar a relação entre o SIMPLES e o desenvolvimento econômico e social, e; 

4) identificar os motivos e a forma de adoção do regime SIMPLES;. 

Como aponta Bandos (2008), as perguntas de pesquisa mostram-se 

importantes para a análise de conteúdo, uma vez que são a base para as inferências 

da análise. Desta forma, as perguntas norteiam a categorização e a análise de 

conteúdo realizada nas etapas seguintes. O Quadro 7 apresenta os objetivos 

específicos e as questões de pesquisa que direcionam a divisão em categorias.  
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Quadro 7 – Objetivos e Questões de Pesquisa 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

QUESTÕES DE PESQUISA 

Analisar se o 
SIMPLES enseja, 
de fato, a 
desoneração fiscal 
e a simplificação 
das obrigações 
tributárias das MPE 

A legislação sobre o SIMPLES é de fácil entendimento e aplicação?  

A opção pelo tratamento tributário diferenciado provoca, de fato, a redução da carga 
tributária da MPE?  

A opção pelo tratamento tributário diferenciado implica, de fato, simplificação das 
obrigações tributárias acessórias?  

Qual o impacto da obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica e da tributação por meio da 
substituição tributária para a MPE? 

Qual o impacto para as empresas quanto há impossibilidade de se aproveitar de outros 
benefícios e de parcelar débitos do SIMPLES Nacional? 

Verificar se o 
SIMPLES contribui 
para o fomento da 
atividade produtiva 
das MPE 

A desoneração dos encargos sobre a folha de salários, a partir da tributação pelo 
SIMPLES, contribui para que mais empresas saiam da informalidade?  

Na sua opinião, a opção pelo SIMPLES pode reduzir a mortalidade das MPE? Por quê? 

Na sua opinião, o regime tributário adotado afeta a competitividade da empresa? 

O regime de tributação escolhido influi nas relações comerciais da empresa? 

Quais as dificuldades enfrentadas para manutenção das micro e pequenas empresas no 
mercado e se estas dificuldades estão relacionadas ao regime de tributação escolhido? 

 

Analisar a relação 
entre o SIMPLES e 
o desenvolvimento 
econômico social. 

É possível relacionar o SIMPLES com as decisões de investimentos relativas ao 
aumento da produção, busca de novos mercados, desenvolvimento de novos produtos 
ou internacionalização? Por que e como? 

O SIMPLES contribui para a contratação de novos empregados, com registro em carteira 
ou simplesmente para a formalização daqueles empregados que não estavam 
registrados? 

As médias salariais das empresas optantes pelo SIMPLES são mais elevadas do que as 
que não optam? O SIMPLES interfere no nível de salário dos empregados? 

O SIMPLES influencia os investimentos em relação ao treinamento dos empregados? 
Por que e como? 

É possível relacionar o SIMPLES às decisões relativas a terceirização de trabalho ou 
novas contratações? 

Identificar os 
motivos e a forma 
de adoção do 
regime SIMPLES 

Como é tomada a decisão sobre a escolha da forma de tributação?  

É feita uma análise comparativa entre os regimes tributários: SIMPLES, Lucro Presumido 
e Lucro Real? 

Quais as principais razões da MPE optar, ou não, pelo SIMPLES? 

É feita a contabilidade das MPE ou observa a dispensa prevista no Estatuto? 

Na sua visão, quais as principais vantagens  e desvantagens do SIMPLES? 

Quais as sugestões de alterações e mudanças nos regimes de tributação, provenientes 
dos empresários e contadores? 

 

O passo seguinte, na fase de exploração do material, foi feita a 

categorização, cuja análise baseia-se no desmembramento do texto em unidades, 

com vistas à descoberta de núcleos de sentido inseridos na comunicação. 
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Posteriormente é realizado o agrupamento em classes ou categorias (BARDIN, 

2004).  

Foi realizada, nesta fase, a análise das transcrições e o agrupamento 

do conteúdo textual, por unidades temáticas, em categorias de análise, definidas a 

posteriori. As respostas foram digitadas em grupos e reunidas por assuntos, como 

forma de facilitar a descrição e análise do material. 

O texto foi desmembrado em unidades para a descoberta das 

categorias. Além do conteúdo das transcrições, também foram consideradas, para a 

categorização, as palavras-chaves contidas nas perguntas de pesquisa constantes 

do Quadro 7. As unidades temáticas e as categorias de análise de conteúdo estão 

apresentadas no Quadro 8. 

As categorias de análise ordenam e integram os trechos de conteúdo 

que serão interpretados. A formação destas categorias evidencia os dados 

significativos encontrados na transcrição das entrevistas. 

A terceira fase dos procedimentos metodológicos de análise de 

conteúdo refere-se ao tratamento e à interpretação dos resultados obtidos. Esse 

tratamento e a interpretação, que foram feitos nos itens seguintes, levam em conta 

as unidades temáticas e as categorias identificadas.  
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Quadro 8 – Unidades Temáticas e Categorias 

 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
CATEGORIAS 

 
desoneração fiscal 
e a simplificação 
das obrigações 
tributárias 

Entendimento do SIMPLES 

Desoneração fiscal  

Simplificação das obrigações tributárias  

Nota fiscal eletrônica 

Substituição tributária para a MPE 

 
contribuição para o 
fomento da 
atividade produtiva  

Informalidade e Mortalidade 

Competitividade 

Relações comerciais e Transferência de ICMS 

Dificuldades de manutenção MPE 

 

 
Relação do 
SIMPLES com 
desenvolvimento 
econômico- social. 

Aumento da produção e do faturamento 

Desenvovimento de novos produtos 

Contratação de empregados 

Registro em carteira 

Médias salariais 

Terceirização 

 
motivos e a forma 
de adoção do 
regime SIMPLES 

Tomada de decisão e escolha da forma de tributação  

Análise comparativa entre os regimes tributários 

Razões de opção ou não pelo SIMPLES 

Contabilidade das MPE 

Vantagens e Desvantagens 

Sugestões 
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6.1.1 Desoneração fiscal e a simplificação das obrigações tributárias 

Uma das questões principais envolvendo a discussão sobre o regime 

de tributação especial dispensado às MPE corresponde ao verdadeiro impacto da 

tributação. Nesse sentido, foi questionado se o SIMPLES Nacional realmente 

provoca uma redução da carga tributária das micro e pequenas empresas. 

Deve-se ressaltar que os respondentes, sobretudo os contadores, por 

atenderem a empresas classificadas em diferentes portes, tanto micro como 

pequenas, assim como de diferentes atividades, indústria, comércio e serviço, 

vivenciam, na prática, as mais variáveis situações.  

Assim, muitos responderam que a verificação de uma redução da 

incidência de tributos não ocorrerá, obrigatoriamente, por ser optante do SIMPLES, 

indistintamente, mas dependerá de outros fatores, como a média de faturamento, o 

custo e a representatividade da folha de salários. Ademais, nos casos em que não 

se tem mão de obra intensiva, o benefício tributário proporcionado pelo SIMPLES 

poderá ser reduzido. 

Todavia, foi apontado que a tributação tende a ser mais onerosa no 

SIMPLES quando a MPE atinge um limite de faturamento cuja alíquota ultrapasse a 

casa dos 10%. 

Os entrevistados disseram possuir, inclusive, parâmetros para verificar 

quando a opção pelo SIMPLES poderá não representar, para a MPE, uma efetiva 

redução do encargo tributário, conforme exemplificado pelo Entrevistado A. 

... quando atinge 100 mil de faturamento e não tem um determinado número 
de funcionários, a opção pelo SIMPLES pode ficar desvantajosa...   
podemos dizer que se tiver de 10 funcionários para baixo e passou de 100 
mil, pode fazer conta pois como o percentual da tabela do Simples é 
progressivo, então, as vezes, eu estou pagando 10% no Simples e tenho 
uma folha de pagamentos de 6, 7 mil reais, sendo que se eu estiver no lucro 
presumido eu vou pagar 5, 93 e mais o ICMS, mas eu posso ser a empresa 
de serviços e aí pago o ISS. Então pode ser desvantajoso estar no Simples, 
como nós verificamos em alguns estudos que fizemos aqui no escritório. 
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No tocante às microempresas, com faturamento de até 240 mil, a 

redução do valor dos tributos recolhidos através do SIMPLES, de acordo com os 

entrevistados, é mais evidente, sobretudo para aquelas que não ultrapassam o limite 

considerado na primeira faixa dos anexos, correspondente a 120 mil reais, pois 

nessas situações, a alíquota é de 4% para o comércio, 4,5% para a indústria e 6% 

para os prestadores de serviços. 

A menção ao limite de faturamento é decorrência direta da 

progressividade das alíquotas do SIMPLES Nacional, prevista na Lei Complementar 

nº 123/2006, através dos seus Anexos I, II, III, IV e V, que está atrelada à evolução 

do faturamento. Em todos os anexos, há vinte faixas de faturamento, com as 

respectivas alíquotas. A Tabela 8 apresenta as alíquotas mínimas e máximas 

previstas nos cinco anexos da lei complementar e a informação quanto à inclusão do 

percentual relativo à contribuição ao INSS. 

 

Tabela 8 – Variação das alíquotas conforme Anexos da LC 123/2006 
 

ANEXO ALÍQUOTA 
MÍNIMA 

ALÍQUOTA  
MÁXIMA 

INSS 
INCLUÍDO 

I – Comércio 4% 11,61% SIM 
II – Indústria 4,5% 12,11% SIM 
III – Serviços e Locações de bens móveis 6% 17,42% SIM 
IV - Serviços 4,5% 16,85% NÃO 
V – Casos Específicos 4% 13,50% NÃO 

 

Observa-se que para os prestadores de serviços, há mais de um anexo 

a eles relacionado, uma vez que a aplicação de um ou de outro dependerá da 

natureza do serviço prestado. 

Assim, ao lado dos locadores de bens móveis, utilizarão o Anexo III os 

prestadores de serviços dispostos nos incisos I a XII e XIV do parágrafo 1º, do artigo 

17 da Lei Complementar nº 123/2006, constante do Anexo VI deste trabalho. Para 

aqueles listados nos incisos XIII e XV a XVIII, as alíquotas aplicáveis na apuração do 

SIMPLES são aquelas dispostas no Anexo IV, que não inclui a contribuição ao INSS, 

que deverá ser calculada fora do regime especial. Por fim, para os prestadores de 

serviços citados nos incisos XIX a XXVIII, o Anexo aplicável é o V. 
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Cumpre destacar que o artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006, 

dispõe sobre as vedações ao ingresso no SIMPLES Nacional. Ele lista, inicialmente, 

no seu caput, as situações e os serviços que não podem se valer desse regime de 

tributação. Na seqüência, no parágrafo 1º, são excepcionados da proibição vários 

prestadores de serviços, sobretudo aqueles que eram vedados no regime anterior, o 

da Lei nº 9.317/96, por se assemelharem aos serviços decorrentes do exercício de 

atividade intelectual, de natureza científica, técnica, desportiva, artística ou cultural, 

relativos à profissão regulamentada.  

Todavia, no caso das MPE prestadoras de serviços relacionados ao 

setor calçadista, como as bancas de costura, pesponto e os terceirizados 

responsáveis pela industrialização por encomenda, aplica-se a regra geral, a de que 

são tributadas no Anexo III as microempresas e empresas de pequeno porte que se 

dedicam à prestação de serviços que não tenham sido vedados pelo artigo 17 da Lei 

Complementar nº 123/2006, conforme disposto no inciso VII do parágrafo 4º do 

artigo 18, cumulado com o parágrafo 2º do artigo 17, ambos da lei complementar. 

O Anexo III é vantajoso para esses prestadores de serviços 

relacionados ao ramo calçadista, de acordo com os entrevistados, por considerar na 

tributação e alíquota unificadas a parcela relativa à contribuição ao INSS.  

Outro ponto importante destacado foi que a tributação, por infuenciar 

diretamente o custo da mercadoria, acaba impactando, também, o seu preço. Nesse 

sentido, a MPE optante pelo Simples tem vantagens em relação às demais 

empresas tributadas pelo lucro real ou presumido, por ter condição de colocar no 

mercado um sapato a um preço mais competitivo, já que o seu custo é mais baixo 

com a tributação diferenciada (Entrevistado C).  

Uma explicação para a desoneração fiscal promovida pelo SIMPLES 

reside, sobretudo, na redução dos encargos sobre o valor da folha de salários, um 

dos pontos sobre os quais as opiniões foram mais convergentes.  

Para as pessoas jurídicas sujeitas aos demais regimes de tributação, a 

contribuição destinada ao financiamento da seguridade social, a cargo do 

empregador, incide sobre as remunerações pagas aos funcionários à alíquota de 
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20%, enquanto, no SIMPLES, as alíquotas variam de 1,80% a 4,6% para o comércio 

e, de 2,42% a 7,83% para os pretadores de serviços. Portanto, em percentuais bem 

menores. 

Além disso, a Lei Complementar nº 123/2006 prevê a isenção das 

contribuições sociais de terceiros, conhecidas como as contribuições do “Sistema S”, 

voltadas ao interesse de categorias profissionais ou econômicas, como as 

contribuições ao SESI, SESC, SEST, SENAI, SENAC, SENAT, SEBRAE e INCRA 

que, somadas, podem onerar em 5,8% o valor da folha de salários. Da mesma 

forma, não incide, na tributação pelo Simples, a contribuição de 10% sobre os 

depósitos do FGTS, instituída pela Lei nº 110/2001 e a contribuição sindical, exigida 

pelos sindicatos patronais e laborais de seus associados. 

Todavia, em sentido contrário à redução em comento, um dos 

entrevistados afirmou que quase não se observou, na prática, a diminuição dos 

tributos apurados pelo SIMPLES, tendo inclusive, em algumas situações, aumentado 

o ônus tributário, conforme destacado por um dos microempresários, prestador de 

serviços de pesponto. Ele afirmou que a alíquota, no seu caso, aumentou de 3% 

para 4,5%. 

Acho que não, pelo contrário. Teve até um aumento. Eu acho que o imposto 
está alto. Antes eu pagava 3,5% e agora 4,5%. Mas o SIMPLES é vantajoso 
porque depois a gente não paga o ICMS. A opção pelo SIMPLES é 
vantajosa. Desde quando comecei a trabalhar autônomo eu fico no 
SIMPLES (ENTREVISTADO G). 

A comparação do ônus tributário no atual regime diferenciado previsto 

na Lei Complementar nº 123/2006 e o tratado pelo regime anterior, o da Lei nº 

9.317/96, já revogada, também foi objeto de discussão pelo Entrevistado B, que 

sentiu pouca diferença, em termos de diminuição do valor dos tributos, de um regime 

para o outro. 

Olha, na realidade não reduziu carga tributária depois que eles mudaram 
para o Simples Nacional. O Simples anterior ao Simples Nacional era mais 
vantajoso em termos de impostos, pagava-se menos impostos. Dizem que 
não, mas aumentou sim. Agora aumentou com as novas tabelas. Mas ainda 
continua sendo vantagem, em função não dos impostos só, mas também 
com relação à questão trabalhista. Dos encargos do INSS, principalmente. 
... se for comércio e indústria ainda têm vantagens em cima dos impostos, 
mas uma prestadora de serviços não tem tanto, pois não tem tanta mão de 
obra. Mas no caso de comércio e indústria teria vantagem tanto em relação 
aos impostos quanto em relação ao INSS (ENTREVISTADO B). 
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Quando se discute sobre a possível diminuição do impacto tributário 

proporcionado pelo SIMPLES, leva-se em consideração os demais regimes de 

tributação, especificamente o Lucro Real e o Lucro Presumido, para fins de 

comparação. Nesse sentido, foi solicitado aos entrevistados a disponibilização de 

cálculos comparativos entre as referidas formas de tributação, feitos em relação aos 

seus clientes, para a verificação, na prática, das análises por eles destacadas 

quanto a ser ou não vantajoso estar no SIMPLES.  

Apenas dois dos entrevistados concordaram, a princípio, em 

disponibilizar esses cálculos, respeitando a identificação das MPE. Todavia, desses 

dois, apenas um os forneceu, de fato. Ressalta-se que foi respeitada, tal como 

realizada, a forma de apresentação dos dados comparativos. Assim, embora a 

determinação das alíquotas do SIMPLES seja feita mensalmente, já que leva em 

consideração o faturamento dos doze últimos meses e progressão já mencionada, 

foram-nos fornecidos dois estudos comparativos que demonstram os valores 

resumidos no ano. 

O primeiro caso refere-se a uma indústria de calçados, enquadrada 

como de pequeno porte. Ficou demonstrado, nesta análise, que a forma de 

tributação mais vantajosa é pelo SIMPLES Nacional. Esta conclusão vai ao encontro 

do que foi constatado pelas entrevistas, quanto a ser benéfico este regime de 

apuração dos tributos quando a alíquota não ultrapassa a casa dos 10%.  

Observa-se que a redução dos encargos tributários pelo SIMPLES é 

ainda maior do que a verificada pelo comparativo, pois nele não foi considerado o 

valor do ICMS apurado quando observada a tributação pelo lucro real e presumido, 

sendo que, no caso da apuração pelo Simples, o valor do ICMS, está incluído na 

tributação unificada.  
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Tabela 9 – Caso de Cálculo Comparativo da Indústria 
 

INDÚSTRIA DE CALÇADOS - Empresa de Pequeno Porte 

FATURAMENTO 998.723,66 
(-) PIS (1,65%) 16.478,94 
(-) COFINS (7,6%) 75.903,00 
(+) CRÉDITO PIS 5.132,39 
(+) CRÉDITO COFINS 23.640,10 
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS 135.885,10 

FATURAMENTO LÍQUIDO 799.229,11 
  

(-) CMV 288.654,40 

ESTOQUE INICIAL 21.215,79 
COMPRAS 292.648,61 
ESTOQUE FINAL 25.210,00 
  

LUCRO BRUTO 510.574,71 

  

DESPESAS 348.974,97 
DESPESAS C/ PESSOAL 173.534,91 
ENCARGOS S/ FOLHA 52.048,62 
DESPESAS OPERACIONAIS 123.391,44 
  

LUCRO REAL 161.599,74 

Imposto de Renda Normal - 15% 24.239,96 
CSLL - 9% 14.543,98 
  

LUCRO REAL 154.442,01 
IRPJ 24.239,96 
CSLL 14.543,98 
PIS 11.346,55 
COFINS 52.262,90 
CONTR. INSS 52.048,62 

LUCRO PRESUMIDO - FATURAMENTO 998.723,66 
Presunção de Lucratividade para IRPJ - (8%) 79.897,89 
IRPJ (15%) 11.984,68 
Presunção de Lucratividade para CSLL - (12%) 119.846,84 
CSLL (9%) 10.786,22 
PIS (0,65%) 6.491,70 
COFINS (3%) 29.961,71 
PREVIDÊNCIA 52.048,62 
TOTAL -  LUCRO PRESUMIDO 111.272,93 

SIMPLES NACIONAL - FATURAMENTO 998.723,66 
SIMPLES NACIONAL - 9,53% 95.178,36 
Previdência Social  - 

TOTAL - SIMPLES NACIONAL 95.178,36 
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O segundo estudo comparativo das formas de tributação foi feito com 

os dados obtidos de uma MPE que exerce atividade de comércio e também se 

enquadra como empresa de pequeno porte. Evidenciou-se que a apuração pelo 

lucro real consiste na opção que gera a menor carga tributária para esta empresa. 

Este fato pode ser explicado pela natureza da atividade que, a despeito 

de ter um elevado faturamento, tem, também, um alto custo relacionado às compras 

das mercadorias que são revendidas. Dessa forma, pela reduzida lucratividade, 

torna-se desvantajoso qualquer forma de tributação que incide dirtamente sobre a 

receita bruta, sem levar em consideração o custo e as despesas, como ocorre com o 

lucro presumido e o SIMPLES Nacional. 

O estudo comparativo em comento reforça, também, o que já havia 

sido constatado pela análise do conteúdo das entrevistas, no contexto da verificação 

quanto à possibilidade do SIMPLES ensejar, de fato, a desoneração fiscal das MPE.  

Foi apontado que o resultado desta ilação não depende, unicamente, 

do regime de tributação, mas sim de vários fatores, como o valor do faturamento, da 

lucratividade e da própria natureza da atividade exercida, fatores que foram 

determinantes para o caso da MPE, cujos valores são apresentados abaixo. 
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Tabela 10 – Caso de Cálculo Comparativo do Comércio 

 

COMÉRCIO - Empresa de Pequeno Porte  

FATURAMENTO 2.285.199,27 
(-) PIS (1,65%) 37.705,79 
(-) COFINS (7,6%) 173.675,14 
(+) CRÉDITO PIS 30.851,10 
(+) CRÉDITO COFINS 142.102,06 
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS 41.864,25 

FATURAMENTO LÍQUIDO 2.204.907,25 

  

(-) CMV 1.489.707,26 
ESTOQUE INICIAL 408.550,00 
COMPRAS 1.869.763,92 
ESTOQUE FINAL 788.606,66 
  

LUCRO BRUTO 715.199,99 

  

DESPESAS 923.622,37 
DESPESAS C/ PESSOAL 203.881,39 
ENCARGOS S/ FOLHA 53.800,77 
DESPESAS OPERACIONAIS 665.940,21 
  

LUCRO REAL -208.422,38 
Imposto de Renda Normal - 15% - 
CSLL - 9% - 
  

LUCRO REAL 92.228,54 
PIS 6.854,68 
COFINS 31.573,09 
CONTR. INSS 53.800,77 
  

LUCRO PRESUMIDO - FATURAMENTO 2.285.199,27 
Presunção de Lucratividade para IRPJ - (8%) 182.815,94 
IRPJ (15%) 27.422,39 
Presunção de Lucratividade para CSLL - (12%) 274.223,91 
CSLL (9%) 24.680,15 
PIS (0,65%) 14.853,80 
COFINS (3%) 68.555,98 
PREVIDÊNCIA 53.800,77 
TOTAL -  LUCRO PRESUMIDO 189.313,09 
  

SIMPLES NACIONAL - FATURAMENTO 2.285.199,27 

SIMPLES NACIONAL - 11,61% 265.311,64 
Previdência Social  - 

TOTAL - SIMPLES NACIONAL 265.311,64 
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Além da verificação quanto à redução dos tributos recolhidos através 

do Simples, questionou-se sobre a simplificação das obrigações tributárias previstas 

na Lei Complementar nº 123/2006, que representa o segundo postulado do 

tratamento diferenciado previsto na Constituição Federal. 

Mas, antes, procurou-se verificar se a legislação do Simples, 

especificamente a Lei Complementar nº 123/2006 e as resoluções regulamentadoras 

expedidas pelo Comitê Gestor de Tributação do Simples Nacional são de fácil 

entendimento, uma vez que a literatura a respeito aponta para a complexidade 

dessa legislação. 

A maior dificuldade, inicialmente, foi quanto à interpretação da lei 

complementar, que trouxe uma série de normas sobre a tributação diferenciada, com 

muitas especificidades quanto às atividades permitidas e vedadas, bem como 

quanto aos aspectos quantitativos da obrigação tributária, ao prever diferentes 

alíquotas, separadas pelas faixas de faturamento dispostas nos cinco anexos da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

Neste momento, a figura do Comitê Gestor do Simples Nacional foi 

fundamental para o esclarecimento de dúvidas surgidas a partir da interpretação da 

lei, assim como para a regulamentação de questões, por ela, apenas ventiladas.  

Por um lado, entende-se como positivo o fato do CGSN ter um amplo 

campo de regulamentação das normas sobre a tributação diferenciada, por tornar 

mais dinâmico o processo de adequação destas às situações fáticas. Isso se explica 

em razão das resoluções do CGSN independerem, para surtirem seus efeitos, de 

um regular processo legislativo, como ocorre em relação à lei em sentido estrito. 

Assim, conforme ressaltado por um dos entrevistados, a regulamentação pelo 

comitê garante a evolução das normas a partir dos problemas surgidos na prática. 

Mas, por outro lado, um dos entrevistados afirmou que, pelo fato de a 

lei complementar ter atribuído competência ao CGSN para dispor sobre muitas 

questões nela tratadas, a regulamentação de pontos importantes, como o caso da 

transferência de ICMS das optantes do SIMPLES, inicialmente vedada e, depois, 
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permitida parcialmente, não ocorreu em tempo hábil, sujeitando as MPE a difíceis 

situações.  

Tudo ficou em volta do Comitê Gestor e esse Comitê Gestor tinha muita 
coisa para resolver, inclusive ainda tem. Então a gente sofreu muito com 
certas injustiças, que o problema era gritante, na ocasião, justamente 
porque não chegou no momento de ser analisado pelo Comitê Gestor, 
então não tinha solução. (...) Então eu senti isso, o Comitê Gestor resolvia 
tudo e demorava, pois o CG resolvia tanta coisa no Brasil inteiro. Eu vi que 
as empresas sofreram. A gente percebeu que certas empresas, por 
indecisão, ou... optaram por entrar ou não entrar no Simples, mas sem um 
número correto na frente deles para embasar a sua decisão 
(ENTREVISTADO C). 

 

Todavia, observa-se que se a interpretação e aplicação da Lei 

Complementar nº 123/2006, no início da sua vigência, eram permeadas por 

questões complexas, hoje, com o passar do tempo, essa dificuldade, se existente, é 

bem menor do que outrora, inclusive em razão dos esclarecimentos introduzidos 

pelas resoluções do comitê. 

Na seqüência, os entrevistados foram perguntados se houve 

simplificação das obrigações tributárias pela referida lei complementar.  

Dois caminhos foram apresentados em relação a essa questão. O 

primeiro no sentido de não ter ocorrido a simplificação e o segundo apontando que a 

simplificação das obrigações, promovida pela Lei Complementar nº 123/2006 foi 

parcialmente anulada pelas recentes alterações na legislação, aplicável a todas as 

pessoas jurídicas, inclusive às MPE optantes do SIMPLES. Estas alterações tiveram 

finalidades fiscalizatória e arrecadatória, como a tributação pela substituição 

tributária e a nota fiscal eletrônica. 

Ao considerar que não houve simplificação das obrigações tributárias, 

os pontos discorridos pelos entrevistados foram: faculdade da adoção da 

contabilidade simplificada; dispensa de algumas obrigações acessórias, como a 

DCTF e a DACON; complexidade no preenchimento da Declaração Unificada do 

Simples Nacional – DASN; e apuração do Simples Nacional. 
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No tocante à dispensa legal da escrituração contábil, constatou-se, nos 

casos analisados, a sua não observância. As razões para não se valer dessa 

faculdade é a percepção de que, na prática, pouco se altera, em termos de trabalho, 

tempo dispendido e custo, com a escrituração apenas dos livros caixa e registro de 

inventário, comparando com a escrituração completa dos demais livros contábeis, 

como o diário e razão. Ademais, é exigência do Conselho Regional de Contabilidade 

a escrituração contábil regular.  

A declaração anual do Simples Nacional também foi objeto de críticas. 

Primeiramente, por ter se tornado mais complexa do que a simplificação estatuída 

pela lei, com a exigência de uma grande quantidade de informações, como os 

saldos inicial e final de caixa, do estoque, o valor e a quantidade de compra, por 

Estado, o valor das despesas, das devoluções, o quanto foi pago os sócios, se teve 

lucro e se ele foi distribuído, dentre outras questões que, se respondidas de forma 

afirmativa, provocam a necessidade de atender a outras mais. 

Um dos entrevistados foi enfático ao comentar que as normas sobre o 

tratamento tributário diferenciado não simplificaram as obrigações, exemplicando 

com o caso da DASN: 

Olha, não ocorreu nenhum tipo de simplificação, pelo contrário, (...) quando 
você fala no antigo Simples, você fazia a declaração de uma forma mais 
simplificada, não tinha tantas exigências. Hoje você vai fazer as 
informações para a DASN, ela é bem mais complexa, você tem que 
fornecer várias informações. Quer dizer, por ser denominado Simples, para 
simplificar a vida do contribuinte, eu vejo que na realidade aumentou, não 
diminuiu não (ENTREVISTADO B). 

Para aqueles que entendem que a legislação sobre o SIMPLES 

Nacional previu formas simplificadas do cumprimento das obrigações tributárias, 

como a apuração e o recolhimento unificado de sete tributos, a obrigatoriedade da 

entrega de uma única declaração, anual, contendo as informações socioeconômicas 

da MPE, a escrituração contábil simplificada e a dispensa de várias obrigações 

acessórias, como a DCTF e a DACON, este tratamento diferenciado e favorecido foi 

prejudicado pelas novas exigências legais, como as já citadas anteriormente, 

consistente na substituição tributária e na nota fiscal eletrônica. 
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Um aspecto positivo apresentado foi quanto à apuração dos tributos 

por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, 

disponível no portal do Simples Nacional, no sitio da Receita Federal do Brasil.  

Por meio deste aplicativo, que é preenchido on line, uma das 

dificuldades apontadas, já que o sistema costuma “travar” com a perda de todas as 

informações já digitadas, todos os cálculos necessários à apuração do SIMPLES 

são realizados. Ao contribuinte basta inserir os dados solicitados, como a receita 

bruta mensal, da matriz e das filiais, as atividades econômicas desenvolvidas no 

período para fins de discriminação das receitas, entre atividades da indústria, do 

comércio ou da prestação de serviços, e o valor da folha de salários dos últimos 

doze meses. 

Já a formalização dos negócios comerciais por meio da emissão 

eletrônica do documento fiscal consiste em um dos pontos mais preocupantes 

quando consideradas as MPE do setor calçadista, sobretudo para a microempresas. 

As prestadoras de serviços, como as bancas de pesponto e de montagem, não 

possuem, na sua grande maioria, uma estrutura administrativa e de informática, 

necessárias para o atendimento às exigências da NFe. 

Conforme destacado pelo Entrevistado “A”, essas novas exigências 

são contrárias àquilo que é um dos objetivos principais da legislação sobre o 

SIMPLES, que é o tratamento diferenciado, através da simplificação das obrigações. 

Ao ser questionado sobre o impacto em termos de custo que as indústrias de 

calçados poderão sofrer com a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, ele afirmou 

que:  

Têm duas situações, aqueles que não têm nada, vai aumentar 
significativamente, porque ele vai ter que contratar uma pessoa para fazer 
isso, vai ter que comprar um computador melhor, ele tem a oportunidade de 
usar o sistema da secretaria, mas pode implantar um sistema próprio com 
mais informações. Então ele vai gastar com a implantação e com a 
manutenção do sistema. E aqueles que já estão preparados, configurados, 
aí não tem muito investimento não. É simplesmente ligar de um para o 
outro. Agora o que me assusta é primeiro de julho, com a nota fiscal 
eletrônica para a indústria de calçados, porque eu tenho empresas que não 
têm um computador. E não podemos deixar de dizer que todos eles têm que 
fazer a certificação digital. Para emitir nota fiscal só emite com a certificação 
(ENTREVISTADO A). 
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E, no mesmo sentido o Entrevistado “B”: 

Eu entendo assim, que há uma questão de distorção em relação aos 
optantes pelo Simples, quanto à obrigatoriedade de emitir a NFe. Por 
exemplo, você pega uma banca de pesponto, que normalmente a pessoa 
proprietária da banca de pesponto nem tem um computador e quando tem 
não sabe operar. Então são dificuldades, ela vai ter que ter um computador, 
ela vai ter que ter um sistema que emite essas informações, essas notas. 
Então ela vai ter que ter um pouco de conhecimento que é onde tem muita 
restrição, principalmente com o microempresário, aquele que fatura os 240 
mil. Têm alguns que já estão obrigados. (...) o que acontece é que é uma 
empresa que não está estruturada porque não tem o administrativo. Na 
verdade quem administra são os próprios proprietários, que correm da 
produção para a administração e da administração para a produção. (...) 
Então o que vejo de dificuldade maior, com relação à nota fiscal eletrônica é 
isso, a questão de ter conhecimento, a própria cultura do empresário, essa 
é a grande dificuldade. Agora se é positivo ou não, eu sou favorável, desde 
que o Fisco elimine as obrigações acessórias, que era o que consta da lei, 
que era a promessa do Fisco. Hoje você informa as mesmas informações 
na DCTF, DACON, imposto de renda da jurídica, DIPJ. Então na realidade 
você fica escravo do Fisco (ENTREVISTADO B). 

 

Assim, embora a legislação tenha simplificado, a princípio, as 

obrigações tributárias, com as novidades citadas, aplicáveis também às MPE 

optantes do SIMPLES, essa simplificação foi reduzida. Discutiu-se que as normas 

deveriam dispor de critérios diferenciadores para cada porte de empresa, de forma a 

sujeitar apenas aquelas com maior capacidade financeira e organizacional ao 

cumprimento de determinadas obrigações. 

Nesse sentido, com a atual legislação, a simplificação mais significativa 

das obrigações tributárias ficou reservada, de acordo com os entrevistados, apenas 

para os microempreendedores individuais – MEI, que entregam apenas uma 

declaração anual e não estão sujeitos à emissão da NFe. 
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6.1.2 Contribuição para o fomento da atividade produtiva  

No contexto dessa unidade temática, relativa às contribuições da opção 

pelo Simples Nacional para o fomento da atividade produtiva, as categorias de 

análise serão abordadas em dois grupos. 

No primeiro, será abordada a influência da escolha do regime de 

tributação nas relações comerciais, com a discussão sobre a transferência parcial 

dos créditos de ICMS e a alternativa do planejamento tributário e, no segundo, as 

questões relativas à informalidade, mortalidade e competitividade da MPE do setor 

calçadista e as dificuldades para a manutenção das MPE no mercado e se estas 

estão associadas ao regime de tributação. 

A transferência parcial do crédito de ICMS da MPE industrial para os 

adquirentes das suas mercadorias foi exaustivamente apontada como uma das mais 

significativas dificuldades enfrentadas por estas micro e pequenas empresas, 

optantes do Simples Nacional, no caso em estudo, do setor calçadista, por influir 

diretamente nas suas relações comerciais. 

Por se tratar o ICMS de um tributo sujeito à não cumulatividade, 

conforme disposto no inciso I do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição 

Federal12, o valor do imposto cobrado na operação anterior poderá ser creditado 

pelo adquirente da mercadoria e compensado nas operações subseqüentes, como 

forma incidir apenas sobre o valor que se agrega ao produto em cada etapa da 

cadeia produtiva. 

                                                 
12 Art. 155. Compete aos Estados e apo 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; 
(...) 
§2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
I – será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro 
Estado ou pelo Distrito Federal; 
(...) 
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Todavia, para as optantes do Simples Nacional, a Lei Complementar nº 

123/2006 vedou, inicialmente, o direito à apropriação e à transferência dos créditos 

relativos a impostos, como o ICMS ou a contribuições, como PIS e COFINS, 

abrangidos pelo Simples Nacional (artigo 23, da Lei Complementar nº 123/2006). 

Essa proibição, após gerar inúmeras discussões, foi relativizada com a 

permissão parcial da transferência de crédito, mediante a inclusão dos seis 

parágrafos ao citado artigo 23, pela Lei Complementar nº 128, de 14 de dezembro 

de 2006.  

Assim, com a alteração normativa, passou-se a admitir às pessoas 

jurídicas não optantes pelo Simples Nacional o direito ao crédito correspondente ao 

ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de MPE optante pelo 

Simples Nacional, desde que destinadas à comercialização ou industrialização, 

observado, como limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes pelo Simples 

Nacional em relação a essas aquisições (artigo 123, §1º, da Lei Complementar nº 

123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 128/06). 

Todavia, mesmo com o reconhecimento do direito acima tratado, 

verificou-se que no caso das MPE do setor calçadista de Franca, que industrializam 

e vendem para as grandes redes varejistas, a transferência parcial do crédito de 

ICMS continuou representando empecílho às suas relações comerciais. 

Todos os entrevistados contadores afirmaram ter como clientes 

indústrias de calçados nessa situação. Esclareceram que alguns clientes das MPE 

condicionam a compra à obtenção de um desconto correspondente à diferença entre 

o valor do crédito de ICMS apropriado e o que apropriaria caso comprasse de 

pessoa jurídica não optante do Simples. Outros, entretanto, aduziram que algumas 

redes varejistas sequer negociam com as MPE calçadistas caso sejam optantes pelo 

Simples, nem mesmo se for oferecido o desconto no preço da mercadoria. 

Assim, em razão do cliente não aceitar a transferência parcial do 

crédito, muitas MPE optaram por requerer a sua exclusão do sistema tributário 

favorecido e diferenciado, mesmo atendendo aos requesitos legais para a sua 
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inclusão, para não perderem seus clientes, conforme destacado pelos Entrevistados 

“A” e “C”: 

A rede não compra. Ela nem senta para conversar se a empresa é do 
Simples, ela nem vai perder tempo. É dessa forma. Essas grandes redes 
nem condicionam desconto. Por exemplo, venda para C&A, ela nem 
conversa se é optante do Simples. E tem muita empresa que se fizer 300, 
400 e 500 pares está dentro do perfil que ser do Simples é mais vantajoso, 
mas não pode porque comercialmente perde. Eu tive, pelo menos, uns 3 ou 
4 casos de empresas dessa área que deixaram de ser por isso 
(ENTREVISTADO A). 

Se meus clientes optarem pelo Simples, eles perdem venda (...) Quando ela 
vai vender para a rede, se for Simples eles não compram. Não exigem 
desconto nem nada, não tem outra opção, eles não compram. 
(ENTREVISTADO C). 

 

Nesse mesmo sentido, pode ser destacado o caso apresentado por um 

dos empresários entrevistados, sócio de uma indústria de sapatos de pequeno porte, 

com faturamento de até dois milhões e quatrocentos mil reais. De acordo com o 

entrevistado, a empresa tem todas as características para ser optante do Simples, 

ou seja, realiza atividade permitida e fatura dentro do limite legal. Observou essa 

forma simplificada de tributação, considerando o período de vigência da Lei 

Complementar nº 123/2006, nos anos de 2007 e 2008. Todavia, por problemas de 

transferência de credito de ICMS, já que seus clientes apenas aceitavam comprar da 

empresa, enquanto optante do SIMPLES, se fosse concedido o desconto 

correspondente ao valor do crédito de ICMS que deixariam de apropriar, decidiu-se 

por sair do Simples e observar a tributação pelo Lucro Presumido. O entrevistado 

explicou que esse desconto solicitado pelo cliente inviabilizaria o negócio, e, embora 

o seu custo tributário tenha aumentado com a exclusão do SIMPLES, entendeu-se 

como menos prejudicial ficar fora dos benefícios da tributação favorecida.  

De acordo com os Entrevistados “A” e “D”, muitas empresas se 

valeram da abertura de outras pessoas jurídicas como forma de resolver esse 

problema relacionado à transferência de crédito de ICMS. Mas, no entender de 

ambos, essa prática, por alguns denominada de planejamento tributário, pode ser 

configurada, na prática, como uma forma de evasão fiscal. É que na maioria dos 

casos, essas empresas são abertas no mesmo endereço da MPE já existente, 
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ambas têm a mesma atividade e estrutura física. Ou seja, embora constituam, de 

direito, duas pessoas jurídicas distintas, de fato, correspondem a uma só.  

A finalidade dessa postura é garantir a tributação diferenciada, 

sobretudo no tocante à contribuição previdenciária sobre a folha de salários no 

SIMPLES e, ao mesmo tempo, manter as vendas aos seus clientes com a 

transferência de credito de ICMS como pessoa jurídica normal. De acordo com o 

Entrevistado “A”, esse objetivo é alcançado da seguinte forma: os empregados são 

registrados na MPE optante do SIMPLES, que industrializa o sapato por meio de 

industrialização por encomenda, com a utilização de matéria prima enviada pela 

outra empresa, tributada em conformidade com as normas do lucro presumido; as 

vendas são realizadas através desta empresa, que está fora do Simples, de forma a 

ser possível que os adquirentes de seus produtos se creditem do ICMS nos 

montantes correpondentes às alíquotas normais do imposto. 

Questionados como este problema era contornado no regime anterior, 

o da Lei nº 9.317/96, os entrevistados disseram que ele era inexistente, pois as MPE 

faziam a opção pelo Simples Federal, mas observavam a tributação do ICMS como 

pessoa jurídica normal, o que era possível em virtude do regime unificado não 

abrigar o imposto estadual. Dessa forma, conseguiam usufruir do benefício federal, 

principalmente o da previdência e, ao mesmo tempo, transferir o ICMS aos clientes 

adquirentes de suas mercadorias. 

A questão da competitividade foi abordada com o sentido de verificar a 

sua relação, se existente, com a opção pelo regime tributário diferenciado e 

favorecido. Verificou-se que o entendimento no sentido positivo ou negativo a esta 

abordagem está atrelado à constatação do impacto da tributação no resultado da 

empresa, já que a incidência destes tributos é considerada como custo.  

Dessa forma, se a tributação pelo SIMPLES é menor do que aquela 

decorrente da apuração pelo lucro presumido ou real, ou seja, se ela é mais 

compatível com a realidade da MPE, afirmou-se que ela afeta, sim, a sua 

competitividade, por reduzir o custo e possibilitar a colocação, no mercado, de um 

produto a um melhor preço. 
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Ademais, conforme ressaltado pelo microempresário que presta 

serviços de pesponto (Entrevistado “G”), o regime tributário pode tornar a empresa 

mais competitiva. No seu caso, como optante do SIMPLES, ele sente ter maior 

facilidade para contratar funcionários do que as outras bancas que não observam 

essa forma de tributação, já que a incidência dos encargos sobre os salários pagos 

é menor. 

No tocante à formalização das empresas que exercem suas atividades 

à margem das normas que regem a constituição formal, observou-se que a 

tributação pelo Simples Nacional pouco contribui para a modificação dessa 

realidade, confirmando o estudo de Moraes Júnior (2000), tratado no referencial 

teórico, que analisou esta questão em face do SIMPLES federal, previsto na já 

revogada Lei nº 9.317/96. Por outro lado, essa mudança vem sendo provocada pelo 

MEI, microempreendedor individual, que está trazendo para a formalidade as 

microempresas.  

Os entrevistados apontaram que, neste contexto, a maior contribuição 

da opção pelo SIMPLES foi em relação ao aumento da contratação formal dos 

empregados das MPE, conforme afirmado pelo Entrevistado “C”, que (...) no 

SIMPLES Nacional, o que a gente percebe é que houve maior tranqüilidade em 

relação a registrar, a negociar o valor do salário, o valor correto do que ganha, do 

que vai considerar no registro, isso melhorou muito. Antigamente fazia-se de tudo 

para não registrar, para economizar nos encargos. Mas esta relação do regime 

tributário com o desenvolvimento social será melhor abordada na unidade temática 

tratada no próximo item. 

O Entrevistado “D” disse prestar serviços para um grande número de 

bancas de pesponto de calçados enquadradas, pelo faturamento, como micro e 

pequenas empresas. Principalmente nos casos das microempresas, nas quais 

trabalham, normalmente, apenas o marido e sua esposa, a saída da informalidade é 

permeada por questões complexas. É que pela natureza e característcas da 

atividade que eles desenvolvem, com baixa lucratividade, o custo para legalizar o 

exercício da atividade, mesmo considerando a tributação reduzida pelo SIMPLES, 
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torna inviável a continuidade do negócio. Em vista disso, preferem trabalhar como 

informais ou contratados das médias e grandes empresas. 

Outro ponto interessante observado nas entrevistas foi o de que o 

SIMPLES contribui para que novas empresas, ao iniciarem suas atividades, façam-

no de forma legalizada, desde o início. Assim, o micro e o pequeno empresário têm 

motivação, com a existência de um regime diferenciado e favorecido de tributação, 

para iniciar, formalmente, uma atividade produtiva, com a contratação regular de 

funcionários. 

Questionados sobre as dificuldades enfrentadas para a manutenção da 

empresa no mercado e se estas dificuldades estão relacionadas ao regime de 

tributação escolhido, os entrevistados disseram que a carga tributária é, hoje, um 

dos grandes entraves à manutenção da MPE no mercado, pois a alocação do valor 

dos tributos no custo do produto, por ser alto, acaba elevando muito os preços. 

Destarte, nos casos em que o SIMPLES gera uma carga menor de tributos, poderá 

contribuir para a manutenção da MPE no mercado e, consequentemente, para a 

diminuição dos riscos do insucesso do negócio.  

Ressalta-se, entretanto, a existência de entendimento diverso, 

especificamente quanto à mortalidade da MPE, no sentido de estar ela mais ligada a 

questões relativas à falta de planejamento, problemas com fluxo de caixa e capital 

de giro, do que diretamente com o regime tributário adotado (Entrevistado “I”). 

Ademais, conforme verificado na revisão da literatura, no capítulo 

anterior, o setor calçadista é marcado pela utilização de mão-de-obra intensiva, fato 

confirmado pelos dados primários colhidos. Como o custo de produção é alto, torna-

se importante, para o negócio ser viável, a manutenção de uma produção e 

faturamento mínimos. Portanto, também nesse sentido, percebe-se que o Simples 

pode contribuir para a manutenção da MPE no mercado, pela redução dos encargos 

sobre a folha de salários, com a desoneração das contribuições previdenciárias e de 

terceiros.  
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6.1.3 Relação do SIMPLES com desenvolvimento econômico- social. 

Nesta área temática, foram consideradas as categorias de análise, 

obtidas a partir das entrevistas, que relacionam a tributação pelo SIMPLES com 

questões que exteriorizam o desenvolvimento econômico e social.  

A análise será realizada a partir da divisão entre a relação do SIMPLES 

com o desenvolvimento econômico e, posteriormente, com o desenvolvimento 

social.  

Para analisar a relação com o desenvolvimento econômico, foram 

extraídas algumas palavras, enquanto unidades de registro integrantes do conteúdo, 

que denotam essa ligação. Foram consideradas, assim, as citações ao aumento de 

produção e ao crescimento do faturamento, à internacionalização e ao 

desenvolvimento de novos produtos. 

Procurou-se verificar, ainda, se o SIMPLES representa, por outro lado, 

um fator inibidor do crescimento da MPE. Esta abordagem se faz necessária em 

razão da previsão legal das faixas de faturamento com as respectivas alíquotas 

dispostas de forma progressiva, pois o micro e pequeno empresário poderá não 

querer crescer para não ficar sujeito a alíquotas maiores de tributação ou, ainda, 

para não ser excluído do regime por superar o limite total de faturamento. 

Cumpre ressalvar, antes de adentrar esta análise, que foram tratadas 

pelos entrevistados, nesta questão, situações de evasão fiscal, como a obtenção de 

receitas a margem da contabilidade para não ultrapassar os limites de faturamento 

previstos na Lei Complementar nº 123/2006. Todavia, buscou-se focar em um dos 

objetivos desta pequisa, que é verificar a relação do regime tributário com o 

crescimento econômico da MPE, sem aprofundar nestas práticas comentadas. 

De um modo geral, os entrevistados destacaram que essa situação de 

“segurar o faturamento” era mais presente no passado e que hoje a percepção é a 

de que o empresário que está no SIMPLES não deixa de buscar o crescimento da 
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empresa e o incremento da atividade produtiva unicamente por ter que deixar o 

regime diferenciado de tributação com o aumento do faturamento. 

A Entrevistada “E”, por exemplo, discorreu que muitos dos seus 

clientes, aproximadamente 60% do total das MPE para as quais presta serviços de 

contabilidade, começaram suas atividades como optantes do SIMPLES. Esta opção 

de tributação permitiu que eles se estruturassem e crescessem, faturando acima do 

limite legal dos dois milhões e quatrocentos mil reais. Em conseqüência, foram 

excluídos do regime por excesso de receita e atualmente estão observando a 

tributação pelo lucro real ou presumido, sem impactos negativos para o seu negócio.  

Todavia, alguns dos entrevistados entendem ser negativa esta relação 

do SIMPLES com iniciativas voltadas ao aumento da produção e, 

consequentemente, ao aumento do faturamento.  

... tem empresas que preferem deixar de crescer a aumentar a tributação. 
Então eu tenho empresas que ficam segurando faturamento. Então o 
Simples pode ser um inibidor, pois as vezes a empresa deixa de cresce 
(Entrevistado A). 

 

O Entrevistado “F”, pequeno empresário da indústria de calçados, foi 

categórico ao afirmar que o regime de tributação está relacionado a questões 

voltadas ao desenvolvimento da MPE, como a aquisição de novos mercados e o 

desenvolvimento de novos produtos. Apresentou, inclusive, um exemplo vivenciado 

no ano de 2009, em que desenvolveram um novo sapato, cuja industrialização e 

comercialização foram abandonados, tempo depois, em razão do custo do produto 

ter ficado inviável, sobretudo pelo fato do alto custo tributário decorrente da 

tributação pelo lucro presumido.  

Esclareceram que no setor de calçados o custo é determinante e que o 

cliente, geralmente, determina o preço pelo qual quer adquirir o produto Assim, 

nesse caso prático apresentado pelo entrevistado, o custo tributário do novo tributo, 

quando repassado ao preço final, deixou o produto com um preço desinteressante. 

Quanto à relação do SIMPLES com o desenvolvimento social, 

observou-se uma forte ligação, provocada, sobretudo, pelo fato de o setor de 
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fabricação de calçados ser caracterizado pela intensiva utilização de mão de obra, o 

que torna a opção pelo regime SIMPLES mais vantajosa.  

Foi ventilada uma nova corrente de diminuição da terceirização, com o 

aumento de trabalhadores internos com carteira assinada. Como destaca um 

contador entrevistado, “embora ainda tenha muita terceirização, muitas indústrias de 

calçados já têm preferido contratar com carteira registrada, embora o empregado 

não esteja dentro do seu estabelecimento”.  

Assim, embora a alternativa encontrada para a diminuição dos 

encargos sobre a folha de salários tenha sido, em um primeiro momento, a 

terceirização da produção, esta tendência vem sendo abandonada por algumas 

indústrias, por receio de serem responsabilizadas, solidariamente, com as bancas de 

pesponto, pelos direitos trabalhistas e pelas respectivas contribuições 

previdenciárias. É que a realidade demonstra que muitas dessas bancas trabalham 

na informalidade e, por prestarem serviços às indústrias, estas ficam responsáveis 

pelo cumprimento das obrigações trabalhistas da banca para com seus 

trabalhadores, caso aquela não os cumpra. 

Uma outra prática muito comum é a de indústrias alugarem galpões 

para instalarem as bancas terceirizadas que, na verdade, são empregados nela 

registrados que trabalham no mesmo local. Essa prática reforça a intenção de evitar 

a terceirização.  

Contudo, conforme afirmado por alguns dos entrevistados, o percentual 

de terceirização ainda é grande. Mas, pelas conseqüências apontadas acima, 

quando ela ocorre, é acompanhada de diversas exigências, como estar a banca 

legalmente constituída, com o registro de todos os seus funcionários; estar com o 

pagamento de tributos em dia, etc. Nesse contexto, verificou-se significativa 

importância do SIMPLES. É que esta forma de tributação, por reduzir o valor das 

contribuições sobre os salários pagos, gera um custo tributário mais suportável para 

estas MPE que precisam formalizar sua atividade, por exigência imposta pela 

indústria para contratá-las.  
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Portanto, pode-se dizer que o SIMPLES contribui para o 

desenvolvimento social, na medida em que, formalizando o exercício das atividades 

da banca e a contratação dos seus empregados, integra estes no regime geral da 

previdência. Ademais, a MPE passa a ter condições de pagar todo o salário do 

empregado “por dentro”, uma vez que a tributação do INSS é reduzida pelo 

SIMPLES.  

Ao se comparar as empresas que estão no SIMPLES com as que não 

estão, o que se percebe é que não há alteração significativa nas médias salariais. 

Dentre os contadores, nota-se que até ocorre uma visão comum de que o regime 

poderia afetar o nível de salário, contudo, a visão dos empresários sugere que 

inexiste esta relação.  

As afirmações dos empresários comprovam tal ausência de relação 

entre média salarial e o regime tributário escolhido: “Não. O fato de eu estar no 

SIMPLES não influi no valor que eu pago para os meus funcionários” (Entrevistado 

“G”, empresário da banca de pesponto) e “O nível de salário depende de uma série 

de fatores, o mercado, o faturamento da empresa, etc. Acho que não influi tanto não” 

(Entrevistado “H”, empresário de comércio de máquinas). 

Por outro lado, a diferença observada está na legalização do registro e 

no pagamento do salário ao empregado, como destacam alguns entrevistados. 

... o salário é o mesmo... o que tem é o seguinte, uma empresa que tem 15, 
20 funcionários, a porcentagem de funcionários sem registro é alta, coisa 
que no Simples isso não existe, praticamente (Entrevistado “C”). 

 

Então o regime de tributação é considerado na hora de tomar essas 
decisões. Aí é onde leva o tal de por fora de novo. Hoje, do total que 
atendemos aqui, dos optantes do Simples, 90% remunera o que está no 
registro do empregado. Antigamente a gente fazia a folha para assinar, mas 
hoje não, a gente faz a folha para pagar (Entrevistado “A”). 
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6.1.4 Benefícios, motivos e adoção do regime SIMPLES 

Neste tópico de análise, discute-se sobre a tomada de decisão, pelos 

micro e pequenos empresários, quanto à escolha da forma de tributação, muitas 

vezes decorrente da orientação do contador, que faz, previamente, análises 

comparativas entre os regimes tributários. 

Também são abordadas as vantagens e desvantagens do Simples, 

bem como as sugestões apresentadas pelos entrevistados para melhorar, na 

prática, os benefícios do SIMPLES. 

Pelo conteúdo constante das entrevistas, observou-se a existência de 

várias MPE que, embora com faturamento dentro dos limites legais que permitem a 

sua opção pelo Simples, encontram-se fora desse regime tributário. 

As razões são diversas, mas podem ser agregadas em três grupos: 

MPE que exercem atividades vedadas pela Lei Complementar nº 123/2006; 

tributação mais vantajosa no lucro presumido ou real, como nas empresas com 

poucos empregados; e estratégia comercial, como a decorrente dos impedimentos 

provocados pela opção ao Simples, no caso específico da transferência parcial do 

crédito de ICMS já abordada anteriormente. 

Estas três razões foram sintetizadas pelo Entrevistado “A”: 

(...) mais ou menos um terço disso não é optante do simples, por atividade 
que é impeditiva, ou por opção tributária que não vale a pena ser. E tem, 
por exemplo, na indústria de calçados, a gente tem empresa que tem todas 
as características para ser optante do Simples mas não é porque ela não 
consegue transferir crédito de ICMS. Aí a rede, principalmente eles vendem 
para a rede que quer o crédito de ICMS e não aceita transferir só aquele 
percentual pequeno (Entrevistado “A”). 

E ao ser questionado sobre as principais razões para optar pelo 

Simples, assim se manifestou o Entrevistado “I”: 

Principalmente por causa dos funcionários. No SIMPLES recolhe menos 
percentual de imposto por funcionário. Já fora do SIMPLES eu recolhia 23% 
(Entrevistado “I”).  
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Uma questão interessante verificada com todos os contadores 

entrevistados foi quanto à não observância da faculdade legal da manutenção de 

uma contabilidade simplificada, conforme permitido pela Lei Complementar nº 

123/2006.  

Assim, em decorrência da escrituração contábil regular, é possível 

realizar, para as MPE, estudos comparativos das formas de tributação, como meio 

de acompanhar a evolução da carga tributária por elas suportada e encontrar aquela 

que melhor se adeque à situação de cada uma. 

Para as MPE no início de suas atividades, normalmente, é feita a 

opção pelo SIMPLES, já que não se sabe como será o seu resultado e a sua 

lucratividade. Desse modo, partindo-se do pressuposto legal de ser o SIMPLES um 

regime que visa a reduzir o ônus tributário da empresa e simplificar suas obrigações 

tributárias, a eleição pelo regime se mostra mais viável diante do cenário incerto.  

Destacou-se, ademais, que a análise comparativa dos regimes 

tributários é feita, sobretudo, para aquelas empresas que faturam valores próximos 

ao limite de exclusão ou, ainda, para as que faturam uma média de 100 mil 

reais/mês, montante apontado por um dos entrevistados como indicador de que a 

opção pelo Simples pode não estar sendo vantajosa, pela progressão das alíquotas. 

Aliado a isso, está o interesse do empresário em discutir com o 

contador as opções mais vantajosas de tributação. Embora se tenha observado um 

crescente interesse nesse sentido, este ainda é decorrente da provocação por parte 

do contador, que levanta as situações e convida o micro e pequeno empresário a 

participar da eleição do regime tributário a ser adotado. O resultado desse maior 

interesse foi apontado, também, com o elevado número de migração, no caso das 

MPE clientes do Entrevistado “A”, do SIMPLES para o presumido, e do presumido 

para o real. 

Quem não se preocupa em obter estas informações gerenciais, em 

termos de tributação, é o microempresário que fatura até duzentos e quarenta mil, 

que não quer sair do SIMPLES e, consequentemente, não quer aumentar o 

faturamento, preferindo ficar do tamanho em que se encontra. 
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Sobre esta questão, o Entrevistado “B” se manifestou da seguinte 

forma: 

Olha, na maioria das vezes, o que ocorre é o contador, o profissional da 
área contábil que alerta o cliente. A gente fala que foi feita uma análise, e 
que o ideal é que você mude de opção de regime tributário. O que gente 
tem percebido é o seguinte, o conhecimento e a consciência desse 
empresário, nos últimos dois anos, vamos falar agora mais recente, está 
melhorando, ele está exigindo mais, está buscando mais, ele conhece mais, 
então ele quer, lógico, qual empresário que não quer pagar menos 
impostos, aliás eles entram aqui e falam, eu não quero pagar imposto, 
quero pagar o menos possível, não que queira sonegar, mas que seja feita 
de uma forma que compatibilize com a obtenção do lucro, que é o resultado 
que ele busca (Entrevistado “B”). 

Mas ainda assim, mesmo considerando os casos dos Entrevistados “H” 

e “I”, pequenos empresários que afirmaram participar da decisão sobre o regime de 

tributação, sendo que este último disse, inclusive, ter sido dele esta análise e 

deliberação em relação às suas duas empresas, uma no SIMPLES e outra no lucro 

presumido, constatou-se que a opção pelo regime de tributação ainda decorre muito 

do posicionamento e orientação do contador. 

A análise das vantagens e desvantagens do SIMPLES Nacional está 

atrelada às próprias razões para optar ou não. 

Os Entrevistados “C”, “D”, “E” e “I” afirmaram que a vantagem é 

justamente para aquelas empresas cuja atividade demanda maior utilização de mão 

de obra, uma vez que fora da tributação pelo SIMPLES, a incidência das 

contribuições sobre os salários pagos fica muito alta.  

A redução do custo tributário proporcionado pela tributação através do 

SIMPLES também foi destacada como uma das vantagens do regime, ao lado da 

simplificação das obrigações, pelo Entrevistado “H”, ao comentar sobre as razões 

para a sua opção. 

São duas razões da escolha. Duas situações diferentes. A primeira é que o 
custo caiu. No meu caso, que é comércio de máquinas, este é o principal 
fator. Para mim simplificou a tributação e reduziu a carga tributária. Este é o 
principal fator. O principal fator é o custo. O que hoje eu pago 8% antes eu 
pagava 12% de imposto. Outro ponto é desvincular da fiscalização estadual. 
A partir do momento que partiu para simples desvinculou da fiscalização 
estadual, porque o Estado não tem mais interesse, uma vez que o simples 
federal unifica tudo. Existia uma preocupação com a fiscalização, porque 
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eles são muito exigentes e é muito difícil fazer tudo adequado ainda 
(Entrevistado “H”).  

 

Outras vantagens foram observadas na análise do conteúdo, como a 

possibilidade de exercer formalmente a atividade, por ter condições, pelo SIMPLES, 

de suportar incidência dos tributos sobre o faturamento, apurados por esta 

sistemática e a maior facilidade de gerenciar carga tributária da MPE, por meio da 

apuração unificada.  

Esta ulltima vantagem, ligada ao acompanhamento e controle do 

encargo tributário, está inserida no benifício da simplificação das obrigações 

tributárias proporcionado pelo regime. Neste contexto, um dos empresários 

entrevistados (F), que era optante pelo Simples nos anos de 2007 e 2008 e no 

presumido em 2009 e 2010, afirmou que pelo regime diferenciado em comento, não 

é necessário preocupar-se, mensalmente, com a relação de compras e vendas, para 

fins de apuração do ICMS. Já no presumido e, assim, com a apuração normal de 

ICMS, pelo método de compensação entre crédito e débito do imposto, foi 

destacado que “precisavam ficar acompanhando e analisando a relação entre as 

compras e vendas (...) para não deixar acontecer de, em um determinado mês, 

comprar pouco e vender muito, ensejando valor muito alto de ICMS.” 

Já a desvantagem, na visão dos Entrevistados “A”, “C”, “E”, “H” e “I”, 

reside na transferência de crédito de ICMS apenas no montante correspondente ao 

valor do imposto pago no SIMPLES pelo vendedor. Essa previsão legal, para a 

indústria de calçados, é muito prejudicial para as relações comerciais, conforme já 

comentado anteriormente, levando muitas MPE que poderiam estar se beneficiando 

do Simples a se sujeitarem a um custo tributário maior, com a apuração pelo lucro 

presumido ou real, para não correrem riscos de perderem importantes clientes. 

Foi ressaltado, ainda, que o regime da Lei 9.317/1996, denominado de 

SIMPLES Federal, era mais vantajoso para as MPE do que o atual, pois naquele, 

era possível se valer do regime diferenciado para os tributos federais e, assim, dos 

encargos sobre a folha de salários e, para o ICMS, observar a tributação como 
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pessoa jurídica normal, tendo-se condições de transferir os créditos de ICMS sem 

qualquer restrição.  

Para os Entrevistados “D”, “E” e “G”, a maior desvantagem do regime é 

a forma como estão previstas as alíquotas nos cinco anexos da Lei Complementar 

nº 123/2006, com a progressividade atrelada ao faturamento. Essa sistemática, no 

entender deles, torna o Simples desvantajoso, em termos de desoneração fiscal, 

quando a alíquota ultrapassa os 10%, para faturamento acima de um milhão e 

trezentos mil reais. 

Como sugestão, foi apresentada a facultatividade de incluir o ICMS na 

apuração unificada dos tributos pelo Simples e a redução das alíquotas, como forma 

de trazer para a formalidade mais empresários e MPE, conforme ressaltado pelos 

Entrevistados “H” e “I”. Este último acrescentou, ainda, que: “A tributação que eu 

acho que nós brasileiros ficaríamos satisfeitos, é se houvesse uma redução. ... Acho 

justo um imposto de 9% ou 8% no total. É um imposto que as empresas pagariam e 

no final todo mundo não iria sonegar. No lucro presumido eu não credito PIS e 

COFINS, no real o resultado final fica mais caro 10% que o lucro presumido. Acho 

que o imposto faz subir o custo das empresas. Devia ser menor.” 
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CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como objetivo verificar os reais benefícios do regime 

especial de tributação SIMPLES Nacional para as MPE. Buscou-se verificar na 

prática se as empresas constatam os benefícios previstos na legislação. 

A partir dos resultados da pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo, com entrevistas qualitativas junto a contadores e micro e pequenos 

empresários, foi possível verificar que, embora existam outros fatores ligados à 

natureza da atividade exercida, porte da empresa, número de empregados e 

questões comerciais, o SIMPLES Nacional, ainda assim, é considerado um regime 

de tributação vantajoso para a MPE. 

A pesquisa buscou verificar, também, se o SIMPLES enseja 

desoneração fiscal e a simplificação das obrigações tributárias da MPE. Com 

relação à redução de carga tributária, esta é mais observada para os casos das 

micro-empresas com faturamento até R$ 240.000 (duzentos e quarenta mil) reais, 

bem como para as pequenas empresas que demandam utilização intensiva de mão-

de-obra, como no caso das MPE industriais.  

Nesses casos, a grande vantagem está na diminuição da contribuição 

ao INSS incidente sobre os salários pagos e na isenção das contribuições sociais de 

terceiros. Cumpre enfatizar que a questão da redução de encargos sobre a folha 

salarial foi o ponto de maior convergência entre os entrevistados. 

Já em relação à simplificação das obrigações, apesar de a Lei 

Complementar 123/2006 ter disposto da simplificação da escrituração contábil e da 

obrigatoriedade de um número menor de obrigações tributárias acessórias, 

constatou-se que o surgimento de novas obrigações, a partir da referida lei, como a 

consistente à nota fiscal eletrônica, diminuiu a simplificação legalmente prevista.  

Por outro lado, observou-se consenso quanto ao entendimento da 

legislação do SIMPLES, que, no início de sua vigência, foi considerada de grande 



 

 

110

complexidade. Ressalta-se, nesse aspecto, a importante participação do comitê 

gestor de tributação, por meio da edição das resoluções regulamentadoras da lei 

complementar.   

Outro objetivo específico foi o de verificar se a opção pelo SIMPLES 

contribui para o fomento da atividade produtiva das MPE. Paralelamente, a intenção 

foi a de verificar se o regime SIMPLES influía na competitividade da MPE. A 

despeito desta pesquisa não medir tal relação objetivamente, por meio de uma 

comparação de índices de produtividade ou competitividade entre empresas que se 

valem ou não dessa forma diferenciada de tributação, pode-se dizer, especialmente 

com o que foi verificado na análise de conteúdo realizada, que existe uma relação 

entre o SIMPLES e o nível de competitividade.  

Isso se explica pelo fato de o valor dos tributos ser alocado como 

custo, influindo diretamente no preço final dos produtos colocados no mercado. 

Assim, para os casos em que o SIMPLES representa, de fato, uma redução no valor 

da incidência tributária, é visível que o regime deixa a empresa mais competitiva. Os 

entrevistados acreditam, de modo geral, em que o regime tributário aumenta a 

competitividade, pois mesmo tendo o SIMPLES alíquotas progressivas, é vantajoso. 

Para os entrevistados, a opção por este regime tributário diferenciado impacta a 

lucratividade da empresa em razão de o valor do tributo ser colocado no custo do 

produto, conforme já mencionado. Assim, se o custo tributário é menor a 

lucratividade é maior. 

Ademais, outro fator importante constatado em relação à manutenção 

da MPE foi quanto à sua legalização a partir da opção pelo SIMPLES, decorrente da 

desoneração das contribuições sobre a folha de salários, o que contribui para que as 

empresas busquem sair da informalidade. Da mesma forma, o SIMPLES é positivo 

em termos de aumento do número de registros em carteira e diminuição de 

pagamentos salariais “por fora”.  

Em termos da relação entre o regime de tributação SIMPLES e as 

iniciativas de investimentos de ordem econômica e social, foi possível constatar que 

parece não existir uma relação direta entre o SIMPLES e investimentos de ordem 

econômica, como aumento de planta, investimentos em novos produtos, etc.  
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Foi observado, contudo, que ainda há a preocupação de alguns micro e 

pequenos empresários em relação ao crescimento da MPE que possa levá-la à 

exclusão do SIMPLES por excesso de faturamento. Mas é importante destacar, por 

outro lado, que essa preocupação já foi maior no passado, havendo hoje muitas 

situações em que o SIMPLES é utilizado como uma forma de a empresa se 

estruturar, em termos de custo, objetivando justamente o seu crescimento e, 

consequentemente, alcançar condições para que a MPE suporte, sem maiores 

problemas, a incidência dos tributos apurados pelas demais formas de tributação. 

Em relação aos investimentos de ordem social, como decisão sobre 

contratar novos funcionários ou terceirizar produção, constatou-se uma considerável 

influência da tributação por meio do SIMPLES. Embora as MPE industriais tendam a 

terceirizar para reduzir os encargos sobre a folha, exige-se das bancas terceirizadas 

a sua constituição formal e a contratação com registro em carteira dos seus 

empregados. Nesse sentido, a opção pelo SIMPLES apresenta-se como uma forma 

para que as bancas consigam atender a tais exigências.  

Por fim, foi possível identificar os motivos e a forma de adoção do 

regime SIMPLES, suas principais vantagens e desvantagens, e as sugestões dos 

empresários e contadores em relação à tributação. Em relação á forma de adoção, 

embora hoje tenha aumentado o interesse do micro e pequeno empresário em 

conhecer os benefícios de cada regime de tributação, a decisão quanto à opção por 

qualquer um deles ainda fica a cargo do contador, que faz os cálculos comparativos 

para identificar qual o regime mais vantajoso.  

Os motivos de não adoção do SIMPLES ou se encontram na vedação 

da atividade, ou na possibilidade de resultados melhores nos regimes presumido e 

real (como em empresas com um número reduzido de empregados) ou por simples 

decisão estratégica comercial. Este último, no caso das MPE do setor calçadista, 

especificamente as indústrias, representa o principal motivo de não adoção.  

Isso ocorre em razão da legislação ter permitido que o adquirente dos 

seus produtos se credite do ICMS relativo às suas entradas apenas no montante 

correspondente ao ICMS pago pela MPE na tributação pelo SIMPLES. Essa 

transferência parcial do crédito de ICMS, como é conhecida, é motivo para que os 
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clientes varejistas das MPE, principalmente as grandes redes, não aceitem sequer 

negociar a compra dos produtos das MPE, pelo fato de elas serem optantes do 

SIMPLES.  

Em outros casos, esses clientes condicionam a compra a um desconto 

proporcional à diferença entre o crédito do ICMS que vão escriturar com aquele que 

apropriariam caso comprassem o produto de uma não optante do Simples. Essa é 

uma importante relação, constatada pelo conteúdo dos dados primários colhidos e 

analisados, dentre o regime de tributação diferenciado e dispensado às MPE com as 

suas relações comerciais. 

As principais vantagens decorrentes do emprego do regime SIMPLES 

estão ligadas com as razões de opção por esse regime. Percebe-se que esse 

sistema reflete em real vantagem para as empresas que utilizam intensa mão de 

obra, pois a incidência das contribuições sobre os salários pagos é reduzida. Outras 

vantagens verificadas foram: redução do custo tributário, simplificação das 

obrigações, possibilidade de exercer formalmente a atividade e a maior facilidade de 

gerenciar tributos, por meio da apuração unificada.  

Já com relação às desvantagens, é possível afirmar que as principais 

destacadas são relativas ao problema da transferência parcial do crédito de ICMS, 

que em alguns casos, conforme já mencionado, prejudica comercialmente as MPE. 

Outra desvantagem verificada foi progressividade de alíquotas, uma vez que, a partir 

de 10%, a tributação pode ficar mais onerosa para empresa pelo SIMPLES. 

O trabalho também captou possíveis sugestões de alterações e 

mudanças nos regimes de tributação, provenientes dos contadores e empresários. 

As sugestões referem-se à redução de carga tributária e à possibilidade da MPE 

observar a tributação normal do ICMS para poder transferir o respectivo crédito ao 

cliente.  

Por fim, cumpre destacar que as conclusões desta pesquisa são 

importantes no sentido em que contribuem para o entendimento da relação entre o 

regime de tributação SIMPLES, que foi criado com a finalidade de fomento do 

desenvolvimento, e os seus reais impactos nas micro e pequenas empresas do setor 
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calçadista de Franca. Acredita-se que com estes resultados, as MPE e os 

contadores terão um melhor entendimento da realidade do setor e de como é 

possível fomentar o desenvolvimento por meio dos aspectos relacionados aos 

tributos. 

Salientam-se, ainda, algumas limitações da pesquisa. Por ser de 

natureza exploratória-descritiva, a pesquisa teve a preocupação de explorar os 

conhecimentos a respeito do SIMPLES nas MPE e descrever a relação desse 

regime com o desenvolvimento local. Foi utilizado o método qualitativo por se 

caracterizar como um método que consiste em uma análise aprofundada do objeto 

de estudo. Tal método foi escolhido, pois a técnica qualitativa é própria para 

descrever a complexidade e a interação das variáveis de determinado problema. 

Contudo, como é próprio do método, foi utilizada uma amostra pequena 

e não representativa da população. A coleta de dados foi realizada de forma não-

estruturada e a análise feita por meio de textos. A amostragem foi não probabilística 

por conveniência. Esse é o método menos rigoroso de todos os tipos de 

amostragem e é destituído de qualquer rigor estatístico, uma vez que são 

selecionados apenas os elementos a que se tem acesso, admitindo que esses 

possam representar o universo populacional.  

Neste tipo de amostragem não é possível fazer inferências da amostra 

para a população, uma vez que a amostra é não representativa. Dessa forma, os 

resultados obtidos ficam restritos apenas à amostra selecionada e não podem ser 

generalizados para toda a população de MPE da região. Sugere-se cautela na 

interpretação de resultados se o intuito for generalizar para toda a população de 

empresas e contadores da região de Franca-SP. Sugere-se, ainda, a realização de 

estudos futuros que utilizem a abordagem quantitativa, com vistas à continuidade da 

pesquisa e que contemplem a generalização dos resultados para toda a população. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 

Roteiro de entrevista- Pesquisa qualitativa – Contadores e Empresários 

 
Como é tomada a decisão sobre a escolha da forma de tributação? É feita uma análise comparativa 
entre os regimes tributários: Simples, Lucro Presumido e Lucro Real? 
 
Quais as principais razões da MPE não optar pelo Simples? 
 
A legislação sobre o Simples é de fácil entendimento e aplicação?  
 
A opção pelo tratamento tributário diferenciado provoca, de fato, a redução da carga tributária da 
MPE?  
 
A desoneração dos encargos sobre a folha de salários, a partir da tributação pelo Simples, contribui 
para que mais empresas saiam da informalidade?  
 
O Simples contribui para a contratação de novos empregados, com registro em carteira ou 
simplesmente para a formalização daqueles empregados que não estavam registrados?  
 
Na sua opinião,a A opção pelo tratamento tributário diferenciado implica, de fato, simplificação das 
obrigações tributárias acessórias?  
 
E quanto à nota fiscal eletrônica e questões relacionadas à substituição tributária? 
 
É feita a contabilidade das MPE, ou observa a dispensa prevista no Estatuto? 
 
Na sua visão, quais as principais vantagens do SIMPLES? 
 
Na sua visão, quais as principais desvantagens do SIMPLES? 
 
Na sua opinião, a opção pelo SIMPLES pode reduzir a mortalidade das MPE? PORQUE? 
 
Na sua opinião, o regime tributário adotado afeta a competitividade da empresa? 
 
É possível relacionar o tratamento tributário diferenciado às decisões relativas a novos investimentos; 
aumento do faturamento; aumento da produção ou aquisição de maquinários para aumento da planta; 
investimento em P&D; internacionalização? Por que e como? 
 
É possível relacionar o tratamento tributário diferenciado às decisões relativas a terceirização de 
trabalho ou novas contratações; salário dos empregados; treinamento dos empregados. Por que e 
como? 
 
O regime de tributação escolhido influi nas relações comerciais da empresa? 
 
Outros pontos a serem abordados: 
 
- transferência parcial de crédito de ICMS para o cliente. Qual o impacto disso? 
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- impossibilidade de se aproveitar de outros benefícios e de parcelar débitos do Simples Nacional. 
Qual o impacto? 
 
- o Simples é usado para fins de planejamento tributário? 
 
 - se as médias salariais das empresas optantes pelo simples é mais elevada do que as que não 
optaram; 
 
-  as dificuldades enfrentadas para manutenção das micro e pequenas empresas no mercado e se 
estas dificuldades estão relacionadas ao regime de tributação escolhido; 
 
- o grau de conhecimento e de interesse dos empresários das MPE sobre o associativismo das 
empresas optantes do SIMPLES, previsto na Lei Complementar nº 123/2006, como forma de gerar 
ganhos de escala nas compras e nas vendas; 
 
-  sugestões de alterações e mudanças nos regimes de tributação, provenientes dos empresários e 
contadores. 
 

 

DADOS REQUISITADOS PARA OS CONTADORES 

Número de MPE clientes: ______________________________________ 

Percentual de MPE optantes do SIMPLES: _________________________ 

Percentual de MPE Lucro Presumido/Real: _________________________ 

 

DADOS REQUISITADOS PARA OS EMPRESÁRIOS 

Empresa – atividade: ___________________________________ 

Faturamento anual: _____________________________________ 

Regime de Tributação: __________________________________ 

Qualificação do Respondente: ____________________________ 
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Apêndice 2 – Transcrições das Entrevistas 

 
 
Transcrição – Entrevistado A (Contador) 
 
 
Número de MPE clientes: aproximadamente 150 MPE 
Percentual de MPE optantes do SIMPLES: 2/3  
Percentual de MPE Lucro Presumido/Real: 1/3  
 

Pesquisadora: A pesquisa tem como objetivo verificar se o Simples realmente atende aos seus 
objetivos dele de reduzir a carga tributária, simplificar as obrigações e garantir um ambiente mais 
favorável para as microempresas.  

Entrevistado: Sim. 

Pesquisadora: Por isso que a idéia foi a de entrevistar o contador que é quem está mais diretamente 
envolvido como isso, vivendo no dia a dia. Você tem uma estimativa do número de mpe que vocês 
atendem aqui no escritório? 

Entrevistado:eu tenho sim, eu levantei esse número... a última vez foi em julho de 2009. Apesar de 
que não está separado entre micro e ... mas eu calculo que seja optante do Simples, não é? 

Pesquisadora: não, geral, porque depois eu até gostaria de saber quanto desse total é optante do 
Simples. 

Entrevistado: Eu diria que em torno de 150 entre micro e empresas de pequeno porte, mesmo que 
não sejam optantes do Simples. 

Pesquisadora: e muitas não são optantes, dentre as que estão enquadradas dentro do limite de 
faturamento? 

Entrevistado: sim, mais ou menos um terço disso não é optante do simples, por atividade que é 
impeditiva, ou por opção tributária que não vale a pena ser. E tem, por exemplo, na indústria de 
calçados, a gente tem empresa que tem todas as características para ser optante do Simples mas 
não é porque ela não consegue transferir crédito de ICMS. Aí a rede, principalmente eles vendem 
para a rede que quer o crédito de ICMS e não aceita transferir só aquele percentual pequeno. 

Pesquisadora: então prejudica a parte comercial dele? 

Entrevistado: Exato. Têm empresas aqui que até o custo dela aumentou, porque ela fez a opção: eu 
não quero ficar sem esses clientes.  

Pesquisadora: e o cliente coloca isso mesmo, que não compra se forma do Simples? 

Entrevistado: A rede não compra. Ela nem senta para conversar se a empresa é do Simples, ela 
nem vai perder tempo. É dessa forma. Essas grandes redes nem condicionam desconto. Por 
exemplo, venda para C&A, ela nem conversa se é optante do Simples. E tem muita empresa que se 
fizer 300, 400 e 500 pares está dentro do perfil que ser do Simples é mais vantajoso, mas não pode 
porque comercialmente perde. Eu tive, pelo menos, uns 3 ou 4 casos de empresas dessa área que 
deixaram de ser por isso.  

Pesquisadora: e no regime anterior do Simples, como ficava essa situação? 

Entrevistado: Eles eram optantes do Simples federal e apuravam o ICMS como pessoa jurídica 
normal. Então conseguia usufruir do benefício federal, principalmente o da previdência e conseguiam 
transferir o ICMS com a apuração normal. Isso que levou muita empresa a abrir uma segunda 
empresa, o que é uma ilegalidade. 

Pesquisadora: não seria um planejamento tributário. 

Entrevistado: É, vamos chamar de planejamento tributário que só é aceitável quando você não está 
no mesmo lugar. Mas boa parte das empresas em Franca abriram no mesmo lugar, com a mesma 
atividade. 

Pesquisadora: e com o mesmo quadro societário? 
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Entrevistado: não, com o mesmo quadro societário não, porque tem que somar os faturamentos e aí 
ultrapassa. Não que é impeditivo. Você pode fazer. Antigamente não podia. Agora depende do 
faturamento, da soma, pois se passar dos dois e quatrocentos ele é excluído do Simples. Mas 
normalmente uma empresa é do Simples e a outra lucro presumido ou real. A que é do presumido ou 
rela vai fazer o faturamento e aquela é a que estão registrados os funcionários. É feita a nota fiscal de 
transferência de mercadoria e matéria prima para industrializar pela tributada pelo lucro real ou 
presumido à optante do Simples que depois faz a devolução da mercadoria industrializada para 
aquela, que vende e consegue transferir o crédito de ICMS. 

Pesquisadora: e tem muitas indústrias de calçados com esse formato? 

Entrevistado: sim. Embora hoje o pessoal esteja mais temeroso hoje, pois o Fisco andou pegando 
as empresas, na parte da fiscalização da previdência. Essas empresas foram autuadas pois o Fiscal 
viu que era uma empresa só. Eu sei que o sindicato da indústria entrou em defesa dessas empresas, 
mas não tem argumento, porque eles entram dentro da empresa e vêem que os funcionários usam o 
mesmo uniforrme, o mesmo nome, é a mesma coisa. Nesses casos, eles foram excluídos do Simples 
e passaram a ser lucro real, geralmente, principalmente para essas empresas maiores. E com a nota 
fiscal eletrônica, com os cruzamentos, o pessoal ficou mais preocupado e passou-se a se emitir mais 
notas fiscais e naturalmente ele tem ido para o lucro real. Tem crescido o número de pequenas 
empresas no lucro real. Querem fazer lucro real mas precisam estar bem estruturado, pois junto com 
o lucro real vem o SPED contábil, uma série de coisas aí. Mas dentro do custo delas, se elas não 
forem para o lucro real, talvez o negócio pode ficar inviável, se elas ficarem no presumido. Têm 
muitas empresas que saem do Simples e vão direto para o lucro real, desde que estejam 
organizadas, com aparte financeira, controle interno. 

Pesquisadora: é nesse sentido que pergunto, vocês fazem contabilidade de todas as micro e 
pequenas empresas? 

Entrevistado: sim, para todas as empresas, independente do porte. Pode ser o “butequinho” da 
esquina, do Simples, que muitas vezes nem tem funcionários, só o dono. Faço a contabilidade de 
todas as empresas, até porque é obrigado. Tem essa dispensa na lei fiscal, para o código comercial 
eu sou obrigado. Pelo fato também de estar no programa de qualidade eu sou obrigado. Mas também 
é muito mais fácil, por que acima de tudo somos contadores. E ficar fazendo só livro caixa... é 
praticamente o mesmo trabalho. 

Pesquisadora: e o micro e pequeno empresário tem o interesse de, todo ano, saber o que é mais 
vantajoso? 

Entrevistado: Sim, hoje faz muito mais a análise do regime tributário que é mais vantajoso. Antes 
não se fazia, a pessoa não se interessava. Hoje ele nos procura, geralmente no final do ano ele já 
começa a discutir como planejar para o próximo ano. Então a gente fica até sobrecarregado, 
geralmente entre dezembro e  janeiro atendendo, porque faz a opção até final de janeiro, se vai ficar 
ou não. Então eu tive várias migrações de simples para lucro presumido ou real, de presumido para 
real. Quem não preocupa de jeito nenhum é o pequeno que é simples e vai continuar simples e não 
tem motivo para mudar. Quem são eles: principalmente o varejo e a microempresa. Agora esta que já 
atingiu o porte de faturamento acima de 100 mil mês, esta constantemente está conversando com a 
gente, buscando medidas para diminuir. E a gente tem acompanhando, em função dessa facilidade 
por ter a contabilidade, então fica fácil de faze. Porque como comentei, esse ano mesmo, 90% das 
empresas vai tudo para a nota fiscal eletrônica, então vai fechando, vai fechando. Tem tanta coisa 
vigiando as empresas, independentemente do porte delas, quantas empresas do Simples mesmo não 
foram autuadas no ano passado, por causa da operação dos cartões de crédito? Aquela operação 
cartão vermelho. Pegaram várias empresas do Simples, algumas delas tiveram até que rever se valia 
a pena ficar no Simples, porque aparecia uma receita assim, de uma hora para outra. 

Pesquisadora: e no caso da nota fiscal eletrônica, que está por atividade e independe se a empresa 
é micro ou de pequeno porte e optante do Simples. Como fica? 

Entrevistado: essa é uma das coisas bastante discutíveis, na questão das empresas do Simples, eu 
acho que tem sido contrário aquilo que é conceito principal das empresas no Simples nacional, que é 
o tratamento diferenciado. Então vem a substituição tributária, pega todo mundo, as empresas do 
Simples também, não importa pois ela não tem o tratamento diferenciado. Nota fiscal eletrônica a 
mesma coisa, não importa do tratamento diferenciado. Então nós temos agora, primeiro de abril, 
várias atividades entraram, primeiro de julho outras e primeiro de outubro outras. A de julho é que nos 
vai atingir mais que entra a indústria de calçados. Tanto as indústrias de calçados que são optantes 
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do Simples, que não tem nem computador, nem nada, que é aquele fundo de quintal, como ele vai 
emitir nota fiscal eletrônica se ele é optante do Simples. Então, na verdade, o Simples dispensa 
algumas obrigações acessórias, não muitas, a vantagem maior dele ainda continua sendo a tributária, 
olhando sempre quanto é o faturamento e a quantidade de empregados. Então nós temos uma 
medida assim, passou de 100 mil faturamento mês, já faz conta que provavelmente começa a ficar 
inviável ficar no Simples se não tiver um número significativo de funcionários. 

Pesquisadora: mais ou menos quantos funcionários? 

Entrevistado: o número de funcionários, até que não importa isoladamente, pois tem que considerar 
também as faixas de salários. Mas podemos dizer que se tiver de 10 funcionários para baixo e 
passou de 100 mil, pode fazer conta que como o percentual da tabela do Simples é progressivo, 
então as vezes eu estou pagando 10% no Simples e tenho uma folha de pagamentos de 6, 7 mil 
reais, sendo que se eu estiver no lucro presumido eu vou pagar 5, 93 e mais o ICMS, mas eu posso 
ser a empresa de serviços e aí pago o ISS. Então pode ser desvantajoso estar no Simples, como nós 
verificamos em alguns estudos que fizemos aqui no escritório. E foi vantajoso tirar o cliente. Porque 
têm várias empresas que faturam os 100 mil mês, mas têm só dois ou três funcionários. Que não 
exige tanto mão de obra. Então nesses casos elas vão para o lucro presumido ou para o lucro real. 
Mais até para o real. 

Pesquisadora: então na sua visão, o que está sendo diferenciado e favorecido pela lei? 

Entrevistado: é a redução da carga tributária. Simplificação das obrigações, nem tanto, em razão 
dessas novidades, principalmente da substituição tributária e da nota fiscal eletrônica. Agora é lógico 
que ela está dispensada de DCTF, de DACON, de qual mais? Eu diria que basicamente dessas duas, 
porque ela é obrigada a entregar a declaração anual, DIRF, fazer a contabilidade. Não tem grandes 
diferenças não, tanto que o custo nosso, como empresa, diferencia pouca coisa, de uma empresa do 
simples, para uma do presumido ou do real. O que diferencia é por volume e não por ser do Simples. 
Eu tenho uma empresa do Simples que pode pagar uma mensalidade maior do que uma do lucro 
presumido, então diferencia mais por volume de documento e não pelo regime de tributação. 

Pesquisadora: a nota fiscal eletrônica vai aumentar muito o custo das micro e das pequenas 
empresas? 

Entrevistado: têm duas situações, aqueles que não tem nada, vai aumentar significativamente, 
porque ele vai ter que contratar uma pessoa para fazer isso, vai ter que comprar um computador 
melhor, ele tem a oportunidade de usar o sistema da secretaria mas pode implantar um sistema 
próprio com mais informações. Então ele vai gastar com a implantação e com a manutenção do 
sistema. E aqueles que já estão preparados, configurados, aí não tem muito investimento não. É 
simplesmente ligar de um para o outro. Agora o que me assusta é primeiro de julho, com a nota fiscal 
eletrônica para a indústria de calçados, porque eu tenho empresas que não têm um computador. E 
não podemos deixar de dizer que todos eles têm que fazer a certificação digital. Para emitir nota fiscal 
só emite com a certificação. Para as outras atividades, tirando as optantes do Simples e do 
presumido, as que passaram a entregar a DACON e a DCTF digital, as vezes sendo micro e 
pequenas empresas só entregam essas declarações com a certificação digital. Houve uma 
prorrogação, mas a partir de primeiro de maio, só entregam com certificação digital. Este é um outro 
problema. Embora o custo não seja significativo, não deixa de ser um problema pois a princípio, o 
que temos escutado é: faça uma procuração para o contador, para ele não precisar ficar com a sua 
certificação digital. Mas eu, particularmente, sou contra o contador pegar procuração de todo mundo. 
Porque judicialmente, por qualquer problema, o juiz interpreta que eu sou procurador dele. Posso 
responder por coisas que aconteceram dentro da empresa que eu não tinha conhecimento. Então eu 
não estou pegando procuração. Eu fiz a certificação de todos os clientes e na hora de fazer a entrega 
das declarações eu pego o cartão. 

Pesquisadora: então você entende que a simplificação das obrigações pelas optantes do Simples 
ficou reduzida diante dessas novas mudanças. 

Entrevistado: sim, a gente esperava mais. Agora com o MEI, que já está funcionando, ele até 
começou um pouco burocrático, começou a travar e tudo. Com isso, eles simplificaram o MEI. 
Simplificaram na abertura e no cumprimento das obrigações. O MEI praticamente não tem obrigações 
acessórias. Ele vai entregar a documentação, uma anual, só que por exemplo, a RAIS, mesmo que 
não tenha empregado, o MEI foi obrigado a entregar a RAIS negativa, porque tem CNPJ, que é lixo, 
pois não tem nenhuma informação e não vai servir para nada. Eles deveriam ter previsto a 
desnecessidade, pois a maior parte abriu o MEI em ciber e nem sabiam da RAIS, da obrigatoriedade 
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e da multa pela não entrega. Então até no MEI eles continuam cometendo esse erro. Agora nas 
empresas do Simples, é claro que eles deveriam ter previsto um tratamento diferenciado por porte, 
por exemplo, estou na micro e faturo até 240 mil no ano, vou ter tais obrigações, as outras, tais 
obrigações. Então são coisas que poderiam ser revistas e na verdade o que nós vemos é que de 
2007 para cá, só aumentaram as obrigações do Simples. Não cortou nada, tudo que veio já tinha. Aí 
vieram, tá certo que pelos governos estaduais e municipais, aí vieram a nota fiscal eletrônica e a 
substituição tributária. Então é aí que a gente não vê tratamento diferenciado. 

Pesquisadora: No setor calçadista de Franca, tem muitas MPE terceirizadas, que prestam serviços 
para as indústrias.  

Entrevistado: Sim, a maior parte delas é optante do Simples, essas bancas de pesponto, de costura. 
São prestadoras de serviços para a indústria. É difícil aquela que não seja optante do Simples. 
Porque geralmente ela tem uma forte mão de obra e é vantajoso ela ser optante do Simples Nacional. 
Estas terceirizadas ainda têm muito, mas hoje já diminuiu por causa do alto problema de terceirizados 
de parte trabalhista. Então hoje tem muitas indústrias que mesmo ele não estando dentro do seu 
estabelecimento, eles estão registrados como funcionários deles, estão trabalhando lá no barracão 
dele, onde quer que seja, mas estão registrados. E têm indústrias que alugaram um prédio e 
colocaram todas as bancas juntas, em um mesmo local, por questão de logística, de risco etc. Mas o 
número de bancas de pesponto terceirizadas ainda é significativo, mas percebe-se que vários estão 
abandonando este tipo de trabalho, porque a remuneração não compensa em função da exigência 
que a indústria faz para ele. Você tem que estar legalmente constituído, você tem que pagar 
impostos, você tem que registrar funcionário e depois a indústria não remunera o suficiente para 
bancar tudo isso. Aí ele volta a trabalhar como funcionário.  

Pesquisadora: então hoje estamos em um processo inverso? 

Entrevistado: sim. Isso tudo em função da grande quantidade de ações trabalhistas, porque quando 
entra com ação, eles entram contra a banca e contra a indústria, mas a bomba fica com a indústria 
pois o juiz interpreta que aquela banca é um ex funcionário que eu obriguei a abrir a banca. Então 
hoje você observa várias faixas que precisam de banca de pesponto. Eles estão com uma dificuldade 
tremenda. O que fizeram para resolver, passaram a contratar mais, para não ter risco e não ficar 
dependendo de achar esses terceiros. 

Pesquisadora Os seus clientes têm encontrado dificuldade para se enquadrar no Simples pela 
atividade, como nos casos da cessão de mão de obra? 

Entrevistado: Pela atividade não tanto, mas no caso da cessão, sempre tem dificuldade para 
interpretar sim. Como classifico se é cessão de mão de obra? Tem algumas situações que clientes 
meus contratam e tem dificuldade para saber se caracteriza cessão de mão de obra. É difícil concluir, 
considerando as situações específicas.  

Pesquisadora: você acha difícil interpretar a Lei Complementar nº 123/2006? 

Entrevistado: não, hoje está superado está muito clara a legislação, pelas próprias atualizações da 
lei. No começo tivemos muita dificuldade, pois têm os anexos 3, 4 e 5. qual dos três observo? A qual 
anexo estou vinculado? Hoje não, hoje está muito claro. Você consegue enquadrar para saber qual 
que é. E a lei sofreu adequações. Boa parte das atividades está no Anexo III, que é o mais vantajoso, 
que tem a previdência. Depois tem o V, que tem a previdência, mas tem aquela regrinha dos 40%, se 
a sua folha não ultrapassa os 40%, então você pode, só que a sua alíquota vai para 14%, 15%, que 
pode não ser vantajoso. E tem o anexo IV, tem que analisar, mas geralmente não é muito utilizado. 
Talvez seja melhor ir para o lucro presumido. No anexo IV, tem a previdência normal e as alíquotas 
são altas. 

Pesquisadora: Eu vi que tem mais de 70 Resoluções do Comitê Gestor. Elas são mais 
esclarecedoras ou elas tornam mais complexa a legislação e o seu entendimento? 

Entrevistado: hoje se estabilizou, então hoje elas são esclarecedoras, mas no começo, as primeiras 
resoluções, para interpreta-las não foi fácil. E eu tenho certeza que ainda tem gente que está 
pagando errado, principalmente quando você precisa segregar receita, quando tem atividade 
comercial, tenho serviço, mais um tipo de serviço, então acabo fazendo recolhimento errado. Então o 
que digo é que embora tenha diminuído a chance de ter esse tipo de problema, ele ainda existe, 
como nos casos em que não separo as atividades com substituição tributária, então pago de novo o 
ICMS que já foi pago na substituição tributária. Tem produtos isentos... isso acontece por não 
segregar a receita e muitas vezes por não vir informação correta do cliente para o contador. Como 
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nos casos de PIS e COFINS monofásico, que já está pago, como na substituição tributária. Mas se 
essa informação não chega. Mas muitas vezes o cliente não está preparado, ele tira nota fiscal na 
mão. 

Pesquisadora: Mas a apuração é feita pelo programa da Receita Federal? 

Entrevistado: Sim, e o programa é ótimo, desde que esteja funcionando, ele não tem dificuldade de 
interpretação. O preenchimento é on line e isso é a maior dificuldade. Digamos que essa é a nossa 
reclamação, pois é só antecipar o vencimento e a entrega de obrigações que ele trava. Tanto que a 
obrigação do Simples foi prorrogada de 30 de março para 15 de abril porque o sistema travou. Ah, 
vocês deixaram para a última hora, o Fisco vai falar isso, faltavam quinze dias para o prazo encerrar e 
nós já estávamos tentando entregar e o sistema estava travando. Então não deixamos para o último 
dia. Agora porque essa obrigação vence tão cedo se já temos tantas obrigações no começo do ano. 
Porque ela não continua no final de maio ou junho. Então todo ano tem que prorrogar, pois o 
contador, para preencher essa declaração, ele tem que encerrar o exercício, fechar o balanço, pois 
mesmo sendo empresa do Simples, a declaração pede um monte de informações, como saldo inicial 
e final de caixa, estoque inicial e final, quanto comprou, quanto teve de despesa, qual foi o 
pagamento para os sócios quais foram as suas devoluções, a sua empresa teve lucro, qual foi o 
lucro, teve distribuição de lucro; informar compras Estado por Estado, quantidades, e tem outras 
perguntas que se você responder sim, tem outras coisas ainda. Então a declaração não está tão 
simples ainda. Tem também a retenção do ISS, esse é outro fato importante, pois com a 
obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica municipal em Franca, que já existe e no caso da empresa do 
Simples, ela está enquadrada. Eles ainda estão implantando. A NFe do município de Franca é para o 
tomador e para o prestador de serviço. Para o tomador de serviço ele criou uma obrigação nova, que 
não tem diferença ele ser do Simples ou não. Então se tomei o serviço, tenho a obrigação de entrar 
no Giz on line e lançar a nota de quem a emitiu contra mim. Vice e versa. Isso é uma coisa que ainda 
não entendi direito. Se eu contrato a empresa, ela emite uma nota, eu e a empresa temos que lançar 
a nota no Giz on line e contar a mesma estória. Não entendi porque, só posso pensar em sonegação, 
pois se um não informar o outro informa, só posso pensar nisso. Mas a nota fiscal eletrônica de 
Franca ainda está opcional, como foi no caso da NFe estadual. A empresa do Simples, tenho certeza 
que vai chegar a vez dela de ter que emitir a nota fiscal eletrônica do município de Franca. 

Pesquisadora: na sua visão, quem opta pel Simples tem diferencial de competitividade para a aquele 
que não faz a opção. 

Entrevistado: sim, com certeza, pois o micro e pequeno pois o custo é menor. A gente se depara 
com cliente com dívidas, que não conseguiu pagar, o Simples é a melhor opção mas têm que ficar no 
presumido por não poderem optar pelo Simples e aí, seu custo é muito maior. Então não há dúvida 
de que a competitividade é maior no Simples. Prova disso é que da entrada do simples nacional, 
aumentaram o número de contribuintes do Simples anterior para o Nacional. A maior parte deles foi a 
migração mesmo, do presumido e do real para o Simples, por ter ficado mais interessante por ter 
embutido o ICMS, o ISS e ter ficado mais interessante pagar tudo junto. O percentual é menor do que 
pagar separado, sempre olhando a atividade e o faturamento. Mas entendo que não foi a vinda do 
Simples Nacional que levou, aumentou a regularização das empresas, eu, particularmente, não tive 
nenhum caso, tive sim vários casos foi de empresas do presumido que passaram para o Simples 
Nacional. Primeiro pela vantagem tributária e segundo porque o Simples Nacional abriu o leque de 
atividades. 

Pesquisadora: então o Sr. não vê o Simples Nacional como um fator para trazer para a formalidade 
aqueles que estavam na informalidade? 

Entrevistado: do Simples federal para o Simples Nacional, pouca diferença para levar a isso. Eu 
acredito que o que está trazendo para a formalidade é o MEI. Embora o n ainda seja inexpressivo, em 
Franca foram formalizados no MEI 400 empresas, que pode parecer pouco, mas são 400 que saíram 
da informalidade para a formalidade. É algo importante. Esse número é oficial, pela Junta ou pela 
Secretaria de Desenvolvimento Municipal. No dia 18 de março tivemos em Franca o dia do MEI, com 
várias palestras, informações e formalizações. Tem muito do MEI as atividades de alimentos, 
artesanato e lingerie. 

Pesquisadora: Na sua visão, é possível relacionar o tratamento tributário diferenciado às decisões 
relativas a terceirização de trabalho ou novas contratações; salário dos empregados; treinamento dos 
empregados? O Simples contribui para isso? 
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Entrevistado: Contribui muito. Primeira contribuição que vejo é que a micro e pequena empresa para 
de pagar por fora. O salário efetivo do empregado passa a constar do registro em carteira. O 
empresário pensa mais em pagar tudo por dentro, já que a tributação pelo INSS é reduzida no 
Simples e ele corre menos riscos trabalhistas. Tem a questão de um eventual afastamento, tem a 
questão da aposentadoria, que conta. Então não vale a pena porque o que ele vai pagar mais são os 
8% do FGTS. Segundo que em função de menores encargos, é possível remunerar melhor o 
funcionário. Isso já tem acontecido, embora a média salarial ainda seja baixa, até mesmo pelos 
dissídios coletivos que estão dando muitos direitos fora do salário, como bons tickets alimentação, 
vales transporte. Mas no geral o Simples propicia isso sim. O não optante, para fazer tudo isso, 
remunerar melhor, ele faz a conta da previdência e vê que no mínimo aumenta 60% a mais do 
salário, então se aumentar cem reais, na verdade está aumentando cento e sessenta reais, pois junto 
do aumento do salário vêm as férias, a previdência, o 13º. Então o regime de tributação é 
considerado na hora de tomar essas decisões. Aí é onde leva o tal de por fora de novo. Hoje, do total 
que atendemos aqui, dos optantes do Simples, 90% remunera o que está no registro do empregado. 
Antigamente a gente fazia a folha para assinar, mas hoje não, a gente faz a folha para pagar. 

Pesquisadora: Na sua visão, é possível relacionar o tratamento tributário diferenciado às decisões 
relativas a novos investimentos; aumento do faturamento; aumento da produção. Você acha que o 
tratamento diferenciado pode ser um inibidor de crescimento, pelo fato da empresa que tem alto 
faturamento não estar no limite do Simples?  

Entrevistado: A gente orienta que o cliente não veja isso, que se faturar mais, vai sair do limite do 
Simples, a gente orientar a pensar no crescimento da empresa, a ter oportunidade para ir para o lucro 
real, mas tem empresas que preferem deixar de crescer a aumentar a tributação. Então eu tenho 
empresas que ficam segurando faturamento. Então o Simples pode ser um inibidor, pois as vezes a 
empresa deixa de crescer. Mas eu não concordo com isso, eu falo com eles que pode crescer, que 
tem como colocar esse aumento no custo. Mas ele sempre alega que o “vizinho” dele não coloca e o 
preço dele fica melhor, que ele não emite nossa. Mas hoje a linha é, a movimentação bancária sua 
está sendo vigiada, o cartão de crédito está sendo vigiado, então não adianta, se você está pensando 
desse jeito, ou você vai ficar pequeno, se contentando a ganhar o que você está ganhando e não 
crescer, ou você sai do mercado e vai trabalhar de empregado. 

 

 
Transcrição – Entrevistado B (Contador) 
 
Número de MPE clientes: aproximadamente 30 MPE 

Percentual de MPE optantes do SIMPLES: 12 MPE 

 

Pesquisadora: Quantas micro e pequenas empresas você atende no seu escritório. 

Entrevistado: olha, o meu escritório é de pequeno porte. Nós atendemos micro e pequenas optantes 
do Simples e tributadas pelo Lucro real. 

Pesquisadora: Das pequenas empresas, você tem do setor calçadista? 

Entrevistado: tenho de componentes. 

Pesquisadora: você tem micro e pequena empresa que se enquadra no simples mas não faz a 
opção por alguma razão? 

Entrevistado: Tenho, de componentes também, pelo motivo dele não poder repassar o crédito de 
ICMS. Ele teve muita dificuldade. No primeiro ano ele estava enquadrado. A empresa foi constituída 
como Simples e teve muita dificuldade com os clientes dele, por não repassar o crédito de ICMS. 
Então ficou com dificuldade para vender. Eles queriam que ele desse um desconto proporcional, para 
compensar. Foi onde ele optou por transferir a empresa dele para o lucro presumido, mesmo tendo 
encargo social maior, do INSS, com os funcionários, ta trabalhando já há dois anos fora do Simples 
Nacional em função disso. 

Pesquisadora: e pelo acompanhamento de vocês, houve aumento de tributação pelo presumido? 

Entrevistado: olha, pelo que ele fatura, em termos de impostos, eu diria que ficou “elas por elas”, em 
termos de recolhimento, no Simples a diferença seria mínima, muito pouca. Vamos dizer que empata 
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em termos. Agora o problema maior dele é ele não conseguir vender o produto dele em função da 
questão do crédito de ICMS. 

Pesquisadora: Então você entende que a questão da tributação neste caso, influi nas questões 
comerciais do cliente. 

Entrevistado: Sim, influi sim. Exatamente. 

Pesquisadora: na sua visão, o Simples é vantajoso? 

Entrevistado: para a pequena empresa sim. 

Pesquisadora: em que termos? De redução da carga tributária? 

Entrevistado: Olha, na realidade não reduziu carga tributária depois que eles mudaram para o 
Simples Nacional. O Simples anterior ao Simples Nacional era mais vantajoso em termos de 
impostos, pagava-se menos impostos. Dizem que não, mas aumentou sim. Agora aumentou com as 
novas tabelas. Mas ainda continua sendo vantagem, em função não dos impostos só, mas também 
com relação à questão trabalhista. Dos encargos do INSS, principalmente. 

Pesquisadora: Você diria que seria esta a principal vantagem? 

Entrevistado: Não seria principal, aí vai depender, se for comércio e indústria ainda têm vantagens 
em cima dos impostos, mas uma prestadora de serviços não tem tanto, pois não tem tanta mão de 
obra. Mas no caso de comércio e indústria teria vantagem tanto em relação aos impostos quanto em 
relação ao INSS. 

Pesquisadora: e em relação à simplificação das obrigações, que a lei dispõe que simplifica, que 
dispensa contabilidade... 

Entrevistado: olha, não ocorreu nenhum tipo de simplificação, pelo contrário, tanto é que eu estava 
fazendo a última declaração, a DASN, que foi prorrogado para amanhã, dia 15, por conta de 
problemas de acesso ao portal do Simples Nacional. Então, quer dizer, a burocracia quando você fala 
no antigo Simples, você fazia a declaração de uma forma mais simplificada, não tinha tantas 
exigências. Hoje você vai fazer as informações para a DASN, ela é bem mais complexa, você tem 
que fornecer várias informações. Quer dizer, por ser denominado Simples, para simplificar a vida do 
contribuinte, eu vejo que na realidade aumentou, não diminuiu não. 

Pesquisadora: e agora com a nota fiscal eletrônica, como está em relação aos seus clientes? 

Entrevistado: eu tenho alguns clientes optantes pelo Simples que estão entrando agora no meio do 
ano. 

Pesquisadora: e você acha que isso é contrário à simplificação prevista pela legislação. 

Entrevistado: olha, na realidade a NFe é uma nova ferramenta, principalmente para o cruzamento de 
informações para o fiscal, tem o lado de economia, ecológico, etc. Eu entendo assim, que há uma 
questão de distorção em relação aos optantes pelo Simples, quanto à obrigatoriedade de emitir a 
NFe. Por exemplo, você pega uma banca de pesponto, que normalmente a pessoa proprietária da 
banca de pesponto nem tem um computador e quando tem não sabe operar. Então são dificuldades, 
ela vai ter que ter um computador, ela vai ter que ter um sistema que emite essas informações, essas 
notas. Então ela vai ter que ter um pouco de conhecimento que é onde tem muita restrição, 
principalmente com o microempresário, aquele que fatura os 240 mil. Têm alguns que já estão 
obrigados. Eu mesmo visitei um cliente, pois eu trabalho com software também. Para você ter uma 
idéia da dificuldade desse empresário, eu cheguei lá para apresentar o sistema para ele, fiquei duas 
horas na empresa dele e nessas duas horas eu mal consegui apresentar o sistema porque ele teve 
que atender telefone, que atender cliente, chegou gente até da família dele lá para bater papo. Ou 
seja, só ele para fazer tudo na empresa. Pode ser que tivesse mais alguém na produção para ajudar, 
mas ali para me atender era só ele. Então são estas as incoerências. Por exemplo, eu tenho um caso 
de um cliente que está no Simples e que vai ser obrigado a partir de julho a emitir a nota fiscal 
eletrônica. 

Pesquisadora: ele é do setor de calçados? 

Entrevistado: é um curtume. Quer dizer, não é uma empresa pequena, mas o que acontece é que é 
uma empresa que não está estruturada porque não tem o administrativo. Na verdade quem 
administra são os próprios proprietários, que correm da produção para a administração e da 
administração para a produção. Então eu já até deixei claro, vocês precisam ter uma pessoa 
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competente, que tenha conhecimento, contratar um administrativo. Então o que vejo de dificuldade 
maior, com relação à nota fiscal eletrônica é isso, a questão de ter conhecimento, a própria cultura do 
empresário, essa é a grande dificuldade. Agora se é positivo ou não, eu sou favorável, desde que o 
Fisco elimine as obrigações acessórias, que era o que consta da lei, que era a promessa do Fisco. 
Hoje você informa as mesmas informações na DCTF, DACON, imposto de renda da jurídica, DIPJ. 
Então na realidade você fica escravo do Fisco. Infelizmente, hoje o profissional contábil está cerceado 
a ficar trabalhando para o Fisco, para os seus computadores e perdendo a essência que a gente 
aprende quando se forma que é justamente fazer seu o controle, elaborar as informações gerenciais 
em tempo hábil, sem estar correndo prazo. 

Pesquisadora: o micro e pequeno empresário tem interesse em ter essas informações gerenciais em 
termos de tributação, como por exemplo, o que é mais vantajoso, ficar no Simples, ou então meu 
faturamento está crescendo, será que não é interessante eu passar para outro tipo de tributação? 

Entrevistado: olha, na maioria das vezes, o que ocorre é o contador, o profissional da área contábil 
que alerta o cliente. A gente fala que foi feita uma análise, e que o ideal é que você mude de opção 
de regime tributário. O que gente tem percebido é o seguinte, o conhecimento e a consciência desse 
empresário, nos últimos dois anos, vamos falar agora mais recente, está melhorando, ele está 
exigindo mais, está buscando mais, ele conhece mais, então ele quer, lógico, qual empresário que 
não quer pagar menos impostos, aliás eles entram aqui e falam, eu não quero pagar imposto, quero 
pagar o menos possível, não que queira sonegar, mas que seja feita de uma forma que compatibilize 
com a obtenção do lucro, que é o resultado que ele busca. 

Pesquisadora: você acha que quem é optante pelo Simples tem um diferencial de competitividade? 

Entrevistado: não, em termos de competitividade, a única vantagem que vemos, que é uma 
vantagem prevista na lei do Simples Nacional, é a prioridade para o optante em termos de licitação 
pública. Aquelas empresas que tem a finalidade de prestar serviços a entidades públicas, seria uma 
grande vantagem. Fora disso, não vejo diferencial de competitividade. 

Pesquisadora: mas não podemos falar assim, quem está no Simples pode ter uma lucratividade 
maior, porque ela consegue trabalhar com melhores preços? 

Entrevistado: é, dependendo do porte da pequena empresa sim. Vamos falar assim, quem é optante 
do Simples, o microempresário, com faturamento de até 240 mil reais, ele tem uma vantagem aí, em 
termos de tributação. Agora, tirando disso.... é que pela alíquota progressiva, quem fatura muito, nem 
é tão vantajoso. E dependendo da atividade, do faturamento, você já pode pular para o lucro real 
direto, que aí você vai pagar impostos sobre a lucratividade mesmo. 

Pesquisadora: e vocês fazem esta análise? 

Entrevistado: sim, fazemos para orientar o cliente. 

Pesquisadora: vocês fazem a contabilidade de todos, ou observam a dispensa prevista na lei. 

Entrevistado: olha, hoje nós fazemos para todas, independente de porte, até porque o próprio 
Conselho exige que façamos. Existe exceções, mas são exceções porque o próprio cliente não te dá 
condições para você fazer uma contabilidade coesa, vamos dizer assim. A gente até tenta, mas ele 
não te fornece nada. Têm clientes e clientes. No meu caso específico aqui, quando acontece este tipo 
de coisa, eu prefiro até ficar sem o cliente, pois é o cliente problema. 

Pesquisadora: você acha que o simples contribui para quem está na informalidade saia e ajuda para 
formalizar contratação de empregados? 

Entrevistado: Totalmente. E um facilitador muito grande que o Simples oferece é esta questão de 
você estar fazendo o registro dos funcionários, contratando formalmente registrados. 

Pesquisadora: você acha que o Simples pode ser um inibidor de crescimento? Por exemplo: ah, não 
vou crescer e faturar muito, porque senão vou sair dos limites de faturamento do Simples. 

Entrevistado: essa situação ocorreu muito até o ano retrasado. Quase a totalidade dos meus 
clientes tinha essa preocupação. Eu tenho que segurar para não ultrapassar a faixa. Hoje não, hoje 
eu percebo que aquele empresário que está como optante do Simples, aquele tipo de situação já não 
é mais o que vai segurar a empresa de crescer. Até porque nós estamos vivendo hoje um ano 
diferente economicamente. Então 2010está totalmente diferente de 2009. el quer crescer mesmo, 
ainda que saia do limite de faturamento do simples. 

Pesquisadora: e quanto á legislação, ela é boa? 



 

 

131

Entrevistado: sim, ela é boa, precisaria assim de alguns acertos nestes sentidos deles diminuírem as 
obrigações acessórias, tem que equiparar com relação aos prestadores de serviços, principalmente 
os profissionais liberais. Os contadores são uma classe privilegiada em razão da troca do MEI, mas 
não justifica, na minha opinião, pois acho que tem que ser igual para todos os profissionais. Se você 
for analisar os dados, de todas as empresas mais de 96%, 97% são optantes pelo Simples. Então, é 
um número considerável. Na minha visão deveria mudar exatamente esta questão. 

Pesquisadora: você acha a Lei Complementar nº 123/2006 e as Resoluções do Comitê Gestor do 
Simples Nacional de simples interpretação? 

Entrevistado: não, de simples não tem nada, só o nome. É bem complexa. Além de ser extensa, com 
muitas tabelas, formas de tributação. Como falei, se tivesse que mudar teria que ser nesse sentido. 
Ter diferenciação de tributos para  entre indústria, comércio e serviços, tudo bem, mas desde que 
todos possam se enquadrar de uma forma mais clara. Uma coisa que acho também, que pesa muito, 
é que nem todos os municípios aderiram e regulamentaram. A gente percebe que os municípios que 
tem a lei regulamentada é uma vantagem a mais 

Pesquisadora: O que fica a cargo do Município regulamentar? 

Entrevistado: fica a cargo do município regulamentar a legislação no sentido de ter o convênio com a 
Receita e com o Estado. Na realidade ele tem a lei separada com exigências diferentes. Então, por 
exemplo, a empresa prestadora de serviços tem o tratamento diferenciado. Aqui em Franca, mesmo, 
a gente sabe que tem várias empresas que são optantes pelo Simples, principalmente no início da lei 
complementar, o Fisco municipal desrespeitou uma série de situações da lei federal, depois que eles 
acertaram. Nós fizemos pressão, entram as entidades, a Sescon, a Assescofran. Para a parte 
tributária o Município se adequar. Mas mesmo assim, ela não está totalmente regulamentada. 

Pesquisadora: mas o ISS dos prestadores de serviços está dentro da tributação unificada pelo 
Simples? 

Entrevistado: está dentro, só que por exemplo, o que acontece, você recolhe o DAS do prestador de 
serviços, está embutido o ISS. Já faz três anos do Simples Nacional e até hoje a Prefeitura de Franca 
não tem a oficialização desses tributos que foram recolhidos com o Simples, no caso o ISS, que fica 
retido lá. É um problemão. Inclusive, existe um pessoal da prefeitura que passa as informações para 
nós, que diz que existe um convênio entre a Receita e a Prefeitura, mas eles tem um sério problema 
de repasse desse ISS. 

Pesquisadora: mas você sabe se já tem projeto de lei municipal para regulamentar a lei do Simples. 

Entrevistado: sim, eu sei que tem o projeto, que estava sendo analisado pelo jurídico para ser 
encaminhado para a Câmara, mas isso está encaminhando a passos de tartaruga. A gente tem que 
destacar que a Prefeitura já evoluiu muito, a própria NFe municipal, que vai ajudar muito para a 
gente, vai agilizar o processo, vai ajudar em termos ambientais 

Pesquisadora: só mais uma coisa que me esqueci. Quantas MPE vocês atendem no escritório e 
desse total quantas são optantes do Simples? 

Entrevistado: olha, temos uma média de 30 empresas e dessas, 12 são optantes do Simples. 

Pesquisadora: dessas não optantes, quais são os motivos? 

Entrevistado: ou não são optantes pela atividade que é vedada, ou por problema de transferência de 
crédito de ICMS. 

Pesquisadora: Então está ótimo. Agradeço muito a sua colaboração com a pesquisa. 

 

 
Transcrição – Entrevistado C (Contador) 
 
Número de MPE clientes: aproximadamente 130 MPE 

Percentual de MPE optantes do SIMPLES: 110 

Pesquisadora: Boa tarde. A minha pesquisa, que está sendo desenvolvida dentro do Programa de 
mestrado em Desenvolvimento Regional do Uni-Facef, tem por objetivo, resumidamente, verificar se o 
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regime tributário denominado Simples Nacional atende, na prática, aos propósitos constitucionais e 
legais, de forma a garantir um ambiente favorável ao desenvolvimento da MPE. Qual o número 
aproximado de micro e pequenas empresas que o seu escritório atende? 

Entrevistado: em torno de 110. 

Pesquisadora: e desse total, quantas são optantes do Simples. 

Entrevistado: não, todas essas já são optantes do Simples. 

Pesquisadora: mas você tem micro e pequenas empresas que não estão no Simples. 

Entrevistado: tenho. 

Pesquisadora: Quantas? 

Entrevistado: mais ou menos umas vinte empresas que não podem ou pela legislação ou pela 
estratégia comercial. 

Pesquisadora: quando você fala legislação, seria pela atividade. 

Entrevistado: Sim, pela atividade. De representação comercial, principalmente. 

Pesquisadora: você tem muitas micro e pequenas que trabalham com cessão de mão de obra? 

Entrevistado: tenho duas e que estão fora do Simples. E tenho uma terceira que acaba trabalhando 
com cessão de mão de obra, já está ciente de que não deveria mas está no Simples. No CNAE, eles 
mesclam com prestação de serviços mas camuflar a cessão de mão de obra, porque não pode. 

Pesquisadora: E os problemas comerciais, quais seriam? 

Entrevistado: Aí já cai para a indústria de calçados e para os atacadistas. Não podem por conta da 
transferência de ICMS. Esse é um dos maiores problemas. Isso por força dos clientes dos meus 
clientes. Se meus clientes optarem pelo Simples, eles perdem venda. 

Pesquisadora: Mas o cliente pede desconto, ou simplesmente não compram? 

Entrevista: não, no começo até forçaram o desconto, mas agora não, já cortam. Nem fazem conta. 
Isso é uma coisa que gente fica preocupado, porque isso foi feito lá em 2007, no inicio do Simples 
Nacional, naquela época era pior ainda, porque não transferiam nada de ICMS. Agora ainda transfere 
um pouco. Principalmente a indústria de calçados. Quando ela vai vender para a rede, se for Simples 
eles não compram. Não exigem desconto nem nada, não tem outra opção, eles não compram. 

Pesquisadora: Mas seus clientes têm feito o chamado planejamento de abrir uma outra pessoa 
jurídica? 

Entrevistado: não, não. Isso aí resvala em um “problemão” com o INSS, pois o INSS enxerga isso 
como sonegação mesmo. Forjar empresa para poder pagar menos encargos. Eu não arrisco fazer 
isso. Nós tivemos um caso em que quase fizemos, mas depois de aprofundados estudos, achamos 
por bem não fazer. 

Pesquisadora: e estas micro e pequenas empresas que não podem optar pelo Simples pelos 
problemas comerciais, elas estão no lucro presumido? 

Entrevistado: estão no presumido, todas. 
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Pesquisadora: O micro e pequeno empresário pede para fazer a análise de qual regime é o mais 
vantajoso? 

Entrevistado: Não, eles não têm interesse. A gente é quem faz, que orienta, que dá a dica, vai 
acompanhando, conversa com o cliente. Se a empresa já existe, a gente até faz com o ano retroativo. 
Mas a maioria é empresa nova. Então a gente trabalha o ano, conforme as características da 
empresa e depois no final do ano a gente faz um paralelo, um comparativo, se o Simples é 
conveniente ou não. Até para aquelas empresas que a gente sabe que não optam por conta dos 
clientes deles. 

Pesquisadora: E por estes estudos, vocês verificam se tem redução da carga tributária por optar 
pelo simples? 

Entrevistado: Vemos diferença, inclusive até no preço final da mercadoria, porque isso influencia 
diretamente no custo da mercadoria. Sobre isso, até no meu trabalho, eu mostro no capítulo que fala 
da diferença do preço final do calçado no lucro rela, no presumido, no Simples Nacional e no Simples 
federal. No final, o preço da mercadoria é bem diferente. Compensaria se tivesse as condições de 
optar pelo Simples.  

Pesquisadora: e dá uma diferença boa? 

Entrevistado: Sim, dá uma diferença interessante: 

Pesquisadora: no setor de calçados, que tipo de empresas prestadoras de serviços vocês atendem? 

Entrevistado: Optante do Simples? 

Pesquisadora: não necessariamente. 

Entrevistado: empresas que terceirizam em geral bancas de montagem, de pesponto, de 
acabamento. Tenho duas empresas que não vendem para as redes. E Estão no Simples há dois 
anos. 

Pesquisadora: mas a vantagem é mais para quem tem muitos empregados? 

Entrevistado: é. Essas, inclusive, têm poucos funcionários, mas estão no Simples porque é mais fácil 
para controlar. 

Pesquisadora: na parte da simplificação das obrigações, você acha que simplificou? 

Entrevistado: Agora em 2010, do Lucro real e presumido para o Simples, a diferença é bem grande. 
Porque agora tem que entregar DACON e DCTF mensal quem é no real e presumido. No Simples 
não, continua do mesmo jeito. Estamos caminhando para a mudança do SPED contábil, então... 

Pesquisadora: as optantes do Simples vão entrar? 

Entrevistado: mais para frente. 

Pesquisadora: vai ser por atividade? 

Entrevistado: Não, o SPED contábil vai ser por tributação. Começou por faturamento, depois todas 
do lucro real, no próximo ano as do presumido e provavelmente no outro as do Simples. 

Pesquisadora: e você acha que vai complicar para as optantes do Simples? 

Entrevistado: é, na verdade vai igualar. A diferença mesmo será só a DCTF e a DACON. 
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Pesquisadora: você acha que a substituição tributária complica para a micro e pequena empresa 
optante do Simples? 

Entrevistado: a ST, que embora já existisse, foi o Estado de Minas que fez ela renascer, de uma 
forma muito inteligente, porque ela garante uma segurança muito grande na arrecadação. O Estado 
de São Paulo está fazendo da mesma forma, com determinados produtos, mas a tendência é chegar 
na sua totalidade. Aí foi assim, um salve-se quem puder. Porque nós tivemos uma mudança muito 
grande do Simples federal para o nacional e não deu nem um ano de costume para assimilar todas 
essas novas regras e já veio essa tendência do Estado com a substituição. Então é uma coisa que 
está dando muito trabalho para nós.  

Pesquisadora: e quanto à legislação do Simples, a Lei Complementar e as Resoluções, você acha 
que é de difícil interpretação. 

Entrevistado: Tudo ficou em volta do Comitê Gestor e esse Comitê Gestor tinha muita coisa para 
resolver, inclusive ainda tem. Então a gente sofreu muito com certas injustiças, que o problema era 
gritante, na ocasião, justamente porque não chegou no momento de ser analisado pelo Comitê 
Gestor, então não tinha solução. Essa pequena transferência do ICMS que de um tempo para cá 
possibilitou, era uma coisa que bem antes do lançamento do Simples Nacional, todo mundo já tinha 
alertado, mas deixou sair, deixou lançar, trabalhar por quase um ano e meio desse jeito, sem 
transferir e de repente falou, não, pode transferir. É uma complexidade de regras do federal para os 
estados. Por exemplo, tinha coisa que o Estado tinha autonomia de resolver, desde que com o aval 
do Comitê Gestor, e essa transferência do ICMS seria uma delas. Então eu senti isso, o CG resolvia 
tudo e demorava, pois o CG resolvia tanta coisa no Brasil inteiro. Eu vi que as empresas sofreram. A 
gente percebeu que certas empresas, por indecisão, ou... optaram por entre ou não entrar no 
Simples, mas sem um número correto na frente deles para embasar a sua decisão. 

Pesquisadora: Já tem 72 resoluções. Isso é muita a cargo do grande poder de regulamentação? 

Entrevistado: é isso mesmo, mas é um absurdo, pois a lei é uma. Teve a 123, depois a 128, já 
mudando muita coisa de uma para outra e depois todas essas resoluções. Essas resoluções nada 
mais são do que as alterações de determinados artigos da Lei Complementar 128. 

Pesquisadora: Vocês observam a dispensa da contabilidade para as MPE prevista na lei? 

Entrevistado: a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Neste caso a gente não lha a lei, a 
gente olha a determinação do nosso Conselho, pois é ele que nos dará o respaldo do que estamos 
fazendo, se está correto ou não, perante o Fisco, perante os nossos clientes e perante a sociedade 
também. A gente enxerga de que, eu, pelo menos, de que não existe um lançamento resumido, um 
controle resumido ou uma contabilidade resumida. Ou é ou não. 

Pesquisadora: então vocês fazem a contabilidade de todos? 

Entrevistado: de todos. Das empresas de pequeno porte, que são a maioria do Simples, até das 
microempresas, os lançamentos são reduzidos, mas a regra de lançamento é o mesmo. Nós já 
resvalamos em um outro problema. Desanima o profissional contábil de fazer uma contabilidade o 
mais correta possível para uma empresa e apresentar para o sócio, que geralmente é o titular dessa 
empresa e ele não vai nem ligar, pois a contabilidade, o número dele está abaixo do que ele trabalha 
na realidade. Então eu, como empresário também, eu penso o seguinte. Você quer sonegar, sonega, 
é decisão sua, a gente não interfere, não ensina, vamos deixar claro isso, mas se quer fazer isso, 
então que faça por médias de porcentagens. Por exemplo, que ele me apresente, e é baixíssimo 
mesmo, que ele me apresente de 30, 40% do que realmente fatura. Mas vamos supor, 40% do que 
faturar na realidade vou encaminhar para o escritório, de tudo, de despesa, de compra, de venda, de 
estoque, de tudo. Então, quando a gente apresenta esse fechamento e vai analisar a empresa dele, é 
só fazer a totalidade dele. Então não fica ali, completamente distorcido esse acompanhamento do 
que ele fatura. Fica uma coisa até mais coerente. Por exemplo, isso aconteceu muito aqui no 
escritório, mas de uns quatro ou cinco anos para cá eu cortei isso: a pessoa chega para pegar o 
movimento, “ah, mas eu não tirei nota ainda”, vai lá e descarrega tudo ali, na última semana e tudo. 
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Não, você quer fazer isso, mas faça durante o dia. Por exemplo: vendeu mil reais hoje, vai sonegar 
sessenta por cento, tira então uma nota de quatrocentos reais no dia, para o negócio vai ficar mais 
coerente. Mas que é desanimador é. Esse ano a gente fez um trabalho diferente, a gente veio 
acompanhando e vendo a deficiência de informação do cliente para o escritório, a gente pegou uma 
pessoa, foi em cada cliente e falou “olha, você tem que fazer assim, assado. Para cada cliente foram 
exigidas determinadas coisas, bem detalhadamente para que a partir de janeiro a gente possa fazer 
uma coisa bem próxima do que “ta” acontecendo. A gente não tem o poder de chegar para o cliente e 
dizer: “olha, você está sonegando sessenta por cento e “tá” muito baixa, tem que subir isso. A gente 
não tem esse poder. 

Pesquisadora: mas qual é a percepção do empresário, do micro e do pequeno, ele entende que a 
tributação dele fica muito pesada se ele reconhecesse tudo? Por que ele já está se aproveitando de 
uma tributação que já é diferenciada e favorecida? 

Entrevistado: é interessante isso, porque eu acho que a origem do problema ainda é cultural, 
principalmente. Tem gente que sonega e não sabe porque sonega, ele já nasceu ouvindo isso. Ele 
vai abrir uma empresa: “ah, mas como você vai fazer, você não vai agüentar pagar imposto, então já 
começa errado, já começa contaminado. Isso a gente percebe mesmo. A gente tem casos, até um 
outro trabalho que estou fazendo com uma pessoa de fora, ele faz um levantamento de quanto a 
empresa grande, média e pequena tá pagando de imposto e sonegando, e faz um trabalho para 
modificar e colocar tudo real, mas desde que seja tudo certinho, catalogado, a tributação certa. Ele 
comentou que o empresário não sabe quanto representa a sonegação do total. Então o problema é 
muito grande, a gente sofre muito com isso. 

Pesquisadora: mas você tem clientes que trabalham mais próximo da realidade? 

Entrevistado: Tenho. Agora tudo isso que falamos de sonegação é o que existe, com o que a gente 
lida. Mas essa parte de tributação, nessa pergunta que você está me fazendo, a parte de tributação, 
até na maioria dos casos, para efetuar o custo das mercadorias, para começar a trabalhar certinho, 
isso é levado a sério. Para o custo a tributação é correta, é exata. Mas para apurar a tributação e 
recolher o imposto é outra coisa. 

Pesquisadora: Dois caminhos de uma mesma estória. 

Entrevistado: Se você me perguntar, você tem cliente que não sonega nada nada, eu tenho 
pouquíssimos. Dá para contar. Mas agora o restante sonega 5, 10 20 % até mais, mas o cálculo para 
ele trabalhar é correto. E o que apura para ele recolher tem a sonegação. Agora se você falar a 
margem, a gente chuta, de acordo com a movimentação da pessoa, mas a maioria das empresas a 
gente não acesso nem acesso ao faturamento total. Em alguns casos a gente fala, vamos fazer o 
levantamento real, vamos ver como está, aí eles até passam.  

Pesquisadora: Você acha que o Simples Nacional contribui para retirar empresas da informalidade, 
primeira coisa e ajudou para formalizar contratações? 

Entrevistado: Para tirar empresas da informalidade, praticamente nada. Coisa que nesse MEI a 
gente sentiu uma coisa que a gente não tinha sentido, que é justamente isso. Um grande avanço com 
o MEI. Mas também têm muitas pessoas que estão abrindo o MEI, têm consciência de que faturam 
mais de 3 mil ao mês, mas querem o MEI. Agora no Simples Nacional, o que a gente percebe é que 
houve maior tranqüilidade em relação a registrar, a negociar o valor do salário, o valor correto do que 
ganha, do que vai considerar no registro, isso melhorou muito. Antigamente fazia-se de tudo para não 
registrar, para economizar nos encargos. 

Pesquisadora: fazendo uma comparação daquelas que estão no Simples das que não estão, a 
média salarial é a mesma? 

Entrevistado: sim, o salário é o mesmo. O que tem é o seguinte, uma empresa que tem 15, 20 
funcionários, a porcentagem de funcionários sem registro é alta, coisa que no Simples isso não 
existe, praticamente. 
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Pesquisadora: então na sua visão, quais as principais vantagens e desvantagens 

Entrevistado A vantagem é justamente para aquelas empresas que tem a carga de mão de obra 
maior, ali ta mais claro de que tem a vantagem nos encargos. E as desvantagens seria certas 
proibições de atividade, também a proibição de transferência do ICMS, então acaba resvalando em 
certas regras que acabam impedindo a opção. 

Entrevistado: Hum, não cheguei a pensar nisso. Até a mortalidade da empresa não está ligada a sua 
forma de tributação, diretamente, é um conjunto de fatores. 

Pesquisadora: O Simples influi em decisões de aumentar a produção, criar novos produtos? 

Entrevistado: Influi muito, até ao ponto de duvidar o porquê que as micro e pequenas empresas não 
têm tanta força igual as grandes, que controlam muita coisa, igual essa isenção aí de IPI de veiculo, 
de eletroeletrônico de faixa branca. Eu ainda penso que o governo federal e também os estados, eles 
ficam com receio, eles não tem a segurança de falar, olha, se a gente soltar certas isenções nós 
vamos ganhar em contrapartida, justamente aumento de emprego, giro de mercado, vai movimentar a 
micro economia. Eu chego a duvidar disso, eu já ouvi algumas pessoas comentarem também, que 
existe um certo receio de soltar e não conseguir puxar de volta determinados benefícios. Isso a gente 
percebe, quando estudei o Simples Federal e o Nacional, que vem lá de trás, de quem criou e tudo o 
mais, a gente percebe que eles vão soltando devagarzinho, mas eu não tenho dúvida de que quem 
carrega bastante a economia seriam as micro e pequenas empresas. 

Pesquisadora: mas e do lado do empresário, você acha que ele pensa assim, ah, não vou aumentar 
muito o meu faturamento porque vou sair do limite ou ele tem essa visão de crescer? 

Entrevistado: não, isso é interessante. Na regra anterior, que era dentro do ano, chegava outubro, 
novembro e dezembro, a gente percebia isso do cliente. Ora, vamos segurar e tal, vê quanto ta meu 
limite aí, ta para estourar, vai mudar de faixa. Agora não. Uma regra que funcionou foi essa, como ela 
é progressiva e pega sempre os doze últimos meses, eu não percebi isso mais não. Antigamente 
existia isso no Simples federal, no Nacional não. 

Pesquisadora: quanto ao associativismo previsto na Lei Complementarnº123/2006, em relação aos 
seus clientes, você acha que teria o interesse na formação do consórcio do Simples para ter ganhos 
de escala? 

Entrevistado: acho que sim, mas deveria partir de um órgão que vai representa-lo, um órgão forte, 
sólido. Poderia até ser um já existente, como Sesi, Senai, Sesc, Sebrae, ACIF, CDL local. Acho que 
eles se interessariam sim. 

Pesquisadora: quais sugestões você daria  

Entrevistado: O principal que precisaria mudar é a possibilidade de optar pelo Simples Nacional, 
mas não ser obrigatório no Estado. Ter autonomia. 

 

 
Anotações de Entrevista – Entrevistado D (Contador) 
 
Número de MPE clientes: 290 (70% da área calçadista) 
Percentual de MPE optantes do SIMPLES: aproximadamente 200 
Percentual de MPE Lucro Presumido/Real: restante quase todo no lucro presumido 
 
 
Pesquisadora: Como é tomada a decisão sobre a escolha da forma de tributação? É feita uma 
análise comparativa entre os regimes tributários: Simples, Lucro Presumido e Lucro Real? 
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- É feita uma análise entre o lucro presumido e o Simples, mas se a empresa é enquadrável no 
Simples, a tendência é optar pelo Simples, sobretudo para aquelas no começo da atividade. 
 
- Normalmente, até 1 milhão de trezentos mil de faturamento é vantajoso o Simples. Acima desse 
valor é feita a análise comparativa. 
 
Pesquisadora:  Quais as principais razões da MPE não optar pelo Simples? 
- quando não é vantajoso, como nos casos em que a empresa tem poucos empregados, como a 
maioria das bancas de pesponto prestadoras de serviços para as indústrias de calçados. Nestes 
casos, o lucro presumido tende a ser mais vantajoso. 
 
Pesquisadora:  A legislação sobre o Simples é de fácil entendimento e aplicação?  
- agora está mais tranqüila a interpretação da legislação 
 
Pesquisadora:  A opção pelo tratamento tributário diferenciado provoca, de fato, a redução da carga 
tributária da MPE?  
- é relativo, pois quando fatura mais de 1 milhão e trezentos, pode já não tornar mais viável (na EPP) 
 
Pesquisadora:  A desoneração dos encargos sobre a folha de salários, a partir da tributação pelo 
Simples, contribui para que mais empresas saiam da informalidade?  
 
Pesquisadora:  O Simples contribui para a contratação de novos empregados, com registro em 
carteira ou simplesmente para a formalização daqueles empregados que não estavam registrados?  
 
- na visão do entrevistado, a maior vantagem do simples é a redução dos encargos sobre a folha de 
salários. Não houve muita mudança, quanto ao que está sendo perguntado, em relação ao Simples 
Federal. Mas o entrevistado, ainda assim entende que a opção pelo tratamento diferenciado contribui 
mais para a formalização dos empregados que estavam sem registro. 
 
- já quanto à questão da saída da informalidade, o entrevistado entende que nem o MEI, instituído 
pela LC 128 mudou essa realidade. Ele tem vários clientes, bancas de pesponto, nas quais trabalha 
apenas a família (casal) e na informalidade. O lucro líquido já é pequeno e quando o entrevistado 
apresentou o custo para legalizar a atividade, pelo Simples, clientes não se interessaram pois a 
atividade se tornaria inviável. 
 
Pesquisadora:  Na sua opinião, a opção pelo tratamento tributário diferenciado implica, de fato, 
simplificação das obrigações tributárias acessórias?  
 
- na sua visão sim. 
 
Pesquisadora:  E quanto à nota fiscal eletrônica e questões relacionadas à substituição tributária? 
 
- entrevistado acredita que esses fatos não dificultam, mais, para as MPE.  
 
Pesquisadora: É feita a contabilidade das MPE, ou observa a dispensa prevista no Estatuto? 
 
- a contabilidade é feita apenas para fins gerenciais, como paras acompanhar a evolução da CT. Mas 
no final do exercício são gerados apenas os livros obrigatórios, como o livro caixa. 
 
 
Pesquisadora: Na sua visão, quais as principais vantagens do SIMPLES? 
- a principal é a redução dos encargos sobre a folha de salários. Contribuição ao INSS e isenções das 
contribuições a terceiro. 
 
Pesquisadora: Na sua visão, quais as principais desvantagens do SIMPLES? 
- a progressividade das alíquotas, tal como previsto nas tabelas, torna o regime diferenciado não 
vantajoso. 
 
Pesquisadora:  Na sua opinião, a opção pelo SIMPLES pode reduzir a mortalidade das MPE? 
PORQUE? 



 

 

138

 
Pesquisadora:  Na sua opinião, o regime tributário adotado afeta a competitividade da empresa? 
- sim quando a empresa está enquadrada nos limites possíveis para a opção pelo Simples , pois a 
incidência dos tributos fica mais compatível com a realidade da MPE do que para aquelas que 
tributam fora do Simples. 
 
Pesquisadora:  É possível relacionar o tratamento tributário diferenciado às decisões relativas a 
novos investimentos; aumento do faturamento; aumento da produção ou aquisição de maquinários 
para aumento da planta; investimento em P&D; internacionalização? Por que e como? 
- na verdade, a relação com o aumento da produção e do faturamento é negativa, pois o pequeno 
empresário tende a, uma vez tributado pelo Simples, não querer sair desse regime. Assim, evita 
aumentar o faturamento para não sair do limite permitido pela lei. Ou evita novas vendas (o próprio 
crescimento) ou adota práticas de evasão de receita. 
- na visão do entrevistado, falta, no setor calçadista, o espírito empreendedor, para crescer 
organizado, com a parte comercial, administrativa e financeira. 
 
Pesquisadora:  É possível relacionar o tratamento tributário diferenciado às decisões relativas a 
terceirização de trabalho ou novas contratações; salário dos empregados; treinamento dos 
empregados. Por que e como? 
- com melhores salários não; 
- com terceirização sim, pois a tendência é as não optantes do Simples terceirizarem mais para 
minimizarem a tributação na folha, já que não tem os benefícios do regime diferenciado.  
- com novas contratações em parte; 
 
Pesquisadora:  O regime de tributação escolhido influi nas relações comerciais da empresa? 
Influi bastante no caso das indústrias de calçados, pois os seus clientes ou apresentam resistência 
em comprarem de optantes do Simples, pela transferência parcial de créditos de ICMS ou pedem o 
desconto correspondente à diferença do crédito de ICMS que não poderão se creditar. 
Dessa forma, a relação com o cliente fica prejudicada. 
Uma das saídas encontradas pelas MPE nessa situação foi abril uma nova pessoa jurídica. Neste 
caso, em uma ficam os funcionários e a produção, sendo esta optante do Simples e na outra, 
tributada pelo presumido ou lucro real, são feitas as vendas da produção. A primeira faz remessa ou 
transferência de estoque para a segunda. 
Problema: possibilidade de ser visto como evasão fiscal. 
 
Pesquisadora:  Outros pontos a serem abordados caso não tenham sido ventilados na entrevista: 
 
impossibilidade de se aproveitar de outros benefícios e de parcelar débitos do Simples Nacional. Qual 
o impacto?  
- não afetou seus clientes. 
o Simples é usado para fins de planejamento tributário? 
Sim, como nos casos da terceirização da produção pela abertura de nova empresa. 
-  se as médias salariais das empresas optantes pelo simples é mais elevada do que as que não 
optaram; 
- as faixas são as mesmas, quase sempre no piso da categoria. 
-  as dificuldades enfrentadas para manutenção das micro e pequenas empresas no mercado e se 
estas dificuldades estão relacionadas ao regime de tributação escolhido; 
Entende que não pelo regime de tributação escolhido, mas sim pela alta incidência de tributos, seja 
pelo Simples ou pelos outros regimes. 
 
Pesquisadora:  identificar o grau de conhecimento e de interesse dos empresários das MPE sobre o 
associativismo das empresas optantes do SIMPLES, previsto na Lei Complementar nº 123/2006, 
como forma de gerar ganhos de escala nas compras e nas vendas; 
- entrevistado não tem conhecimento. 
 
Pesquisadora:  identificar as sugestões de alterações e mudanças nos regimes de tributação, 
provenientes dos empresários e contadores. 
 
Observações adicionais do entrevistado: 
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- Na visão do entrevistado, o Simples e o Mei não mudaram, significativamente, a realidade dos micro 
e pequenos empresários em comparação com o Simples Federal, como no caso da saída da 
informalidade. 
 
- No caso do setor calçadista, independente do regime de tributação escolhido, é muito importante ter 
uma produção e faturamento mínimo para o negócio ser viável, já que o custo da produção é alto e é 
alto, em grande parte, pela incidência de tributos. O que onera muito, quando fora do Simples, são as 
contribuições sobre o salário. Como a atividade tem mão de obra intensiva, acaba precisando de ter 
muitos funcionários e a tributação fica alta. 
 

 
Anotações de Entrevista – Entrevistado E (Contador) 
 
Número de MPE clientes: 160 MPE 
Percentual de MPE optantes do SIMPLES: aproximadamente 70 
 
 
Pesquisadora: Como é tomada a decisão sobre a escolha da forma de tributação? É feita uma 
análise comparativa entre os regimes tributários: Simples, Lucro Presumido e Lucro Real? 
Normalmente, para as novas empresas que se enquadram como MPE, de acordo com o Estatuto, o 
escritório aconselha fazer a opção pelo Simples.  
 
Então elas começam como Simples para irem verificando como fica a situação delas. Depois, é feita 
uma análise quando o faturamento da empresa começa a crescer. Então são feitos análises 
comparativas para verificar qual o melhor regime de tributação. Mas, normalmente, é o escritório que 
analisa isso e depois conversa com o cliente. 
 
Pesquisadora: Quais as principais razões da MPE não optar pelo Simples? 
- limite de faturamento 
- não ser vantajoso, quando a alíquota ultrapassa 11,2% ou 11,6% 
- no caso da indústria de calçados, pelo problema da não transferência de crédito de ICMS. 
 
Pesquisadora: A legislação sobre o Simples é de fácil entendimento e aplicação?  
No entender da entrevistada sim. Ela apontou que o Comitê Gestor tem grande poder de 
regulamentação, mas que isso é bom, pois continua estudando para corrigir as falhas do Simples. O 
excesso das normas é fruto da evolução das normas. Entende ser um aspecto positivo.  
 
Citou como exemplo o caso de algumas atividades que eram tributadas pelo anexo V, muito 
desvantajoso por não abranger a contribuição ao INSS, para serem incluídas no anexo III. O Comitê 
Gestor garante a evolução das normas a partir dos problemas na prática. 
 
Pesquisadora: A opção pelo tratamento tributário diferenciado provoca, de fato, a redução da carga 
tributária da MPE? 
No geral sim, mas quando o faturamento aumenta muito, ultrapassando um milhão e oitocentos mil, o 
regime já fica desinteressante, pelo fato da alíquota aumentar.  
Mas têm casos que não, como aqueles em que a MPE deve observar a tributação pelo Anexo V, no 
qual a alíquota é alta e o INSS fica de fora. 
 
Pesquisadora: A desoneração dos encargos sobre a folha de salários, a partir da tributação pelo 
Simples, contribui para que mais empresas saiam da informalidade?  
- A entrevistada entende que ajuda e ressalta que, neste aspecto, o Simples contribui para que novas 
empresas sejas abertas, legalmente, neste formato de micro ou pequena optante do regime 
diferenciado. Destacou que o pequeno empresário tem motivação, com esse regime, para abrir a 
empresa. 
 
Pesquisadora: O Simples contribui para a contratação de novos empregados, com registro em 
carteira ou simplesmente para a formalização daqueles empregados que não estavam registrados?  
 
Pesquisadora: Na sua opinião, a opção pelo tratamento tributário diferenciado implica, de fato, 
simplificação das obrigações tributárias acessórias? 
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A entrevistada disse que sim, que simplifica bastante, sobretudo na apuração dos tributos. Como ela 
é única, para seis tributos, facilita muito na apuração. Ademais, essa simplificação ajuda no melhor 
gerenciamento da incidência tributária. 
 
Pesquisadora: E quanto à nota fiscal eletrônica e questões relacionadas à substituição tributária? 
Quanto à nota fiscal eletrônica, acredita que ela vai complicar um pouco para as micro empresas, 
principalmente. Citou casos em que a micro não possui sequer um computador, o que poderá 
transferir mais responsabilidade para o escritório. 
 
Pesquisadora: É feita a contabilidade das MPE, ou observa a dispensa prevista no Estatuto? 
O escritório faz a contabilidade de todos os clientes micro e pequenas empresas, independente do 
tamanho. Isso ajuda gerenciar a carga tributária e analisar comparativamente os regimes de 
tributação. 
 
Pesquisadora: Na sua visão, quais as principais vantagens do SIMPLES? 
Melhor gerenciamento dos tributos e menor encargos sobre a folha de salários. A entrevistada 
ressaltou que no caso das MPE indústrias de calçados, com intensiva mão de obra, o Simples é 
muito vantajoso por reduzir bastante os encargos sobre as remunerações pagas. 
 
Pesquisadora: Na sua visão, quais as principais desvantagens do SIMPLES? 
O problema da transferência dos créditos de ICMS. 
Nos casos em que o faturamento fica próximo do limite legal, pois o Simples deixa de ser vantajoso já 
que a alíquota é mais alta. 
 
Pesquisadora: Na sua opinião, a opção pelo SIMPLES pode reduzir a mortalidade das MPE? 
PORQUE? 
 
Pesquisadora: Na sua opinião, o regime tributário adotado afeta a competitividade da empresa? 
 
Pesquisadora: É possível relacionar o tratamento tributário diferenciado às decisões relativas a 
novos investimentos; aumento do faturamento; aumento da produção ou aquisição de maquinários 
para aumento da planta; investimento em P&D; internacionalização? Por que e como? 
 
A entrevistada disse que, na sua visão, o Simples não é inibidor do crescimento da empresa. Citou 
casos dos seus clientes que começaram como optantes do Simples, se estruturaram e cresceram, 
faturando mais, acima do limite da Lei do Simples, tendo que sair do regime. Hoje estão no lucro real 
e a carga tributária está sendo bem suportada. Disse que essa situação aconteceu com cerca de 60% 
de MPE clientes. 
 
Comentou que, aproximadamente, as indústrias no LR têm uma tributação final, de 8% e no Simples 
de uma média de 11%. 
 
Pesquisadora: É possível relacionar o tratamento tributário diferenciado às decisões relativas a 
terceirização de trabalho ou novas contratações; salário dos empregados; treinamento dos 
empregados. Por que e como? 
Sim. A entrevistada entende que o Simples contribui para a formalização da empresa. Ela decide por 
começar certo e para a contratação de empregados. 
 
Pesquisadora: O regime de tributação escolhido influi nas relações comerciais da empresa? 
Sim. As MPE da indústria calçadista optaram por não aderir ao Simples pois ficam impedidas de 
transferir créditos de ICMS. Isso afeta suas relações comerciais com os clientes e fornecedores. 
 
Pesquisadora: Outros pontos a serem abordados caso não tenham sido ventilados na entrevista: 
 
a) transferência parcial de crédito de ICMS para o cliente. Qual o impacto disso? 
 
b) impossibilidade de se aproveitar de outros benefícios e de parcelar débitos do Simples Nacional. 
Qual o impacto? 
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c) o Simples é usado para fins de planejamento tributário? 
 
 Verificar: 
 
-  se as médias salariais das empresas optantes pelo simples é mais elevada do que as que não 
optaram; 
 
-  as dificuldades enfrentadas para manutenção das micro e pequenas empresas no mercado e se 
estas dificuldades estão relacionadas ao regime de tributação escolhido; 
 
Pesquisadora: identificar o grau de conhecimento e de interesse dos empresários das MPE sobre o 
associativismo das empresas optantes do SIMPLES, previsto na Lei Complementar nº 123/2006, 
como forma de gerar ganhos de escala nas compras e nas vendas; 
 
Pesquisadora: identificar as sugestões de alterações e mudanças nos regimes de tributação, 
provenientes dos empresários e contadores. 
 
 
Pesquisadora: Outras observações 
 
A entrevistada ressaltou que o regime da Lei 9.317/1996, do Simples Federal, era mais vantajoso 
para as MPE que podiam se valer do regime diferenciado para os tributos federais, aproveitando-se, 
principalmente, da redução dos encargos sobre a folha de salários e, para o ICMS, tributar como 
pessoa jurídica normal, podendo, assim, transferir, normalmente, os créditos de ICMS.  
 
Entende que da forma como está hoje, houve uma falha da LC 123/2006, que impediu a transferência 
do crédito. A entrevistada disse, ainda, que essa proibição, pelo que ela já leu e ouviu, existe em 
razão da grande tendência das mercadorias ficarem sujeitas à substituição tributária.  
 
Assim, como a tributação, pelo ICMS, ocorre integralmente na indústria, para toda a cadeia, não 
precisa ocorrer a transferência do crédito. Mas como para o calçados não tem ST, para essa indústria 
essa regra é ruim. 
 
Destacou outros pontos positivos da LC 123/2006, fora do campo tributário, como o processo mais 
simples e mais barato de abertura das MPE, embora o tempo continue o mesmo.  
 
O processo de baixa, para as empresas com débito, também está melhor, pois se elas ficam inativas 
por três anos, podem ser baixadas, sem a necessidade de quitar os débitos.  
 
 

 
Anotações de Entrevista – Entrevistado F (Empresário) 
 
 
Indústria familiar de calçados masculino. 
Empresa de Pequeno Porte 
Faturamento: de 240 mil a 2.400 milhões (confirmar com Luis) 
Produção: 250 pares/dia 
100% da produção é destinada ao mercado interno 
Capacidade de Produção: 350 pares/dia 
Número de empregados: 20 internos e 30 indiretos – terceirizados 
Preço médio sapato: 140 reais 
Respondentes: um dos sócios e uma gerente administrativa 
 
Forma de Tributação: 2007 e 2008 pelo Simples 
   2009 e 2010 pelo Lucro Presumido 
 
A empresa possui contabilidade. 
 
O regime de tributação é escolhido em conjunto pelos empresários e pelo contador. 
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Acreditam que de um modo geral, o regime tributário adotado aumenta a competitividade, pois 
entendem que o Simples ainda que com alíquotas progressivas, é vantajoso. Para os entrevistados, a 
opção pelo Simples impacta a lucratividade da empresa em razão do valor do tributo ser colocado no 
custo do produto. Assim, se o custo tributário, pelo Simples, é menor, a lucratividade é maior. 
 
A empresa saiu do Simples por problemas de transferência de credito de ICMS. Seus clientes 
aceitavam comprar da empresa, enquanto optante do Simples, apenas se concedessem o desconto 
correspondente à diferença do ICMS que não poderiam se creditar.  
 
Como esse desconto tornaria inviável a venda, por alterar muito o custo feito do produto, a empresa 
decidiu abrir mão do regime de tributação diferenciado para tributar pelo Lucro Presumido. Para os 
entrevistados, se a legislação mudar e permitir a transferência de crédito, é provável que retornem ao 
Simples, se o faturamento permanecer nos limites legais. 
 
Os entrevistaram destacaram que quando saíram do Simples, pelo faturamento que tinham, a 
alíquota do regime já estava em 12%. Assim, a tributação já estava muito onerosa. Mas com a 
transferência da tributação para o presumido, sentiram muito em relação às contribuições 
previdenciárias, que oneram significativamente a folha de salários. 
 
A escolha do regime tributário leva em consideração, no caso dessa EPP não só o aspecto tributário, 
mas também o comercial. 
 
De acordo com os entrevistados, o regime de tributação está relacionado a questões voltadas ao 
crescimento da empresa, como aquisição de novos mercados e desenvolvimento de novos produtos. 
Apresentaram um exemplo prático, ocorrido na empresa. Em 2009 passaram a industrializar um novo 
produto, mas como estavam no lucro presumido, o custo tributário ficou muito alto e tornou inviável a 
sua comercialização.  
 
Esclareceram que no setor deles, de calçados, o custo é determinante. O cliente quer comprar a um 
preço que se não for aquele por ele determinado, ele não compra. Assim, neste caso prático 
apresentado pelos entrevistados, o custo tributário do novo tributo, quando repassado ao preço final, 
deixou a operação com o produto desinteressante. 
 
Questionados sobre as dificuldades enfrentadas para a manutenção da empresa no mercado e se 
estas dificuldades estão relacionadas ao regime de tributação escolhido, os entrevistados disseram 
que a carga tributária é, hoje, um dos grandes entraves à manutenção da MPE no mercado, pois 
colocando os tributos no custo do produto, por serem muito altos, acabam elevando muito os preços. 
Para eles, o regime de tributação acaba influindo em razão do Simples tem uma carga menor de 
tributos. 
 
Para os entrevistados, o regime de tributação é determinante para legalizar empregados e decidir se 
vai contratar empregado interno ou terceirizar. Também é determinando para o valor do salário. 
 
Perguntados sobre as vantagens do Simples, quando eram optantes, ressaltaram que o regime 
diferenciado é interessante principalmente no tocante à simplificação das obrigações e ao próprio 
acompanhamento da incidência tributária.  
 
Como exemplo, citaram a apuração do ICMS: no Simples não precisavam ficar acompanhando e 
analisando a relação entre as compras e vendas. Diferentemente no presumido, precisam controlar 
para não deixar acontecer de, em um determinado mês, comprar pouco e vender muito, ensejando 
valor muito alto de ICMS. Também citaram que era menos trabalhoso controlar o caixa quando a 
tributação era pelo Simples. 
 
- os entrevistados desconhecem a previsão do associativismo na LC 123/2006, mas destacaram uma 
experiência que tiveram juntado ao SEBRAE, que promoveu uma oficina com aproximadamente 30 
empresas do setor calçadista.  
 
A idéia era partilhar conhecimentos, mas após alguns encontros, apenas duas empresas 
permaneceram na oficina, uma delas a entrevistada. Por essa experiência, os entrevistados 
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destacaram que o setor é muito competitivo e não é aberto à cooperação, com transferência de 
informações e experiências.  
 
Após apresentar a previsão legal do consórcio do Simples, para aumentar os ganhos de escala das 
MPE nas compras e vendas, os entrevistados disseram que não teriam interesse na sua 
implementação. 
 
 

 
Anotações de Entrevista – Entrevistado G (Empresário ) 
 
Banca de Pesponto de Cabedal. 
Microempresa 
 
Pesquisadora:  Como é tomada a decisão sobre a escolha da forma de tributação? É feita uma 
análise comparativa entre os regimes tributários: Simples, Lucro Presumido e Lucro Real? 
Não. A decisão da banca de pesponto entrar no simples foi única e exclusivamente do contador. O 
contador que orientou e a gente já entrou no SIMPLES. 
 
Pesquisadora: Quais as principais razões da MPE optar pelo Simples? 
Desde o início a empresa está no SIMPLES. As razões de início não foram analisadas. O contador é 
que decidiu pela opção, pela falta de conhecimento que eu tenho.  
 
Pesquisadora: A legislação sobre o Simples é de fácil entendimento e aplicação?  
Não conheço tudo, mas procuro perguntar ao contador algumas coisas. Algumas coisas que o 
contador passa são de fácil entendimento sim. 
 
Pesquisadora: A opção pelo tratamento tributário diferenciado enseja, de fato, a redução da carga 
tributária da MPE?  
Acho que não, pelo contrário. Teve até um aumento. Eu acho que o impostos está alto. Antes eu 
pagava 3 e agora 4,5%. Mas o SIMPLES é vantajoso porque depois a gente não paga o icms. A 
opção pelo simples é vantajosa. Desde quando começou a trabalhar autônomo eu fico no simples. 
 
Pesquisadora: A desoneração dos encargos sobre a folha de salários, a partir da tributação pelo 
Simples, contribui para que mais empresas saiam da informalidade?  
Com certeza. Essa é uma coisa boa porque com o simples eu pago o imposto Paga imposto no 
simples e a empresa consegue trabalhar legalmente.  
 
Pesquisadora: O Simples contribui para a contratação de novos empregados, com registro em 
carteira ou simplesmente para a formalização daqueles empregados que não estavam registrados?  
Registrado sim. Com certeza o simples é bom porque te dá mais facilidade de arrumar funcionário. O 
fato de estar no simples ajuda a registrar as pessoas que vem trabalhar com a gente pela redução da 
carga de salário. Outra coisa, a empresa que eu presto serviço me obriga a registrar o funcionário. 
Sem regitrar o funcionário eu não consigo serviço. Portanto, é essencial pq se não tem funcionários 
registrados nem tem o serviço. Além disso, ter o funcionário registrado fica mais fácil na hora de 
contratar, pois é o registro que estes funcionários querem. 
 
Pesquisadora: A opção pelo tratamento tributário diferenciado enseja, de fato, simplificação nas 
obrigações tributárias acessórias? 
Sim. Acho que sim. 
 
Pesquisadora: Na sua visão, quais as principais vantagens e desvantagens do SIMPLES? 
Vantagem – a vantagem do simples é trabalhar legalizado e não correr o risco de fiscal dentro da 
banca e ter como explicar o fiscal – a legalização é a maior vantagem 
Desvantagem – 4,5% fica cara perante o que era. Deveria ser menos a alíquota. 
 
Pesquisadora: Na sua opinião, a opção pelo SIMPLES pode reduzir a mortalidade das MPE? 
Acho que no futuro quem não pagar o simples não vai trabalhar. Vai ficar menos competitivo, além de 
que todas as empresas estão obrigando a isso. 
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Pesquisadora: O regime tributário adotado afeta a competitividade da empresa? 
E como afeta. Torna mais competitiva. Conheço outras bancas que não estão no simples e eu tenho 
mais facilidade que a outra banca, principalmente na contratação de empregados. 
 
Pesquisadora: É possível relacionar o tratamento tributário diferenciado às decisões relativas a: 
a) novos investimentos: não 
b) aumento do faturamento: não, o aumento do faturamento da empresa depende só de mim e de 
meu serviço 
c) aumento da produção ou aquisição de maquinários para aumento da planta: não,não ajuda em 
nada tudo depende de mim 
d) investimento em P&D: também não 
e) internacionalização: não 
 
Pesquisadora: É possível relacionar o tratamento tributário diferenciado às decisões relativas a: 
a) terceirização de trabalho ou novas contratações: eu não tenho nada terceirizado aqui na banca  
b) salário dos empregados: não. O fato de eu estar no SIMPLES não influi no valor que eu pago para 
os meus funcionáriostambém não 
c) treinamento dos empregados: depende da pessoa que está contratando. Algumas precisam de 
muito treinamento, outros não. Mas isso não é influenciado pelo simples. 
Por que e como? 
 
Pesquisadora: O regime de tributação escolhido tem relação com o acesso a novos mercados? 
Não é o caso da minha empresa. 
 
Pesquisadora: O regime de tributação escolhido influi nas relações comerciais da empresa? 
Não. 
 

 
Anotações de Entrevista – Entrevistado H (Empresário ) 
 
Loja de Compra e Venda de Máquinas para Calçados. 
Microempresa 
 
Pesquisadora: Como é tomada a decisão sobre a escolha da forma de tributação? É feita uma 
análise comparativa entre os regimes tributários: Simples, Lucro Presumido e Lucro Real? 
 
Entrevistado: A decisão é feita por mim e pelo contador. Juntos fizemos a análise dos regimes de 
tributação e verificamos que o SIMPLES era mais vantajoso. 
 
Pesquisadora: Quais as principais razões da MPE optar pelo Simples? 
 
Entrevistado: São duas razões da escolha. Duas situações diferentes. A primeira é que o custo caiu. 
N meu caso, que é comércio de máquinas, este é o principal fator. Para mim simplificou a tributação e 
reduziu a carga tributária. Este é o principal fator. O principal fator é o custo. O que hoje eu pago 8% 
antes eu pagava 12% de imposto. Outro ponto é  desvincular da fiscalização estadual. A  partir do 
momento que partiu para simples desvinculou da fiscalização estadual, porque o estado não tem 
mais interesse, uma vez que o simples federal unifica tudo. Existia uma preocupação com a 
fiscalização, porque eles são muito exigentes e é muito difícil fazer tudo adequado ainda.  
 
Pesquisadora: A legislação sobre o Simples é de fácil entendimento e aplicação?  
 
Entrevistado: Acho fácil. Eu particularmente acompanho certinho e sei tudo como funciona. Tenho 
administração tranqüila sobre ela. Eu administro certinho para não pagar muito imposto, pois faço 
uma média do faturamento.  
 
Pesquisadora: A opção SIMPLES provoca, de fato, a redução da carga tributária da MPE?  
 
Entrevistado: No meu caso de comércio de máquinas sim. Eu sei de casos que não compensa, 
como por exemplo algumas indústrias de calçados que eu conheço que dizem que não compensa. 
Principalmente, a desvantagem é o crédito de ICMS. No meu caso dos meus clientes que não têm 
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problema com isso. Eu não preciso de creditar ICMS. Para a indústria talvez não seja interessante. 
Eu não credito e nem passo crédito de ICMS para ninguém, e os meus parceiros não exigem. 
 
Pesquisadora: A desoneração dos encargos sobre a folha de salários, a partir da tributação pelo 
Simples, contribui para que mais empresas saiam da informalidade?  
 
Entrevistado: Contribui sim. O SIMPLES ajuda as empresas a saírem da informalidade. Eles saem 
porque o simples é vantajoso. Mas assim mesmo ainda dá um custo alto pois a alíquota é alta. 
 
Pesquisadora: O Simples contribui para a contratação de novos empregados, com registro em 
carteira ou simplesmente para a formalização daqueles empregados que não estavam registrados?  
 
Entrevistado: Olha, eu acho que  interfere sim, desde que a empresa tenha suporte para pagar todos 
os funcionários, o simples ajuda. Mas isso é coisa que eu tenho que administrar também, pois 
depende do lucro e do caixa da empresa. 
 
Pesquisadora: Na sua opinião, a opção pelo tratamento tributário diferenciado implica, de fato, 
simplificação das obrigações tributárias acessórias?  
 
Entrevistado: Acho que simplifica sim. 
 
Pesquisadora: E quanto à nota fiscal eletrônica e questões relacionadas à substituição tributária? 
 
Entrevistado: Eu vou começar a operar com a NFe no dia primeiro de julho. Já estou providenciando 
o certificado e vai começar em julho. 
 
Pesquisadora: É feita a contabilidade das MPE, ou observa a dispensa prevista no Estatuto? 
 
Entrevistado: Faz a contabilidade sim. 
 
Pesquisadora: Na sua visão, quais as principais vantagens do SIMPLES? 
 
Entrevistado: Acho que a principal vantegem do SIMPLES é mesmo a redução do custo 
 
Pesquisadora: Na sua visão, quais as principais desvantagens do SIMPLES? 
 
Entrevistado: Acho que o custo ainda é alto, e também o simples se mostra desvantajosos quando o 
cliente quer o crédito de ICMS e eu não posso dar. 
 
Pesquisadora: Na sua opinião, a opção pelo SIMPLES pode reduzir a mortalidade das MPE? 
 
Entrevistado: Pode influenciar mas muito pouco 
 
Pesquisadora: Na sua opinião, o regime tributário adotado afeta a competitividade da empresa? 
 
Entrevistado:Acho que afeta sim. As empresas ficam mais competitivas.  A partir do momento que 
reduz custo é claro que fica mais competitivo. 
 
Pesquisadora: É possível relacionar o tratamento tributário diferenciado às decisões relativas a 
novos investimentos; aumento do faturamento; aumento da produção ou aquisição de maquinários 
para aumento da planta; investimento em P&D; internacionalização? Por que e como? 
 
Entrevistado: Indiretamente, sim. Porque se você está tendo menor carga tributária, e fica mais 
competitivo, você fica mais disposto a investir e a ampliar sua estrutura, investimentos, etc. 
 
Pesquisadora: É possível relacionar o tratamento tributário diferenciado às decisões relativas a 
terceirização de trabalho ou novas contratações; salário dos empregados; treinamento dos 
empregados. Por que e como? 
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Entrevistado: Acho que influi sim. Se você fica mais competitivo e mais rentável, você pode ter a 
capacidade de contratar mais.  
 
Pesquisadora: O regime de tributação escolhido influi nas relações comerciais da empresa? 
 
Entrevistado: Influi sim. Você só aumenta suas relações comerciais por ficar mais competitivo. 
 
Pesquisadora: - transferência parcial de crédito de ICMS para o cliente. Qual o impacto disso? 
 
Entrevistado: O impacto é que para algumas empresas, como a indústria, o ICMS define se o 
simples vai ser vantajoso ou não.no meu caso meus parceiros não exigem. 
 
Pesquisadora:- o Simples é usado para fins de planejamento tributário? 
 
Entrevistado: eu uso o simples e administro o valor do imposto a ser pago. 
 
Pesquisadora: - As médias salariais das empresas optantes pelo simples é mais elevada? 
 
Entrevistado: Olha, quanto a isso não sei. O nível salário depende de uma série de fatores, o 
mercado, o faturamento da empresa, etc. Acho que não influi tanto não.  
 
Pesquisadora: sugestões de alterações e mudanças nos regimes de tributação, provenientes dos 
empresários e contadores. 
 
Entrevistado: A principal sugestão é quanto a redução do imposto. Quanto menor o imposto, mais a 
informalidade acaba. Diretamente com a informalidade e a competitividade. O governo deve reduzir o 
imposto mais a carga tributária, pois o simples ainda é caro. 
 

 
Anotações de Entrevista – Entrevistado I (Empresário ) 
 
Comércio e Representação de Couros. 
Microempresa 

Pesquisadora: Como é tomada a decisão sobre a escolha da forma de tributação? É feita uma 
análise comparativa entre os regimes tributários: Simples, Lucro Presumido e Lucro Real? 

Entrevistado: Eu tenho duas empresas, uma está no regime simples e outra no lucro presumido. Eu 
que escolhi os dois regimes. Fiz a análise e comparei os regimes. Escolhi pelo lucro presumido pois 
pela análise no lucro presumido no primeiro ano não precisa apresentar o lucro da empresa. O que vc 
compra, o caixa, etc, no lucro presumido não precisa apresentar, já no.lucro real tem que identificar. 

Pesquisadora: Quais as principais razões da MPE optar pelo Simples? 

Entrevistado: Principalmente por causa dos funcionários. No SIMPLES recolhe menos percentual de 
imposto por funcionário. Já fora do SIMPLES eu recolhia 23%.  

Pesquisadora: A legislação sobre o Simples é de fácil entendimento e aplicação?  

Entrevistado: É de fácil entendimento sim. Por esse fácil entendimento é que eu tenho as duas nas 
duas empresas. 

Pesquisadora: A opção pelo tratamento tributário diferenciado provoca, de fato, a redução da carga 
tributária da MPE?  

Entrevistado: Provoca, mas isso depende do faturamento, no caso pode ir de 5 a 12 %, dependendo 
do valor do faturamento. Até um certo valor é um percentual. Mas de grosso modo reduz. 

Pesquisadora: A desoneração dos encargos sobre a folha de salários, a partir da tributação pelo 
Simples, contribui para que mais empresas saiam da informalidade?  
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Entrevistado: Contribui sim. O SIMPLES acaba sendo um meio de sobreviver com menos dor. 

Pesquisadora: O Simples contribui para a contratação de novos empregados, com registro em 
carteira ou simplesmente para a formalização daqueles empregados que não estavam registrados?  

Entrevistado: Contribui. No caso de nossa empresa, eu só optei pelo simples por causa disso. Eu 
não fico nem um dia com funcionário sem registro. É mais fácil registrar um funcionário por noventa 
dias do que correr um risco de alguma ação trabalhista no futura. Eu acho que isso vale o mesmo 
para as outras empresas. Então acho que contribui sim. 

Pesquisadora: Na sua opinião, a opção pelo tratamento tributário diferenciado implica, de fato, 
simplificação das obrigações tributárias acessórias?  

Entrevistado: Veja bem, no meu caso eu tenho a opção por causa dos contratos dos funcionários. 
No caso de pequena empresa, que não fatura tanto que eu faturo, eu acho que ajuda bastante. Mas o 
SIMPLES é favorável sim. Como eu faturo no limite máximo, um milhão e duzentos mil, eu trabalho 
no SIMPLES e o outro no lucro presumido 

Pesquisadora: E quanto à nota fiscal eletrônica e questões relacionadas à substituição tributária? 

Entrevistado: Estou implantando. O SIMPLES já uma coisa definida. Tem que implantar já é nota 
eletrônica. 

Pesquisadora: É feita a contabilidade das MPE, ou observa a dispensa prevista no Estatuto? 

Entrevistado: A gente faz a contabilidade normal 

Pesquisadora: Na sua visão, quais as principais vantagens do SIMPLES? 

Entrevistado: A principal vantagem é mesmo a redução de encargo sobre os funcionários. 

Pesquisadora: Na sua visão, quais as principais desvantagens do SIMPLES? 

Entrevistado: A Cho que é quando não credita ICMS, pelo SIMPLES nacional. Sobre o total de 
empresas, há casos em que não credita e não debita ICMS. No meu caso que tem um faturamento 
maior, em alguns casos os clientes pedem. 

Pesquisadora: Na sua opinião, a opção pelo SIMPLES pode reduzir a mortalidade das MPE? 
PORQUE? 

Entrevistado: Olha, todas as empresas nascem no simples, a exceção é a atividade, que as vezes 
não permite. Eu acho que nem tanto, acho que não. A mortalidade está mais ligada com falta de 
planejamento, fluxo de caixa, capital de giro, etc. 

Pesquisadora: Na sua opinião, o regime tributário adotado afeta a competitividade da empresa? 

Entrevistado: Não. Principalmente pelos fatores acima. Acho que a competitividade está ligada com 
o planejamento. 

Pesquisadora: É possível relacionar o tratamento tributário diferenciado às decisões relativas a 
novos investimentos; aumento do faturamento; aumento da produção ou aquisição de maquinários 
para aumento da planta; investimento em P&D; internacionalização? Por que e como? 

Entrevistado: Não. Acho que não influi em nada com relação ao investimento. 

Pesquisadora: É possível relacionar o tratamento tributário diferenciado às decisões relativas a 
terceirização de trabalho ou novas contratações; salário dos empregados; treinamento dos 
empregados. se as médias salariais das empresas optantes pelo simples é mais elevada do que as 
que não optaram;Por que e como? 
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Entrevistado: Não. Não influi no salário, porque o recolhimento só deixa de pagar para o governo, a 
parte do funcionário pagar normal. É mais um benefício do funcionário. O salário está mais ligado 
com a qualidade da empresa. 

Pesquisadora: O regime de tributação escolhido influi nas relações comerciais da empresa? 

Entrevistado: No meu segmento ele atrapalha, principalmente por causa do crédito de ICMS. No 
caso das venda o SIMPLES atrapalha as relações comerciais que se torna menos viável por causa 
do crédito de ICMS. 

Pesquisadora:- o Simples é usado para fins de planejamento tributário? 

Entrevistado: Eu planejo e no meu caso estou no limite máximo. Numa pequena empresa, por 
exemplo de material de construção, lanchonete, etc, você pode regular o imposto sobre o 
faturamento, pode trabalhar nas faixas e controlar o planejamento do que vai pagar na empresa. 

Pesquisadora: sugestões de alterações e mudanças nos regimes de tributação, provenientes dos 
empresários e contadores. 

Entrevistado: A tributação que eu acho que nós brasileiros ficaríamos satisfeitos, é se houvesse uma 
redução. Agora teve o imposto com redução de IPI, e isso alavancou a economia. Acho justo um 
imposto de 9% ou 8% no total. É um imposto que as empresas pagariam e no final todo mundo não 
iria sonegar. No lucro presumido eu não credito PIS e COFINS, no real o resultado final fica mais caro 
10% que o lucro presumido. Acho que o imposto faz subir o custo das empresas. Devia ser menor. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Tipo de receita Tabela a ser utilizada

Revenda de mercadorias não sujeitas à 
substituição tributária, ou à tributação 
concentrada em uma única etapa 
(monofásica) e à antecipação tributária com 
encerramento de tributação, exceto as 
receitas decorrentes da revenda de 
mercadorias para exportação 

Anexo I 

Revenda de mercadorias sujeitas à 
substituição tributária, à tributação 
concentrada em uma única etapa 
(monofásica), ou, com relação ao ICMS, à 
antecipação tributária com encerramento de 
tributação, exceto as receitas decorrentes da 
revenda de mercadorias para exportação

Anexo I, desconsiderando-se o percentual relativo aos 
tributos incidentes sobre a revenda de mercadorias 
sujeitas à substituição tributária, ou à tributação 
concentrada em uma única etapa (monofásica), ou, 
com relação ao ICMS, à antecipação tributária com 
encerramento de tributação, conforme o caso 

Revenda de mercadorias para exportação 
Anexo I, desconsiderando-se os percentuais relativos 
ao ICMS, COFINS e PIS/PASEP 

 

Industrialização  
Tipo de receita Tabela a ser utilizada 

Venda de mercadorias por elas industrializadas 
não sujeitas à substituição tributária, à tributação 
concentrada em uma única etapa (monofásica), 
ou, com relação ao ICMS, à antecipação 
tributária com encerramento de tributação exceto 
as receitas decorrentes da venda de mercadorias 
por elas industrializadas para exportação 

Anexo II 

Venda de mercadorias por elas industrializadas 
sujeitas à substituição tributária, ou à tributação 
concentrada em uma única etapa (monofásica), 
ou, com relação ao ICMS, à antecipação 
tributária com encerramento de tributação, exceto 
as receitas decorrentes da venda de mercadorias 
por elas industrializadas para exportação

Anexo II, desconsiderando-se o percentual 
relativo aos tributos incidentes sobre a venda de 
mercadorias sujeitas à substituição tributária, ou 
à tributação concentrada em uma única etapa 
(monofásica), ou, com relação ao ICMS, à 
antecipação tributária com encerramento de 
tributação, conforme o caso 

Venda de mercadorias por elas industrializadas 
para exportação 

Anexo II, desconsiderando-se os percentuais 
relativos ao ICMS, IPI, COFINS e PIS/PASEP

 

 

Locação de bens móveis  

Tipo de receita Tabela a ser utilizada

Locação de bens móveis Anexo III, desconsiderando-se os percentuais relativos ao ISS 
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Prestação de serviços  

Tipo de receita 

Sem retenção 
ou 
substituição 
tributária, com 
ISS devido a 
outro 
Município 

Sem retenção 
ou 
substituição 
tributária, com 
ISS devido ao 
próprio 
Município 

Com retenção ou com 
substituição tributária do 
ISS 

Creche, pré-escola e estabelecimento de ensino 
fundamental, escolas técnicas, profissionais e de 
ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, 
cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para 
concursos, gerenciais e escolas livres (exceto 
academias de dança, de capoeira, de ioga e de 
artes marciais e academias de atividades físicas, 
desportivas, de natação e escolas de esportes); 
agência terceirizada de correios; agência de 
viagem e turismo; centro de formação de 
condutores de veículos automotores de transporte 
terrestre de passageiros e de carga; agência 
lotérica; serviços de instalação, de reparos e de 
manutenção em geral, bem como de usinagem, 
solda, tratamento e revestimento em metais; 
transporte municipal de passageiros; produções 
cinematográficas, audiovisuais, artísticas e 
culturais, sua exibição ou apresentação, inclusive 
no caso de música, literatura, artes cênicas, artes 
visuais, cinematográficas e audiovisuais (a partir de 
1º de janeiro de 2010); outros serviços que não 
tenham sido objeto de vedação expressa. 

Anexo III Anexo III 

Anexo III, 
desconsiderando-se 
os percentuais 
relativos ao ISS 

Construção de imóveis e obras de engenharia em 
geral, inclusive sob a forma de subempreitada, 
execução de projetos e serviços de paisagismo, 
bem como decoração de interiores; serviço de 
vigilância, limpeza ou conservação 

Anexo IV Anexo IV 

Anexo IV, 
desconsiderando-se 
os percentuais 
relativos ao ISS 

Cumulativamente administração e locação de 
imóveis de terceiros; academias de dança, de 
capoeira, de ioga e de artes marciais; academias 
de atividades físicas, desportivas, de natação e 
escolas de esportes; elaboração de programas de 
computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde 
que desenvolvidos em estabelecimento do optante; 
licenciamento ou cessão de direito de uso de 
programas de computação; planejamento, 
confecção, manutenção e atualização de páginas 
eletrônicas, desde que realizados em 
estabelecimento do optante; empresas montadoras 
de estandes para feiras; laboratórios de análises 
clínicas ou de patologia clínica; serviços de 
tomografia, diagnósticos médicos por imagem, 
registros gráficos e métodos óticos, bem como 
ressonância magnética; serviços de prótese em 
geral. 

Anexo V, 
adicionando-
se os 
percentuais 
do ISS 
previstos no 
Anexo IV 

Anexo V, 
adicionando-
se os 
percentuais 
do ISS 
previstos no 
Anexo IV 

Anexo V, sem a 
adição dos 
percentuais relativos 
ao ISS 
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Anexo 2 – Anexos da Lei Complementar nº123/2006 (alterados pelo artigo 5º, 

da Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008) 

 

I - Comércio  
 

Receita Bruta em 12 meses 
(em R$) 

ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS

Até 120.000,00  4,00%  0,00% 0,00% 0,00%  0,00%  2,75% 1,25% 

De 120.000,01 a 240.000,00  5,47%  0,00% 0,00% 0,86% 0,00%  2,75% 1,86% 

De 240.000,01 a 360.000,00  6,84%  0,27% 0,31% 0,95%  0,23%  2,75% 2,33% 

De 360.000,01 a 480.000,00  7,54%  0,35% 0,35% 1,04%  0,25%  2,99% 2,56% 

De 480.000,01 a 600.000,00  7,60%  0,35% 0,35% 1,05%  0,25%  3,02% 2,58% 

De 600.000,01 a 720.000,00  8,28%  0,38% 0,38% 1,15%  0,27%  3,28% 2,82% 

De 720.000,01 a 840.000,00  8,36%  0,39% 0,39% 1,16%  0,28%  3,30% 2,84% 

De 840.000,01 a 960.000,00  8,45%  0,39% 0,39% 1,17%  0,28%  3,35% 2,87% 

De 960.000,01 a 
1.080.000,00  

9,03%  0,42% 0,42% 1,25%  0,30%  3,57% 3,07% 

De 1.080.000,01 a 
1.200.000,00  

9,12%  0,43% 0,43% 1,26%  0,30%  3,60% 3,10% 

De 1.200.000,01 a 
1.320.000,00  

9,95%  0,46% 0,46% 1,38%  0,33%  3,94% 3,38% 

De 1.320.000,01 a 
1.440.000,00  

10,04%  0,46% 0,46% 1,39%  0,33%  3,99% 3,41% 

De 1.440.000,01 a 
1.560.000,00  

10,13%  0,47% 0,47% 1,40%  0,33%  4,01% 3,45% 

De 1.560.000,01 a 
1.680.000,00  

10,23%  0,47% 0,47% 1,42%  0,34%  4,05% 3,48% 

De 1.680.000,01 a 
1.800.000,00  

10,32%  0,48% 0,48% 1,43%  0,34%  4,08% 3,51% 

De 1.800.000,01 a 
1.920.000,00  

11,23% 0,52% 0,52% 1,56%  0,37%  4,44% 3,82% 

De 1.920.000,01 a 
2.040.000,00  

11,32% 0,52% 0,52% 1,57%  0,37%  4,49% 3,85% 

De 2.040.000,01 a 
2.160.000,00  

11,42% 0,53% 0,53% 1,58%  0,38%  4,52% 3,88% 

De 2.160.000,01 a 
2.280.000,00  

11,51% 0,53% 0,53% 1,60%  0,38%  4,56% 3,91% 

De 2.280.000,01 a 
2.400.000,00  

11,61% 0,54% 0,54% 1,60%  0,38%  4,60% 3,95% 
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II - Indústria  
 

Receita Bruta em 
12 meses (em R$) 

ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS IPI 

Até 120.000,00  4,50%  0,00% 0,00% 0,00%  0,00%  2,75%  1,25% 0,50% 

De 120.000,01 a 
240.000,00  

5,97%  0,00% 0,00% 0,86%  0,00%  2,75%  1,86% 0,50% 

De 240.000,01 a 
360.000,00  

7,34%  0,27% 0,31% 0,95%  0,23%  2,75%  2,33% 0,50% 

De 360.000,01 a 
480.000,00  

8,04%  0,35% 0,35% 1,04%  0,25%  2,99%  2,56% 0,50% 

De 480.000,01 a 
600.000,00  

8,10%  0,35% 0,35% 1,05%  0,25%  3,02%  2,58% 0,50% 

De 600.000,01 a 
720.000,00  

8,78%  0,38% 0,38% 1,15%  0,27%  3,28%  2,82% 0,50% 

De 720.000,01 a 
840.000,00  

8,86%  0,39% 0,39% 1,16%  0,28%  3,30%  2,84% 0,50% 

De 840.000,01 a 
960.000,00  

8,95%  0,39% 0,39% 1,17%  0,28%  3,35%  2,87% 0,50% 

De 960.000,01 a 
1.080.000,00  

9,53%  0,42% 0,42% 1,25%  0,30%  3,57%  3,07% 0,50% 

De 1.080.000,01 a 
1.200.000,00  

9,62%  0,42% 0,42% 1,26%  0,30%  3,62%  3,10% 0,50% 

De 1.200.000,01 a 
1.320.000,00  

10,45%  0,46% 0,46% 1,38%  0,33%  3,94%  3,38% 0,50% 

De 1.320.000,01 a 
1.440.000,00  

10,54%  0,46% 0,46% 1,39%  0,33%  3,99%  3,41% 0,50% 

De 1.440.000,01 a 
1.560.000,00  

10,63%  0,47% 0,47% 1,40%  0,33%  4,01%  3,45% 0,50% 

De 1.560.000,01 a 
1.680.000,00  

10,73%  0,47% 0,47% 1,42%  0,34%  4,05%  3,48% 0,50% 

De 1.680.000,01 a 
1.800.000,00  

10,82%  0,48% 0,48% 1,43%  0,34%  4,08%  3,51% 0,50% 

De 1.800.000,01 a 
1.920.000,00 

11,73% 0,52% 0,52% 1,56%  0,37%  4,44%  3,82% 0,50% 

De 1.920.000,01 a 
2.040.000,00  

11,82% 0,52% 0,52% 1,57%  0,37%  4,49%  3,85% 0,50% 

De 2.040.000,01 a 
2.160.000,00  

11,92% 0,53% 0,53% 1,58%  0,38%  4,52%  3,88% 0,50% 

De 2.160.000,01 a 
2.280.000,00  

12,01% 0,53% 0,53% 1,60%  0,38%  4,56%  3,91% 0,50% 

De 2.280.000,01 a 
2.400.000,00 

12,11% 0,54% 0,54% 1,60%  0,38%  4,60%  3,95% 0,50% 
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III - Serviços e Locação de Bens Móveis  

 
Receita Bruta em 12 meses 

(em R$) 
ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ISS 

Até 120.000,00  6,00%  0,00% 0,00% 0,00%  0,00%  4,00% 2,00% 

De 120.000,01 a 240.000,00  8,21%  0,00% 0,00% 1,42%  0,00%  4,00% 2,79% 

De 240.000,01 a 360.000,00  10,26%  0,48% 0,43% 1,43%  0,35%  4,07% 3,50% 

De 360.000,01 a 480.000,00  11,31%  0,53% 0,53% 1,56%  0,38%  4,47% 3,84% 

De 480.000,01 a 600.000,00  11,40%  0,53% 0,52% 1,58%  0,38%  4,52% 3,87% 

De 600.000,01 a 720.000,00  12,42%  0,57% 0,57% 1,73%  0,40%  4,92% 4,23% 

De 720.000,01 a 840.000,00  12,54%  0,59% 0,56% 1,74%  0,42%  4,97% 4,26% 

De 840.000,01 a 960.000,00  12,68%  0,59% 0,57% 1,76%  0,42%  5,03% 4,31% 

De 960.000,01 a 
1.080.000,00  

13,55%  0,63% 0,61% 1,88%  0,45%  5,37% 4,61% 

De 1.080.000,01 a 
1.200.000,00  

13,68%  0,63% 0,64% 1,89%  0,45%  5,42% 4,65% 

De 1.200.000,01 a 
1.320.000,00  

14,93%  0,69% 0,69% 2,07%  0,50%  5,98% 5,00% 

De 1.320.000,01 a 
1.440.000,00  

15,06%  0,69% 0,69% 2,09%  0,50%  6,09% 5,00% 

De 1.440.000,01 a 
1.560.000,00  

15,20%  0,71% 0,70% 2,10%  0,50%  6,19% 5,00% 

De 1.560.000,01 a 
1.680.000,00  

15,35%  0,71% 0,70% 2,13%  0,51%  6,30% 5,00% 

De 1.680.000,01 a 
1.800.000,00  

15,48%  0,72% 0,70% 2,15%  0,51%  6,40% 5,00% 

De 1.800.000,01 a 
1.920.000,00  

16,85%  0,78% 0,76% 2,34%  0,56%  7,41% 5,00% 

De 1.920.000,01 a 
2.040.000,00  

16,98%  0,78% 0,78% 2,36%  0,56%  7,50% 5,00% 

De 2.040.000,01 a 
2.160.000,00  

17,13%  0,80% 0,79% 2,37%  0,57%  7,60% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 
2.280.000,00  

17,27%  0,80% 0,79% 2,40%  0,57%  7,71% 5,00% 

De 2.280.000,01 a 
2.400.000,00  

17,42%  0,81% 0,79% 2,42%  0,57%  7,83% 5,00% 
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IV - Serviços  

 

Receita Bruta em 12 meses (em 
R$) 

ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP ISS 

Até 120.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%

De 120.000,01 a 240.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%

De 240.000,01 a 360.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%

De 360.000,01 a 480.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%

De 480.000,01 a 600.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%

De 600.000,01 a 720.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%

De 720.000,01 a 840.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%

De 840.000,01 a 960.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%

De 960.000,01 a 1.080.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%

De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%

De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%

De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%

De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%

De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%

De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%

De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%
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V  

1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo: 2) Nas hipóteses em que (r) corresponda aos 
intervalos centesimais da Tabela V-A, onde "<" significa menor que, ">" significa maior que, "=<" 
significa igual ou menor que e ">=" significa maior ou igual que, as alíquotas do Simples Nacional 
relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP corresponderão ao seguinte: 3) Somar-se-á a 
alíquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP apurada na forma 
acima a parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo IV. 

Receita Bruta em 12 
meses (em R$) 

(r)<0,10 
0,10=< (r) 
e (r) < 0,15

0,15=< (r) 
e (r) < 0,20

0,20=< (r) 
e (r) < 0,25

0,25=< (r) 
e (r) < 0,30

0,30=< (r) 
e (r) < 0,35 

0,35=< (r) 
e (r) < 0,40

(r) >= 
0,40 

Até 120.000,00  17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00% 

De 120.000,01 a 
240.000,00 

17,52% 15,75% 13,90% 12,60% 12,33% 10,72% 9,10% 8,48% 

De 240.000,01 a 
360.000,00 

17,55% 15,95% 14,20% 12,90% 12,64% 11,11% 9,58% 9,03% 

De 360.000,01 a 
480.000,00 

17,95% 16,70% 15,00% 13,70% 13,45% 12,00% 10,56% 9,34% 

De 480.000,01 a 
600.000,00 

18,15% 16,95% 15,30% 14,03% 13,53% 12,40% 11,04% 10,06% 

De 600.000,01 a 
720.000,00 

18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 12,60% 11,60% 10,60% 

De 720.000,01 a 
840.000,00 

18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 12,68% 11,68% 10,68% 

De 840.000,01 a 
960.000,00 

18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69% 

De 960.000,01 a 
1.080.000,00 

18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 13,08% 12,08% 11,08% 

De 1.080.000,01 a 
1.200.000,00 

18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 13,09% 12,09% 11,09% 

De 1.200.000,01 a 
1.320.000,00 

18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 13,61% 12,78% 11,87% 

De 1.320.000,01 a 
1.440.000,00 

19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,89% 13,15% 12,28% 

De 1.440.000,01 a 
1.560.000,00 

19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 14,17% 13,51% 12,68% 

De 1.560.000,01 a 
1.680.000,00 

19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,61% 14,04% 13,26% 

De 1.680.000,01 a 
1.800.000,00 

20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,52% 15,03% 14,29% 

De 1.800.000,01 a 
1.920.000,00 

21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 16,32% 15,93% 15,23% 

De 1.920.000,01 a 
2.040.000,00 

21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,82% 16,38% 16,17% 

De 2.040.000,01 a 
2.160.000,00 

22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 17,22% 16,82% 16,51% 

De 2.160.000,01 a 
2.280.000,00 

22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,44% 17,21% 16,94% 

De 2.280.000,01 a 
2.400.000,00 

22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18% 
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ANEXO VI - Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Capítulos I ao IV) 
DOU de 15.12.2006 - Republicada no DOU de 31/01/2009 (Edição Extra) 
 

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis 
nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei 
Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nºs 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 
9.841, de 5 de outubro de 1999. 
Alterada pela Lei Complementar n° 127, de 14 de agosto de 2007. 
Alterada pela Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008. 
Republicação em atendimento ao disposto no art. 6º da Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 
2008. 
Alterada pela Lei Complementar n° 133, de 28 de dezembro de 2009. 

  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 

Complementar: 
 
CAPÍTULO I 
 
Disposições Preliminares 
Art. 1º  Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere:  

I – à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias;  

II – ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias;  
III – ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes 

Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão.  
§ 1º  Cabe ao Comitê Gestor de que trata o inciso I do caput do art. 2º desta Lei Complementar apreciar a necessidade de 

revisão dos valores expressos em moeda nesta Lei Complementar. 
§ 2º  (VETADO). 
Art. 2º  O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte de que 

trata o art. 1º desta Lei Complementar será gerido pelas instâncias a seguir especificadas: 
I – Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por 4 (quatro) representantes da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) 
dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008)  

II – Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a participação dos órgãos federais 
competentes e das entidades vinculadas ao setor, para tratar dos demais aspectos, ressalvado o disposto no inciso III do caput 
deste artigo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 

III – Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, 
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, composto por representantes da União, dos 
Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e demais órgãos de apoio e de registro empresarial, na forma definida pelo Poder 
Executivo, para tratar do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 

§ 1º Os Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo serão presididos e coordenados por representantes 
da União. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 

§ 2º Os representantes dos Estados e do Distrito Federal nos Comitês referidos nos incisos I e III do caput deste artigo 
serão indicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e os dos Municípios serão indicados, um pela 
entidade representativa das Secretarias de Finanças das Capitais e outro pelas entidades de  representação nacional dos 
Municípios brasileiros. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 

§ 3º As entidades de representação referidas no inciso III do caput e no § 2º deste artigo serão aquelas regularmente 
constituídas há pelo menos 1 (um) ano antes da publicação desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar 
nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 

§ 4º Os Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo elaborarão seus regimentos internos mediante 
resolução. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 

§ 5º  O Fórum referido no inciso II do caput deste artigo, que tem por finalidade orientar e assessorar a formulação e 
coordenação da política nacional de desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte, bem como 
acompanhar e avaliar a sua implantação, será presidido e coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior. 

§ 6º Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete regulamentar a opção, exclusão, tributação, 
fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime de que trata o art. 12 desta 
Lei Complementar, observadas as demais disposições desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 
2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 

§ 7º Ao Comitê de que trata o inciso III do caput deste artigo compete, na forma da lei, regulamentar a inscrição, cadastro, 
abertura, alvará, arquivamento, licenças, permissão, autorização, registros e demais itens relativos à abertura, legalização e 
funcionamento de empresários e de pessoas jurídicas de qualquer porte, atividade econômica ou composição societária. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

§ 8º Os membros dos Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo serão designados, respectivamente, 
pelos Ministros de Estado da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mediante indicação dos órgãos e 
entidades vinculados. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

CAPÍTULO II 
Da Definição de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte 
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Art. 3º  Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a 
sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso, desde que: 

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois 
milhões e quatrocentos  mil reais). 

§ 1º  Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços nas 
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as 
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

§ 2º  No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o caput deste artigo será 
proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, 
inclusive as frações de meses. 

§ 3º  O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou empresa de 
pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a 
contratos por elas anteriormente firmados. 

§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de 
que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) 

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba 

tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 
que trata o inciso II do caput deste artigo; 

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta 
Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita 
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade 

de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários 
e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha 
ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  

X – constituída sob a forma de sociedade por ações. 
§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do § 4º deste artigo não se aplica à participação no capital de cooperativas de crédito, 

bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na 
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades 
de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a 
defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) 

§ 6º  Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações previstas nos 
incisos do § 4º deste artigo, será excluída do regime de que trata esta Lei Complementar, com efeitos a partir do mês seguinte 
ao que incorrida a situação impeditiva. 

§ 7º  Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de atividades, a microempresa que, no ano-calendário, 
exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição 
de empresa de pequeno porte. 

§ 8º  Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de atividades, a empresa de pequeno porte que, no ano-
calendário, não ultrapassar o limite de receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário 
seguinte, à condição de microempresa. 

§ 9º  A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do 
caput deste artigo fica excluída, no ano-calendário seguinte, do regime diferenciado e favorecido previsto por esta Lei 
Complementar para todos os efeitos legais. 

§ 10.  A microempresa e a empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de atividade 
ultrapassarem o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse 
período estarão excluídas do regime desta Lei Complementar, com efeitos retroativos ao início de suas atividades. 

§ 11.  Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados e seus respectivos Municípios adotarem o disposto nos incisos I e II do 
caput do art. 19 e no art. 20 desta Lei Complementar, caso a receita bruta auferida durante o ano-calendário de início de 
atividade ultrapasse o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), respectivamente, 
multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse período, estará excluída do regime tributário previsto nesta Lei 
Complementar em relação ao pagamento dos tributos estaduais e municipais, com efeitos retroativos ao início de suas 
atividades. 

§ 12.  A exclusão do regime desta Lei Complementar de que tratam os §§ 10 e 11 deste artigo não retroagirá ao início das 
atividades se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) dos respectivos limites 
referidos naqueles parágrafos, hipóteses em que os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-calendário subseqüente. 

CAPÍTULO III 
Da Inscrição e Da Baixa 
Art. 4º  Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de 

empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de 
empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, 
e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a 
linearidade do processo, da perspectiva do usuário. 
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§ 1º O processo de registro do Microempreendedor Individual de que trata o art. 18-A desta Lei Complementar deverá ter 
trâmite especial, opcional para o empreendedor na forma a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009). 

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o ente federado que acolher o pedido de registro do Microempreendedor Individual 
deverá utilizar formulários com os requisitos mínimos constantes do art. 968 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – 
Código Civil, remetendo mensalmente os requerimentos originais ao órgão de registro do comércio, ou seu conteúdo em meio 
eletrônico, para efeito de inscrição, na forma a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de 
efeitos: 1º de julho de 2009). 

§ 3º Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e demais custos relativos à abertura, à 
inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro e aos demais itens relativos ao disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009). 

Art. 5º  Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, no 
âmbito de suas atribuições, deverão manter à disposição dos usuários, de forma presencial e pela rede mundial de 
computadores, informações, orientações e instrumentos, de forma integrada e consolidada, que permitam pesquisas prévias às 
etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário certeza 
quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição.  

Parágrafo único.  As pesquisas prévias à elaboração de ato constitutivo ou de sua alteração deverão bastar a que o 
usuário seja informado pelos órgãos e entidades competentes: 

I - da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de exercício da atividade desejada no local 
escolhido; 

II - de todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção de licenças de autorização de funcionamento, segundo a 
atividade pretendida, o porte, o grau de risco e a localização; e 

III - da possibilidade de uso do nome empresarial de seu interesse.  
Art. 6º  Os requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, para os fins de 

registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos 
órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, no âmbito de suas competências.  

§ 1º  Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas que sejam responsáveis pela emissão de 
licenças e autorizações de funcionamento  somente realizarão vistorias após o início de operação do estabelecimento, quando 
a atividade, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento.  

§ 2º  Os órgãos e entidades competentes definirão, em 6 (seis) meses, contados da publicação desta Lei Complementar, 
as atividades cujo grau de risco seja considerado alto e que exigirão vistoria prévia.  

Art. 7º  Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, os Municípios emitirão Alvará de 
Funcionamento Provisório, que permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro.  

Parágrafo único. Nos casos referidos no caput deste artigo, poderá o Município conceder Alvará de Funcionamento 
Provisório para o microempreendedor individual, para microempresas e para empresas de pequeno porte: (Incluído pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 

I – instaladas em áreas desprovidas de regulação fundiária legal ou com regulamentação precária; ou (Incluído pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 

II – em residência do microempreendedor individual ou do titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na hipótese em que a atividade não gere grande circulação de pessoas. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
(produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 

Art. 8º  Será assegurado aos empresários entrada única de dados cadastrais e de documentos, resguardada a 
independência das bases de dados e observada a necessidade de informações por parte dos órgãos e entidades que as 
integrem.  

Art. 9º  O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas 
jurídicas em qualquer órgão envolvido no registro empresarial e na abertura da empresa, dos 3 (três) âmbitos de governo, 
ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou 
acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo 
das responsabilidades do empresário, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de 
extinção.  

§ 1º  O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos constitutivos de empresários, de sociedades empresárias e de 
demais equiparados que se enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o arquivamento de 
suas alterações são dispensados das seguintes exigências: 

I – certidão de inexistência de condenação criminal, que será substituída por declaração do titular ou administrador, firmada 
sob as penas da lei, de não estar impedido de exercer atividade mercantil ou a administração de sociedade, em virtude de 
condenação criminal; 

II – prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza.  
§ 2º  Não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte o disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 8.906, de 4 

de julho de 1994. 
§ 3º No caso de existência de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas referido no caput deste artigo, o titular, 

o sócio ou o administrador da microempresa e da empresa de pequeno porte que se encontre sem movimento há mais de 3 
(três) anos poderá solicitar a baixa nos registros dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais independentemente do 
pagamento de débitos tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das respectivas declarações nesses 
períodos, observado o disposto nos §§ 4º e 5º deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

§ 4º A baixa referida no § 3º deste artigo não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, 
contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática, comprovada e apurada 
em processo administrativo ou judicial, de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas microempresas, pelas 
empresas de pequeno porte ou por seus sócios ou administradores. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

§ 5º A solicitação de baixa na hipótese prevista no § 3º deste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares, dos 
sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores. (Incluído pela Lei Complementar nº 
128, de 2008) 

§ 6º Os órgãos referidos no caput deste artigo terão o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivar a baixa nos respectivos 
cadastros. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
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§ 7º Ultrapassado o prazo previsto no § 6º deste artigo sem manifestação do órgão competente, presumir-se-á a baixa dos 
registros das microempresas e a das empresas de pequeno porte. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

§ 8º Excetuado o disposto nos §§ 3º a 5º deste artigo, na baixa de microempresa ou de empresa de pequeno porte aplicar-
se-ão as regras de responsabilidade previstas para as demais pessoas jurídicas. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 
2008) 

§ 9º Para os efeitos do § 3º deste artigo, considera-se sem movimento a microempresa ou a empresa de pequeno porte 
que não apresente mutação patrimonial e atividade operacional durante todo o ano-calendário. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) 

Art. 10.  Não poderão ser exigidos pelos órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 
(três) âmbitos de governo: 

I – excetuados os casos de autorização prévia, quaisquer documentos adicionais aos requeridos pelos órgãos executores 
do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

II – documento de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde será instalada a sede, filial ou outro 
estabelecimento, salvo para comprovação do endereço indicado; 

III – comprovação de regularidade de prepostos dos empresários ou pessoas jurídicas com seus órgãos de classe, sob 
qualquer forma, como requisito para deferimento de ato de inscrição, alteração ou baixa de empresa, bem como para 
autenticação de instrumento de escrituração. 

Art. 11.  Fica vedada a instituição de qualquer tipo de exigência de natureza documental ou formal, restritiva ou 
condicionante, pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, que exceda o 
estrito limite dos requisitos pertinentes à essência do ato de registro, alteração ou baixa da empresa.  

CAPÍTULO IV 
DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
Seção I 
Da Instituição e Abrangência 
Art. 12.  Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. 
Art. 13.  O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes 

impostos e contribuições: 
I – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; 
II – Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste artigo; 
III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; 
IV – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste 

artigo; 
V – Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste artigo; 
VI – Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 

da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às 
atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 

VII – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; 

VIII – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 
§ 1º  O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na 

qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas 
jurídicas: 

I – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF; 
II – Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros - II; 
III – Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados - IE; 
IV – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

(produção de efeitos: 1º de julho de 2007). 
V – Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável; 
VI – Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienação de bens do ativo permanente; 
VII – Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 

Financeira - CPMF; 
VIII – Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
IX – Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao trabalhador; 
X – Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual; 
XI – Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica a pessoas físicas; 
XII – Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação de bens e serviços; 
XIII – ICMS devido: 
a) nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição tributária; 
b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da legislação estadual ou distrital vigente; 
c) na entrada, no território do Estado ou do Distrito Federal, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e 

gasosos dele derivados, bem como energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização; 
d) por ocasião do desembaraço aduaneiro; 
e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de documento fiscal; 
f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal; 
g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições 

em outros Estados e Distrito Federal: (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
1. com encerramento da tributação, observado o disposto no inciso IV do § 4º do art. 18 desta Lei Complementar; (Incluído 

pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
2. sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, 

sendo vedada a agregação de qualquer valor; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
h) nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias, não sujeitas ao regime de antecipação 

do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual; (Incluído pela Lei Complementar nº 
128, de 2008) 

XIV – ISS devido: 
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a) em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária ou retenção na fonte; 
b) na importação de serviços; 
XV - demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, não relacionados nos 

incisos anteriores.  
§ 2º  Observada a legislação aplicável, a incidência do imposto de renda na fonte, na hipótese do inciso V do § 1º deste 

artigo, será definitiva. 
§ 3º  As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento 

das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de 
formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de 
serviço social autônomo. 

§ 4º  (VETADO). 
§ 5º A diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que tratam as alíneas g e h do inciso XIII do § 1º deste artigo 

será calculada tomando-se por base as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacional: (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
I – disciplinará a forma e as condições em que será atribuída à microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo 

Simples Nacional a qualidade de substituta tributária; e (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
II – poderá disciplinar a forma e as condições em que será estabelecido o regime de antecipação do ICMS previsto na 

alínea g do inciso XIII do § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
Art. 14.  Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, os valores 

efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples 
Nacional, salvo os que corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados. 

§ 1º  A isenção de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata 
o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de fonte, ou da 
receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste, subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional no 
período. 

§ 2º  O disposto no § 1º deste artigo não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica manter escrituração contábil e 
evidenciar lucro superior àquele limite. 

Art. 15.  (VETADO). 
Art. 16.  A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de 

pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário. 
§ 1º  Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á microempresa ou empresa de pequeno porte 

aquela cuja receita bruta no ano-calendário anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites previstos no art. 3º 
desta Lei Complementar. 

§ 2º  A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo 
efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo. 

§ 3º  A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que exercida nos termos, prazo e condições a 
serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor a que se refere o caput deste artigo. 

§ 4º  Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1º de julho de 2007, as microempresas e empresas de 
pequeno porte regularmente optantes pelo regime tributário de que trata a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as 
que estiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 127, de 2007) (produção de efeitos: 1º de julho de 2007) 

§ 5º  O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4º deste artigo. 
§ 6º  O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante ato da Administração Tributária segundo 

regulamentação do Comitê Gestor. 
Seção II 
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional 
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de 

pequeno porte: 
I – que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, 

seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), compras de 
direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);  

II – que tenha sócio domiciliado no exterior; 
III – de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal; 
IV – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual 

ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; 
VI – que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros; 
VII – que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica; 
VIII – que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas; 
IX – que exerça atividade de importação de combustíveis; 
X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de: (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

(produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 
a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 
b) bebidas a seguir descritas: (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro 

de 2009). 
1 - alcoólicas; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 
2 - refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

(produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 
3 - preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida 

refrigerante, com capacidade de diluição de até 10 (dez) partes da bebida para cada parte do concentrado; (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 

4 - cervejas sem álcool; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 
2009). 
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XI – que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, 
científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de 
instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios; 

XII – que realize cessão ou locação de mão-de-obra; 
XIII – que realize atividade de consultoria; 
XIV – que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis. 
XV – que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir a prestação de serviços tributados pelo 

ISS. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
§ 1º As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo não se aplicam às pessoas jurídicas 

que se dediquem exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5º-B a 5º-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam 
em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) 

I – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
II – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
III – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
IV – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
V – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
VI – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
VII – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
VIII – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
IX – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
X – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XI – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XII – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XIII – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XIV – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XV – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XVI – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XVII – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XVIII – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XIX – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XX – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XXI – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XXII – (VETADO);  
XXIII – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XXIV – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XXV – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XXVI – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XXVII – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XXVIII – (VETADO). 
§ 2º  Também poderá optar pelo Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique à 

prestação de outros serviços que não tenham sido objeto de vedação expressa neste artigo, desde que não incorra em 
nenhuma das hipóteses de vedação previstas nesta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 127, de 
2007) (produção de efeitos: 1º de julho de 2007) 

§ 3º  (VETADO). 
Seção III 
Das Alíquotas e Base de Cálculo 
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte comercial, optante pelo Simples 

Nacional, será determinado mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2007). 

§ 1º  Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses 
anteriores ao do período de apuração. 

§ 2º  Em caso de início de atividade, os valores de receita bruta acumulada constantes das tabelas dos Anexos I a V desta 
Lei Complementar devem ser proporcionalizados ao número de meses de atividade no período. 

§ 3º Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota determinada na forma do caput e dos §§ 1º e 2º deste artigo, 
podendo tal incidência se dar, à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a receita recebida 
no mês, sendo essa opção irretratável para todo o ano-calendário. 

§ 4º O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de pagamento: 
I – as receitas decorrentes da revenda de mercadorias; 
II – as receitas decorrentes da venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte; 
III – as receitas decorrentes da prestação de serviços, bem como a de locação de bens móveis; 
IV – as receitas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas a substituição tributária e tributação concentrada em uma 

única etapa (monofásica), bem como, em relação ao ICMS, antecipação tributária com encerramento de tributação; (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 

V - as receitas decorrentes da exportação de mercadorias para o exterior, inclusive as vendas realizadas por meio de 
comercial exportadora ou da sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar. (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

§ 5º As atividades industriais serão tributadas na forma do Anexo II desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) 

I - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
II - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
III - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
IV - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
V - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
VI - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
VII - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
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§ 5º-A As atividades de locação de bens móveis serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar, 
deduzindo-se da alíquota o percentual correspondente ao ISS previsto nesse Anexo. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, 
de 2008) 

§ 5º-B Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na forma do Anexo III desta 
Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços: (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
(produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

I – creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, profissionais e de ensino médio, de 
línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e escolas livres, exceto 
as previstas nos incisos II e III do § 5º-D deste artigo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de 
efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

II – agência terceirizada de correios; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
III – agência de viagem e turismo; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
IV – centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga; 

(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
V – agência lotérica; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
VI - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
VII - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
VIII - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
IX – serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, tratamento e 

revestimento em metais; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
XI - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
XI - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
XII - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
XIII – transporte municipal de passageiros; e (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
XIV – escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22-B e 22-C deste artigo. (Incluído pela Lei 

Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009)  
§ 5º-C Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços 

seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples 
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a 
legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis: (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

I – construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos 
e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
(produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

II – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
III – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
IV – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
V – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
VI – serviço de vigilância, limpeza ou conservação. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 

1º de janeiro de 2009) 
§ 5º-D Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços 

seguintes serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar: (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 
2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

I – cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
II – academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
III – academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes; (Incluído pela Lei Complementar nº 

128, de 2008) 
IV – elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento 

do optante; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
V – licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 

2008) 
VI – planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em 

estabelecimento do optante; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
VII – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
VIII – (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
IX – empresas montadoras de estandes para feiras; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de 

efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
X – produção cultural e artística; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 

2009) 
XI – produção cinematográfica e de artes cênicas; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 

1º de janeiro de 2009) 
XII – laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção 

de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
XIII – serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem como 

ressonância magnética; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
XIV – serviços de prótese em geral. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro 

de 2009) 
§ 5º-E Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços de 

comunicação e de transportes interestadual e intermunicipal de cargas serão tributadas na forma do Anexo III, deduzida a 
parcela correspondente ao ISS e acrescida a parcela correspondente ao ICMS prevista no Anexo I. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

§ 5º-F As atividades de prestação de serviços referidas no § 2º do  art. 17 desta Lei Complementar serão tributadas na 
forma do Anexo III desta Lei Complementar, salvo se, para alguma dessas atividades, houver previsão expressa de tributação 
na forma dos Anexos IV ou V desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

§ 5º-G As atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS serão tributadas na forma do Anexo II desta Lei 
Complementar, deduzida a parcela correspondente ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo III 
desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
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§ 5º-H A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17 desta Lei Complementar não se aplica às atividades referidas 
no § 5º-C deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

§ 6º No caso dos serviços previstos no § 2º do art. 6º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, prestados pelas 
microempresas e pelas empresas de pequeno porte, o tomador do serviço deverá reter o montante correspondente na forma 
da legislação do município onde estiver localizado, observado o disposto no § 4º do art. 21 desta Lei Complementar. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

§ 7º A sociedade de propósito específico de que trata o art. 56 desta Lei Complementar que houver adquirido mercadorias 
de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja sua sócia, bem como a empresa comercial exportadora que houver 
adquirido mercadorias de empresa optante pelo Simples Nacional, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque 
para o exterior ficará sujeita ao pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa 
vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança 
do tributo não pago, aplicável à sociedade de propósito específico ou à própria comercial exportadora. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) 

§ 8º  Para efeito do disposto no § 7º deste artigo, considera-se vencido o prazo para o pagamento na data em que a 
empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a venda houvesse sido efetuada para o mercado interno. 

§ 9º Relativamente à contribuição patronal previdenciária, devida pela vendedora, a sociedade de propósito específico de 
que trata o art. 56 desta Lei Complementar ou a comercial exportadora deverão recolher, no prazo previsto no § 8º deste artigo, 
o valor correspondente a 11% (onze por cento) do valor das mercadorias não exportadas nos termos do § 7º deste artigo. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

§ 10. Na hipótese do § 7º deste artigo, a sociedade de propósito específico de que trata o art. 56 desta Lei Complementar 
ou a empresa comercial exportadora não poderão deduzir do montante devido qualquer valor a título de crédito de Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI da Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, decorrente da aquisição das mercadorias 
e serviços objeto da incidência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

§ 11. Na hipótese do § 7º deste artigo, a sociedade de propósito específico ou a empresa comercial exportadora deverão 
pagar, também, os impostos e contribuições devidos nas vendas para o mercado interno, caso, por qualquer forma, tenham 
alienado ou utilizado as mercadorias. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

§ 12.  Na apuração do montante devido no mês relativo a cada tributo, o contribuinte que apure receitas mencionadas nos 
incisos IV e V do § 4º deste artigo terá direito a redução do valor a ser recolhido na forma do Simples Nacional calculada nos 
termos dos §§ 13 e 14 deste artigo. 

§ 13.  Para efeito de determinação da redução de que trata o § 12 deste artigo, as receitas serão discriminadas em 
comerciais, industriais ou de prestação de serviços na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta Lei Complementar. 

§ 14.  A redução no montante a ser recolhido do Simples Nacional no mês relativo aos valores das receitas de que tratam 
os incisos IV e V do § 4º deste artigo corresponderá: 

I – no caso de revenda de mercadorias: 
a) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo I 

desta Lei Complementar, relativo à Cofins, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4º 
deste artigo, conforme o caso; 

b) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo I 
desta Lei Complementar, relativo à Contribuição para o PIS/Pasep, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos 
incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso; 

c) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo I 
desta Lei Complementar, relativo ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4º 
deste artigo, conforme o caso; 

II – no caso de venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte: 
a) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II 

desta Lei Complementar, relativo à Cofins, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4º 
deste artigo, conforme o caso; 

b) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II 
desta Lei Complementar, relativo à Contribuição para o PIS/Pasep, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos 
incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso; 

c) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II 
desta Lei Complementar, relativo ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4º 
deste artigo, conforme o caso; 

d) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II 
desta Lei Complementar, relativo ao IPI, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4º 
deste artigo, conforme o caso. 

§ 15.  Será disponibilizado sistema eletrônico para realização do cálculo simplificado do valor mensal devido referente ao 
Simples Nacional. 

§ 16.  Se o valor da receita bruta auferida durante o ano-calendário ultrapassar o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais) multiplicados pelo número de meses do período de atividade, a parcela de receita que exceder o montante assim 
determinado estará sujeita às alíquotas máximas previstas nos Anexos I a V desta Lei Complementar, proporcionalmente 
conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento). 

§ 17.  Na hipótese de o Distrito Federal ou o Estado e os Municípios nele localizados adotarem o disposto nos incisos I e II 
do caput do art. 19 e no art. 20, ambos desta Lei Complementar, a parcela da receita bruta auferida durante o ano-calendário 
que ultrapassar o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou R$ 150.000,00 (cento e  cinqüenta mil reais), respectivamente, 
multiplicados pelo número de meses do período de atividade, estará sujeita, em relação aos  percentuais aplicáveis ao ICMS e 
ao ISS, às alíquotas máximas correspondentes a essas faixas previstas nos Anexos I a V desta Lei Complementar, 
proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento). 

§ 18.  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, poderão estabelecer, 
na forma definida pelo Comitê Gestor, independentemente da receita bruta recebida no mês pelo contribuinte, valores fixos 
mensais para o recolhimento do ICMS e do ISS devido por microempresa que aufira receita bruta, no ano-calendário anterior, 
de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ficando a microempresa sujeita a esses valores durante todo o ano-calendário.  

§ 19.  Os valores estabelecidos no § 18 deste artigo não poderão exceder a 50% (cinqüenta por cento) do maior 
recolhimento possível do tributo para a faixa de enquadramento prevista na tabela do caput deste artigo, respeitados os 
acréscimos decorrentes do tipo de atividade da empresa estabelecidos no § 5º deste artigo. 
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§ 20.  Na hipótese em que o Estado, o Município ou o Distrito Federal concedam isenção ou redução do ICMS ou do ISS 
devido por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou ainda determine recolhimento de valor fixo para esses tributos, na 
forma do § 18 deste artigo, será realizada redução proporcional ou ajuste do valor a ser recolhido, na forma definida em 
resolução do Comitê Gestor.  

§ 20-A. A concessão dos benefícios de que trata o § 20 deste artigo poderá ser realizada: (Incluído pela Lei Complementar 
nº 128, de 2008) 

I – mediante deliberação exclusiva e unilateral do Estado, do Distrito Federal ou do Município concedente; (Incluído pela 
Lei Complementar nº 128, de 2008) 

II – de modo diferenciado para cada ramo de atividade. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
§ 21.  O valor a ser recolhido na forma do disposto no § 20 deste artigo, exclusivamente na hipótese de isenção, não 

integrará o montante a ser partilhado com o respectivo Município, Estado ou Distrito Federal.  
§ 22. (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
§ 22-A. A atividade constante do inciso XIV do § 5º-B deste artigo recolherá o ISS em valor fixo, na forma da legislação 

municipal. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
§ 22-B. Os escritórios de serviços contábeis, individualmente ou por meio de suas entidades representativas de classe, 

deverão: (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
I – promover atendimento gratuito relativo à inscrição, à opção de que trata o art. 18-A desta Lei Complementar e à 

primeira declaração anual simplificada da microempresa individual, podendo, para tanto, por meio de suas entidades 
representativas de classe, firmar convênios e acordos com a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por 
intermédio dos seus órgãos vinculados; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro 
de 2009) 

II - fornecer, na forma estabelecida pelo Comitê Gestor, resultados de pesquisas quantitativas e qualitativas relativas às 
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional por eles atendidas; (Incluído pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

III - promover eventos de orientação fiscal, contábil e tributária para as microempresas e empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional por eles atendidas. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º 
de janeiro de 2009) 

§ 22-C. Na hipótese de descumprimento das obrigações de que trata o § 22-B deste artigo, o escritório será excluído do 
Simples Nacional, com efeitos a partir do mês subseqüente ao do descumprimento, na forma regulamentada pelo Comitê 
Gestor. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

§ 23.  Da base de cálculo do ISS será abatido o material fornecido pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 
7.05 da lista de serviços anexa à Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003.  

§ 24.  Para efeito de aplicação do Anexo V desta Lei Complementar, considera-se folha de salários incluídos encargos o 
montante pago, nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração, a título de salários, retiradas de pró-labore, 
acrescidos do montante efetivamente recolhido a título de contribuição para a Seguridade Social e para o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço. 

§ 25. Para efeito do disposto no § 24 deste artigo, deverão ser considerados os salários informados na forma prevista no 
inciso IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

Art. 18-A. O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos 
pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma 
prevista neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se MEI o empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 - Código Civil, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 36.000,00 (trinta e 
seis mil reais), optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 2º No caso de início de atividades, o limite de que trata o § 1º deste artigo será de R$ 3.000,00 (três mil reais) 
multiplicados pelo número de meses compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano-calendário, 
consideradas as frações de meses como um mês inteiro. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de 
efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 3º Na vigência da opção pela sistemática de recolhimento prevista no caput deste artigo: (Incluído pela Lei Complementar 
nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

I - não se aplica o disposto no § 18 do art. 18 desta Lei Complementar; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

II – não se aplica a redução prevista no § 20 do art. 18 desta Lei Complementar ou qualquer dedução na base de cálculo; 
(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

III - não se aplicam as isenções específicas para as microempresas e empresas de pequeno porte concedidas pelo Estado, 
Município ou Distrito Federal a partir de 1º de julho de 2007 que abranjam integralmente a faixa de receita bruta anual de até 
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 
2009) 

IV – a opção pelo enquadramento como Microempreendedor Individual importa opção pelo recolhimento da contribuição 
referida no inciso X do § 1º do art. 13 desta Lei Complementar na forma prevista no § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

V – o Microempreendedor Individual recolherá, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, valor fixo mensal 
correspondente à soma das seguintes parcelas: (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009) 

a) R$ 45,65 (quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a título da contribuição prevista no inciso IV deste 
parágrafo; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

b) R$ 1,00 (um real), a título do imposto referido no inciso VII do caput do art. 13 desta Lei Complementar, caso seja 
contribuinte do ICMS; e (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

c) R$ 5,00 (cinco reais), a título do imposto referido no inciso VIII do caput do art. 13 desta Lei Complementar, caso seja 
contribuinte do ISS; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1º a 3º do art. 13 desta Lei Complementar, o Microempreendedor Individual não 
estará sujeito à incidência dos tributos e contribuições referidos nos incisos I a VI do caput daquele artigo. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 4º Não poderá optar pela sistemática de recolhimento prevista no caput deste artigo o MEI: (Incluído pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
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I - cuja atividade seja tributada pelos Anexos IV ou V desta Lei Complementar, salvo autorização relativa a exercício de 
atividade isolada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de 
efeitos: 1º de julho de 2009) 

II - que possua mais de um estabelecimento; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009) 

III - que participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador; ou (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 
2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

IV – que contrate empregado. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
§ 5º A opção de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, observando-

se que: (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
I – será irretratável para todo o ano-calendário; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º 

de julho de 2009) 
II – deverá ser realizada no início do ano-calendário, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor, produzindo efeitos a partir 

do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no inciso III; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 
2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

III – produzirá efeitos a partir da data do início de atividade desde que exercida nos termos, prazo e condições a serem 
estabelecidos em ato do Comitê Gestor a que se refere o caput deste parágrafo. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 
2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 6º O desenquadramento da sistemática de que trata o caput deste artigo será realizado de ofício ou mediante 
comunicação do MEI. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 7º O desenquadramento mediante comunicação do MEI à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB dar-se-á: 
(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

I – por opção, que deverá ser efetuada no início do ano-calendário, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor, produzindo 
efeitos a partir de 1º de janeiro do ano-calendário da comunicação; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

II – obrigatoriamente, quando o MEI incorrer em alguma das situações previstas no § 4º deste artigo, devendo a 
comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação, produzindo 
efeitos a partir do mês subseqüente ao da ocorrência da situação impeditiva; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

III – obrigatoriamente, quando o MEI exceder, no ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no § 1º deste artigo, 
devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrido o excesso, produzindo 
efeitos: (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

a) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência do excesso, na hipótese de não ter 
ultrapassado o referido limite em mais de 20% (vinte por cento); (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção 
de efeitos: 1º de julho de 2009) 

b) retroativamente a 1º de janeiro do ano-calendário da ocorrência do excesso, na hipótese de ter ultrapassado o referido 
limite em mais de 20% (vinte por cento); (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 
2009) 

IV – obrigatoriamente, quando o MEI exceder o limite de receita bruta previsto no § 2º deste artigo, devendo a 
comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrido o excesso, produzindo efeitos: 
(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

a) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência do excesso, na hipótese de não ter 
ultrapassado o referido limite em mais de 20% (vinte por cento); (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção 
de efeitos: 1º de julho de 2009) 

b) retroativamente ao início de atividade, na hipótese de ter ultrapassado o referido limite em mais de 20% (vinte por 
cento). (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 8º O desenquadramento de ofício dar-se-á quando verificada a falta de comunicação de que trata o § 7º deste artigo. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 9º O Empresário Individual desenquadrado da sistemática de recolhimento prevista no caput deste artigo passará a 
recolher os tributos devidos pela regra geral do Simples Nacional a partir da data de início dos efeitos do desenquadramento, 
ressalvado o disposto no § 10 deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho 
de 2009) 

§ 10. Nas hipóteses previstas nas alíneas a dos incisos III e IV do § 7º deste artigo, o MEI deverá recolher a diferença, sem 
acréscimos, em parcela única, juntamente com a da apuração do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do 
excesso, na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção 
de efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 11. O valor referido na alínea a do inciso V do § 3º deste artigo será reajustado, na forma prevista em lei ordinária, na 
mesma data de reajustamento dos benefícios de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, de forma a manter 
equivalência com a contribuição de que trata o § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 12. Aplica-se ao MEI que tenha optado pela contribuição na forma do § 1º deste artigo o disposto no § 4º do art. 55 e no 
§ 2º do art. 94, ambos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, exceto se optar pela complementação da contribuição 
previdenciária a que se refere o § 3º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei Complementar nº 
128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 13. O MEI está dispensado de atender o disposto no inciso IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 14. O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de 
efeitos: 1º de julho de 2009) 

Art. 18-B. A empresa contratante de serviços executados por intermédio do MEI mantém, em relação a esta contratação, a 
obrigatoriedade de recolhimento da contribuição a que se refere o inciso III do caput e o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, e o cumprimento das obrigações acessórias relativas à contratação de contribuinte individual. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente em relação ao MEI que for contratado para prestar 
serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
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Art. 18-C. Observado o disposto no art. 18-A, e seus parágrafos, desta Lei Complementar, poderá se enquadrar como MEI 
o empresário individual que possua um único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo ou o piso salarial 
da categoria profissional. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

Parágrafo único. Na hipótese referida no caput deste artigo, o MEI: (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

I – deverá reter e recolher a contribuição previdenciária relativa ao segurado a seu serviço na forma da lei, observados 
prazo e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 
2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

II – fica obrigado a prestar informações relativas ao segurado a seu serviço, na forma estabelecida pelo Comitê Gestor; 
(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

III – está sujeito ao recolhimento da contribuição de que trata o inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, 
calculada à alíquota de 3% (três por cento) sobre o salário de contribuição previsto no caput. (Incluído pela Lei Complementar 
nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

Art. 19.  Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as faixas de receita previstas no art. 18 desta Lei 
Complementar, os Estados poderão optar pela aplicação, para efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional 
em seus respectivos territórios, da seguinte forma: 

I – os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de até 1% (um por cento) poderão optar pela 
aplicação, em seus respectivos territórios, das faixas de receita bruta anual até R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil 
reais); 

II – os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de mais de 1% (um por cento) e de menos de 5% 
(cinco por cento) poderão optar pela aplicação, em seus respectivos territórios, das faixas de receita bruta anual até R$ 
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais); e 

III – os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja igual ou superior a 5% (cinco por cento) ficam 
obrigados a adotar todas as faixas de receita bruta anual. 

§ 1º  A participação no Produto Interno Bruto brasileiro será apurada levando em conta o último resultado divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que o substitua. 

§ 2º  A opção prevista nos incisos I e II do caput deste artigo, bem como a obrigatoriedade de adotar o percentual previsto 
no inciso III do caput deste artigo, surtirá efeitos somente para o ano-calendário subseqüente. 

§ 3º  O disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal. 
Art. 20.  A opção feita na forma do art. 19 desta Lei Complementar pelos Estados importará adoção do mesmo limite de 

receita bruta anual para efeito de recolhimento na forma do ISS dos Municípios nele localizados, bem como para o do ISS 
devido no Distrito Federal. 

§ 1º  As microempresas e empresas de pequeno porte que ultrapassarem os limites a que se referem os incisos I e II do 
caput do art. 19 desta Lei Complementar estarão automaticamente impedidas de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples 
Nacional no ano-calendário subseqüente ao que tiver ocorrido o excesso. 

§ 2º  O disposto no § 1º deste artigo não se aplica na hipótese de o Estado ou de o Distrito Federal adotarem, 
compulsoriamente ou por opção, a aplicação de faixa de receita bruta superior à que vinha sendo utilizada no ano-calendário 
em que ocorreu o excesso da receita bruta. 

§ 3º  Na hipótese em que o recolhimento do ICMS ou do ISS não esteja sendo efetuado por meio do Simples Nacional por 
força do disposto neste artigo e no art. 19 desta Lei Complementar, as faixas de receita do Simples Nacional superiores àquela 
que tenha sido objeto de opção pelos Estados ou pelo Distrito Federal sofrerão, para efeito de recolhimento do Simples 
Nacional, redução na alíquota equivalente aos percentuais relativos a esses impostos constantes dos Anexos I a V desta Lei 
Complementar, conforme o caso. 

§ 4º  O Comitê Gestor regulamentará o disposto neste artigo e no art. 19 desta Lei Complementar. 
Seção IV 
Do Recolhimento dos Tributos Devidos 
Art. 21.  Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar, deverão ser pagos: 
I – por meio de documento único de arrecadação, instituído pelo Comitê Gestor; 
II - (Revogado pela Lei Complementar nº 127, de 2007) (produção de efeitos: 1º de julho de 2007) 
III – enquanto não regulamentado pelo Comitê Gestor, até o último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente 

àquele a que se referir; 
IV - em banco integrante da rede arrecadadora do Simples Nacional, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 127, de 2007) (produção de efeitos: 1º de julho de 2007) 
§ 1º  Na hipótese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte possuir filiais, o recolhimento dos tributos do Simples 

Nacional dar-se-á por intermédio da matriz. 
§ 2º  Poderá ser adotado sistema simplificado de arrecadação do Simples Nacional, inclusive sem utilização da rede 

bancária, mediante requerimento do Estado, Distrito Federal ou Município ao Comitê Gestor.  
§ 3º  O valor não pago até a data do vencimento sujeitar-se-á à incidência de encargos legais na forma prevista na 

legislação do imposto sobre a renda. 
§ 4º A retenção na fonte de ISS das microempresas ou das empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 

somente será permitida se observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverá 
observar as seguintes normas: (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 
2009) 

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de 
ISS previsto nos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa 
de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da prestação; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
(produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

II – na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de atividades da microempresa ou empresa 
de pequeno porte, deverá ser aplicada pelo tomador a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à menor 
alíquota prevista nos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
(produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

III – na hipótese do inciso II deste parágrafo, constatando-se que houve diferença entre a alíquota utilizada e a 
efetivamente apurada, caberá à microempresa ou empresa de pequeno porte prestadora dos serviços efetuar o recolhimento 
dessa diferença no mês subseqüente ao do início de atividade em guia própria do Município; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
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IV – na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar sujeita à tributação do ISS no Simples Nacional 
por valores fixos mensais, não caberá a retenção a que se refere o caput deste parágrafo; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

V – na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não informar a alíquota de que tratam os incisos I e II 
deste parágrafo no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à maior alíquota 
prevista nos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção 
de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

VI – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a alíquota do ISS informada no documento 
fiscal for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença será realizado em guia própria do Município; 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

VII – o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, não sendo objeto de partilha com os municípios, e sobre a 
receita de prestação de serviços que sofreu a retenção não haverá incidência de ISS a ser recolhido no Simples Nacional. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

§ 4º-A. Na hipótese de que tratam os incisos I e II do § 4º, a falsidade na prestação dessas informações sujeitará o 
responsável, o titular, os sócios ou os administradores da microempresa e da empresa de pequeno porte, juntamente com as 
demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

§ 5º  O Comitê Gestor regulará o modo pelo qual será solicitado o pedido de restituição ou compensação dos valores do 
Simples Nacional recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido. 

Seção V 
Do Repasse do Produto da Arrecadação 
Art. 22.  O Comitê Gestor definirá o sistema de repasses do total arrecadado, inclusive encargos legais, para o: 
I – Município ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ISS; 
II – Estado ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ICMS; 
III – Instituto Nacional do Seguro Social, do valor correspondente à Contribuição para manutenção da Seguridade Social.  
Parágrafo único.  Enquanto o Comitê Gestor não regulamentar o prazo para o repasse previsto no inciso II do caput deste 

artigo, esse será efetuado nos prazos estabelecidos nos convênios celebrados no âmbito do colegiado a que se refere a alínea 
g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal. 

Seção VI 
Dos Créditos 
Art. 23.  As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à apropriação 

nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. 
§ 1º As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional terão 

direito a crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de microempresa ou empresa de 
pequeno porte optante pelo Simples Nacional, desde que destinadas à comercialização ou industrialização e observado, como 
limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições. (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

§ 2º A alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1º deste artigo deverá ser informada no documento fiscal e 
corresponderá ao percentual de ICMS previsto nos Anexos I ou II desta Lei Complementar para a faixa de receita bruta a que a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da operação. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

§ 3º Na hipótese de a operação ocorrer no mês de início de atividades da microempresa ou empresa de pequeno porte 
optante pelo Simples Nacional, a alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1º deste artigo corresponderá ao 
percentual de ICMS referente à menor alíquota prevista nos Anexos I ou II desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

§ 4º Não se aplica o disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo quando: (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
(produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita à tributação do ICMS no Simples Nacional por valores 
fixos mensais; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

II – a microempresa ou a empresa de pequeno porte não informar a alíquota de que trata o § 2º deste artigo no documento 
fiscal; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

III – houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal que abranja a faixa de receita bruta a que a microempresa 
ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês da operação. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
(produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

IV – o remetente da operação ou prestação considerar, por opção, que a alíquota determinada na forma do caput e dos §§ 
1º e 2º do art. 18 desta Lei Complementar deverá incidir sobre a receita recebida no mês. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

§ 5º Mediante deliberação exclusiva e unilateral dos Estados e do Distrito Federal, poderá ser concedido às pessoas 
jurídicas e àquelas a elas equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional crédito correspondente ao 
ICMS incidente sobre os insumos utilizados nas mercadorias adquiridas de indústria optante pelo Simples Nacional, sendo 
vedado o estabelecimento de diferenciação no valor do crédito em razão da procedência dessas mercadorias. (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacional disciplinará o disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 
128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

Art. 24.  As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou 
destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. 

Seção VII 
Das Obrigações Fiscais Acessórias 
Art. 25.  As microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional apresentarão, anualmente, à 

Secretaria da Receita Federal declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, que deverão ser 
disponibilizadas aos órgãos de fiscalização tributária e previdenciária, observados prazo e modelo aprovados pelo Comitê 
Gestor.  

§ 1º A declaração de que trata o caput deste artigo constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a 
exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nela prestadas. 
(Renumerado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
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§ 2º A situação de inatividade deverá ser informada na declaração de que trata o caput deste artigo, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de 
janeiro de 2009) 

§ 3º Para efeito do disposto no § 2º deste artigo, considera-se em situação de inatividade a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte que não apresente mutação patrimonial e atividade operacional durante todo o ano-calendário. (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

§ 4º A declaração de que trata o caput deste artigo, relativa ao MEI definido no art. 18-A desta Lei Complementar, conterá, 
para efeito do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, tão-somente as informações relativas à 
receita bruta total sujeita ao ICMS, sendo vedada a instituição de declarações adicionais em decorrência da referida Lei 
Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

Art. 26.  As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a: 
I – emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor;  
II – manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições devidos 

e o cumprimento das obrigações acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo 
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes. 

§ 1º Os empreendedores individuais com receita bruta acumulada no ano-calendário de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais), na forma estabelecida em ato do Comitê Gestor, farão a comprovação da receita bruta, mediante apresentação do 
registro de vendas ou de prestação de serviços, ficando dispensados da emissão do documento fiscal previsto no inciso I do 
caput deste artigo, ressalvadas as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo referido Comitê. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

I - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
II - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
III - (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 
§ 2º  As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, 

deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária. 
§ 3º  A exigência de declaração única a que se refere o caput do art. 25 desta Lei Complementar não desobriga a 

prestação de informações relativas a terceiros. 
§ 4º  As microempresas e empresas de pequeno porte referidas no § 2º deste artigo ficam sujeitas a outras obrigações 

acessórias a serem estabelecidas pelo Comitê Gestor, com características nacionalmente uniformes, vedado o 
estabelecimento de regras unilaterais pelas unidades políticas partícipes do sistema. 

§ 5º  As microempresas e empresas de pequeno porte ficam sujeitas à entrega de declaração eletrônica que deva conter 
os dados referentes aos serviços prestados ou tomados de terceiros, na conformidade do que dispuser o Comitê Gestor.  

§ 6º Na hipótese do § 1º deste artigo: (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro 
de 2009) 

I - deverão ser anexados ao registro de vendas ou de prestação de serviços, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, 
os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados referentes ao período, bem como os 
documentos fiscais relativos às operações ou prestações realizadas eventualmente emitidos; (Incluído pela Lei Complementar 
nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

II - será obrigatória a emissão de documento fiscal nas vendas e nas prestações de serviços realizadas pelo empreendedor 
individual para destinatário cadastrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, ficando dispensado desta emissão 
para o consumidor final. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

Art. 27.  As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar 
contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor. 

Seção VIII 
Da Exclusão do Simples Nacional 
Art. 28.  A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes. 
Parágrafo único.  As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão regulamentados pelo Comitê 

Gestor. 
Art. 29.  A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:  
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; 
II – for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a 

que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou 
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública; 

III – for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal 
ou a qualquer outro local onde desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade; 

IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; 
V – tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar; 
VI – a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações 

posteriores;  
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; 
VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive 

bancária; 
IX – for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de 

ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade; 
X – for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou 

industrialização, ressalvadas hipóteses  justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos 
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. 

XI - houver descumprimento da obrigação contida no inciso I do caput do art. 26 desta Lei Complementar; (Incluído pela Lei 
Complementar nº 127, de 2007) (produção de efeitos: 1º de julho de 2007) 

XII - omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, 
trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 127, de 2007) (produção de efeitos: 1º de julho de 2007) 

§ 1º  Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês 
em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) 
anos-calendário seguintes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 127, de 2007) (produção de efeitos: 1º de julho de 2007) 
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§ 2º  O prazo de que trata o § 1º deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja constatada a utilização de artifício, 
ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o 
pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.  

§ 3º  A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e 
contribuições apurados aos respectivos entes tributantes. 

§ 4º (Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
§ 5º  A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto no art. 33, e o julgamento 

administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei Complementar. 
§ 6º Nas hipóteses de exclusão previstas no caput deste artigo, a pessoa jurídica será notificada pelo ente federativo que 

promoveu a exclusão. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
§ 7º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, a notificação de que trata o § 6º deste artigo poderá ser feita por meio 

eletrônico, com prova de recebimento, sem prejuízo de adoção de outros meios de notificação, desde que previstos na 
legislação específica do respectivo ente federado que proceder à exclusão, cabendo ao Comitê Gestor discipliná-la com 
observância dos requisitos de autenticidade, integridade e validade jurídica. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

§ 8º A notificação de que trata o § 7º deste artigo aplica-se ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 128, de 2008) 

Art. 30.  A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, 
dar-se-á: 

I – por opção; 
II – obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; 

ou 
III – obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade, o limite de receita bruta 

correspondente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse período, 
em relação aos tributos e contribuições federais, e, em relação aos tributos estaduais, municipais e distritais, de R$ 100.000,00 
(cem mil reais) ou R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), também multiplicados pelo número de meses de funcionamento 
no período, caso o Distrito Federal, os Estados e seus respectivos Municípios tenham adotado os limites previstos nos incisos I 
e II do art. 19 e no art. 20, ambos desta Lei Complementar. 

§ 1º  A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: 
I – na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro; 
II – na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrida a 

situação de vedação; 
III – na hipótese do inciso III do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao 

do início de atividades.  
§ 2º  A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor. 
Art. 31.  A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos: 
I – na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1º de janeiro do ano-calendário 

subseqüente, ressalvado o disposto no § 4º deste artigo; 
II – na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês seguinte da ocorrência da situação 

impeditiva; 
III – na hipótese do inciso III do caput do art. 30 desta Lei Complementar: 
a) desde o início das atividades; 
b) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por 

cento) o limite proporcional de que trata o § 10 do art. 3º desta Lei Complementar, em relação aos tributos federais, ou os 
respectivos limites de que trata o § 11 do mesmo artigo, em relação aos tributos estaduais, distritais ou municipais, conforme o 
caso; 

IV – na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da 
ciência da comunicação da exclusão. 

§ 1º  Na hipótese prevista no inciso III do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte não poderá optar, no ano-calendário subseqüente ao do início de atividades, pelo Simples Nacional. 

§ 2º  Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será permitida a permanência da pessoa jurídica 
como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias 
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão. 

§ 3º  A exclusão do Simples Nacional na hipótese em que os Estados, Distrito Federal e Municípios adotem limites de 
receita bruta inferiores a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS 
seguirá as regras acima, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. 

§ 4º  No caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser excluída do Simples Nacional no mês de janeiro, na 
hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, os efeitos da exclusão dar-se-ão nesse mesmo ano. 

§ 5º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o motivo da exclusão deixe de existir, havendo a exclusão 
retroativa de ofício no caso do inciso I do caput do art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-se-á a partir do mês 
seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao último dia do ano-calendário em que a referida situação 
deixou de existir. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

Art. 32.  As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do 
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às  normas de tributação aplicáveis às demais  pessoas jurídicas. 

§ 1º  Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do inciso III do caput do art. 31 desta Lei 
Complementar, a microempresa ou a empresa de pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou 
diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, 
tão-somente, de juros de mora, quando efetuado antes do início de procedimento de ofício. 

§ 2º  Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do imposto de renda e 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.  

Seção IX 
Da Fiscalização 
Art. 33.  A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional 

e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e 
das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e, 
tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a competência será também do respectivo 
Município. 
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§ 1º  As Secretarias de Fazenda ou Finanças dos Estados poderão celebrar convênio com os Municípios de sua jurisdição 
para atribuir a estes a fiscalização a que se refere o caput deste artigo. 

§ 2º Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte exercer alguma das atividades de prestação de 
serviços previstas no § 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar, caberá à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização 
da Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da empresa, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

§ 3º  O valor não pago, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido em lançamento de ofício pela autoridade 
competente que realizou a fiscalização.  

§ 4º  O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo. 
Seção X 
Da Omissão de Receita 
Art. 34.  Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional todas as presunções 

de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional.  
Seção XI 
Dos Acréscimos Legais 
Art. 35.  Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas 

no Simples Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda, inclusive, 
quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS.  

Art. 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, nos prazos 
determinados no § 1º do art. 30 desta Lei Complementar, sujeitará a pessoa jurídica a multa correspondente a 10% (dez por 
cento) do total dos impostos e contribuições devidos de conformidade com o Simples Nacional no mês que anteceder o início 
dos efeitos da exclusão, não inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), insusceptível de redução. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

Art. 36-A. A falta de comunicação, quando obrigatória, do desenquadramento do microempreendedor individual da 
sistemática de recolhimento prevista no art. 18-A desta Lei Complementar nos prazos determinados em seu § 7º sujeitará o 
microempreendedor individual a multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), insusceptível de redução. (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009) 

Art. 37.  A imposição das multas de que trata esta Lei Complementar não exclui a aplicação das sanções previstas na 
legislação penal, inclusive em relação a declaração falsa, adulteração de documentos e emissão de nota fiscal em desacordo 
com a operação efetivamente praticada, a que estão sujeitos o titular ou sócio da pessoa jurídica.  

Art. 38.  O sujeito passivo que deixar de apresentar a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica a que se refere o art. 25 
desta Lei Complementar, no prazo fixado, ou que a apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar 
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela 
autoridade fiscal, na forma definida pelo Comitê Gestor, e sujeitar-se-á às seguintes multas: 

I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante dos tributos e contribuições 
informados na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega da 
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3º deste artigo;  

II - de R$ 100,00 (cem reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.  
§ 1º  Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia 

seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega 
ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração.  

§ 2º  Observado o disposto no § 3º deste artigo, as multas serão reduzidas: 
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício;  
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.  
§ 3º A multa mínima a ser aplicada será de R$ 200,00 (duzentos reais). (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 

2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009)  
§ 4º  Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações técnicas estabelecidas pelo Comitê 

Gestor.  
§ 5º  Na hipótese do § 4º deste artigo, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração, no prazo de 10 (dez) 

dias, contados da ciência da intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no inciso I do caput deste artigo, observado o disposto 
nos §§ 1º a 3º deste artigo. 

§ 6º A multa mínima de que trata o § 3º deste artigo a ser aplicada ao Microempreendedor Individual na vigência da opção 
de que trata o art. 18-A desta Lei Complementar será de R$ 50,00 (cinqüenta reais). (Incluído pela Lei Complementar nº 128, 
de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

Seção XII 
Do Processo Administrativo Fiscal 
Art. 39.  O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão julgador integrante da 

estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais 
atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente. 

§ 1º  O Município poderá, mediante convênio, transferir a atribuição de julgamento exclusivamente ao respectivo Estado 
em que se localiza. 

§ 2º No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e do 
ISS e seja apurada omissão de receita de que não se consiga identificar a origem, a autuação será feita utilizando a maior 
alíquota prevista nesta Lei Complementar, e a parcela autuada que não seja correspondente aos tributos e contribuições 
federais será rateada entre Estados e Municípios ou Distrito Federal. 

§ 3º  Na hipótese referida no § 2º deste artigo, o julgamento caberá ao Estado ou ao Distrito Federal. 
§ 4º Considera-se feita a intimação após 15 (quinze) dias contados da data do registro da notificação eletrônica de que 

tratam os §§ 7º e 8º do art. 29 desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 
Art. 40.  As consultas relativas ao Simples Nacional serão solucionadas pela Secretaria da Receita Federal, salvo quando 

se referirem a tributos e contribuições de competência estadual ou municipal, que serão solucionadas conforme a respectiva 
competência tributária, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor. 

Seção XIII 
Do Processo Judicial 
Art. 41. Os processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados em face da 

União, que será representada em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto no § 5º deste 
artigo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2007) 
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§ 1º  Os Estados, Distrito Federal e Municípios prestarão auxílio à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relação 
aos tributos de sua competência, na forma a ser disciplinada por ato do Comitê Gestor. 

§ 2º  Os créditos tributários oriundos da aplicação desta Lei Complementar serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da 
União e cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

§ 3º  Mediante convênio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá delegar aos Estados e Municípios a inscrição 
em dívida ativa estadual e municipal e a cobrança judicial dos tributos estaduais e municipais a que se refere esta Lei 
Complementar. 

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos impostos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das 
informações prestadas na declaração a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 
128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2007) 

§ 5º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo: (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de 
efeitos: 1º de julho de 2007) 

I – os mandados de segurança nos quais se impugnem atos de autoridade coatora pertencente a Estado, Distrito Federal 
ou Município; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2007) 

II – as ações que tratem exclusivamente de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, as 
quais serão propostas em face desses entes federativos, representados em juízo por suas respectivas procuradorias; (Incluído 
pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2007) 

III – as ações promovidas na hipótese de celebração do convênio de que trata o § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de julho de 2007) 

 
(Observação: Capítulo V ao XIII omitidos neste anexo) 
... 
Brasília, 14 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Luiz Marinho 
Luiz Fernando Furlan 
Dilma Rousseff 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008) (produção de efeitos: 1º de janeiro de 2009). 

 


