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SINOPSE 

Seguindo o exemplo de outros países da América Latina, o Brasil oferece às micro e 

pequenas empresas um regime tributário simplificado. O objetivo é garantir o cumprimento 

voluntário das obrigações fiscais pelos pequenos empresários e, ao mesmo tempo, reduzir a 

informalidade e os custos implícitos, tanto para as empresas quanto para as administrações 

tributárias. O SIMPLES Nacional, como o regime é chamado, diminui deveres instrumentais e 

reúne, em um único pagamento, vários impostos federais, estaduais e municipais.  

No entanto, falhas no sistema prejudicam os optantes pelo regime e a eficiência das 

administrações fiscais. Mesmo se propondo a ser simples, a tributação aplicada a empresas de 

tamanho reduzido é complexa e repleta de contradições. Normas se sobrepõe, exigindo das 

empresas maiores custos indiretos. O grande número de optantes pelo SIMPLES Nacional 

prejudica o poder fiscalizatório das administrações tributárias e favorece o nanismo fiscal. 

A solução é a simplificação e racionalização do sistema tributário brasileiro como um 

todo, além de investimentos em ferramentas tecnológicas que suprimam deveres instrumentais 

dos pequenos empresários. O trabalho propõe que a própria existência do SIMPLES seja 

repensada. Afinal, regimes especiais não são necessários em países de tributação justa e 

equitativa. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de garantir o cumprimento voluntário das obrigações tributárias e, ao 

mesmo tempo, diminuir a informalidade e reduzir os custos implícitos tanto para as empresas 

de porte reduzido quanto para as administrações tributárias, muitos países latino americanos 

criaram regimes especiais de tributação. 

Neste contexto, o Brasil oferece às micro e pequenas empresas a possibilidade de opção 

por um regime simplificado de tributação (o SIMPLES Nacional) que engloba diversos tributos 

federais, estaduais e municipais e contribuições para a previdência social. 

Entretanto, alguns trabalhos recentemente publicados alertam que a implementação 

deficiente de um regime simplificado pode incentivar a muitos contribuintes a enquadrarem-se 

no mesmo e elidir suas obrigações tributárias. Em outras palavras, regimes onde as condições 

estabelecidas são demasiadamente frouxas tendem a abrir portas à evasão tributária e podem 

servir como refúgio durante um tempo prolongado a empresas que não o merecem. Deste modo, 

a aplicação de um tratamento diferenciado às MPEs poderia ser contraproducente tanto em 

matéria de ingressos tributários, quanto em matéria de eficiência econômica e de equidade 

distributiva1. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), mais de 

95% das empresas brasileiras optam por este regime, que representa cerca de 20% do PIB, 

emprega cerca de 60% da mão de obra nacional e é responsável por cerca de 7% dos ingressos 

públicos. 

Assim é interessante refletir sobre as principais características deste sistema, suas 

contradições, desafios e impactos na economia, na tributação e na previdência social. Também 

serão propostas opções para mitigar ou anular os efeitos prejudiciais do sistema de tributação 

simplificado sob a ótica da administração tributária, da economia e da garantia das condições 

mais favoráveis para essa classe de contribuintes. 

Sob a perspectiva da Administração Tributária, o regime simplificado vigente no Brasil 

apresenta vantagens e desvantagens. Se por um lado “descomprime a carga de trabalho das 

AATT e melhora assim sua capacidade de fiscalização de grandes contribuintes, os gastos 

tributários (renúncia fiscal) são maiores que os tributos arrecadados. Hoje é a segunda maior 

fonte de renúncia fiscal brasileira (mais de 7% do PIB). 

                                                 
1GOMÉZSABAÍNI, Juan Carlos; MORÁN, Dalmiro.Informalidad y tributación en América Latina: Explorando 

los nexos para mejorar la equidad. Informe CEPAL - Serie Macroeconomía del desarrollo N° 124. 
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Por outro lado, devemos analisar os impactos do SIMPLES sob os aspectos da economia 

e da tributação brasileiras, assim como os impactos na sustentabilidade da previdência social, 

uma vez que o sistema prevê a tributação como um percentual das vendas brutas, sem considerar 

o número de empregados.  

Finalmente, sob a perspectiva dos contribuintes, o sistema pode ser benéfico para muitos 

ramos de atividades econômicas, mas, ao mesmo tempo, apresenta falhas estruturais, uma vez 

que nem sempre é a forma mais vantajosa de pagar os tributos. Alguns setores da economia são 

prejudicados caso optem por esta forma de tributação e é necessário um minucioso estudo, caso 

a caso, para confirmar se o regime é interessante para a empresa. 

Ao longo do presente trabalho, também teremos a oportunidade de refletir sobre 

algumas estratégias utilizadas pela Administração Tributária brasileira para combater a evasão 

dos pequenos contribuintes. Aqui devemos destacar a substituição tributária, uma ferramenta 

que estabelece que certos produtos devam pagar antecipadamente o ICMS (um imposto 

subnacional inspirado no IVA) incidente sobre o valor agregado estimado para a venda ao 

consumidor final. Explicaremos como a substituição tributária anula os benefícios oferecidos 

aos micro e pequenos empresários que optam pelo SIMPLES.  

O SIMPLES Nacional brasileiro deve ser analisado sob todos estes aspectos 

especialmente porque seus princípios e justificativas servem de inspiração para outros países, 

principalmente na América Latina. Qualquer que seja o regime de tributação simplificado 

adotado por um país (se é que esta é a melhor solução para diminuir a informalidade e aumentar 

na longevidade dos pequenos negócios) devem ser considerados os riscos aqui apresentados a 

fim de garanti a eficiência de sua economia e a justiça de seu sistema tributário. 

A presente investigação estará embasada em pesquisas bibliográficas, obtenção de 

dados oficiais e processamento e análise dos impactos arrecadatórios. Também serão 

apresentados os resultados de uma pequena pesquisa realizada informalmente com optantes 

pelo SIMPLES brasileiro. Serão consultadas páginas web de órgãos internacionais (CEPAL, 

CIAT, etc) que tenham informações relativas a esta investigação.  

Depois dá presente introdução, o primeiro capítulo traz a definição do que seria pequeno 

porte de empresa, as características de informalidade na economia latino-americana, as 

justificações para a adoção deste tipo de regime, os argumentos que refutam o uso desta 

estratégia fiscal e as iniciativas existentes na América Latina. A seguir veremos no capítulo dois 

especificamente do SIMPLES Nacional brasileiro, com um breve histórico, as descrições de 

suas características e análise de seus impactos na formalização da economia brasileira.  
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Veremos a repartição das receitas pelos entes da Federação compondo a alíquota paga 

pelo optante do SIMPLES. Serão explorados outros pontos críticos, especialmente com relação 

a questões de não favorecimento da MPE, problemas referentes à substituição tributária e à 

fiscalização do setor. Veremos a proporção da renúncia fiscal que o SIMPLES impõe à 

tributação brasileira (gastos tributários) e apresentaremos uma pesquisa realizada com alguns 

empresários que escolheram este sistema simplificado.  

Além disso, considerando as informações já disponíveis para as AATT brasileiras, 

apresentaremos uma proposta de criação de um novo regime simplificado, que se valha menos 

de presunções e possa considerar a realidade dos pequenos empresários.  

Finalizando, apresentaremos as conclusões e recomendações para melhorar a eficiência 

e a justiça da tributação dos pequenos empresários, considerando especialmente a realidade do 

Brasil. 
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2. TRIBUTAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

2.1. A definição das microempresas e empresas de pequeno porte 

 

Inicialmente é interessante registrar que não existe uniformidade na definição do termo 

“porte” de empresas, de forma que o conceito de micro e pequenas empresas varia de país para 

país. Algumas legislações (como a brasileira) apoiarão suas classificações no faturamento bruto 

mensal desta faixa de contribuintes. Outras acrescentarão a este conceito o número de 

empregados ou, ainda, considerarão dados como área do estabelecimento comercial ou 

consumo de energia elétrica.  

A Recomendação da Comissão Européia (EC 361/2003) propõe que sejam consideradas 

microempresas aquelas que empregam 10 (dez) ou menos trabalhadores e possuam faturamento 

e/ou ativos menores de 2 (dois) milhões de euros. Seriam consideradas empresas de pequeno 

porte aquelas que empregam entre 10 (dez) e 50 (cinquenta) trabalhadores e possuem o 

faturamento e/ou ativos menores que 10 (dez) milhões de euros. E as empresas que empregam 

entre 50 e 250 trabalhadores e que tenham faturamento entre 10 e 50 milhões de euros e/ou 

ativos totais que não excedam 43 milhões de euros seriam consideradas empresas de médio 

porte.  

Sem dúvida, a combinação dos fatores faturamento e número de empregados é um 

critério muito interessante para compreender a escala e o desempenho das empresas. Essa 

recomendação foi dirigida aos países da União Européia, ao Banco Europeu de Investimento e 

ao Fundo Europeu de Investimento, os quais deveriam utilizá-la na construção de políticas no 

âmbito econômico para o seguimento das micro, pequenas e médias empresas.  

A sua vez, no Brasil, como já foi dito, a definição do porte das empresas se apóia 

exclusivamente nas vendas brutas, não existindo nenhuma menção ao número de empregados 

que caracterizariam o segmento. A lei brasileira define como Micro e Pequena Empresa (MPE) 

as pessoas jurídicas que podem optar pelo regime de tributação chamada "Simples Nacional". 

São Micro Empresas (ME) as pessoas jurídicas que tenham obtido receita bruta acumulada nos 

últimos doze meses de até ao equivalente a €119.000,00. Já as Empresas de Pequeno Porte 

(EPP) são as optantes pelo Simples Nacional cujas vendas brutas acumuladas nos últimos doze 

meses varia entre ao equivalente a €119.000,01 e €1.190.000,00. Os termos "Empresa de Médio 
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Porte" ou "Empresa de Grande Porte" não têm definição legal. Além disso, as empresas "de 

médio porte" não desfrutam de nenhum tratamento diferenciado2 no país.  

Enquanto na União Européia a definição do termo está dirigida para as facilidades de 

crédito, para investimento em pesquisas, inovação, transferência de tecnologias e produção 

ambiental equilibrada, com ênfase na geração de emprego, o enfoque brasileiro tem finalidades 

específicas na área tributária.  

Mas, independentemente dessas diferenças quanto à definição, existem características 

inerentes às micro e pequenas empresas que são praticamente comuns em todos os países, como 

a alta participação na geração de empregos, o alto índice de nascimento e mortalidade, o elevado 

custo fixo a ser enfrentado em suas operações, a grande variação na rentabilidade, sobrevivência 

e crescimento, e a dificuldade na obtenção de financiamentos. Uma análise mais detalhada de 

cada um destes pontos é fundamental para uma melhor compreensão dos ambientes legal, 

econômico e operacional onde estão inseridas as MPE. E, somente com o delineamento de suas 

características e de seu ambiente de atuação, é que será possível estabelecer as políticas públicas 

adequadas para o apoio às pequenas empresas, inclusive no que se refere à tributação.  

Antes, entretanto, devemos fazer algumas considerações sobre uma característica muito 

relevante na economia de países da América Latina e que vai guardar relação direta com 

iniciativas de regulamentação deste nicho: o alto grau de informalidade destes negócios. 

 

2.2. A informalidade, uma característica das economias Latino Americanas 

 

A informalidade se caracteriza pela renúncia em cumprir com as regulações e impostos 

governamentais. Esta economia oculta inclui toda a produção legal de bens e serviços 

orientados ao mercado que são deliberadamente se separados do controle das autoridades 

governamentais com o objetivo de fugir do dispêndio de impostos ou contribuições à 

previdência social ou fugir do cumprimento de certos padrões legais do mercado trabalhista 

(salários mínimos, jornada trabalhista, previdência e higiene, etc.) ou o cumprimento de certos 

procedimentos administrativos (registro e controle)3. 

                                                 
2 Exceto se consideremos como empresa de médio porte aquela que tem receita bruta para optar pela tributação 

pelo ganho presumido ao pagar o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.   
3 Schneider  et  al.  (2010), apud CEPAL - Serie Macroeconomía del desarrollo N° 124  “Informalidad y tributación 

en América Latina: Explorando los nexos para mejorar la equidad”, p. 13. 
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Em um estudo recente, GOMES SABAÍNI e MORAN4 apresentam algumas conclusões 

a respeito da situação da América Latina. De acordo com estes autores, a informalidade não é 

particularmente mais elevada na América Latina em comparação com outros países em 

desenvolvimento com ganhos per capita similares. Entretanto, a consideração deste fenômeno 

adquiriu uma crescente relevância nos países da região na hora de desenhar as políticas 

macroeconómicas, especialmente em virtude das conotações negativas associadas ao setor (más 

condições de trabalho, empresas de baixa produtividade, falta de cumprimento das leis, normas 

e obrigações tributárias, etc.). Inspirado em dados internacionais e na medição de 

SCHNEIDER, foi construído o gráfico: 

 

Gráfico 1 – A informalidade em distintas regiões 

 
Fonte: Elaboração de Sabaíni y Morán, sobre a base de Schneider (2012) 

 

A informalidade é um fenômeno de múltiplas causas e consequências, resultado da 

valoração racional da relação custo-benefício de pertencer ao setor formal da economia. Sem 

dúvida, embora a formalidade traga diversas vantagens às empresas, especialmente em questões 

relativas ao crédito e financiamento, o peso dos custos da formalidade é inegável. Entre estes 

custos, o aspecto tributário é central. Afinal, existindo grande pressão impositiva (ou seja, 

                                                 
4 GOMÉZ SABAÍNI, Juan Carlos; MORÁN, Dalmiro. Informalidad y tributación en América Latina: 

Explorando los nexos para mejorar la equidad. 2012.   
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grande parte dos ganhos deva ser destinada ao pagamento de impostos), menor deverá ser a 

inclinação de operar voluntariamente em formalidade. E aos custos relacionados diretamente 

com os tributos, existem outros custos para o desempenho das atividades formalizadas (ex. os 

trâmites burocráticos, prolongados e dispersos em um grande número de agências 

governamentais).  

Com o objetivo de diminuir os níveis de informalidade, muitos países latino americanos 

implementaram medidas e instrumentos de política econômico-fiscal. A política tributária foi 

uma das principais ferramentas utilizadas pelos governos para desenvolver processos de 

formalização dos trabalhadores e empresas informais. Devemos observar que a informalidade 

é reconhecida com muito mais frequência nos micro, pequenos e médios contribuintes, os quais 

representam um conjunto bastante numeroso e de difícil controle pelas autoridades tributárias 

da região.  

Mais adiante teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre alguns dos 

regimes diferenciados de tributação que existem na América Latina e sua comparação com a 

iniciativa brasileira.  

De todas formas, é importante destacar que, analisando dados recentes referentes aos 

níveis de arrecadação e informalidade existente nos países da América Latina, observamos uma 

inclinação de maior formalização da economia5, muitas vezes acompanhada de aumento da 

arrecadação, especialmente quando consideramos as receitas geradas pelo IVA (cada vez mais 

importante na tributação dos países da região) e o IRPJ. Existe, portanto, uma provável relação 

entre os níveis de informalidade e a arrecadação de tributos incidentes sobre o valor agregado 

e o imposto sobre a renda. Veremos mais detalhes desta relação com a análise dos diversos 

regimes especiais de tributação existentes. 

 

2.3. Características inerentes à Micro e Pequenas Empresas 

 

As empresas de micro, pequeno e médio porte são grandes empregadoras de mão de 

obra no Brasil e no mundo. Nos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), 1994, as pequenas e médias empresas representavam 90% dos 

estabelecimentos, correspondendo a pouco mais de 60% do total de empregos6. No Brasil, os 

                                                 
5 Neste sentido, OCDE, 2008. 
6 AYYAGARI, M.; BECK,T.; DEMIRGÜÇ-KUNT, A. Small and medium enterprises across the globe: a new 

database. [S. l.]: Mimeo, Banco Mundial, 2003; SEBRAE-SP 2013.   
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números são análogos, pois do total de empresas em 2002, mais de 95% eram micro e pequenas. 

Pelo lado da geração de empregos, as pequenas empresas brasileiras empregavam quase 60% 

de toda a mão de obra no país.  

Outra característica deste tipo de empresas, inclusive no Brasil, refere-se ao alto índice 

de nascimento e mortalidade. De cada 100 empresas brasileiras que iniciaram suas atividades 

no ano de 2003, somente 42 sobreviveram até o ano de 2007. 27% sequer completaram um ano 

de vida depois a abertura. Mas este alto índice de mortalidade também é observado em diversos 

países, sendo muito característico deste setor especialmente devido à inexperiência de seus 

dirigentes, às dificuldades de acesso ao crédito e à falta de planejamento para a criação da 

iniciativa (ALBUQUERQUE, 2013).  

Também é um ponto típico deste setor no Brasil seus baixos graus de importância 

econômica. Dados da OCDE mostram que as MPE contribuem com o 30% aos 70% do valor 

agregado total, com grandes variações entre países. No Brasil, as MPE participam com 28,22% 

do faturamento total7. Portanto, em geral, as MPE têm uma menor participação no valor 

agregado ou faturamento total da economia do que na geração de emprego, implicando que o 

valor agregado produzido por empregado é inferior àquele produzido pelo funcionário de 

grandes empresas. De qualquer forma, embora seja proporcionalmente pequena a 

representatividade das MPE no PIB, é uma parcela muito importante da economia e justifica 

estudos mais profundados sobre as formas de fomento a sua rentabilidade e eficiência. O 

presente trabalho tenta analisar se, de fato, os incentivos via tributação são os melhores para 

estes contribuintes e para a economia como um tudo.  

Finalmente, sabemos que este setor da economia apresenta alto grau de atomização dos 

contribuintes, com um alto custo de fiscalização às autoridades tributárias, especialmente 

quando considerados os custos versus as potencialidades de retorno arrecadatório.  

Assim, considerando estas características, é oportuno apreciar os principais argumentos 

a favor e contra as políticas tributárias de simplificação para as micro, pequenas e médias 

empresas observadas atualmente. 

 

2.4. As justificativas para a implementação de regimes simplificados de 

tributação 

 

                                                 
7 VIOL e RODRIGUES (2000) apresentam justificativas para estes índices e embasam estes dados em estudos 

SEBRAE   
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São diversos os argumentos favoráveis ao tratamento diferenciado para as pequenas e 

médias empresas (PMEs) em todo mundo. Entre os principais estariam a promoção da equidade, 

a garantia da ordem social e do cumprimento voluntário das obrigações, além do combate à 

informalidade e da maior eficiência do Fisco. Vejamos cada um destes pontos com mais detalhe.  

Sob a perspectiva da equidade, devemos considerar que uma pequena empresa enfrenta, 

desde sua abertura, custos operacionais relativamente maiores que uma empresa grande, 

especialmente porque existem muitos custos iniciais que apresentam valores fixos, pouco 

relacionados com o tamanho da iniciativa, como licenças municipais, inscrições em órgãos 

públicos e registros para a criação de pessoas jurídicas.  

Estes custos iniciais, muitas vezes, já constituem, por si mesmos, uma barreira à entrada 

das pequenas empresas ao mundo da formalidade. Em uma publicação de 2014, o Banco 

Mundial estimava que 4,6% da renda nacional bruta per capita no Brasil é destinada a fazer 

frente aos custos para a abertura de novos negócios. 

 

Tabela 1 – Custo para abertura de empresas  

País/Região/Bloco 

Econômico 
Colocação 

Número de 

procedimentos 

Duração 

(dias) 

Custo (% 

RNB per 

capita) 

América Latina & Caribe .. 9 36,1 33,1 

OCDE .. 5 11,1 3,6 

Argentina 164 14 25 19,9 

Bolívia 180 15 49 71,6 

Brasil 123 13 107,5 4,6 

Chile 22 7 5,5 0,7 

Colômbia 79 9 15 7,5 

Equador 176 13 55,5 25,3 

Nueva Zelândia 1 1 0,5 0,3 
Fonte: Banco Mundial, 2014     

 

Evidentemente, a abertura da empresa é apenas o início de um processo que, em regra, 

revela a mesma morosidade e complexidade apresentadas para a formalização do negócio. Ou 

seja, a burocracia que acompanhará a vida da empresa tende a apresentar a mesma natureza do 

início ao fim do negócio. Para interpretar e cumprir a lei, a maior parte dos contribuintes deverá 

recorrer a profissionais especializados, como advogados e contadores. E o mesmo quando a 

legislação não impõe a todo os portes de empresa o dever de que contratem ao menos um 

contabilista, a complexidade das normas e a inprevidência jurídica fazem com que até os 

pequenos empresários tenham este tipo de custo.  
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A tributação simplificada (e, em alguns países, reduzida) para o micro e pequeno 

empresários deve procurar eliminar custos do cumprimento de deveres instrumentais ou torná-

los tão racionais e singelos que possam ser atendidos diretamente pelos administradores do 

negócio. Um bom regime simplificado de tributação visaria aumentar a competitividade dos 

pequenos negócios, reduzindo os custos com o pagamento de terceiros para que realizem a 

comunicação com as autoridades tributárias. Ou seja, um modelo de simplificação tributária 

dirigido aos micro e pequenos empresários deve implicar a encargo de responsabilidades 

tributárias (por menores que estas sejam), com o efeito de conscientização fiscal, ao obrigar os 

pequenos contribuintes a se interessarem e se capacitem para o cumprimento de suas 

obrigações.  

Com custos menores, a competitividade das pequenas empresas aumentaria. Isso 

garantiria a equidade, ao colocar este empresário em situação de igualdade com as grandes 

empresas e, consequentemente, traria equilíbrio aos concorrentes.  

Estudos desenvolvidos pelo Banco Mundial apontam que os países da América Latina 

estão entre os campeões mundiais em tempo gasto para preparar, arquivar e pagar (ou reter) o 

imposto de renda das empresas, o imposto sobre o valor agregado e as contribuições de 

previdência social. A Bolívia, por exemplo, tem médias superiores a quase seis vezes a média 

apresentada pelos países da OCDE. E Brasil é o campeão, com 2.600 horas 

 

Tabela 2 – Tempo para o pagamento de impostos e previdência social 

País/Região/Bloco 

Econômico 
Colocação 

Pagamentos 

(número) 
Tempo (horas por ano) 

América Latina & 

Caribe .. 30 369 

OCDE .. 12 175 

Argentina 153 9 405 

Bolívia 185 42 1.025 

Brasil 159 9 2.600 

Chile 38 7 291 

México 118 6 334 

Uruguai 146 33 310 

Fonte: Banco Mundial, 2014    

 

De qualquer maneira, é sabido que as questões fiscais são somente um dos desafios 

impostos às pequenas empresas. Dificuldades no acesso ao crédito, pouco treinamento gerencial 

de seus administradores e falta de planejamento para implementação do negócio são exemplos 

de outros grandes desafios. Por isso, é simplista imaginar que a redução de impostos ou a 
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diminuição de deveres instrumentais garantem, por si, a equidade do mercado, embora seja uma 

justificativa válida a ser considerada pelos legisladores ao desenhar um sistema tributário 

simplificado.  

Quanto às justificativas de ordem social, devemos reconhecer a importância das PMEs 

na geração de empregos, de modo que a formalização destes postos de trabalho é uma medida 

altamente recomendável, principalmente para a garantia de acesso à previdência social.  

A ideia é que ao reduzir custos tributários, tanto os diretos quanto os indiretos, estimula-

se o crescimento das pequenas empresas e a geração de empregos. Esse efeito ocorreria de 

forma mais acentuada quando as contribuições da empresa para a previdência social são 

eliminadas ou reduzidas por uma forma única e simplificada de tributação.  

Além disso, há de se reconhecer o caráter pró-cíclico das PMEs, que em momentos de 

recessão absorvem parte dos desempregados, que passam a administrar o próprio negócio, 

mesmo que de modo informal. Esta possibilidade de absorção da mão de obra que estaria 

desocupada tem reflexos importantes na redução da pobreza, tornando períodos de recessão um 

pouco menos dolorosos.  

Ainda na perspectiva das justificativas de ordem social, temos o argumento de que o 

tratamento tributário diferenciado se justificaria pela redução da informalidade, com potencial 

aumento de arrecadação.  

Sob a perspectiva social, aqueles que são favoráveis à implantação de um regime 

simplificado de tributação especial para as PMEs, a formalização da economia e dos postos de 

trabalho com o uso deste instrumento geraria mais colocações, aumentaria a arrecadação e 

garantiria os benefícios da previdência social a um número maior de trabalhadores. Sem dúvida, 

existe muita lógica nessa premissa, mas para que os efeitos esperados sejam alcançados, é 

fundamental que todos os impactos econômicos e da previdência social sejam estudados, 

especialmente a longo prazo.  

Como teremos oportunidade de discorrer mais adiante, a opção adotada pelo Brasil com 

a criação do SIMPLES Nacional englobou impostos das esferas federal, estadual e municipal, 

além das contribuições sociais devidas pelas micro e pequenas empresas (MPE). Mais que isso, 

em alteração da legislação ocorrida recentemente, prestadores de serviços resultantes de 

atividade intelectual, de natureza técnica, científica, cultural e esportiva serão beneficiados. 

Estão contemplados também profissionais como médicos, fisioterapeutas, advogados, 

jornalistas e corretores de seguros, independentemente da quantidade de mão de obra 

empregada. Uma vez que uma única alíquota, aplicada sobre o faturamento bruto da empresa, 
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corresponderá ao recolhimento de todos os tributos e contribuições para a previdência social 

devidos, faz falta que sejam analisados os benefícios esperados por esta formalização. Como 

isso afetará ao orçamento público a longo prazo?  

Um argumento recorrente entre os favoráveis a instituição de um regime de tributação 

diferenciada é a necessidade de diminuir a informalidade das economias. E neste ponto, convém 

analisar uma questão mais pragmática: "por que é importante o que a informalidade da 

economia seja reduzida?".  

Alguns autores acreditam que a formalização da economia poderia favorecer a redução 

dos níveis de desigualdade social. A inclusão do maior número possível de contribuintes em 

um sistema tributário justo atuaria de forma efetiva na distribuição de renda e na diminuição 

das desigualdades sociais. Uma tributação eficiente e inclusiva teria o reconhecimento social e 

poderia atuar baixo duas perspectivas: 1) arrecadando mais de quem pode pagar mais e 

arrecadando menos de quem pode pagar menos; e 2) redistribuindo com eficiência os valores 

arrecadados e promovendo a justiça social.  

Neste contexto, é necessário fazer com que as pessoas desenvolvam uma consciência 

fiscal e pensem a longo prazo. Também é necessário formalizar a economia para que a 

previdência social seja sustentável, para que o orçamento público seja concretizado, e para que 

os investimentos sociais sejam feitos.  

A economia informal não paga contribuições para a previdência social, nem tampouco 

paga seus impostos. Indivíduos de menores salários tendem a ser os menos qualificados, 

compensando sua menor produtividade no setor informal. Esta mão de obra menos qualificada 

teria mais vantagens no trabalho informal, renunciando a suas previdências trabalhistas e 

sociais. Preferem não contribuir para a previdência social ou arrecadar imposto de renda de 

pessoas físicas administrando um pequeno negócio ou empregando-se no setor, muitas vezes 

em negócios familiares.  

Sem dúvida, seria interessante que a administração tributária conhecesse estes 

contribuintes e arrecadasse, ainda que um pouco menos do que o potencial do setor, mas tivesse 

um controle simples e eficiente do maior número possível de empresas. VIOL e RODRIGUES 

apuntan8:  

 

“Em suma, o importante é que os governos tenham consciência de que o componente 

tributário representa um substancial custo para as MPE na maioria dos países do mundo. 

Tentar reduzir o custo é uma medida que tende a gerar benefícios diretos para as empresas, 

                                                 
8VIOL, Andréa Lemgruber y RODRIGUES, Jefferson José. “Tratamento tributário da micro e pequena 

empresa no Brasil”, 2000. 
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na medida em que estimula o setor e alivia as diferenças no custo de cumprimento com 

relação às grandes empresas, e indiretos para o próprio fisco. Isso porque, em geral, as MPE 

representam a quase totalidade das empresas registradas em uma Administração Tributária, 

mas participam com um percentual muito baixo no valor adicionado e no imposto pago. 

Assim, é muito custoso que uma Administração Tributária imponha às MPE os mesmos 

controles e procedimentos de fiscalização que são dispensados para as grandes empresas. É 

razoável que os Fiscos ofereçam tratamento simplificado para essas empresas, de forma a ter 

um acompanhamento tributário mais ágil e econômico para os cofres públicos, permitindo 

que se despenda mais tempo e recursos com empresas que geram maior retorno para a 

Administração Tributária.” 

 

Assim, da perspectiva do Fisco, a utilização de regimes simplificados de tributação para 

as pequenas e médias empresas é muito vantajosa. Tanto que se pode seduzir o administrador 

público menos atento aos desdobramentos de suas facilidades. SABAÍNI e MORÁN destacam 

como a grande atomização destes contribuintes faz com que as administrações tributárias latino 

americanas optem pela reação de regimes simplificados de tributação: 

 

“Na literatura sobre o tema se esgrimiram numerosos argumentos a favor da implementação 

de instrumentos tributários específicos aplicados a este tipo de contribuintes. Entretanto, ao 

ser considerados parte integrante do segmento de contribuintes “difíceis de taxar” (hard-to-

tax), parece existir consenso em que a principal motivação para aplicar estes regimes 

especiais, sobre tudo na América Latina, se radica na necessidade de garantir o cumprimento 

voluntário de suas obrigações tributárias minimizando o custo implícito para as empresas 

mais pequenas e o custo que sua administração representa para as Administrações 

Tributárias, o qual aumenta nos países de menor grau de desenvolvimento.”9 
 

Em resumo, existem justificativas para a implementação de regimes simplificados 

apoiados na equidade (uma vez que é inegável que as PMEs suportam um custo operacional 

desproporcional para o cumprimento de seus deveres instrumentais comparados com empresas 

de maior porte), sociais (já que os pequenos contribuintes desempenham um papel importante 

na geração de colocações e na dinâmica da economia) e no controle estatal (uma vez que a 

pulverização do setor implicaria em custos desproporcionais para ao AT).  

Tantas vantagens, podem representar um perigoso "canto da sereia". A verdade é que a 

implementação de um regime simplificado de tributação para as empresas pequenas e médias 

pode ser uma armadilha para o sistema tributário. Se o sistema simplificado está mal desenhado, 

trará paradoxos estruturais, complicando em lugar de simplificar, cobrando mais de quem devia 

pagar menos, sendo injusto. Neste contexto, portanto, convém que consideremos os argumentos 

contrários à existência de um regime simplificado para as PMEs. 

 

                                                 
9 Ob. Cit., página 53. 
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2.5. Os argumentos contrários a este tipo de regime 

 

Existem diversos argumentos de origem econômica e social que não recomendam a 

implantação de regimes diferenciados para as PMEs. Ao final, o sistema tributário não é a única 

nem a mais eficiente forma de garantir o desenvolvimento dos pequenos negócios.  

Os princípios de simplificação e eficiência devem ser levados a todos os níveis da 

administração tributária, não só aos pequenos. Assim, a burocracia existente para a abertura e 

fechamento das empresas e para a formalização de seus deveres instrumentais devem ser 

racionalizadas em todo o sistema tributário, ainda que para as PMEs, dado seu pequeno 

potencial de evasão fiscal, poderiam ser menores.  

Assim, a complexidade do sistema tributário não devia servir de justificação para a 

implantação de regimes simplificados baixo pena de evidenciar a ineficiência do Estado em 

oferecer um sistema tributário justo e equitativo. Ou seja, em paralelo a criação de um regime 

especial, as AATT devem empenhar-se para trazer qualidade a todo o sistema tributário, 

contribuindo para o desenvolvimento da economia.  

Muitas vezes, as dificuldades a que se submetem as PMEs, como a morosidade dos 

serviços públicos para sua abertura e fechamento e a prestação de informações ao fisco, são 

comuns a outros contribuintes de maior porte. Por isso, é uma medida de eficiência da economia 

que todos os setores consigam estruturar-se de forma racional, não devendo isso constituir um 

privilégio dos pequenos.  

Outra consideração que deve ser feita é que para que alguns paguem menos impostos, 

outros terão que pagar mais. Isso significa que o orçamento público deverá compensar esta 

renúncia fiscal e a sociedade em geral deverá pagar por isso.  

Evidentemente, é aceitável que o maior custo tributário recaia sobre grandes empresas, 

como deve ser, mais produtivas e acompanhadas mais de perto pelas AATT. Mas se a redução 

ocorre em favor das pequenas empresas com baixa produtividade, o resultado é mais 

ineficiência na economia. É obvio: toda a ineficiência aumenta os custos sociais.  

Por isso, os mecanismos utilizados para incentivar a formalização da economia devem, 

sempre que for possível, evitar a redução da carga tributária. Ou seja, se a carga tributária de 

determinado país é considerada muito grande, o governo deverá revisar sua dimensão para todos 

os setores, não somente para os pequenos.  

Os países desenvolvidos tendem a evitar este tipo de estratégia para melhorar a 

competitividade dos pequenos negócios. CAMPOS (2010) explica: 
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“(...) para qualquer classe de contribuintes, os países economicamente mais desenvolvidos 

são especialmente avaros na aprovação de incentivos fiscais, os quais alcançaram seu 

fastígio nos anos 60 70 do século passado, quando passou a se questionar a produtividade de 

tais incentivos, que deveriam ser tratados como subvenções, que impactam o gasto público 

(...). (...)  nos anos 80, a doutrina estrangeira passou a considerar os incentivos fiscais como 

privilégios odiosos, à luz da perspectiva da igualdade jurídica (...).. 

 

Por isso, a formalização da economia deve revelar-se vantajosa por si mesmo para as 

PMEs mesmo sem qualquer redução dos tributos. Assim, o pequeno empresário, ao considerar 

os riscos de permanecer na informalidade, deve ver vantagens em regularizar sua situação e 

passar a recolher seus impostos e contribuições sociais. Os governos podem colaborar para isso 

reduzindo os custos de abertura das empresas, incentivando o acesso ao crédito com taxas de 

juros razoáveis, ministrando treinamento e consultoria e reforçando a produtividade das 

empresas formalizadas. Do mesmo modo, aumentar o custo da informalidade, que também deve 

ser objeto de ações ostensivas das AATT.  

As ações governamentais devem, portanto, reforçar o lado positivo da formalização, de 

forma que os benefícios como o crédito e o amparo jurídico sejam maiores que os custos de 

tributação e regularização.  

Também sob a perspectiva da eficiência da economia, temos que a definição do que 

deva ser considerado empresa de pequeno porte possa ter impactos porque a divisão dos 

contribuintes em grupos aumenta a complexidade do sistema tributário e incentiva o nanismo 

fiscal.  

Se as vantagens de ser pequeno são muito superiores a aquelas aplicadas a outros 

contribuintes, é natural que aumentem as ações de elisão fiscal. Empresas grandes se dividem 

em menores, passando-se como pequenas e contando com a possibilidade de não sofrer 

fiscalização. Nestes casos, são pertinentes as observações de SABAÍNI e MORÁN10:  

 
“Como resultado do processo de ampliação do número de contribuintes tanto no caso do IVA 

(e também no IR) incrementaram-se as possibilidades de evasão, especialmente quando se 

trata de pequenos contribuintes com alta concentração de informalidade e difíceis de 

monitorar. Não é casualidade, justamente, que a maioria das reformas de administração 

tributária nos últimos anos se enfocaram no desenho de métodos para atender a este tipo de 

contribuintes.” 

 

Para países que admitem o uso de sistemas simplificados para pessoas jurídicas, o 

controle é ainda mais complexo, especialmente porque, com frequência, criam-se empresas em 

nome de parentes ou empregados, de forma que o cruzamento de dados das AATT, por si só, 

não é capaz de identificar estas ocorrências.  

                                                 
10 Ob. cit., página 43. 
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Com o objetivo de não comprometer a eficiência da economia, a tributação reduzida 

para os pequenos contribuintes somente seria justificável se fosse transitória, somente aplicável 

nos primeiros anos de funcionamento da empresa. No caso de tributação apoiada no 

faturamento mensal, seria importante a construção de um escalonamento gradual que 

aproximasse as PMEs à tributação geral, de forma que a adaptação das pequenas empresas 

ocorresse em poucos anos e a diferença entre os impostos por elas pago e o regime geral de 

tributação não fossem tão grandes a ponto de favorecer o nanismo fiscal.  

Por isso, o que se imaginou para facilitar o trabalho da AATT passa a ser um caso de 

ineficiência, já que o Fisco pode não conseguir reconhecer atos de fraudes praticadas por 

empresas grandes fracionadas em pequenas, submetidas pelos regimes simplificados. Note-se, 

portanto, que os esforços das AATT deverão ser constantes para garantir o bom uso destes 

regimes. E a atenção deverá ser redobrada caso a simplificação represente a junção de vários 

tributos ou contribuições sociais.  

Todas as esferas de governo deverão trabalhar de forma coordenada, otimizando o uso 

da mão de obra e garantindo que somente aqueles que merecem qualquer benefício utilizem 

destes regimes. A tão desejada equidade, tratando iguais com igualdade e desiguais com 

desigualdade, cai por terra se este tipo de irregularidade se generaliza.  

Também sob o aspecto da equidade deverão ser consideradas as contribuições para a 

previdência social. Ao final, quando os empregadores e empregados das pequenas empresas 

recolhem valores menores que os devidos por outros contribuintes de maior porte poderão 

surgir problemas de financiamento da previdência social. Os eventuais desequilíbrios deverão 

ser compensados pelos cofres públicos, aumentando a dívida pública. Além disso, não é justo 

que trabalhadores da mesma faixa de remuneração e que serão assegurados pelos mesmos 

benefícios da previdência social contribuam com valores diferentes.  

Finalmente, a ampliação da economia formalizada significa, ao mesmo tempo, a 

ampliação do número de contribuintes a fiscalizar. Impostos de natureza análoga ao IVA (no 

Brasil, existem autonomamente impostos para serviços - ISS e para mercadorias - ICMS) são 

difíceis de ser controlados. Em outras palavras, trazer da informalidade tantos contribuintes terá 

impactos para a administração tributária, que precisa estar preparada.  

Evidentemente, também existe o risco de um maior número de notas fiscais falsas por 

estes contribuintes recém formalizados, especialmente para poderem tentar fraudar o Fisco 

emitindo documentos fiscais para mercadorias roubadas ou procedentes do contrabando, por 

exemplo.  
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Pelo exposto, o governo poderia valer-se de outras medidas para incentivar às pequenas 

empresas, destacam-se linhas de financiamento, empréstimos, taxas de juros subvencionadas, 

medidas para redução da burocracia e estímulo ao ambiente empresarial, disseminação e acesso 

à tecnologia. O sistema tributário poderia ser simplificado como um todo, sem concessões 

específicas para as PMEs, que deveriam ser estimuladas com outras ferramentas a fim de 

garantir a eficiência dos mercados e a justiça na tributação.  VIOL e RODRIGUES reforçam: 

“(...)o sistema tributário deve apenas procurar corrigir externalidades e desvantagens 

fundamentais de custo. Possivelmente não seja econômico tentar utilizar o sistema tributário 

para corrigir um rol de defeitos existentes, criando uma legislação de alta complexidade para 

distinguir tratamento entre diferentes empresas, sobretudo entre pequenas e grandes. O que 

acontece, nesse caso, é que o custo de cumprimento global aumenta, o que seria 

economicamente ineficiente.11” 

 

 

2.6. Outros aspectos a considerar 

 

A criação e implantação de um regime simplificado deve considerar algumas variáveis 

que garantirão sua eficácia e justiça. Os legisladores e os administradores públicos deverão ser 

conscientes das consequências econômicas e políticas que estão por vir.  

A administração tributária, por exemplo, terá diversos desafios a superar. Muitas vezes, 

os contribuintes provenientes da economia informal tendem a ter menor nível de escolaridade. 

Tampouco têm condições financeiras para manter os custos de profissionais especializados em 

matéria tributária, como os contadores. Além disso, conhecer o nível de faturamento dos 

contribuintes é uma das variáveis mais difíceis de controlar por parte da administração tributária 

e principalmente nos países da região, onde a informalidade alcança níveis extremamente altos 

(GONZÁLEZ, 2006).  

É natural esperar que também aumente a demanda por serviços da administração 

tributária. E estes serviços terão que ter qualidade e ser prestados com a maior precisão e menor 

tempo possíveis. A qualidade dos serviços ao contribuinte não poderá cair. A administração 

tributária deverá manter seus objetivos estratégicos e realizar sua visão institucional.  

Ao mesmo tempo, a AT deve conseguir manter seu poder de fiscalização, de forma que 

os pequenos contribuintes se sintam potenciais destinatários de auditorias. Ou seja, optar por 

um regime especial de tributação não pode significar estar em um paraíso fiscal. Embora com 

uma periodicidade menor do que fiscaliza os grandes contribuintes, os pequenos e médios 

contribuintes também deverão ser acompanhados pelo Fisco.  

                                                 
11 Ob. cit.., página 19. 
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Neste contexto, deverá investir-se em ferramentas tecnológicas que permitam o 

acompanhamento extensivo do comportamento dos pequenos e médios contribuintes, 

disparando alertas cada vez mais precisos. Toda a burocracia relativa a estes contribuintes 

deverá ser revista. Considerando o reduzido potencial individual de evasão dos PMEs, a AT 

deve garantir formas rápidas para a abertura e fechamento destas empresas. Também deverá 

desenvolver ferramentas que permitam o cálculo dos tributos devidos, sem que seja necessária 

a contratação de contabilistas.  

Além disso, a legislação deverá ser simples e evitar ambiguidades. Em outras palavras, 

deve ser facilmente compreendida pelos interessados, tanto usuários internos como 

contribuintes. Do contrário, a própria razão de ser do regime especial deixa de existir.  

Finalmente, é recomendável que o legislativo e as administrações tributárias tentem 

corrigir as potenciais distorça do sistema muito conscientes das consequências. Assim, por 

exemplo, não se deve tentar combater evasões ao IVA com o uso de substituições tributárias. 

Tampouco se devem criar brechas para fraudes e beneficiar as PMEs em licitações públicas. 

 

2.7. As iniciativas na América Latina 

 

Em países desenvolvidos, a tática de favorecimento (incluindo a redução de impostos) 

não é muito utilizada. Campos (2010), apoiado em dados do FMI12 de 2007, demonstra que a 

maior parte dos incentivos tributários se referem às facilitações para o cumprimento de deveres 

instrumentais. Alguns países, como a Alemanha, preveem uma depreciação de ativos acelerada. 

Outra facilitação bastante utilizada em economias desenvolvidas é a contabilidade simplificada.  

Por sua vez, a maioria dos sistemas tributários latino-americanos incorporou em suas 

legislações regimes especiais de tributação para os contribuintes de menor significância fiscal, 

o que passou a constituir uma característica típica do esquema tributário da região. O Brasil, 

por exemplo, deu seguranças constitucionais ao amparo dos pequenos contribuintes, prevendo 

que para eles seria desenhado um regime favorecido, diferenciado e simplificado de tributação.  

Entre os fatores que se podem assinalar como determinantes para o desenvolvimento 

desta estratégia estão a existência de um sistema geral de tributação complexo e o índice de 

ações fiscalizadoras a que é submetido o contribuinte da região. Também devemos acrescentar 

                                                 
12 INTERNATIONAL TAX DIALOGUE. Conference on the Taxation of Small and Medium Enterprises. 

Working Papers (Fundo Monetário Internacional). Buenos Aires, 2007. 
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como característica a existência dos muito altos níveis de informalidade e os baixos padrões de 

contabilidade.  

Com o objetivo de diminuir a informalidade histórica e, de alguma forma, melhorar os 

níveis de arrecadação, nos anos 70, começaram a ser utilizados regimes simplificados de 

apuração de valores devidos, principalmente com relação ao imposto de renda e IVA.  

GONZÁLES13explica o contexto das primeiras iniciativas na América Latina: 

 

“Na década dos 70, ante a impossibilidade de aplicar o regime geral do Imposto ao Valor 

Agregado aos pequenos contribuintes, os principais regimes simplificados estiveram 

dirigidos a substituir exclusivamente este imposto. Embora se utilizaram variadas técnicas 

presumidas, a que teve maior aplicação na região foi a técnica do “débito tributário 

presumido e crédito tributário real”. 

 

As técnicas de “débito presumido e crédito real” estabeleciam que o débito fiscal podia 

ser determinado presumidamente pela legislação, enquanto que o crédito fiscal era real, apoiado 

nas efetivas compras ou prestações de serviços tomados pelos contribuintes. Com a utilização 

de crédito real, portanto, pretendia-se controlar aos fornecedores dos pequenos contribuintes, 

de forma que lhes poderia ser sempre vantajoso adquirir suas mercadorias de forma 

formalizada.  

Mas a complexidade do sistema (que requeria o assessoramento fiscal de um contador, 

o que incrementava o custo indireto do cumprimento) e as inconsistências nos parâmetros 

utilizados para os créditos presumidos causaram a ruína do sistema14. Some-se a isto as 

características de alta informalidade e falta de controle pelas administrações tributárias15. 

Após, passaram a ser utilizados regimes específicos para o Imposto de renda. Para os 

impostos inspirados no IVA, as técnicas empregadas passam a ser de cota fixa, percentagem 

sobre as vendas ou sobre as compra, etc.  

Assim, num contexto de forte crescimento econômico e redução da desigualdade social, 

o desenho de tratamentos especiais para os pequenos contribuintes foi um dos principais 

caminhos adotados pelos países latino-americanos para reduzir a carga de trabalho das 

administrações tributárias e ampliar suas capacidades de fiscalização. Os métodos presumíveis 

também passaram a prever taxas mais reduzidas, na tentativa de trazer vantagens reais à 

formalização. Por isso, a maior parte dos países da região não teve na arrecadação seu objetivo 

principal.  

                                                 
13 Ob. cit., página 06. 
14Se destaca que estas iniciativas se desenvolveram ao longo dos anos 80, período fortemente inflacionista. 
15 Neste sentido, GONZÁLES, ob. cit., página 06. 
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Geralmente, a aplicação destes regimes costuma implicar a substituição de algum 

encargo do sistema tributário aplicado ao regime geral (principalmente o Imposto ao Valor 

Agregado ou o Imposto sobre a Renda), mas países como o Brasil, Argentina e Uruguai também 

incluem outros impostos nacionais e contribuições para a previdência social.  

O mais comum é o uso de técnicas de presunção apoiadas em cotas fixas, incidentes 

sobre percentuais de faturamento, na tentativa de reduzir os custos indiretos para as PMEs. 

Também é recorrente a existência de pagamentos mensais.  

Mais adiante iremos apresentar as principais características dos regimes simplificados 

de tributação existentes em alguns países da América Latina, mas é possível adiantar que existe 

uma forte inclinação em destiná-los apenas para pessoas físicas, embora o Brasil, Costa Rica, 

Chile, México e Peru admitam seu uso por pessoas jurídicas.  

Cada país apresenta seus próprios umbrais de faturamento para definir a classificação 

do porte de suas empresas, mas um ponto recorrente que se pode observar é a existência de 

escassos níveis de arrecadação proporcionados por tais setores. E mesmo em países com níveis 

de arrecadação mais altos que a média da região (como é o caso do Brasil, com quase 7% de 

seu PIB arrecadado neste porte de contribuintes), as renúncias fiscais revistam superar os 

ganhos. Neste sentido, SABAÍNI e MORÁN reforçam: 

“Por outro lado, apesar da escassa e incompleta informação estatística disponível, resulta 

oportuno destacar os escassos níveis de arrecadação da tributação simplificada, chegando 

em algumas situações a ter ganhos muito abaixo dos custos que implicam sua administração. 

Pode-se assinalar que a média de arrecadação destes regimes nos países latino-americanos 

é atualmente próximo a 1% dos ganhos tributários totais, embora a maioria se apresente 

abaixo de dito valor.” 16   

 

Feitas estas considerações iniciais, vejamos resumidamente os principais regimes 

especiais de tributação destinadas às micro e pequenas empresas vigentes, atualmente, em 

alguns países da América Latina. Uma vez que o enfoque do presente trabalho é o SIMPLES 

brasileiro, sempre que possível, destacaremos as semelhanças ou diferenças que mais evidentes 

em comparação com o sistema do Brasil. 

 

Argentina 

Na Argentina se aplica desde 1998 o Regime Simplificado para Pequenos Contribuintes 

(Monotributo). Ele engloba o imposto sobre lucros, o imposto ao valor agregado (IVA) e as 

Contribuições à Previdência Social e Saúde, e é aplicado a pessoas físicas, sociedades de fato e 

sociedades irregulares, que se dedicam ao comércio, à indústria e a serviços.  

                                                 
16 Ob. cit., página 57. 
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Podem submeter-se a este regime as microempresas pessoais com níveis máximos de 

faturamento equivalente a €36.000 para os serviços e €55.000 para o comércio. A cota fixa 

representa uma verdadeira diminuição dos tributos devidos, de forma que o contribuinte paga 

cerca de 33% do devido por empresas submetidas ao regime geral.  

Existem outras variações do Monotributo, direcionadas para o contribuinte eventual e o 

Monotributo Social (moratória de 2001). GONZÁLES resume o objetivo do Monotributo: 

“Em linhas gerais, pode-se sustentar que o Monotributo e o Regime do Contribuinte Eventual, 

tiveram como um objetivo essencial a inclusão dos contribuintes ao sistema dos recursos da 

previdência social, para que possam ter uma cobertura social (aposentadoria, pensão e 

prestações de saúde) aos setores de menos recursos da população.”17 

 

O Monotributo é, assim, um regime opcional e simplificado, que apresenta um tributo 

integrado (impostos e previdência social). Ou seja, é composto por um imposto integrado 

estabelecido por categorias determinadas sobre a base que considera o faturamento, o consumo 

de energia, a área destinada à atividade e o montante dos aluguéis recebidos.  

Além disso, o objetivo do Monotributo é, de fato, simplificar o cumprimento de 

obrigações impositivas, especialmente aquelas que recaem sobre os lucros e o imposto sobre o 

valor agregado, e para a previdência social. Busca reduzir a informalidade ao integrar os 

pequenos contribuintes ao sistema tributário e previdenciário vigente.  

Os contribuintes são divididos em categorias, em ordem crescente de faturamento, 

pagando uma cota fixa mensal. Podem ser “monotributados” as pessoas físicas que realizem 

vendas de coisas móveis, prestações de serviços ou locações. Também são admitidas sociedades 

de fato e irregulares com até três sócios, integrantes de cooperativas de trabalho e sucessões 

indivisas que continuam a atividade da pessoa física.  

Ao visitar o sítio virtual da AFIP, temos que não é difícil a busca de informações e a 

geração de guias para liquidação do Monotributo, o que reforça a ideia de simplificação e 

acessibilidade procuradas em sua criação.  

Para aderir e permanecer no Monotributo, o contribuinte deverá atender aos seguintes 

critérios: 

 

 

 

 

                                                 
17 DARÍO GONZÁLEZ, “Regímenes especiales de tributación para pequenos contribuyentes en 

AmericaLatina”, 2006, página 09. 
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Tabela 03 – O Monotributo Argentino 

Fonte: AFIP (sitio virtual). Valores a partir de Setembro 2014. 

 

Categ

oria 

Faturam

ento 

bruto 

Atividade  

Quantidade 

mínima de 

empregados  

Sup. 

Utilizad

a (*)  

Energia 

elétrica 

Consumida 

Anualmente  

Montante 

dos aluguéis 

recebidos 

Anualmente 

Imposto Integrado  

Aporte

so 

SIPA  

Aporte

s Obra 

Social 

Total 

Locações 

e/ou 

prestações 

de Serviço 

Venda de 

coisas móveis  

Locações 

e/ou 

prestações 

de serviço 

Venda de 

coisas 

móveis  

B 
Até $ 

48.000 

Sem 

exceções 
Não se exige 

Até 30 

m2 
Até 3.300 KW Até $ 18.000 $ 39 $ 157 $ 233  $ 429 $ 429 

C 
Até $ 

72.000 

Sem 

exceções 
Não se exige 

Até 45 

m2 
Até 5.000 KW Até $ 18.000 $75 $ 157 $ 233 $ 465 $ 465 

D 
Até $ 

96.000 
Sem 

exceções 
Não se exige 

Até 60 
m2 

Até 6.700 KW Até $ 36.000 $ 128 $ 118 $ 157 $ 233 $ 518 $ 508 

E 
Até $ 

144.000 

Sem 

exceções 
Não se exige 

Até 85 

m2 
Até 10.000 KW Até $ 36.000 $ 210  $194 $ 157 $ 233 $ 600 $ 584 

F 
Até $ 

192.000  

Sem 

exceções 
Não se exige 

Até 110 

m2 
Até 13.000 KW Até $ 45.000 $ 400 $310 $ 157 $ 233 $ 790 $ 700 

G 
Até $ 

240.000  

Sem 

exceções 
Não se exige 

Até 150 

m2 
Até 16.500 KW Até $ 45.000 $ 550  $ 405  $ 157 $ 233 $ 940 $ 795 

H 
Até $ 

288.000  
Sem 

exceções 
Não se exige 

Até 200 
m2 

Até 20.000 KW Até $ 54.000 $ 700  $ 505  $ 157 $ 233 $ 1.090 $ 895 

I 
Até $ 

400.000  

Sem 

exceções 
Não se exige 

Até 200 

m2 
Até 20.000 KW Até $ 72.000 $ 1.600  $ 1.240  $ 157 $ 233 $ 1.990 $ 1.630 

J 
Até $ 

470.000  

Unicamente 

venda de 

bens móveis 

1 
Até 200 

m2 
Até 20.000 KW Até $ 72.000 

Não 

aplicável  
$ 2.000  $ 157 $ 233 - $ 2.390 

K 
Até $ 

540.000  

Unicamente 

venda de 

bens móveis 

2 
Até 200 

m2 
Até 20.000 KW Até $ 72.000 

Não 

aplicável  
$ 2.350  $ 157 $ 233 - $ 2.740 

L 
Até $ 

600.000  

Unicamente 

venda de 

bens móveis 

3 
Até 200 

m2 
Até 20.000 KW Até $ 72.000 

Não 

aplicável  
$ 2.700 $ 157 $ 233 - $ 3.090 

Diferente do Brasil, que adota exclusivamente critérios de faturamento mensal para 

estabelecer quem pode aderir ao sistema simplificado de tributação, a legislação argentina 

combina critérios de consumo de energia e área destinada ao serviço ao público. Além disso, o 

Monotributo, como o próprio nome indica, é um novo e único tributo, substituindo outros.  

O caso brasileiro, ao contrário, não pretende substituir tributos, mas englobar 

recolhimentos destinados às diversas esferas de governo.  

Dentro do Monotributo existirão outras isenções, acréscimos e descontos, 

principalmente relacionados ao Sistema Integrado da Previdência Argentino - SIPA, sobre os 

quais não nos aprofundaremos.  

De qualquer maneira, para o enfoque do presente estudo, convém destacar que a 

arrecadação com o Monotributo representa pouco mais de 2% do PIB argentino. 

 

Bolivia 

A Bolívia tem três tipos de regimes simplificados de tributação. Em comum, estes 

regimes apresentam a característica de ser dirigidos somente a pessoas físicas. Também são 

destinados a contribuintes muito pequenos. São regimes do tipo monotributo: Regime 

Tributário Simplificado (RTS), Regime Agropecuário Unificado (RAU) e Sistema Tributário 

Integrado (STI).  
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Para aderir ao Regime Tributário Simplificado (RTS), o contribuinte deve atender a uma 

série de requisitos relacionados com o tipo de atividade desenvolvida (comércio varejista ou 

artesanato), capital inicial à atividade (até o equivalente a € 4.100), preço unitário das 

mercadorias (até € 92) e tipo destas mercadorias e total das vendas anuais (€ 30.000). É um 

tributo que se paga bimestralmente e unifica recolhimentos relativos ao Imposto sobre Valor 

Agregado, Imposto sobre as Utilidade da Empresa e Imposto aos Transações.  

Para os agropecuaristas e pessoas que se dedicam a atividades de avicultura, apicultura, 

floricultura, piscicultura e cunicultura existe o Regime Agropecuário Unificado (RAU), que 

substitui o Imposto ao Valor Agregado, Imposto aos Transações, Imposto sobre as Utilidades 

da Empresa (IUE) e o Regime Complementar ao Imposto ao Valor Agregado. O pagamento é 

anual, por uma cota fixa que vence em outubro.  

Por sua parte, o Sistema Tributário Integrado (STI) é aplicado a pessoas físicas 

encarregadas do transporte urbano, interprovincial ou interdepartamental de passageiros e/ou 

carga, cujo requisito é não poder possuir mais de dois veículos. Este regime, igual ao RTS, 

inclui o IUE e o IVA. O pagamento é trimestral de acordo aos ganhos presumidos do período.  

A arrecadação dos regimes de estimativa dos pequenos contribuintes precedentemente 

indicados, em sua totalidade, não alcança 0,1% da arrecadação dos impostos internos da 

administração tributária, estando, assim, abaixo da média da América Latina.     

 

Colômbia 

A Colômbia adotou a isenção tributária no Imposto Sobre as Vendas (tipo IVA) aos 

pequenos contribuintes, com o cumprimento de mínimas obrigações formais para poder 

controlar o cumprimento no IVA dos fornecedores18. Não estão inclusos, portanto, 

contribuições para a previdência social ou impostos sobre a renda.  

Para aderir ao Regime Simplificado sobre o IVA os contribuintes devem ter o 

patrimônio bruto do ano imediato anterior inferior ao equivalente ao € 33.000 (para comércio e 

artesãos) e ao € 42.000 (para agricultores e boiadeiros).  

Não há qualquer pagamento devido por estes contribuintes e seus deveres instrumentais 

se resumem a exigir e emitir notas fiscais, além de exibir em lugar visível sua inscrição no 

Regime Simplificado. 

 

 

                                                 
18 GONZÁLES, 2006. 
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Chile 

Chile oferece dois sistemas especiais para os pequenos contribuintes: um relativo ao 

Imposto sobre a Renda e outro relativo ao Imposto sobre Valor Agregado. Também existe um 

sistema de contabilidade simplificada para as microempresas incluídas no regime geral.  

O Regime Simplificado do Imposto à Renda é destinado à mineração, ao comércio à 

indústria e à pesca e admite diversas técnicas presumidas segundo as atividades desenvolvidas 

(na atividade mineira se aplica uma alíquota progressiva de acordo com o preço internacional 

do cobre; no comércio aos comerciantes “estacionados” lhes aplica uma cota fixa em unidades 

tributárias; aos proprietários de uma oficina artesanal lhes aplica uma percentagem sobre os 

ganhos brutos; aos pescadores artesanais, uma cota fixa relacionada às toneladas de registro da 

embarcação, etc.). Podem aderir a este sistema empresários individuais, de micro e pequenas 

empresas, com ganhos médios anuais não superiores ao equivalente ao € 12.000.  

Com relação ao Regime de Tributação Simplificada do IVA, podem aderir pequenos 

comerciantes, emprestadores de serviços ou artesãos que realizem prestações ao consumidor, 

pagando o imposto sobre a base de uma cota fixa mensal. Para determinar esta cota, devem ser 

considerados o montante efetivo ou estimado de vendas ou prestações de serviços, o índice de 

rotação do estoque de mercadorias e o valor das instalações ou outros que possam denotar o 

volume de negócios. As declarações também são mensais.  

Para mitigar os efeitos da evasão dos pequenos contribuintes, o Chile utiliza o Regime 

da Mudança de Sujeito no IVA, muito parecido com a “substituição tributária” brasileira. Nas 

mudanças de sujeito associados a vendas, os agentes retentores que vendem produtos retêm 

uma percentagem do IVA da transação, valor que, para o contribuinte retido, constitui uma 

antecipação do IVA gerado pelas vendas19. Também existem mudanças de sujeitos associados 

a compras de produtos ou à contratação de serviços por parte dos agentes retentores: o 

adquirente retém o total ou uma parte do IVA associado à transação, variando a percentagem 

do IVA que se reterá de acordo com a mudança de sujeito específico. Estes casos se parecem 

mais com o “diferimento” (adiamento) brasileiro. 

 

México 

Até 2013, México oferecia as PMEs o REPECO (Regime de Pequenos Contribuintes), 

por meio do qual se substituíam ao Imposto ao Valor Agregado (IVA), ao Imposto Sobre a 

Renda (ISR) e, desde 2008, ao Imposto Empresarial a Taxa Única (IETU). Este sistema 

                                                 
19 Cf. Servicio de Impuesto Internos (SII), Chile.   
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simplificado estava destinado a todas as pessoas físicas que realizavam atividades empresariais 

com o público em geral, e na medida em que seus ganhos anuais não excediam o equivalente 

ao € 115.000.  

Quando o REPECO foi criado, supunha-se que este regime especial devia ser o primeiro 

passo para trazer os informais para a formalidade e uma vez superado este nível, gradualmente, 

leva-los a regime intermédio. Entretanto, segundo um estudo que fez o Centro de Estudos 

Estratégicos do Tecnológico do Monterrey20 (ITESM), os Repecos evadiram 96,23% de 

impostos no 2010. Quer dizer, menos de quatro de cada cem se comportaram bem e fizeram 

sua tarefa pagando impostos. As formas mais comuns de evasão estavam relacionadas com o 

subfaturamento e/ou atomização de ganhos, não declaração ou não registro.  

A reforma fiscal em vigor desde janeiro de 2014, entretanto, extinguiu o tratamento 

diferenciado às pequenas empresas. Na exposição de motivos da reforma fiscal, explica-se que 

o desaparecimento desse esquema resulta constitucional já que seu estabelecimento em todo 

momento foi uma decisão de política tributária que atendia a um fim extrafiscal de estímulo a 

este setor dos contribuintes; em troca, estima-se necessário que todos os contribuintes paguem 

o Imposto ao Valor Agregado sob o regime geral, eliminando privilégios e fazendo assim que 

a tributação seja mais eficiente e justa ao sujeitar-se todos às mesmas obrigações.  

A nova legislação criou o Regime de Incorporação Fiscal, de forma que todos os 

REPECOS passaram automaticamente para este novo regime fiscal. Agora se oferece aos 

pequenos contribuintes benefícios muito mais restritos que aqueles existentes para os 

REPECOS. Ao inscrever-se neste regime, as PMEs não pagarão o imposto sobre a renda no 

primeiro ano, pagarão 10% no segundo e cada ano se somará uma percentagem similar até 

chegar a 100%, em 10 anos. De outra parte, são oferecidos acesso a créditos com melhores 

condições.  

O Serviço de Administração Tributária (SAT) mexicano21 informa que até julho 2014 

mais de 600 mil contribuintes que estavam na economia informal aderiram ao novo regime, 

ampliando a base de contribuintes formalizados para 4 milhões e 200 mil pessoas. Mas a 

resistência à formalização ainda é grande, pois é estimado que poderiam aderir a este regime ao 

menos 29 milhões de pessoas, atualmente na economia informal.  

Para determinar o imposto, os contribuintes devem considerar os ganhos quando se 

cobrarem efetivamente e deduzir as distribuições de lucros efetivamente realizadas no exercício 

                                                 
20 “Estudio de Evasión Fiscal en el Régimen de Pequeños Contribuyentes”, 2012.   
21 Sítio virtual www.sat.gob.mx   
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pelas deduções autorizadas na Lei que sejam estritamente indispensáveis para a obtenção dos 

ganhos, assim como pelas aquisição de ativos fixos, gastos ou cargos diferidos. Contra o 

imposto reduzido, não poderá deduzir-se crédito ou oferta algum por conceito de isenções ou 

subsídios.  

Os contribuintes só poderão permanecer no regime, durante um máximo de dez 

exercícios fiscais consecutivos. Uma vez concluído dito período, deverão declarar conforme ao 

regime geral de pessoas físicas com atividades empresariais e profissionais. 

 

Uruguai 

O Uruguai também tem dois sistemas simplificados de tributação para as PMEs. O 

primeiro é o Regime de Redução do IVA Mínimo e o segundo é o Monotributo.  

O Regime de Redução do IVA é aplicado a microempresas (unipersonal) e a pequenas 

empresas (pessoas físicas e jurídicas), que desenvolvem atividades comerciais ou industriais 

com a utilização de capital e trabalho. As micro e pequenas empresas devem ter ganhos menores 

equivalente ao € 28.000 e que devem ter iniciado operações a partir do 2008. Os deveres 

instrumentais são reduzidos (basicamente são processos de faturamento e registro). A 

arrecadação inclui a tributação gradual reduzida do IVA e as contribuições com patronais à 

Previdência Social.  

A sua vez, o Monotributo está sujeito a empresas unipessoais e sociedades de fato de 

reduzida atividade econômica. Os ganhos devem ser derivados do comércio em via pública ou 

em espaços abertos (tanto ambulantes como estáveis). Para empresas unipessoais, o umbral é 

equivalente ao € 17.000 ao ano, enquanto que para sociedades de fato são € 28.000. Tampouco 

podem fazer uso de mais de um posto simultaneamente nem ter como pessoal a mais de quatro 

pessoas (incluindo o titular). Além disso, as vendas e prestações ao serviço devem ser à vista. 

Este regime implica uma isenção tributária, uma vez que os aportes são destinados 

exclusivamente para a previdência social. A finalidade foi outorgar a estes trabalhadores a 

cobertura dos recursos da previdência. Por isso, os ganhos do Monotributo são administrados 

pelo Banco de Previdência Social. 

 

Considerações finais sobre a situação dos regimes simplificados na América Latina 

Em resumo, na América Latina, o tratamento favorecido às PMEs é confirmado por uma 

série de regimes especiais. O Monotributo da Argentina é o regime que mais se assemelha ao 

SIMPLES brasileiro, também prevendo pagamento unificado de tributos, inclusive a 
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contribuição para aposentadorias e pensões. Entretanto, o enquadramento se dá por uma série 

de condições que tornam mais difícil o acesso a esse regime, como, por exemplo, o consumo 

de energia e o tamanho do estabelecimento.  

Em outros países, nota-se que o limite de enquadramento como MPE acostuma ser 

menor do que no Brasil, demonstrando a preocupação de desonerar os que realmente são 

difíceis de controlar e de oferecer opção para que empresários muito pequenos possam integrar-

se à rede formal. A importância da arrecadação do SIMPLES Nacional Brasileiro se justificaria 

certamente porque a base aqui existente é muito mais larga que a observada em outros países.  

Outro ponto de destaque revelado pelo estudo de alguns países é que os governos 

procuram incentivar as MPE reduzindo o custo tributário e facilitando o cumprimento de 

obrigações acessórias. 

De qualquer maneira, questionamentos a respeito da justiça e eficiência revelada por 

este tipo de política fiscal tiveram grande importância internacional. Tanto que, recentemente, 

o México passou a adotar uma postura diferente e desenhou um novo sistema tributário 

reduzindo favorecimentos. Neste novo modelo, as PMEs teriam vantagens que se reduziriam 

gradualmente ao longo dos anos, na tentativa de aproximar, no prazo de poucos anos, ao regime 

geral vigente no país.  

Estudaremos o caso brasileiro a fim de analisar suas idiossincrasias e as estratégias 

adotadas pelo governo local para mitigar as falhas do sistema vigente. Ao final do próximo 

capítulo, portanto, pretendemos compreender até que ponto a iniciativa brasileira se justifica e 

como deveria ser pensada a política nacional de incentivo aos micro e pequenos negócios no 

país. 
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3. O SIMPLES NACIONAL BRASILEIRO 

Desde 1997, Brasil vem aplicando às micro e pequenas empresas nacionais um regime 

de tributação favorecida. Na verdade, a idéia de simplificação da tributação para este setor 

existia desde 1984, com a promulgação do Estatuto da Microempresa, estabelecendo um 

tratamento diferenciado nos campos administrativo, tributário, da previdência social, 

trabalhista, creditícia e de desenvolvimento empresarial.  

Em 1988, entretanto, este incentivo ganhou ares constitucionais, de matriz que o artigo 

179 da Carta Magna passou a prever: 

“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." 

 

Já em 1995, por intermédio de Emenda Constitucional, a previsão de tratamento 

diferenciado foi elevada à condição de Princípio Geral da Atividade Econômica, nos seguintes 

termos:   

"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." 

 

Inicialmente, é importante destacar que os impostos brasileiros apresentam como 

característica relevante a diversidade de entes competentes para sua cobrança. Temos impostos 

incidentes sobre as atividades comerciais, por exemplo, que são de competência da Federação, 

como o Imposto de renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados (que em muitos pontos 

recorda o IVA). No âmbito dos estados, temos o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços de Transporte Intermunicipal e Interestadual e Telecomunicações (ICMS), também 

uma espécie do IVA. Para os municípios, existe o Imposto Sobre Serviços (ISS).  

A legislação de 1997, portanto, eximia à pequena empresa do pagamento do Imposto de 

Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição para o PIS/PASEP (uma espécie de 

contribuição social), além de dispensar a de grande parte das obrigações acessórias a que se 

submetem as empresas em geral (escrituração e manutenção de livros fiscais). No caso da 

tributação estadual, onde o tributo relevante é o ICMS, a legislação privilegiava as pequenas 

empresas se concretizava em uma presunção do imposto e controles simplificados. Com relação 

aos municípios, havia iniciativas separadas, sem integração com as demais esferas de governo. 
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Ou seja, a maior parte das tentativas de simplificação da relação tributária entre a pequena 

empresa e a administração tributária foi levada a término de forma descoordenada, com cada 

nível de governo estabelecendo critérios próprios e aplicáveis somente em sua jurisdição. A 

própria definição legal das empresas que poderiam aderir aos inúmeros sistemas privilegiados 

de tributação variava entre os níveis governamentais. Com frequência, empresas que se 

enquadravam como microempresa para fins de tributação junta ao governo federal não 

enganavam obter esse mesmo status junto ao governo estadual, ou vice-versa.  

Além disso, a existência de vários regimes simplificados nas diversas esferas de governo 

aumentava a quantidade de deveres instrumentais das empresas. Isto porque as informações 

fiscais deveriam ser prestadas separadamente a cada um dos níveis da administração tributária. 

Não havia data para pagamento unificada e cada ente da federação possuía suas próprias guias 

de recolhimento.  

Somente desde 2006, portanto, com a promulgação da Lei Complementar 123/2006, 

passou a vigorar no Brasil um regime simplificado visando a integração dos diversos impostos 

e contribuições sociais a que estão submetidas as empresas de micro e pequeno porte. Ou seja, 

da edição de tal norma foi criada a figura do SIMPLES NACIONAL, um regime facultativo e 

diferenciado de tributação abrangendo impostos e contribuições sociais destinadas aos 

governos federal, estadual e municipal.  

Assim, nossos estudos passam a enfocar as características, justificativas e contradições 

do regime simplificado de tributação SIMPLES Nacional destinada aos pequenos 

empreendedores brasileiros. Embora em algumas situações mencionaremos outros regimes 

diferenciados de tributação, como o MEI (Micro Empresário Individual) ou o Lucro Presumido 

(simplificação para imposto de renda de pessoa jurídica), nosso estudo é exclusivamente sobre 

o SIMPLES aplicado atualmente no país.  

Antes, entretanto, é necessária a contextualização sobre a realidade brasileira. Acredito 

que não é possível tentar analisar um sistema simplificado de tributação sem que pensemos no 

regime geral existente no país. Além disso, é preciso tecer algumas considerações sobre a 

economia, sobre a carga tributária suportada, sobre a concentração de renda, sobre o gasto 

social, sobre a cultura do povo. Por isso, devemos reconhecer que o SIMPLES Nacional 

funciona para a maior parte dos contribuintes de pequeno porte. Ou como opinam quase todos 

os que convivem com o sistema, "melhor isso que nada". Como pretendemos demonstrar, o 

SIMPLES é complexo em sua fiscalização, legislação e partilha de receitas. Também o 
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SIMPLES é, muitas vezes, injusto e ineficiente. Mas considerando o contexto brasileiro, 

possivelmente seja o melhor que possa existir.  

O intérprete do sistema tributário brasileiro deve considerar, portanto, os seguintes 

dados: 

1) A carga tributária brasileira (na casa de 36% do PIB em 2013, de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT) é muito alta, supera a média 

das economias emergentes. Ao mesmo tempo, o gasto público social brasileiro, com 

programas como o "Bolsa Família", é o major da América Latina. Contraditoriamente, 

também temos os piores índices de desigualdade.  

2) O desafio tributário brasileiro é inverso ao de nossos vizinhos latinos, que precisam 

aumentar a arrecadação. Entretanto, se reduzir a carga impositiva é impossível no curto 

prazo, melhorar a qualidade da tributação local parece justo. Atualmente, o sistema de 

tributação brasileira é regressivo, apoiado na imposição indireta, de molde que a 

concentração de renda piora depois da aplicação dos impostos22.  

3) A legislação tributária brasileira é complexa e cheia de exceções e regimes especiais. 

A insegurança jurídica é grande. No Brasil, a cada dia útil são editadas 46 (quarenta e 

seis) novas normas tributárias nos três níveis de administração. Somente os municípios 

brasileiros respondem por mais de 60% desse volume, segundo estudo anual do Instituto 

Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT).  

4) O custo de cumprimento dos deveres instrumentais é um dos maiores do mundo. 

Destacamos, nesse sentido, os resultados da edição 2014 da pesquisa "Doing Business", 

publicada pelo Banco Mundial. Nessa pesquisa, busca-se avaliar o ambiente regulatório 

que afeta o funcionamento de empresas pequenas e médias em diversos aspectos: as 

dificuldades para abrir uma empresa, a obtenção de licenças para construção, o acesso 

ao crédito, o pagamento de impostos, os mecanismos que asseguram o cumprimento de 

contratos e a resolução de casos de insolvência, entre outros. De um modo geral, o Brasil 

                                                 
22 Apoiado em índices Gini, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Econômicas conclui: “Brasil é, como se percebe 

desde estas conclusões, um país que tolera elevados índices de desigualdade na renda, o que se reflete na baixa 

eficácia distributiva das políticas tributária, segurança social e assistencial. É nestas intervenções 

governamentais que se refletem os acordos sociais na luta pela equidade e igualdade. Hoje, as poucas conquistas 

na direção da construção de um Estado de bem-estar social e de ampliação das políticas sociais e assistenciais 

são colocadas à prova a todo o momento, sob pesadas críticas aos seus custos. Exemplo disto é a forma como a 

tributação é vista pelas chamadas classes médias e pelas elites, representando tão somente encargo, e não parcela 

de contribuição à construção de uma sociedade mais equilibrada. Tendo em conta que os tributos refletem, grosso 

modo, o grau de solidariedade entre os cidadãos, fica evidente que, no Brasil, esta é muito pouco considerada”. 

(Castro, Jorge Abrahão de. Et ao. Tributação e Equidade não o Brasil – Um registro dá reflexão dou IPEA não 

biênio 2008-2009. 2010).   
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se sai muito mal nessas questões. No ranking geral da facilidade de empreender e fazer 

negócios, ficamos na 116ª posição entre os 189 países. Entre os 33 países da América 

Latina e Caribe, ficamos apenas na 23ª posição. As empresas gastam uma quantidade 

desproporcional de horas para fazer frente ao trabalho administrativo requerido para o 

cumprimento das obrigações tributárias muito complexas. Este mesmo relatório aponta 

que as empresas brasileiras atualmente gastam 2.600 horas por ano para calcular e pagar 

impostos. 

As recomendações que serão apresentadas ao final do presente trabalho, portanto, são 

imaginadas para um sistema tributário ideal, orientado pelos princípios da eficiência, da 

igualdade e das justiças social e tributária. Não propomos o fim do SIMPLES Nacional a não 

ser para a adoção de outras medidas de amparo e incentivo para o micro e pequeno empresário, 

especialmente com a simplificação das normas e a redução de deveres instrumentais. Afinal, 

trata-se de um setor muito importante para a economia brasileira e que tem, de fato, menos 

vantagens competitivas que os grandes concorrentes.  

Devemos ter consciência de que a adoção de políticas fiscais de natureza simplificada 

destinadas exclusivamente às MPE pode não ser a ferramenta mais eficiente de desenvolver a 

economia nacional, mas deve fazer parte de um projeto mais amplo de política fiscal general, 

igualmente apoiada em princípios de equidade e justiça. 

 

3.1. A importância das MPE no Brasil 

 

Segundo publicação divulgada pelo SEBRAE (2011), o bom desempenho da economia 

brasileira na última década, aliado às políticas de crédito, impulsionou a ampliação das micro 

e pequenas empresas no país e confirmou sua expressiva participação na estrutura produtiva 

nacional. Entre 2000 e 2010, houve um aumento do número de estabelecimentos e da 

quantidade de empregos gerados por pequenos empreendedores.  

Em 2010, os pequenos negócios responderam por 99% das empresas, mais da metade 

dos empregos formais de estabelecimentos privados não agrícolas do país e por parte expressiva 

da massa de salários paga aos trabalhadores, de acordo com IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística).  

Na década de 2000, as microempresas e empresas de pequeno porte suplantaram os seis 

milhões de estabelecimentos, sendo criadas 6,1 milhões de colocações formalizadas. Em 2001, 

43,5% dos empregados possuíam emprego formal. Em 2009, essa proporção passou aos 50,9%.  
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Considerando as dificuldades de sobrevivência destas empresas no Brasil, nosso 

complexo sistema tributário, os custos de formalização e a pesada carga fiscal, grande parte da 

doutrina nacional defende a implementação de um sistema favorável de tributação, já garantido 

na própria Constituição Federal de 1988. SANTOS23 (2012) acrescenta: 

“Não obstante as muitas barreiras burocráticas e governamentais, a relevância institucional dos 

pequenos negócios é enorme. Sua função social e importância econômica são reluzentes. Desde aí a 

necessidade de conferir um tratamento diferenciado, favorecido e simplificado. Estes privilégios, 

ainda, não podem escolhidos de forma aleatória pela Administração: devem ser idealizados e 

concretizados conjuntamente pelos três poderes governamentais.  

Ao legislador cabe estabelecer os critérios de discriminação, nos moldes expostos pelo princípio da 

igualdade. Ao executivo compete aplicar e regulamentar a legislação, garantindo tratamento igual 

entre os iguais, e desigual entre os desiguais, na medida de suas desigualdades. A atribuição do 

judiciário é avaliar, quando provocado, se os critérios de discriminação eleitos pelo legislador 

possuem uma correlação lógica com a desigualdade de tratamento, garantido a razoabilidade do 

regime e sua compatibilidade com os direitos fundamentais constitucionalmente garantidos.” 

 

3.2. As características do regime atualmente vigente 

 

O SIMPLES Nacional é um regime especial e unificado de tributação e arrecadação de 

impostos e contribuições federais, estaduais e municipais, idealizado pelo art. 146, III, “d” e 

parágrafo único da Constituição Federal e concretizado pela Lei Complementar N. 123/2006, 

normatiza general de Direito Tributário. Possui caráter facultativo e irretratável. Uma vez feita 

a opção, a pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá seguir as regras impostas no Estatuto e nos regulamentos editados pelo Comitê 

Gestor, não podendo alterar sua forma de tributação durante todo o ano-calendário.  

São integrados no Simples seis tributos federais: IRPJ (Imposto da Renda de Pessoas 

Jurídicas), PIS/PASEP e COFINS (contribuições sociais), IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados), CSLL (Contrição Social sobre o Lucro Líquido), além do ICMS (estadual) e 

o ISS (municipal). Estes tributos são recolhidos mensalmente sobre a mesma base de cálculo e 

de uma escrituração contábil e fiscal única. Além disso, a legislação relativa às empresas 

optantes pelo SIMPLES terá outras vantagens e isenções. Não deverão pagar qualquer taxa para 

utilização de serviços públicos das Administrações Tributárias. O processo de abertura, 

registro, alteração e baixa da microempresa e empresa de pequeno porte, bem como qualquer 

                                                 
23DÉBORA COUTO CANÇADO SANTOS, “O princípio da igualdade tributária e o tratamento favorecido às 

microempresas e empresas de pequeno Porte”, 2012, página 22. 
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exigência para o início de seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, 

preferencialmente eletrônico, opcional para o empreendedor.  

Não poderão ser exigidos pelos órgãos e entidades competentes para a abertura e o 

encerramento de empresas, nos 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 orçamentos dos empresários ou pessoas jurídicas 

com seus órgãos de classe, sob qualquer forma, como requisito para aprovação de ato de 

inscrição, alteração ou baixa de empresa, bem como para autenticação de instrumento de 

escrituração.  

As MPE também terão benefícios para participação em licitações públicas, de forma 

que os gestores públicos deverão destinar processos licitatórios exclusivamente para empresas 

deste porte. Licitações, com valores de até R$ 80 mil (equivalentes ao € 25.000), são exclusivos 

para este setor, sendo possível em licitações em geral que o gestor público pague até 10% a 

mais que o melhor preço para privilegiar às MPE.  

Outra vantagem concedida às MPE brasileiras é a simplificação de seus deveres 

instrumentais. Somente lhes serão obrigatórias a emissão de documentos fiscais e sua guarda 

pelo prazo decadencial. Está proibido pela lei a exigência de quaisquer outras formas de 

escrituração e registros contábeis. 

 

Tabela 04 – As faixas de tributação 

Vendas Brutas em 12 meses  

 Em Reais Equivalência em Euros 

1 Até 180.000,00  Até € 58.823,00 

2 De 180.000,01 a 360.000,00  De € 58.824,01 a € 117.647,00 

3 De 360.000,01 a 540.000,00  De €117.648,01 a €176.470,00 

4 De 540.000,01 a 720.000,00  De € 176.470,01 a € 235.294,00 

5 De 720.000,01 a 900.000,00  De €235.254,01 a € 294.117,00 

6 De 900.000,01 a 1.080.000,00  De €294.118,01 a € 352.941,00 

7 De 1.080.000,01 a 1.260.000,00  De €352.941,01 a € 411.764,00 

8 De 1.260.000,01 a 1.440.000,00  De € 411.764,01 a € 470.588,00 

9 De 1.440.000,01 a 1.620.000,00  De € 470.588,01 a € 529.411,00 
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10 De 1.620.000,01 a 1.800.000,00  De € 529.411,01 a € 588.235,00 

11 De 1.800.000,01 a 1.980.000,00  De €588.235,01 a € 647.058,00 

12 De 1.980.000,01 a 2.160.000,00  De € 647.058,01 a € 705.882,00 

13 De 2.160.000,01 a 2.340.000,00  De € 705.882,01 a € 764.705,00 

14 De 2.340.000,01 a 2.520.000,00  De € 764.705,01 a € 823.529,00 

15 De 2.520.000,01 a 2.700.000,00  De € 823.529,01 a € 882.352,00 

16 De 2.700.000,01 a 2.880.000,00  De €882.352,01 a € 941.176,00 

17 De 2.880.000,01 a 3.060.000,00  De €941.176,01 a € 1.000.000,00 

18 De 3.060.000,01 a 3.240.000,00  De €1.000.000,01 a € 1.058.823,00 

19 De 3.240.000,01 a 3.420.000,00  De €1.058.823,01 a € 1.117.647,00 

20 De 3.420.000,01 a 3.600.000,00  De €1.117.647,01 a € 1.176.470,00 

 

Fonte: Elaboração própria, baseada na legislação vigente. R$ 1,00 = € 3,06. 

 

3.3. Os tributos inclusos nas alíquotas mensais 

 

Para compreender melhor as dimensões e impactos que esta simplificação propõe, 

vamos comparar a tributação no regime geral com as facilidades oferecidas aos que aderem ao 

SIMPLES Nacional.  

A tabela a seguir indica o tributo (aqui também incluídas as contribuições para a 

Segurança Social), quem é o ente competente para sua instituição e cobrança (recordando que 

o Brasil está dividido em "estados", espécies de províncias com autonomia política e financeira, 

e municípios), a base de cálculo e a alíquota aplicadas para o cálculo do imposto.  

Também destacaremos situações características destes tributos e concluiremos sobre sua 

inclusão ou não na sistemática oferecida às micro e pequenas empresas brasileiras. 

 

Tabela 05 – La composição do SIMPLES 

Tributo Ente 

Competente 

Base de cálculo e 

alíquota no Regime 

General 

Observações Incluído no 

SIMPLES? 

Imposto de 

Renda Pessoa 

Jurídica (IRPJ) 

Federação A base de cálculo do 

imposto é o lucro real, 

presumido (8% da 

renda bruta ou 32% da 

renda bruta para as 

empresas prestadoras 

de serviços) ou 

arbitrado, 

correspondente ao 

período de apuro.  

Como regra geral, 

integram a base de 

São contribuintes do 

Imposto de rende Pessoa 
Jurídica (Irpj):  

I – as pessoas jurídicas;  

II – as empresas 
individuais.  

As disposições 

tributárias do IR se 

aplicam a todas as firmas 

e sociedades, registradas 
ou não. 

SIM.  

 

Para as empresas 

do comércio e 

indústria, sua 

representatividade 

na alíquota devida 

representa de zero 

(para vendas 

brutas anuais de 

até R$ 

360.000,00) até 
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cálculo todos as lucros 

e rendimentos de 

capital, qualquer que 

seja a denominação que 

lhes seja atribuída, 

independentemente da 

natureza, da espécie ou 

da existência de título 

ou contrato escrito, 

bastando que resultem 

de ato ou negócio que, 

por sua finalidade, 

tenha os mesmos 

efeitos do previsto na 

norma específica de 

incidência do imposto.  

As alíquotas são de 

15%.   

As Pessoas Jurídicas, por 

opção ou por 

determinação legal, são 

tributadas por uma das 
seguintes forma:  

a) Simples  

b) Lucro Presumido  

c) Lucro Real  

d) Lucro Arbitrado.   

 

46% (ou seja, a 

alíquota máxima 

para os 

comerciantes é de 

11,61%, sendo 

que 0,54% 

corresponde ao 

Irpj).  

Seu peso é muito 

menor na 

composição da 

alíquota destinada 

a alguns 

prestadores de 

serviços (nas 

faixas mais altas, 

representa até 4% 

do recolhimento, 

ou seja, é aos 

0,81% em casos 

com alíquota de 

17,42%), 

enquanto pode 

chegar aos 6,12% 

em faixas de 

tributação de 

16,85% (36%) 

para outros 

serviços.  

Não se incluem 

no SIMPLES os 

rendimentos de 

aplicações de 

renda fixa ou 

variável ou 

relativo a lucros 

de capital por 

alienação de bens 

do ativo 

permanente 

Imposto sobre 

Produtos 

Industrializados 

- IPI 

Federação A base de cálculo é o 

valor total da operação 

de saída do 

estabelecimento 

industrial ou 

equiparado a industrial. 

As alíquotas dependem 

do produto. Podem 

variar de zero a 300% 

(cigarros). 

Frequentemente o 

imposto é utilizado em 

políticas de incentivos 

fiscais. 

É um imposto típico para 

as indústrias (ou para 

produtos industrializados 

importados). Não é 

cumulativo, de forma 

que toda indústria que 

participe do processo 

industrial pode tomar 

crédito do imposto 

pagamento nas 

operações precedentes. 

SIM.  

 

Sua alíquota é 

fixa, de 0,5% 

independentement

e da composição 

da alíquota geral. 

Assim, pude 

representar de 

11% (para as 

bandas iniciais, 

com alíquota total 

de 4,5%) a 0,4% 

(para bandas mais 
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altas, com 

alíquota total de 

12,11%) do total 

pagamento 

Contribuição 

Social sobre o 

Lucro Líquido - 

CSLL 

Federação A tributação deve recair 

sobre o lucro real ou 

persumido.  

Para o lucro persumido, 

a base de cálculo será 

12% da receita bruta 

(atividades comerciais,  

industriais, médicos e 

de transporte) ou 32% 

(outros serviços).  

A alíquota é de 9%. 

  

É uma espécie de 

contribuição para a 

previdência social. 

SIM. 

 

Para os grupos de 

tributação mais 

baixas do 

SIMPLES, 

geralmente sua 

taxa é zero. 

Contribuição 

para o 

Financiamento 

da Previdência 

Social  - 

COFINS 

Federação A base para o cálculo 

da contribuição são os 

ganhos totais obtidos 

por pessoas jurídicas, 

sendo irrelevante o tipo 

de atividade realizada 

por ela e a classificação 

contábil utilizada para 

as receitas. O tipo geral 

é de 3% (de 

01.02.2001) ou 7,6% 

(desde em 01.02.2004) 

no modo não 

acumulativo. 

É uma espécie de 

contribuição para a 

previdência social. 

SIM. 

 

Sua alíquota é de 

zero a quase 3% 

dos ganhos 

brutos. Não é 

possível a 

compensação no 

regime geral.   

Contribuição 

para o 

PIS/Pasep 

Federação A alíquota do PIS é de 

0,65% a 1,65% sobre a 

receita bruta 

É una espécie de 

contribuição social. 

SIM 

 

É o tributo que 

menos impacta na 

composição do 

montante devido. 

Contribuição 

Patronal 

Previdenciária - 

CPP  

Federação As alíquotas são de 1% 

a 2% sobre a receita 

bruta. 

É uma espécie de 

contribuição para a 

previdência social. 

SIM 

Imposto sobre 

Operações 

Relativas à 

Circulação de 

Mercadorias e 

Sobre 

Prestações de 

Serviços de 

Transporte 

Interestadual e 

Intermunicipal e 

de Comunicação 

- ICMS   

Estados  É um imposto não 

cumulativo. Suas 

alíquotas são de 7% a 

25%, dependendo do 

produto. A regra geral 

é 17%, em quase todo 

o país. ´ 

A base de cálculo é o 

valor da operação, 

inclusive outros 

tributos. Seu cálculo 

deve ser feito “por 

dentro”, de forma que 

O imposto se aplica a: I - 

a circulação dos bens, 

incluído o fornecimento 

de mantimentos e 

bebidas em bares, 

restaurantes e 

estabelecimentos 

similares; II - a prestação 

de serviços de um estado 

a outro e de transporte 

interurbano, por qualquer 

meio, as pessoas, os bens, 

SIM. 

 

Está incluso na 

alíquota do 

SIMPLES 

somente o ICMS 

próprio do 

comerciante ou 

industrial. O 

ICMS devido na 

substituição 

tributária deverá 

ser pagamento em 
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o próprio imposto 

componha o preço da 

mercadoria 

mercadorias ou objetos 

de valor;  

III - prestação onerosa 

dos serviços de 

comunicação, por 

qualquer meio, incluindo 

a geração, emissão, 

recepção, transmissão, 

retransmissão, a 

repetição e a expansão da 

comunicação de qualquer 

tipo;  

IV - o fornecimento de 

bens com a provisão de 

serviços não incluídos na 

autoridade fiscal dos 

municípios;  

V - a entrada de produtos 

importados do 

estrangeiro; VI - os 

serviços emprestados no 

estrangeiro ou cujo 

desempenho começou no 

estrangeiro; VIII - a 

entrada no território do 

Estado receptor, o 

petróleo, incluindo 

lubrificantes e 

combustíveis líquidos e 

gasosos derivados, e 

energia elétrica, quando 

não destinados à 

comercialização ou 

industrialização, 

derivados das operações 

interestaduais, deixando 

o imposto ao estado 

onde se encontre situado 

o comprador. 

separado, apoiado 

nas regras gerais. 

  

Imposto sobre 

Serviço de 

Qualquer 

Natureza - ISS.   

Municípios  O fato tributável é a 

prestação de serviços. A 

descrição do serviço 

deverá estar prevista na 

legislação. É cumulativo. 

  

SIM. 

 

Muitos 

municípios não 

podiam 

inspecionar e 

arrecadar os 

impostos sobre os 

serviços. O 

SIMPLES 

impactou a 

arrecadação de 

muitas cidades.  

Apresenta uma 

tabela de valores 
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própria, sempre 

somada à alíquota 

correspondente. 

Imposto sobre 

Operações de 

Crédito, Câmbio 

e Seguro, ou 

Relativas a 

Títulos ou 

Valores 

Mobiliários   

Federação Recai sobre operações 

de crédito (0,0041% ao 

dia), câmbio (0,38%), 

seguros (7,38%) e 

valores mobiliários 

(1,5% ao dia)   

Para as empresas do 

SIMPLES a alíquota cai 

para 0.00137% ao dia 

para operações de 

crédito inferiores a R$ 

30.000,00   

NÃO 

Imposto sobre a 

Importação de 

Produtos 

Estrangeiros - II 

Federação O Imposto de 

Importação (II) 

sobrecarrega as 

mercadorias 

É um imposto de 

carácter extra fiscal 

NÂO 

Imposto sobre a 

Exportação de 

Produtos 

Nacionais ou 

Nacionalizados 

- IE  

Federação Geralmente suas 

alíquotas são zero. 

É um imposto de 

carácter extra fiscal 

NÃO 

Imposto sobre 

Bens Imóveis e 

Terrenos de 

Natureza 

Urbana - IPTU 

Municípios É um imposto sobre a 

propriedade de imóvel 

urbano. Deve ser 

progressivo e suas 

alíquotas máximas 

devem ser até 15%. 

Cada município tem 

suas próprias 

estimativa dos valores 

dos imóveis.   

Para as pequenas 

empresas, pode 

representar um custo 

alto. 

NÃO 

 

O SIMPLES, portanto, não é um único tributo, mas a reunião de até sete impostos e 

contribuições para a seguridade social.  

O recolhimento mensal também não exclui a incidência das contribuições devidas em 

qualidade de contribuinte ou responsável, com relação às quais será observada a legislação 

aplicável às demais pessoas jurídicas: a Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS; à - Contribuição para manutenção da Segurança Social, relativa ao trabalhador; 

à Contribuição para a Segurança Social, relativa à pessoa do empresário, na qualidade de 

contribuinte individual; e as Contribuições para o PIS/Pasep, Cofins e Ipi incidentes na 

importação de bens e serviços. Da mesma forma, o Imposto de renda relativo aos pagamentos 

ou créditos efetuados pela pessoa jurídica a pessoas físicas contínua sendo aplicado sob o 

regime geral.  

Também não está incluído neste recolhimento mensal o ICMS incidente nas operações 

sujeitas ao regime de substituição tributária, cuja tributação está concentrada em uma única 
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etapa (monofásica) operações envolvendo combustíveis e lubrificantes; energia elétrica; 

cigarros e outros produtos derivados do tabaco; bebidas; azeite e azeite vegetais comestíveis; 

farinha de trigo e mesclas de farinha de trigo; massas alimentícias; açúcares; produtos lácteos; 

carnes e suas preparações; preparações à base de cereais; chocolates; produtos de padaria e da 

indústria de bolachas e bolachas; gelados e preparados para fabricação de sorvetes em 

máquinas; cafés e mate, seus extratos, essências e concentrados; preparações para molhos e 

molhos listas; preparações de produtos vegetais; racione para animais domésticos; veículos auto 

motivos e automotores, suas peças, componentes e acessórios; pneumáticos; câmaras de ar e 

protetores de borracha; medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou 

veterinário; cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; papéis; plásticos; canetas 

e más; cimentos; cal e argamassas; produtos cerâmicos; cristais; obras de metal e plástico para 

construção; telhas e caixas de água; tintas e vernizes; produtos eletrônicos, e eletrodomésticos; 

fios; cabos e outros condutores; transformadores elétricos e reatores; disjuntores; interruptores 

e tomadas; isoladores; para-raios e lâmpadas; máquinas e aparelhos de ar condicionado; 

centrifugadores de uso doméstico; aparelhos e instrumentos de pesagem de uso doméstico; 

extintores; aparelhos ou barbeadores; máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar; aparelhos de 

depilar, com motor elétrico incorporado; aquecedores elétricos de água para uso doméstico e 

termômetros; ferramentas; álcool etílico; sabões em pó e líquidos para roupas; detergentes; 

alvejantes; esponjas; palhas de aço; venda de mercadorias pelo sistema porta a porta; nas 

operações sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações anteriores; e nas 

prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de 

recolhimento do imposto até o fechamento de tributação. Mais adiante veremos mais detalhes 

de como o Brasil se utiliza da substituição tributária e como esta ferramenta não é compatível 

com os princípios que orientam o SIMPLES. 

 

3.4. A importância de cada tributo na composição da alíquota 

 

A importância de cada tributo dependerá do tipo atividade desenvolvida pela empresa. 

Para setores onde os serviços são mais importantes, as contribuições sociais impactam mais na 

composição das alíquotas que deverão ser aplicadas sobre a base de cálculo (Vendas brutas).  

Para os varejistas do comércio, temos a seguinte composição: 
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Gráfico 2 – Alíquotas para o Comércio

 

Fonte: Elaboração própria, baseada na legislação vigente 
 

 

Para a indústria, a composição é diferente e a imposição é maior para todas as faixas de 

contribuição. Também surge a figura impositiva do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI), de forma que teremos sete tributos integrando a alíquota aplicável: 

 

Gráfico 3 – Alíquotas para a Indústria 

 

Fonte: Elaboração própria, baseada na legislação vigente 

 

 

Para os prestadores de serviço relativos a venda de bens imóveis, serviços de creche, 

pré-escolar e educação básica instituições, escola técnicas, escolas profissionais, de idiomas, de 

artes, de cursos técnicos de pilotagem, de preparação para as competições; agência de viagens 
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e turismo; centros de formação de condutores de veículos de motor para o transporte terrestre 

de passageiros e carga; agência de Loteria; transporte Municipal de passageiros; escritórios de 

serviços de contabilidade; serviços de comunicações; produções cinematográficas, áudio-

visuais, artísticas e culturais, por exemplo, aplicam-se as alíquotas descritas a seguir.  

Antes, entretanto, é necessário esclarecer que não existe qualquer razão jurídica para 

que estas empresas de serviços paguem menos que outros serviços relacionados no anexo 5 da 

Lei Complementar 123/2006.  

Esta especialidade também é apontada por outros autores. CAMPOS24 expõe: 

“Insiste-se que não há qualquer sentido jurídico no tratamento diferenciado dentro do 

segmento de serviço. Com essa absurda casuística legislativa, uma lotérica (empresa do 

Anexo III) tem um tratamento mais benéfico que um produtor de software (empresa do Anexo 

V), com clara inversão dos valores extrafiscais que a tributação diferenciada deveria 

priorizar, com foco na inovação, na geração de empregos qualificados e na defesa do 

mercado interno, sendo este um patrimônio nacional. Este monografista não alcança a 

motivação para que uma empresa de software, serviços de medicina por imagem 

(tomografia, registros gráficos e métodos óticos, ressonância magnética) ou serviços de 

prótese, todos do Anexo V, sejam mais agravadas no Simples Nacional do que uma agência 

terceirizada dos correios, agência de viagem e turismo, centro de formação de condutores 

ou uma lotérica (empresas do Anexo III). Trata-se, claramente, de uma opção desarrazoada 

do legislador, sem qualquer justificativa jurídica.” 

 

 

Gráfico 4 – Alíquotas para Serviço do Anexo 3 

 
Fonte: Elaboração própria, baseada na legislação vigente 

 

 

                                                 
24 CAMPOS, Giovanni Christian Nunes. “O ônus tributário das ME e EPP brasileiras – Evolução e comparação 

com as empresas tributadas pelo regime ordinário”, pág. 61. 
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Já para os serviços de construção civil e obras de engenharia em geral, incluindo nos 

serviços de forma de subcontratação, execução de obra e de jardinagem, assim como a 

decoração de interiores; vigilância, limpeza ou manutenção, ou serviços de advogados, não é 

possível incluir a Contribuição “Patronal Previdenciária”–CPP, de forma que estes pagamentos 

deverão obedecer ao regime geral. Deste modo, empresas que apresentam grande quantidade 

de funcionários, como são as empresas relacionadas neste anexo, não podem incluir, em seu 

pagamento mensal, a contribuição de responsabilidade do empregador. Para as empresas do 

regime geral, os valores representam 20% da folha de salário de funcionários.  

Os tributos que compõem a alíquota da seguinte forma: 

 

Gráfico 5 – Alíquotas para Serviço do Anexo 4 

 
Fonte: Elaboração própria, baseada na legislação vigente 

 

 

Por outro lado, com relação a serviços de gestão e arrendamento de imóveis de terceiros; 

academias de baile, capoeira, ioga e artes marciais; academias, esporte, natação atividades 

físicas e escolas esportivas; desenvolvimento de programas de computador, incluídos os jogos 

eletrônicos; licença de subvenções ou direito de uso de programas de computador; o 

planejamento, preparação, manutenção e atualização de sítios Web já realizados no 

estabelecimento de um contribuinte; laboratórios clínicos ou patologia clínica; serviços de 

tomografía, imagens médicas, gráficas e métodos ópticos de registros médicos; e serviços de 

prótese em geral, são aplicados valores apoiados em um cálculo um tanto complexo para um 

regime que se propõe singelo.  
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Existe, na tabela do Anexo 5 à Lei 123/2006, a explicitação de como é a partilha do 

SIMPLES, de forma que o IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, COFINS e CPP são calculados juntos e 

dependem da relação dos gastos de pessoal com os ganhos brutos (em 12 meses). Ou seja, 

determina-se a relação (r):  

(r) = Gastos com pessoal (em 12 meses) 

Faturamento bruto (em 12 meses) 

 

Nos casos em que (r) corresponde aos intervalos seguintes, onde "<" significa menos 

de, ">" significa maior que, "≤" significa menor ou igual, e "≥" significa maior que o igual a, a 

soma dos tributos será de acordo com a tabela: 

 

Tabela 05 – Alíquotas para serviço do Anexo 5 da Lei Complementar 123/2006 

 

Fonte: Elaboração própria, baseada na legislação vigente 
 

 

Soma-se à 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 4.  

A análise da tabela permite concluir que quanto maior seja a relação entre os gastos de 

pessoal e as vendas brutas, maior deve ser a alíquota aplicada dentro das mesmas faixas de 

receita bruta anual. A partilha destes valores entre cada tipo de tributo dependerá também do 

porte dos gastos administrativos, de forma que para as empresas onde estes valores sejam de 

0,10≤ (r) 0,15≤ (r) 0,20≤ (r) 0,25≤ (r) 0,30≤ (r) 0,35≤ (r)

(r) < 0,15 (r) < 0,20 (r) < 0,25 (r) < 0,30 (r) < 0,35 (r) < 0,40

Até 180.000,00 17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00%

De 180.000,01 a 360.000,00 17,52% 15,75% 13,90% 12,60% 12,33% 10,72% 9,10% 8,48%

De 360.000,01 a 540.000,00 17,55% 15,95% 14,20% 12,90% 12,64% 11,11% 9,58% 9,03%

De 540.000,01 a 720.000,00 17,95% 16,70% 15,00% 13,70% 13,45% 12,00% 10,56% 9,34%

De 720.000,01 a 900.000,00 18,15% 16,95% 15,30% 14,03% 13,53% 12,40% 11,04% 10,06%

De 900.000,01 a 1.080.000,00 18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 12,60% 11,60% 10,60%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 12,68% 11,68% 10,68%

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69%

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 13,08% 12,08% 11,08%

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 13,09% 12,09% 11,09%

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 13,61% 12,78% 11,87%

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,89% 13,15% 12,28%

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 14,17% 13,51% 12,68%

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,61% 14,04% 13,26%

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,52% 15,03% 14,29%

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 16,32% 15,93% 15,23%

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,82% 16,38% 16,17%

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 17,22% 16,82% 16,51%

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,44% 17,21% 16,94%

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18%

Receta Bruta en 12 meses (en R$) (r)<0,10 (r) ≥ 0,40
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mais impacto em suas vendas, também serão maiores as participações do PIS/PASEP e 

COFINS.  

Para facilitar a comparação entre a representatividade de cada um dos tributos que 

compõem a alíquota de acordo com a receita bruta e a relação entre os gastos com as 

contribuições patronais e os ganhos, apresentamos valores aplicados nos extremos da Tabela 

05.  

Os exemplos a seguir analisam os casos em que a relação (r) é menor que 0,10 e casos 

em que a relação (r) maior que 0,40. 

 

Gráficos 6 e 7 – Distribuição das vendas de acordo com os gastos administrativos  

 

 

Fonte: Elaboração própria, baseada na legislação vigente 
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Finalmente, existem vários serviços que até agosto 2014 não podiam aderir ao 

SIMPLES, mas foram incluídos na relação. São os serviços de medicina (incluindo laboratório 

e enfermaria); a medicina veterinária; a odontologia; a psicologia, a terapia ocupacional, a 

acupuntura, podología; despachantes, a tradução e a interpretação; a arquitetura, a engenharia, 

a medição, a cartografia, topografia, desenho e agronomia; a representação comercial e outras 

atividades dos serviços de corretagem de negócios e de terceiros; auditoria, economia, 

consultoria, gestão, organização, controle e gestão; o jornalismo e a publicidade, entre outros.  

Para estas empresas existirá a inclusão do Imposto sobre Serviços relacionados em uma 

forma gradual. A partilha dos ganhos por imposto sobre a renda, PIS/Pasep, CSLL, COFINS e 

o CPP recolhido nos parâmetros definidos na Tabela 5-B do Anexo 5 da Lei Complementar 

123/2006, de forma que a partilha de receitas é idêntica ao demonstrado nos Gráficos 5 e 6. Os 

valores do ISS são os mesmos aplicados a todos os outros serviços.  

Mais uma vez aqui devemos dizer que não existe fundamentação lógica ou jurídica que 

justifique as diferenciações de tributação para os serviços, especialmente porque no regime 

geral de tributação (inclusive o Lucro Presumido do Irpj) não existe esta diferenciação. 

 

3.5. Os deveres instrumentais do SIMPLES 

 

As microempresas e as empresas de pequeno porte utilizarão, conforme as operações e 

prestações que realizem, os documentos fiscais, inclusive os emitidos por meio eletrônico, 

autorizados pelos entes federativos onde possuam estabelecimento. Relativamente à prestação 

de serviços sujeita ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) utilizarão a Nota 

Fiscal de Serviços, conforme modelo aprovado e autorizado pelo Município, ou Distrito 

Federal, ou outro documento fiscal autorizado conjuntamente pelo Estado e pelo Município de 

sua circunscrição fiscal.  

Na forma da Lei Complementar, os optantes pelo Simples Nacional não terão direito à 

apropriação, nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos na guia 

recolhida, tampouco poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. 

Única exceção se faz ao ICMS transferido pelas empresas do SIMPLES na venda a outros 

contribuintes, destacando o imposto que compõe sua alíquota mensal.  

Assim, a utilização dos documentos fiscais fica condicionada a inutilização dos campos 

destinados à base de cálculo e ao imposto destacado em operações próprias, constando no 

campo destinado às informações complementares ou, em sua falta, no corpo do documento, por 
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qualquer meio gráfico indelével, as expressões: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou 

EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO 

FISCAL DO ISS E DO IPI" ou "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE NO 

VALOR DE R$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ...%, DE ACORDO COM O 

ART. 23 DA LC 123". No caso de documento fiscal emitido por microempresa ou empresa de 

pequeno porte impedida de recolher o ICMS ou o ISS na forma do Simples Nacional, a 

expressão a que se refere o compartimento II será a seguinte: "NÃO GERA DIREITO A 

CRÉDITO FISCAL DO IPI".  

Quando a microempresa ou a empresa de pequeno porte atua na condição de 

responsável, inclusive de substituto tributário, fará a indicação alusiva à base de cálculo e ao 

imposto retido no campo próprio ou no corpo do documento fiscal utilizado na operação ou 

prestação.  

Na hipótese de devolução de mercadoria, da empresa do SIMPLES para um contribuinte 

do regime normal, a microempresa e a empresa de pequeno porte farão a indicação no campo 

"Informações Complementares", ou no corpo da Nota Fiscal, da base de cálculo, do imposto 

destacado, e do número da Nota Fiscal de compra da mercadoria devolvida.  

Tratando-se da prestação de serviço sujeito ao ISS, cujo imposto seja de 

responsabilidade do tomador, o emissor fará a indicação alusiva à base de cálculo e ao imposto 

devido no campo próprio ou, em sua falta, no corpo do documento fiscal utilizado na prestação.  

Relativamente à equipe Emissor de Cupom Fiscal (ECF), deverão ser observadas as 

normas estabelecidas nas legislações dos entes federativos. No estado de São Paulo, por 

exemplo, exige-o a partir da receita bruta anual superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais). 

As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão adotar para os registros e 

controles das operações e prestações por elas realizadas: I - Livro Caixa, no qual deverá estar 

escriturada toda sua contabilidade financeira e bancária; II - Livro Registro de Inventário; III - 

Livro Registro de Entradas, destinado a 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; IV - Livro 

Registro dos Serviços Prestados, destinado ao registro dos documentos fiscais relativos aos 

serviços emprestados sujeitos ao ISS, quando contribuinte do ISS; V - Livro Registro de 

Serviços Tomados, destinado ao registro dos documentos fiscais relativos aos serviços tomados 

sujeitos ao ISS; VI - Livro de Registro de Entrada e Saída de Selo de Controle, quando for 
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exigido pela legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - Ipi. Entretanto, os livros 

discriminados poderão ser dispensados, no todo ou em parte, pelo ente competente da 

circunscrição fiscal do estabelecimento do contribuinte, respeitados os limites de suas 

respectivas competências.  

Além dos livros mencionados também serão utilizados: I - Livro Registro de 

Documentos Fiscais, pelo estabelecimento gráfico para registro dos impressos que confeccionar 

para terceiros ou para uso próprio; II - Livros específicos para contribuintes comercializem 

combustíveis; III - Livro Registro de Veículos, por todas as pessoas que interfiram 

habitualmente no processo de intermediação de veículos, inclusive como simples depositários 

ou expositores. Cabe destacar que a apresentação da escrituração contábil, em especial do Livro 

Diário e do Livro Razão, dispensa a apresentação do Livro Caixa.  

As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 

poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das 

operações realizadas, atendendo-se às disposições previstas no Código Civil e nas Normas 

Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade se aplica ao 

empresário individual o disposto no § 2° do art. 1.179 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 

2002.  

As MPEs apresentarão, anualmente, declaração única e simplificada de informações 

socioeconômicas e fiscais, entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela internet, 

antes do último dia do mês de março do ano-calendário subsequente ao de ocorrência dos fatos 

geradores dos impostos e contribuições previstos no Simples Nacional. O formulário é 

denominado Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS).  

Na hipótese de extinção, cisão total, cisão parcial, fusão, incorporação ou exclusão do 

Simples Nacional, a declaração simplificada deverá ser entregue até o último dia do mês 

subsequente ao do evento.  

Destaca-se que a Receita Federal do Brasil compartilhará com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios uma relação de quantos contribuintes não apresentaram a declaração 

simplificada. Da mesma forma, as informações apresentadas pelo contribuinte na declaração 

simplificada serão compartilhadas entre a Receita Federal do Brasil e os órgãos de fiscalização 

tributária subnacionais. 

Outro aspecto a ser mencionado é que a exigência da DEFIS não dispensa a empresa da 

apresentação de informações relativas a terceiros.  
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A declaração simplificada poderá ser retificada independentemente de prévia 

autorização da administração tributária e terá a mesma natureza da declaração originariamente 

apresentada, observado o disposto no parágrafo único do art. 138 do CTN. A retificação da 

declaração simplificada por iniciativa do próprio declarante, quando reduzir ou excluir o tributo, 

somente é possível antes do início de procedimento fiscal.  

Relativamente aos tributos devidos, não abrangidos pelo Simples Nacional (art. 5º, § 1º, 

Resolução CGSN nº 4/2007), a microempresa e a empresa de pequeno porte deverão observar 

a legislação dos respectivos entes federativos quanto à prestação de informações e entrega de 

declarações. O estado de São Paulo, por exemplo, exige a apresentação anual da Declaração 

Substituição Tributária Diferencial de Alíquota (STDA).  

A STDA de São Paulo prevê informações do ICMS devido em todas as operações 

submetidas ao Diferencial de Alíquota, especificando no campo Estado de Origem, o Estado de 

onde veio a mercadoria, ou o ativo permanente, ou o ativo imobilizado ou ainda o material de 

uso e consumo, que estejam sujeitos ao recolhimento do diferencial de alíquotas. Também prevê 

informações do ICMS devido antecipadamente nas operações sujeitas à Antecipação Tributária 

na entrada do território Paulista, inclusive no caso de que o recolhimento antecipado tiver sido 

feito pelo outro Estado em favor do Estado de São Paulo pela GNRE. Além disso, o contribuinte 

deverá informar o ICMS devido por Substituição Tributária em operações internas em São 

Paulo, nos casos em que o optante pelo Simples Nacional paulista seja o Substituto Tributário, 

com o respectivo valor do ICMS devido. 

Além disso, São Paulo exige a transmissão do Registro Eletrônico de Documento Fiscal 

(REDF), com dados de todas as vendas realizadas ao consumidor final. Estas informações 

deverão ser utilizadas para o programa “Nota Fiscal Paulista”. A elaboração deste arquivo é de 

responsabilidade do próprio contribuinte e existem penalidades em casos de omissão.  

Também, as microempresas e as empresas de pequeno porte são obrigadas à entrega da 

Declaração Eletrônica de Serviços, quando for exigida pelo Município, que servirá para a 

informação mensal de todos os documentos fiscais emitidos e documentos recebidos referentes 

aos serviços emprestados, tomados ou intermediados de terceiros. Neste caso, destaca-se que a 

declaração substitui os livros referidos nos apartados IV - Livro Registro dos Serviços 

Prestados, destinado ao registro dos documentos fiscais relativos aos serviços prestados sujeitos 

ao ISS, quando contribuinte do ISS; e V - Livro Registro de Serviços Tomados, destinado ao 

registro dos documentos fiscais relativos aos serviços tomados sujeitos ao ISS e serão 
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apresentados ao Município pelo prestador, pelo tomador, ou por ambos, observadas as 

condições previstas na legislação de sua circunscrição fiscal.  

Em caso de que a MPE seja excluída do Simples Nacional está obrigada ao cumprimento 

das obrigações tributárias pertinentes a seu novo regime de recolhimento, segundo a legislação 

tributária dos respectivos entes federativos, do início dos efeitos da exclusão, sendo que o 

disposto se aplicará ao estabelecimento da microempresa ou empresa de pequeno porte que 

esteja impedido de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, da data de início 

dos efeitos do impedimento.  

 

3.6. A informalidade da economia brasileira 

 

Não existem muitos dados sobre o grau de informalidade da economia brasileira. Os 

últimos números oficiais sobre a informalidade são estudos desenvolvidos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em 2005, por meio da pesquisa 

Economia Informal Urbana – Ecinf. Esta pesquisa visava captar informações que permitam 

conhecer o papel e a dimensão do setor informal na economia brasileira. Buscava identificar os 

proprietários de negócios informais: trabalhadores por conta própria e pequenos empregadores, 

com 10 anos ou mais de idade, ocupados em atividades não agrícolas, e moradores em áreas 

urbanas, e, através deles, investigar as características de funcionamento das unidades 

produtivas.  

No desenvolvimento da pesquisa, foram consideradas como unidades do setor informal 

aquelas que tinham produção em pequena escala, baixo nível de organização e a quase 

inexistência de separação entre capital e trabalho, como fatores de produção. Por outro lado, a 

pesquisa não considerou a existência de registros oficiais como critério para a definição do 

informal à medida em que o substrato da informalidade se refere ao modo de organização e 

funcionamento da unidade econômica, e não a seu status legal ou às relações que mantém com 

as autoridades públicas. Tampouco foram consideradas as empresas localizadas fora do 

território urbano.  

Com estas elucidações, temos que as empresas identificadas por aquela pesquisa 

apresentavam o perfil do potencial optante pelo SIMPLES. Ou seja, todas as empresas 

identificadas naquela pesquisa apresentavam características que permitiam sua identificação 

com o sistema de tributação simplificada brasileiro.  



 

57 

 

Pertenceriam ao setor informal, de acordo com aqueles estudos, todas as unidades 

econômicas de propriedade de trabalhadores por conta própria e de empregadores com até cinco 

empregados, habitantes de áreas urbanas, elas sejam a atividade principal de seus proprietários 

ou atividades secundárias.  

Foram identificadas 10.525.954 pequenas empresas não agrícolas no Brasil em 2003, o 

que significou um crescimento de 10% com relação à investigação Economia Informal Urbana 

anterior, realizada em 1997. Poucas empresas tinham aderido ao sistema desde tributação 

SIMPLES até o final daquele ano, apenas 2% do total, sendo a maior parte delas no comércio 

e serviços (53%). A participação era muito pequena, mesmo considerando que nem todas as 

empresas poderiam optar por tal sistema de tributação, haja vista as limitações sobre a receita 

anual, a atividade desenvolvida e o fato da empresa ter registro.  

De toda forma, devemos reconhecer a evolução do número de contribuintes incluídos 

no SIMPLES. Em 2014, são mais de 8.182.061 optantes pelo SIMPLES (inclusive os MEI). 

Gráfico 8 – Evolução do total das empresas do SIMPLES 

 

Fonte: Elaboração própria, embasada em dados do IBGE 

 

3.7. Os pontos críticos do SIMPLES 

 

Como já se analisou, o SIMPLES representa a reunião de diversos tributos, com 

características nada similares. Reúne, sobre um único ato jurídico (a obtenção de receitas 

brutas), a incidência de tributos de naturezas muito distintas. Neste contexto, temos impostos 

indiretos (como o ICMS, o Ipi e o ISS) coletados sobre as mesmas bases de tributos diretos 

(Irpj) e contribuições para a previdência social (PIS, Cofins, CPP, CSLL). 

 

3.7.1. Os impostos não cumulativos 
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Especificamente para o IPI e o ICMS, para os quais existe uma previsão constitucional 

que dispõe que eles deverão ser não acumulativos, as distorções provocadas pelo SIMPLES são 

muito impactantes. Do mesmo modo, o mando constitucional de essencialidade dos produtos 

submetidos à tributação por estes impostos também não é observado.  

Ainda que se considere para o IPI a sistemática de um crédito fictício para as compras 

promovidas pelas empresas do SIMPLES, de forma que com a aplicação da alíquota geral 

remanescente só o equivalente a 0,5% da alíquota aplicada à empresa, vemos que a não-

acumulação determinada pela Constituição Federal não é respeitada, uma vez que as 

mercadorias vendidas pelas MPEs não garantem créditos a outros industriais da cadeia de 

produção.  

De qualquer maneira, alguns autores brasileiros julgam que a inconstitucionalidade da 

lei estaria somente em não permitir o crédito pelo destinatário das empresas do SIMPLES. 

SANTOS25 afirma: 

“O legislador, ao negar às empresas optantes o direito ao aproveitamento de 

créditos relativos ao ICMS, IPI, PIS e COFINS não violou o princípio da não 

cumulatividade. A adesão ao regime de tributação simplificada é opcional ao 

contribuinte, podendo ele escolher entre pagar mais tributos e ter direito aos 

créditos ou ser tributado por alíquotas reduzidas e não aproveitar das 

exações não cumulativas.  

Todavia, ao negar a transferência de créditos para terceiros que celebrem 

negócios com as empresas optantes, violou o legislador o princípio da não 

cumulatividade e da igualdade. Considerando que as microempresas e 

empresas de pequeno porte são contribuintes do IPI, ICMS, PIS e COFINS, 

persistiria o direito do terceiro à apropriação destes créditos, na proporção 

das alíquotas pagas pelo pequeno empresário. A não transferência dos 

créditos configura também violação ao princípio de igualdade, na medida em 

que torna o produto do pequeno empresário menos atrativo para as empresas 

não optantes.”   

 

Por seu turno, a Lei Complementar N. 128/2008 procurou mitigar o problema da não 

transferência de créditos tributários relativos ao ICMS. De fato, esta lei apresenta uma solução 

um tanto heterodoxa para garantir os créditos relacionados aos produtos vendidos pelas MPEs. 

Existirão dois tipos possíveis de transferências de créditos do ICMS: diretamente pelas 

empresas do SIMPLES, apoiados em suas próprias arrecadações, ou indiretamente, 

considerando suas aquisições.  

                                                 
25 Ob. cit., página 63. 
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No primeiro caso, nas aquisições de mercadorias destinadas à comercialização ou 

industrialização de empresas do SIMPLES, as empresas do regime geral terão direito a um 

crédito do ICMS no montante devido pelas empresas do SIMPLES. Deste modo, os produtos 

vendidos pelas empresas do SIMPLES garantirão a seus compradores créditos do ICMS que 

variam de 1,25% a 3,95%. Para os contribuintes do regime geral, este crédito é, em média, 18%.  

No segundo caso, mediante deliberação exclusiva e unilateral dos Estados, o crédito 

correspondente ao ICMS incidente sobre os insumos utilizados nas mercadorias adquiridas de 

indústrias do SIMPLES poderá ser concedido a empresas do regime geral.  

Estudos apontam que o SIMPLES não favorece às MPE integradas na cadeia produtiva 

e de consumo26. Afinal, pode não ser muito atrativo para empresas do regime geral adquirir 

mercadorias dos contribuintes do SIMPLES quando estas têm os mesmos valores cobrados por 

empresa não aderentes ao SIMPLES, uma vez que os créditos do regime geral costumam ser 

muito maiores. Desta forma, a competitividade das empresas do SIMPLES subtrai prejudicada. 

 

3.7.2. O ICMS incluso na alíquota mensal e a substituição tributária 

 

Para alguns produtos específicos, é utilizado, tanto pela SRF como pelas administrações 

tributárias estaduais, o instituto da “substituição tributária”, através do qual a legislação escolhe, 

entre os muitos agentes que interferem em determinada cadeia de produção/distribuição, aquele 

que, por oferecer maior segurança com relação ao cumprimento da obrigação tributária, será o 

sujeito passivo responsável pela arrecadação de todo tributo relacionado com aquela cadeia 

produtiva, inclusive sobre feitos tributáveis que ocorrem posteriormente. Por meio do 

mecanismo de substituição tributária, a legislação converte tributos tipicamente plurifásicos - 

como o IPI e o ICMS - em monofásicos.  

A ideia da substituição tributária (antecipação tributária) é aumentar o controle da 

fiscalização e diminuir a evasão fiscal. A antecipação, em qualquer de suas modalidades, 

implica a exigência do tributo antes do momento no que normalmente devia ser cobrado - na 

circulação efetiva da mercadoria.  

Originalmente, a técnica era utilizada somente para produtos que tinham poucos 

industriais e destinatários muito pulverizados. Assim, cigarros, bebidas, combustíveis, produtos 

                                                 
26 En este sentido, BRAVO, Kalinka Conchita Ferreira da Silva. Tributação e empreendedorismo desoneração 

tributária: a questão do não favorecimento no Simples nacional. Porto Alegre, 2011. 
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farmacêuticos e automóveis, por exemplo, tinham todo o imposto (IPI e/ou ICMS) incidente 

em toda a cadeia produtiva arrecadado diretamente pelo industrial, importador ou atacadista.  

Os gráficos seguintes permitem a comparação entre o regime geral de tributação pelo 

ICMS (apoiado na existência de créditos e débitos) e a utilização da substituição tributária, 

apoiada em um valor agregado presumido.  

Na contabilidade tributária tradicional do ICMS (em sua forma de aplicação normal, ou 

seja, pelo regime periódico de aplicação), são gerados créditos ao adquirente (princípio da não 

cumulatividade). Desta forma, em uma venda da indústria ao comércio de um produto no valor 

de R$1.000,00 (que posteriormente será revendido por R$1.500,00) e alíquota do ICMS de 

18%, a contabilidade tributária do adquirente, deverá registrar um evento no valor de R$ 820,00 

e reconhecer um crédito do ICMS de R$180,00. Assim, temos: 

 

Gráfico 9 – Régimen general de tributación por el ICMS (considerando alícuota de 18%) 

 

Fonte: Elaboração própria, baseada em modelo de BIAVA (2010) 

 

Por sua parte, na sistemática de tributação do ICMS pela substituição tributária, se o 

produto é vendido por R$ 1.000,00 sendo: a) R$ 180,00, por dentro, do ICMS na operação 

própria; b) + R$180,00 do ICMS Substituição Tributária (por fora), totalizando um valor total 

de nota fiscal de R$ 1.180,00; o adquirente (comerciante) deverá registrar todo o ICMS (próprio 

e ST) como custo, ou seja, fazer o registro de estoque de R$1.180,00, já que não terá nenhum 

crédito a ser utilizado na operação seguinte (mas em contrapartida, não terá mais nenhum 

imposto do ICMS a pagar nas operações seguintes). 

 

 

•Valor BC: $ 1.000

• ICMS $ 180

• Insumos: $ 0

• Total ICMS $ 180

Indústria

•Valor BC: $ 1.500

• ICMS: $ 270

•Crédito: $ 180

•Débito: $ 270

• Total ICMS devido: $ 90

Atacadista
•Valor  BC: $ 2. 000

• ICMS: 360

•Crédito: $270

•Débito: $ 360

• Total ICMS devido: $ 90

Varejista

• Todo o imposto devido foi 
suportado pelo consumidor 
final e repassado aos cofres 
públicos por cada um dos 
suj. passivos (incluindo o 
varejista)

Consumidor 
final

ICMS = 180 + 90 + 90 = 360 
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Gráfico 10 – Representação da substituição tributária 

 

Fonte: Elaboração própria, baseada em modelo de BIAVA (2010) 

 

Assim, desde 2008, quase todos os Estados brasileiros, com o objetivo de aumentar suas 

arrecadações, passaram a utilizar a técnica de substituição tributária para um número muito 

maior de produtos.  

Sabemos que o universo de contribuintes submetidos ao SIMPLES representa um 

desafio para as Administrações Tributárias do país. Também existe uma grande informalidade 

na economia brasileira. Em tese, portanto, a adoção da ferramenta de substituição tributária 

poderia diminuir as perdas de arrecadação nos setores finais das cadeias de consumo.  

De fato, em virtude das particulares características do tributo, a maior evasão tributária 

do ICMS, e consequentemente a maior informalidade, tende a dar-se na última etapa da cadeia 

de consumo, mesmo os agentes não perdendo o benefício do crédito do ICMS recolhido nas 

etapas intermédias.  

Com a criação do SIMPLES Nacional (2006), muito mais amplo que seu antecessor (o 

Simples Federal, 1997-2006), o ICMS passou a integrar a parcela devida pelo pequeno 

contribuinte. Na época, para não aumentar a tributação dos MPE, a federação diminuiu seus 

próprios tributos.  CAMPOS27 explica a justificativa para esta estratégia: 

"(...) houve uma diminuição da carga tributária do Simples Federal para o Simples Nacional, 

aqui apenas considerando as atividades econômicas que puderam optar pelo regime decaído 

(comércio, indústria e algumas atividades de serviço do Anexo III da LC N. 123/2006. Na 

época da definição de quis percentuais iriam constar na LC N. 123/2006, o Governo Federal 

trabalhou junto com o Congresso Nacional com uma perspectiva de aumentar a renúncia 

tributária no novo regime em até 5 bilhões de reais, já que os percentuais incidentes sobre a 

receita bruta constante no Simples Federal nunca tinham sido alterados, ou seja, um 

                                                 
27 Ob. cit., página 93. 

•Valor BC: $ 1.000

•BC ST:  2.000

•ICMS $ 180

•ICMS ST $ 180

•Total ICMS $ 360

Indústria

•Valor BC: $ 1.500

•ICMS: $ 0

•Crédito: não há

•Débito: não há

•Total ICMS devido: $ 0

Atacadista
•Valor  BC: $ 2. 000

•ICMS: $ 0

•Crédito: não há

•Débito: não há

•Total ICMS devido: $ 0

Varejista

•Todo o imposto devido 
foi suportado pelo 
consumidor final, mas 
repassado aos cofres 
públicos pelo indústrial 
(substituto)

Consumidor 
final

ICMS = 360 
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contribuinte que começou com determinado nível de percentual em 1997, pela simples 

evolução de suas receitas como resultado do processo inflacionário, passou a emigrar para 

os percentuais das bandas superiores, com o aumento da carga tributária (...). Essa foi a 

motivação básica para diminuir a carga tributária do Simples Federal para o Simples 

Nacional." 

 

Com esta manobra, de incluir os impostos subnacionais na parcela mensal devida pelo 

contribuinte, também foi ampliada as bases de informações, de arrecadação e fiscalização 

comum dos entes federados. O gráfico a seguir demonstra a evolução da arrecadação no estado 

de São Paulo nos últimos dez anos. Os ganhos aumentaram 263%, muito acima da inflação do 

período, de 63,53% (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).  

Analisando os dados da arrecadação no estado de São Paulo (Gráfico 11), vemos um 

pequeno aumento nas receitas a partir de 2006 (ano de criação do SIMPLES Nacional) e um 

salto de ingressos a partir de 2008, justamente quando o Estado passou a valer-se da substituição 

tributária como ferramenta de combate à evasão.  

Até 2007, a Fazenda paulista cobrava o imposto por substituição em dez segmentos. 

Desde 2008 o Estado de São Paulo iniciou a ampliação do regime, que acabou se estendendo 

para 23 novos setores. O exemplo paulista foi seguido por outros estados da Federação. Minas 

Gerais, por exemplo, possuía 19 segmentos na cobrança antecipada desde o ICMS até 2007. 

Nos três últimos anos, 19 novos segmentos entraram no regime. Dos 19 iniciais, 11 setores 

tinham a substituição somente nas operações interestaduais e passaram a ser sujeitos à 

antecipação do imposto também nas operações internas no estado.  

Ocorre que, quando o legislador determinou a inclusão de produtos tão diversos como 

mantimentos, autopeças e perfumaria na sistemática da substituição tributária, também passou 

a obrigar às empresas do SIMPLES ao pagamento do ICMS antecipado, incidente em toda a 

cadeia de consumo.  

As legislações preveem o valor agregado que costuma incidir sobre cada tipo de 

produto, apoiadas em pesquisas de mercado. A partir desta estimativa, deverá incidir a alíquota 

geral típica de cada mercadoria.  

Graficamente podemos observar os resultados desta determinação legal a partir da 

inclusão de novas mercadorias no rol de produtos sujeitos à substituição tributária desde 2008, 

de forma que a arrecadação real no Estado de São Paulo aumentou significativamente. A 

arrecadação segue crescendo desde 2003, mas a antecipação de pagamento em 2008 

representou uma distorção nesta evolução. Assim, a criação do SIMPLES Nacional impactou 

positivamente na arrecadação do Estado, mas pouco em comparação com a substituição 

tributária. 
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Gráfico 11 – Evolução da arrecadação de São Paulo 2004-2013 

 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados da Secretaria da Fazenda de São Paulo e IPCA 

 

Na próxima tabela, temos, a título de exemplo, as alíquotas de alguns produtos que são 

submetidos à substituição tributária no Estado de São Paulo. Também mostraremos os índices 

de valores adicionados considerados para o cálculo da substituição tributária, de forma que a 

última coluna apresenta os valores percentuais do ICMS recaem sobre o produto, apoiados em 

estimativas de valor agregado. 

 

Tabela 06 – Alíquotas e índices de valor agregado para alguns produtos em São Paulo 

Produto Alíquota Índice de Valor Agregado ICMS antecipado 

Medicamentos 12% 68,59% 8,23% 

Bebida alcoólica, exceto cerveja e 

chope 
25% 123,87% 

30,97% 

Perfumaria 25% 177,19% 44,30% 

Higiene pessoal 25% 177,19% 44,30% 

Ração animal - tipo “pet” 18% 59,70% 10,75% 

Limpeza 25% 125,62% 31,41% 

Fonográficos 18% 189,85% 34,17% 

Autopeças 12% 83,90% 10,07% 

Pilhas e Baterias 12% 63,67% 7,64% 

Lâmpadas, Reatores, “Starter” 12% 63,67% 7,64% 

Papel 12% 93,38% 11,21% 

Alimentos 12% 57,33% 6,88% 

Materiais de construção e 

congêneres 
18% 69,43% 

12,50% 

Colchões 12% 143,06% 17,17% 

Ferramentas  12% 84,39% 10,13% 

Bicicletas 18% 81,51% 14,67% 

Instrumentos Musicais 18% 103,74% 18,67% 

Brinquedos  18% 109,52% 19,71% 
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Produtos de Papelaria 18% 95,28% 17,15% 

Artefatos de Uso Doméstico 18% 125,62% 22,61% 

Materiais Elétricos  18% 73,34% 13,20% 

Eletrônicos 18% 113,17% 20,37% 

Eletrodomésticos  18% 131,36% 23,64% 
Fonte: Elaboração própria baseada em dados da Secretaria da Fazenda de São Paulo 

 

A substituição tributária, portanto, não analisa o regime de tributação ao qual o 

contribuinte é subordinado. Ela considera somente o tipo de produto comercializado. Mas, uma 

vez que a substituição tributária não pode ser considerada nos valores devidos mensalmente 

pelo contribuinte, temos que a substituição tributária é extremamente prejudicial para as 

empresas do SIMPLES, não importando em que parte da cadeia produtiva o contribuinte se 

encontre.  

Da perspectiva dos varejistas, existe prejuízo porque ao adquirir produtos com 

substituição tributária, estes contribuintes deixam de desfrutar de vantagens fiscais uma vez que 

o imposto já forma parte do valor do produto.   

 

Gráfico 12 – A tributação pelo ICMS quando o varejista é do SIMPLES e não há 

substituição tributária 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, baseada no modelo de BIAVA (2010) 

 

 

 

 

 

•Valor BC: $ 1.000

•ICMS $ 180

•Insumos: $ 0

•Total ICMS $ 180

Indústria

•Valor BC: $ 1.500

•ICMS: $ 270

•Crédito: $ 180

•Débito: $ 270

•Total ICMS devido: $ 90

Atacadista
•Vendas brutas: 180.000,00

•ICMS: 1,25%

•Crédito: $ 0

•Débito: $ 0

•Total ICMS devido: $ 22,5 
(a ser pago junto com os 
outros tributos do 
SIMPLES)

Varejista

•Todo o imposto 
devido foi suportado 
pelo consumidor 
final 

Consumidor 
final

ICMS = 180 + 90 + 22,5 = 292,5 
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Gráfico 13 – Representação da substituição tributária para as empresas do comércio 

submetidas ao SIMPLES, com receita bruta anual de R$ 180.000,00 

 
Fonte: Elaboração própria, baseada em modelo de BIAVA (2010) 

 

De outra parte, os pequenos industriais do SIMPLES que produzem mercadorias sujeitas 

à substituição tributária também são prejudicados, uma vez que estes industriais devem pagar, 

além disso do imposto próprio, também o imposto antecipado sobre as vendas posteriores e, 

assim, diminuem seus fluxos de caixa. Assim, uma pequena indústria que se enquadre na 

condição de substituta tributária é obrigada a calcular e recolher o ICMS incidente sobre toda a 

cadeia comercial, ou seja, deve projetar o valor que será cobrado do consumidor final e calcular 

o ICMS, recolhendo-o antecipadamente. Há neste caso uma verdadeira inversão de papéis: a 

pequena indústria estará financiando o Estado (e não o contrário), recolhendo o imposto 

incidente em todas as etapas da cadeia produtiva antes mesmo de receber de seus clientes 

(Santos, 2012). 

 

Gráfico 14 –Representación da sustitución tributaria para las empresas da indústria 

sometida al SIMPLES, con receita bruta anual de $ 180.000,00 

 

•Valor BC: $ 1.000

•BC ST:  2.000

•ICMS $ 180

•ICMS ST $ 180

•Total ICMS $ 360

Indústria

•Valor BC: $ 1.500

•ICMS: $ 0

•Crédito: não há

•Débito: não há

•Total ICMS devido: $ 0

Atacadista
•Vendas brutas: 

180.000,00

•ICMS: 1,25%

•Crédito: $ 0

•Débito: $ 0

•Total ICMS devido: $ 0

Varejista

•Todo o imposto 
devido foi suportado 
pelo consumidor final, 
mas repassado pela 
indústria

Consumidor 
final

•Valor BC: $ 1.000

•BC ST:  2.000

•ICMS $ 125

•ICMS ST $ 180

•Total ICMS $ 305

Indústria

•Valor BC: $ 1.500

•ICMS: $ 0

•Crédito: não há

•Débito: não há

•Total ICMS devido: $ 0

Atacadista
•Ventas brutas: 

120.000,00

•ICMS: 1,25%

•Crédito: $ 0

•Débito: $ 0

•Total ICMS devido: $ 0

Varejista

•Todo o imposto 
devido foi suportado 
pelo consumidor final, 
mas repassado pela 
indústria

Consumidor 
final

ICMS = 360 (o SIMPLES pagará o mesmo 

imposto que uma empresa do regime geral 

 

ICMS = 305 (neste caso, o 

SIMPLES deverá reter o imposto, 

devendo aumentar os valores de 

suas mercadorias) 
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Desta forma, o conflito entre o regime de SIMPLES Nacional e a substituição tributária 

ocorre tanto com os contribuintes atacadistas (ou industriais) quanto com os contribuintes 

varejistas.  

Os impactos da utilização da substituição tributária são ainda mais graves porque todas 

as empresas do SIMPLES devem pagar o imposto antecipado de todos seus produtos em 

estoque. Como regra geral, quando uma determinada mercadoria é submetida ao regime de 

substituição tributária, o contribuinte (atacadista ou varejista) deve relacionar as mercadorias 

da referida espécie, existentes no dia anterior ao da implantação do regime de substituição 

tributária, as valorando ao custo da última aquisição, e efetuar o cálculo da substituição 

tributária. Em outras palavras, o contribuinte deve adicionar ao valor total da relação de seus 

estoques o valor correspondente à aplicação do IVA respectivo, e calcular sobre o resultado 

obtido a alíquota vigente para as operações internas.  

É importante assinalar que quando um substituto (fabricante ou importador) faz vendas 

para um contribuinte do SIMPLES, deve realizar a retenção do ICMS para as operações 

posteriores com as alíquotas normais da mercadoria. Em outras palavras, a legislação impõe ao 

substituto e ao substituído o esquema geral de tributação do ICMS.  

Esta distorção, sem dúvida, mitiga os benefícios originalmente oferecidos às pequenas 

e micro empresas, ao tributá-las com a mesma carga de ICMS das grandes empresas. Não só 

isso: estabelece-se uma carga fiscal não sobre a capacidade de pagamento dos contribuintes, 

mas em virtude de um instrumento para simplificar a arrecadação de impostos.  ANGELIS28 

explica: 

 

“Sob esse aspecto, a ST equiparou as empresas optantes do Simples Nacional às 

empresas não optantes desse regime. O efeito phármacon reaparece: milhares de 

empresas do Simples Nacional passam à condição de substitutas. O que fora 

concebido para evitar a fiscalização em vários contribuintes, volta-se contra o 

próprio objetivo. Uma vez mais, amplia-se o número de contribuintes ramificados 

a ser fiscalizados, fenômeno que o próprio instituto da ST propõe evitar.” 

 

Observa-se que a substituição tributária também acaba, indiretamente, criando um piso 

para o preço a ser cobrado pelo contribuinte do SIMPLES. Afinal, a MPE tem que considerar 

que em caso de venda seu produto por valor inferior do previsto como margem de valor 

agregado (MVA), terá arrecadado mais ICMS do devido, mas sem possibilidade de 

ressarcimento. Para não ter este prejuízo, a competitividade da MPE fica prejudicada.  

                                                 
28 ANGELIS, Angelo de. (2012, página 59) 
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A política fiscal aumentou a carga tributária das MPE sujeitas à substituição tributária, 

aumentou a necessidade de capital de giro (porque o pagamento deve ser realizado antes dos 

ganhos por vendas) e aumentou a burocracia a que as MPE estão submetidas (porque existem 

deveres instrumentais específicos para o registro fiscal destas operações). Observa-se, assim, 

que a pequena indústria deverá arcar com grandes custos da burocracia fiscal, uma vez que 

deverá observar a legislação de todos os estados de destino das mercadorias comercializadas. 

Se vender para cinco estados, terá que acompanhar cinco legislações diferentes.  

As MPE também serão responsáveis pelo pagamento antecipado do tributo quando 

comprarem produtos sujeitos à substituição tributária originários de outros Estados da 

federação. São os casos em que o Estado destinatário prevê o regime da substituição tributária 

em âmbito interno e não possui convênio ou protocolo com outros Estados da Federação. 

Assim, contribuintes que adquirem certas mercadorias provenientes de outros Estados, sem a 

retenção antecipada do ICMS por falta de acordo interestadual que atribua ao remetente a 

condição de substituto tributário, são compelidos a recolher antecipadamente o imposto 

incidente sobre operações subsequentes no momento da entrada da mercadoria no território do 

Estado de sua jurisdição.  

Desta forma, podemos observar que a substituição tributária impacta fortemente a 

sobrevivência das MPEs. Não há dúvida de que sua utilização diminuiu a evasão antes 

observada nos setores varejistas, mas esta situação acabou por afetar às MPEs que já contavam 

com uma margem de lucro reduzida. Foram anulados os benefícios concedidos pelo SIMPLES.  

A redução da carga tributária prevista para o SIMPLES garante aos pequenos 

contribuintes competitividade frente aos grandes comerciantes ou industriais. Paradoxalmente, 

a formalização da economia proposta pelo SIMPLES é justamente o que mata às pequenas 

empresas, agora sem possibilidade de sobreviver na informalidade e sem condições de competir 

com os preços praticados pelas grandes empresas, evidentemente muito mais eficientes.  

Uma pesquisa recente realizada pelo SERASA29 (uma empresa de serviço de amparo ao 

crédito) e divulgada na imprensa brasileira, o Brasil tinha, em 2014, 3,5 milhões de empresas 

devedoras. Do total de devedores brasileiros, 91% são empresas de pequeno e médio portes, 

tidas como as mais vulneráveis às variações de vendas e do crescimento da economia. Houve 

um aumento grande na tributação das empresas que vendem produtos sujeitos a substituição 

                                                 
29http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/09/1515986-pais-tem-35-milhoes-de-empresas-

inadimplentes.shtml, consulta em 29/09/2014. 
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tributária, o que poderia justificar, em parte, tamanho endividamento das contas das pequenas 

empresas.  

De qualquer forma, se a ideia do SIMPLES é estimular a pequena empresa, a política 

tributária para as MPE do Brasil não está no rumo correto. 

 

3.7.3. As compras interestaduais realizadas pelo SIMPLES e o diferencial de alíquota 

pela introdução da mercadoria 

 

No Brasil é adotado o princípio da origem para o pagamento do ICMS. Isso significa 

que tal imposto é devido, ao Estado em que esteja situado o estabelecimento que realizar a 

operação ou prestação tributada.  

Entretanto, em alguns casos, o princípio da origem é excepcionado, cedendo espaço ao 

princípio do destino. Ou seja, o ICMS passará ao Estado onde esteja o destinatário da 

mercadoria ou serviço. A importação é um caso típico de aplicação do princípio do destino.   

Outra exceção ao princípio da origem ocorre por meio do intitulado “diferencial de 

alíquotas” incidente nas operações realizadas entre contribuintes do ICMS localizados em 

estados distintos. A Constituição Federal de 1988 estabelece que, nas operações interestaduais 

entre contribuintes do ICMS, a alíquota utilizada deverá ser a interestadual, quase sempre 

menor que a interna. Assim, uma indústria do Estado do Rio de Janeiro que vende para um 

comerciante paulista deverá recolher para o Rio de Janeiro a alíquota interestadual calculada 

em 12% do valor da operação. 

Por outro lado, se esta mesma venda da indústria carioca tivesse como destinatário 

comerciante do Estado de Pernambuco, da região nordeste do Brasil, a alíquota interestadual 

diminuiria para 7%. 

De acordo com a Constituição, o contribuinte destinatário da mercadoria tem o dever de 

recolher no seu Estado a diferença entre as duas alíquotas (a aplicada internamente e a 

interestadual), ou seja, o "diferencial de alíquota." 

Com essa estratégia, o constituinte brasileiro imaginou favorecer os Estados mais pobres 

do Brasil. Vale dizer, caberia ao estado de destino da mercadoria uma parcela do ICMS 

incidente sobre a operação. Para os Estados mais ricos (sul), a alíquota interestadual é de 12% 

(independente da mercadoria negociada). Para as vendas destinadas aos contribuintes dos 

Estados menos desenvolvidos, a alíquota é de 7%. 

O “diferencial de alíquotas”, portanto, é uma técnica de arrecadação que visa uma 

melhor distribuição da arrecadação do ICMS entre os entes federados. Todavia, sua aplicação 
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somente deveria existir nas situações nas quais o adquirente das mercadorias tem direito ao 

crédito do imposto incidente sobre a operação. Do contrário, não existiria respeito ao princípio 

do ICMS não cumulativo. 

Como foi mostrado anteriormente, entretanto, as empresas optantes pelo SIMPLES não 

têm direito ao aproveitamento de créditos de impostos em suas aquisições. Ou seja, nas compras 

interestaduais feitas pelas MPE do SIMPLES, existe um agravamento tributário porque as MPE 

não podem aproveitar o crédito do imposto pago. Assim, existirá a cobrança do imposto 

incidente sobre a mercadoria já na entrada dos produtos no estado, colocando as microempresas 

e empresas de pequeno porte optantes em situação de desvantagem com relação às empresas 

não optantes. SANTOS30 destaca: 

“Esta norma representa uma verdadeira afronta ao princípio da igualdade, uma vez que 

privilegia as empresas não optantes, resultando um diferente tratamento jurídico benéfico às 

grandes empresas.  

Segundo os Anexos I e II da Lei Complementar N. 123/2006, as micro e pequenas empresas já 

estão sujeitas a uma alíquota fixa do ICMS, incidente sobre sua receita bruta. O imposto por 

elas devido deverá ser calculado e pagamento em guia única de arrecadação, em conjunto com 

outros tributos abrangidos pelo Simples Nacional.  

Logo, a cobrança do diferencial de alíquotas das empresas optantes fere os princípios do 

tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, da livre concorrência, 

da capacidade contributiva e da característica de não cumulativo.” 

 

Assim, a cobrança do diferencial de alíquota é uma forma indireta de retirar o tratamento 

favorável previsto constitucionalmente, uma vez que as empresas do SIMPLES precisam pagar 

o imposto em situação mais onerosa que a imposta a outros contribuintes do regime geral.  

Além disso, o Estado de São Paulo, por exemplo, ainda obriga aos contribuintes do 

SIMPLES a prestar declaração anual especificamente para apontar o lançamento destes débitos. 

Ou seja, a existência de compra interestadual obriga as empresas do SIMPLES a declarar seus 

impostos a dois entes: à federação (a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – 

DEFIS) e ao Estado (a Declaração do Simples Nacional – SP (DSN-SP). 

 

3.7.4. A fiscalização e o nanismo fiscal 

 

Em virtude da grande concentração de renda existente no Brasil, observamos que os 

esforços das administrações tributárias se concentram no controle das grandes empresas.  

                                                 
30 Ob. cit., página 79. 
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Não existem setores de fiscalização especializados nas PMEs, ao contrário do observado 

em alguns países da OCDE. O que temos é uma legislação que permite a realização de auditorias 

simplificadas, de forma que cada ente da federação pode atuar cobrando seus próprios tributos 

e todos os outros incidentes sobre as operações realizadas pelas empresas do SIMPLES.  

Por isso, quando um ente federativo inicia uma ação fiscal, não deverá limitar-se ao 

tributo de sua competência. Um Município, por exemplo, não tratará somente do ISS, mas 

efetuará o controle de todos os tributos abrangidos pelo Simples Nacional - federais, ICMS e 

ISS. Desta forma, um único auto de infração constituirá o crédito tributário devido para a 

federação, o Estado e o município.    

O Auto de Infração abrangerá todos os estabelecimentos da empresa, 

independentemente da localização. Quando a fiscalização afeta a um estabelecimento 

localizado fora da área geográfica do Estado ou Município, este deverá comunicar ao respectivo 

ente federativo para que, havendo interesse, promova-se ação integrada.  

Este esforço integrado na implementação de controles extensivos tenta identificar 

estratégias de evasão e nanismo fiscal (como veremos mais adiante), mas não é uma tarefa 

simples. As próprias características da legislação brasileira permitem brechas interpretativas 

que favorecem as fraudes.  

Inicialmente é preciso observar que não existem estímulos para o desenvolvimento de 

atividades comerciais ou prestações de serviço diretamente pela pessoa física. Os incentivos 

vão desde a tributação menos onerosa destinada às pessoas jurídicas até o reduzido amparo de 

direitos patrimoniais daqueles que não estão constituídos sob uma pessoa jurídica. PAES e 

ALMEIDA31 explicam: 

“Se o empresário pudesse permanecer como pessoa física, no Brasil, esta opção somente seria 

vantajosa apenas aos microempreendedores, pois, a partir de certo nível de receitas, a pessoa 

física é tributada pela alíquota de 27,5%, enquanto no Simples e no Lucro Presumido incidem 

alíquotas efetivas menores para mesma faixa de renda.  

Há ainda outro agravante contra a opção pela PF: na contratação de serviços por empresas 

maiores, algumas destas exigem que os contratados se constituam como empresas do Simples 

ou do Lucro Presumido para evitar o pagamento da contribuição patronal, que seria devida 

no caso de contratação de empregados. Esse comportamento conduz a distorção na alocação 

dos fatores econômicos, pois as pessoas que deveriam ser contratadas como empregados se 

veem obrigadas a constituir empresa, perdendo o direito aos benefícios que a lei concede aos 

trabalhadores, como férias e décimo terceiro salário.” 

 

                                                 
31 Ob. cit., página 28. 



 

71 

 

A baixa qualidade dos censos de contribuintes e a pouca consistência dos cruzamento 

de dados hoje realizados nas aberturas e modificações das empresas facilitam o ambiente de 

fraudes. Muitas vezes, as empresas são constituídas em nome de administradores, familiares 

ou, simplesmente, identidades falsas, de forma que é difícil reconhecer a relação existente entre 

as diversas empresas de um mesmo titular de fato.  

Em outras palavras, vemos que o sistema jurídico brasileiro facilita o nanismo fiscal, ou 

seja, a divisão fraudulenta das empresas com o objetivo de que pareçam pequenas e aproveitem 

vantagens quando não as merecem.  

O controle extensivo existente atualmente não é capaz de perceber as criações fictícias 

de empresas com endereços muito próximos, por exemplo. É comum observar a utilização de 

fraudes em registros com o objetivo de dificultar o reconhecimento de empresas criadas para 

garantir a opção pelo SIMPLES. Algumas vezes a declaração de endereços como "Rua Itália 

N. 25" ou "Rua Itália N. 25 - fundos" prejudica o cruzamento automático de dados. Também 

existem cidades nas quais se utilizam, além do nome da rua, "apelidos", como a numeração da 

rua. Assim, por exemplo, Rodovia Washington Luiz ou Rodovia SP 330 poderiam ser 

igualmente utilizadas pelo contribuinte ao fazer seu cadastro como contribuinte sem que os 

filtros automáticos da Fazenda pudessem identificar a coincidência de endereços.  

A legislação é clara ao estabelecer que está vedada a opção pelo SIMPLES de empresas 

de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, desde que as vendas brutas globais 

ultrapassem o limite de R$ 3.600.000,00; cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do 

capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123/2006, com receitas 

brutas globais superiores ao limite de R$ 3.600.000,00; ou cujo sócio ou titular seja 

administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que as vendas 

brutas globais ultrapassem o limite de R$ 3.600.000,00.  

Porém, se o cruzamento de dados sobre a existência de sócios em condições que proíbem 

a opção pelo SIMPLES é uma tarefa difícil em controles extensivos, a situação é ainda mais 

difícil nos casos de parentes e empregados. As dificuldades em constituir prova deste tipo de 

fraude frente o baixo potencial de arrecadação é a justificativa utilizada pelas administrações 

tributárias para não aprofundar as pesquisas nestes contribuintes.  

A atuação da fiscalização é importante tanto para combater o nanismo fiscal daqueles 

contribuintes que não querem ter sua tributação alterada, mas são empresas que existem de fato, 

quanto para combater a criação de empresas fictícias que fraudam licitações públicas. Como já 
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foi mencionado, as empresas do SIMPLES têm processos exclusivos para vendas à 

administração pública. A título ilustrativo da importância das MPEs em processos de licitações 

públicas, nos últimos cinco anos, o Estado de São Paulo negociou R$3.843.255.842,55 (o 

equivalente ao € 1.255.965.961,61), com 2.858 empresas32. 

Hoje vemos que quase não existe controle das empresas do SIMPLES. Dados da Receita 

Federal do Brasil apontam que, de 2009 a 2013, apenas 3.980 foram fiscalizadas e penalizadas 

por irregularidades praticadas. 

 

Gráfico 15 – Empresas do SIMPLES auditadas desde 2009 (valores em reais) 

 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados da Receita Federal de Brasil  

 

Assim, a proporção entre empresas optantes pelo SIMPLES e as atuações das AATT 

brasileiras está cada vez mais reduzida. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Dados obtidos com apoio na Lei de Acesso à Informação, via sítio virtual www.sic.sp.gov.br. A federação não 

tem este tipo de dados (resposta à consulta via sitio virtual http://www.acessoainformacao.gov.br).   
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Gráfico 16 – Proporcionalidade de empresas do SIMPLES auditadas desde 2009 

 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados da Receita Federal de Brasil  

 

A verdade é que a melhor forma de viabilizar a efetividade dos objetivos do SIMPLES 

é incentivando o cumprimento voluntário das obrigações tributárias. Mas as AATT devem estar 

preparadas, utilizando-se de controles extensivos eficientes que dificultem as fraudes.  

Outra forma de não incentivar o nanismo fiscal é fazer com que a imposição tributária 

do regime diferenciado nas faixas de teto se aproximem da tributação no regime geral. Não 

poderia, é obvio, haver um incentivo de natureza pecuniária tributária nas faixas de transição 

do regime especial para o general, sob pena distorções na malha econômica, quer pela 

permanência forçada do contribuinte no regime diferenciado, quer pela concessão de uma 

vantagem competitiva não idônea para o contribuinte do regime diferenciado que está próximo 

do teto daquele.  

Também deve observar-se que o problema do nanismo tributário não ocorre somente 

nas faixas de transição para o regime geral, mas também dentro do próprio regime diferenciado, 

desde que haja uma progressividade muito acentuada dos percentuais sobre a receita bruta à 

medida em que aumenta o porte econômico do contribuinte. Por este prisma, também é 

necessário estabelecer uma graduação na progressividade dos percentuais incidentes sobre as 

vendas brutas. 

 

3.7.5. As normas aplicadas ao SIMPLES e as tentativas de desburocratização 

 

Como vimos, a legislação aplicada ao SIMPLES Nacional não pode ser considerada 

singela. O grande número de normas a serem interpretadas pelos contribuintes do regime 

simplificado faz que todas as MPE dependam, em tudo, de contabilistas para garantir seu 

amparo frente ao Fisco. 
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SABAÍNI e MORÁN33 alertam para os riscos desta prática: 

“(…)  a existência de um grande número de normas e regulamentações que recaem sobre a 

atividade econômica resulta que as atividades formais sejam mais complicadas e mais caras 

em termos administrativos, incentivando aos agentes a evitar e fugir dos controles. Os trâmites 

burocráticos, prolongados e dispersos em um grande número de agências governamentais, às 

vezes dificultam aos indivíduos a ingressar no sistema formal.  

Em geral, aqueles que participam do setor informal possuem baixos níveis de capacitação e 

encontram limitações para cumprir todos os procedimentos administrativos que devem seguir 

para obter as habilitações ou inscrições correspondentes. É por esta razão que se acostuma 

afirmar-se que a informalidade oferece aos agentes um maior grau de flexibilidade de 

operação, mais facilidade de entrar e sair do setor (não há patente nem inscrição em registros 

formais), e menores custos de elaborar contratos, porque estes costumam fazer-se em forma 

oral, o que reduz os custos de transação.” 

 

Sem dúvida, a existência do SIMPLES não diminui a complexidade das normas 

brasileiras e não reduz, de forma impactante, os custos das empresas brasileiras. Estes fatores 

serviram como justificativa para a criação de um sistema ainda mais simplificado, o famigerado 

MEI (Micro Empresário Individual). A legislação aplicada a este empresário individual também 

está descrita na Lei Complementar n.123/2006, mas como já foi dito, nossos estudos analisam 

somente as questões relacionadas ao SIMPLES.  

A julgar pelas matérias e artigos de especialistas, Brasil está alinhado aos países mais 

atrasados do mundo quanto à burocracia para a abertura, para a manutenção e para o fechamento 

das atividades das empresas. São necessários registros nas instâncias federal, estadual e 

municipal, e há situações nas que um documento é pré-requisito para o outro. Países bem 

desenvolvidos nesta questão procuraram eliminar os obstáculos, em um esforço pela 

concentração dos processos, para que o empreendedor possa, em um único local, resolver tudo 

e sair de lá preparado para iniciar seu negócio.  

Contra as tendências mais modernas das administrações tributárias, o governo do Estado 

de São Paulo criou também novos deveres instrumentais para todas as empresas, inclusive as 

empresas do SIMPLES, com a determinação do envio mensal do Registro Eletrônico de 

Documento Fiscal (REDF), com dados de todas as vendas realizadas ao consumidor final. Estes 

registros são utilizados para os cálculos de créditos do programa “Nota Fiscal Paulista”.  

Entretanto, são perceptíveis alguns esforços em favor da integração nacional dos órgãos 

federal, estaduais e municipais. Um dos mais visíveis é a Redesim (Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócio), que possui o papel de 

integrador nacional, possibilitando a conexão de todos os processos relativos à abertura e 

                                                 
33Ob. cit., página 16. 
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formalização das empresas através de sistema informatizado, com lançamento único de dados 

pela internet e ainda um só local para entrega e análise de documentos. De implantação ainda 

parcial, pretende conectar-se aos 27 integradores estaduais, os quais farão ponte com os órgãos 

estaduais e os municípios de cada Estado.  

 

3.8. Gastos tributários com o SIMPLES 

 

A renúncia fiscal, concebida como uma modalidade de classificação dos recursos 

públicos, gera um custo fiscal que, em muitos casos, é comparável ao de uma programação 

orçamentária, podendo, inclusive ser substituída por custos diretos do poder público. 

Generalizou-se o a denominação “gasto tributário”, um conceito ainda pouco difundido no 

Brasil, mas bastante utilizado em vários países da OCDE.  

Há alguns anos, a Receita Federal do Brasil desenvolve estudos e elabora relatórios 

anuais analisando a renúncia fiscal (gastos fiscais) existentes no país. Para isso, define gastos 

tributários como custos indiretos do governo realizadas por intermédio do sistema tributário, 

visando atender objetivos econômicos e sociais. São explicitados na norma que faz referência 

ao tributo, constituindo uma exceção ao sistema tributário de referência, reduzindo a 

arrecadação potencial e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do 

contribuinte.  

Assim, os gastos tributários têm caráter compensatório, quando o governo não atende 

adequadamente à população nos serviços de sua responsabilidade, ou têm caráter incentivador, 

quando o governo tem a intenção de desenvolver determinado setor ou região.  

Para classificar estes custos, portanto, é preciso determinar todo o conjunto de 

exonerações tributárias tomando como base um sistema tributário de referência; e avaliar, 

utilizando os critérios definidos no conceito acima, que exonerações supõem custos indiretos 

suscetíveis de ser substituídas por custos diretos, vinculados a programas de governo.  

Os gastos tributários totais no Brasil são de 20% do PIB nacional, estimado em R$ 5 

trilhões. Entre estes gastos, o SIMPLES é o maior gasto tributário brasileiro, representando, em 

média, mais de 20% do total. O gráfico a seguir mostra os impactos desta renúncia fiscal no 

âmbito federal. 
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Gráfico 17 – Gasto tributário com o SIMPLES 2008-201434 

 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados da Receita Federal de Brasil  

 

Observa-se uma redução significativa dos valores de renúncia relacionada ao Simples 

Nacional do ano de 2011 para 2012. Isso foi causado pelo efeito da Lei Complementar 

139/2011, que ampliou o limite da receita bruta e diminuiu as alíquotas das faixas do Simples 

Nacional. O mesmo ocorre para as estimativas de 2014, frente à atualização monetária da tabela 

do SIMPLES em 2013.  

 

3.9. Esquema para el cálculo del SIMPLES 

 

Com tantas particularidades e exceções observadas na legislação do SIMPLES, sem 

dúvida, é necessária a explicação de um esquema simplificado para o cálculo mensal devido 

pela MPE.  

Como já foi demonstrado, o modelo brasileiro está muito longe da simplicidade que se 

propõe. O primeiro contato do intérprete é de que, para a aplicação do montante devido, bastaria 

multiplicar a alíquota pelo total de receita bruta obtida pela empresa do SIMPLES. 

 

Total devido pelo SIMPLES = Receitas brutas x alíquota 

 

                                                 
34Estimativas da RFB para o orçamento do ano de 2014. 
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Mas, para a aplicação real dos valores devidos pelo SIMPLES é necessário considerar 

também: a) se o produto está sujeito à substituição tributária; b) se o contribuinte do SIMPLES 

é substituto ou substituído; c) se a mercadoria foi comprada de outro Estado da Federação; d) 

se o contribuinte está no final ou no meio da cadeia de consumo. 

Baseado no modelo proposto por MARTINS FILHO35, podemos resumir montante 

devido pelo contribuinte do SIMPLES no Estado de São Paulo da seguinte forma: 

 

T = [(RBSN – ICMSST) x ASN] + [VM x (1 + MVAST) x AST– CST] + [(VM x ADA) – CDA]  

 

       Para todos os impostos    Para el ICMS 

   (DAS)          (DARE) 

 

Onde: 

T = total de tributos devidos 

RBSN = Receitas Brutas do SIMPLES 

ICMSST = ICMS de substituição tributária 

ASN = Alíquota do SIMPLES 

VM = Valor da mercadoria comprada de outro Estado 

MVAST = Margem de Valor Agregado Substituição Tributária 

AST = Alíquota Substituição Tributária 

CST = Crédito Substituição Tributária 

ADA = Diferencial de Alíquota 

CDA = Crédito Diferencial de Alíquota 

 

  

                                                 
35 MARTINS FILHO, Luiz Nestor. A política fiscal para micro e pequenos empreendimentos e o imposto sobre 

a circulação de mercadorias e serviços: aspectos dicotômicos entre o discurso e a prática refletidos em um estudo 

de caso sobre o SIMPLES Nacional. Salvador, 2012, página 169. 
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4. UM NOVO REGIME SIMPLIFICADO DE TRIBUTAÇÃO PARA O 

BRASIL 

 

Não é possível imaginar um novo regime simplificado de tributação para as micro e 

pequenas brasileiras sem que antes aconteça uma simplificação total do sistema tributário hoje 

vigente. A tributação, em geral, precisa tornar-se mais consistente e previsível. Também devem 

ser mitigadas as brechas de elisão e as possibilidades de evasões ilegais. Os entes federados 

devem harmonizar suas legislações através de uma regra dinâmica que tenha em conta suas 

economias, neutralizando a perda de arrecadação adicionada consequente da guerra fiscal. 

Também é necessário eliminar incertezas jurídicas e reduzir custos de cumprimento de deveres 

instrumentais, criando um ambiente favorável à concorrência livre e leal entre agentes 

econômicos e estimulando o investimento produtivo e a expansão industrial.  

Também considerando a péssima qualidade da tributação brasileira, inclusive do 

SIMPLES Nacional, não nos interessa propor "remendos" ao que já existe. Acredito que deveria 

ser possível a construção de um novo modelo tributário apoiado na simplificação da legislação 

e do cumprimento das obrigações acessórias, além da redução efetiva da carga tributária e da 

promoção de um sistema mais justo e equânime para as MPE. 

 

4.1. As informações que as AATT brasileiras já possuem 

 

Hoje em dia, há muitos deveres instrumentais que devem ser observados pelos 

contribuintes do SIMPLES. Diretamente relacionadas com a condição de micro ou pequeno 

empresário estão a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e a 

Declaração Substituição Tributária Diferencial de Alíquota (STDA), apresentadas para os 

governos federal e estadual (São Paulo), respectivamente. Esta mesma dualidade de declarações 

existe também em outras províncias brasileiras. Além disso, alguns municípios podem solicitar 

suas próprias declarações.  

Os contribuintes do SIMPLES devem manter alguns livros fiscais e contábeis, como se 

explicou em pontos anteriores do presente trabalho, e existem obrigações especiais como a 

transmissão de dados relativos às vendas de varejistas para a base de dados da Nota Fiscal 

Paulista36. A participação no programa da Nota Fiscal Paulista se tornou obrigatória para todos 

                                                 
36Nota Fiscal Paulista um programa de estímulo à cidadania fiscal no Estado de São Paulo, que tem por objetivo 

estimular aos consumidores a que exijam a entrega do documento fiscal na hora da compra. Além disso, visa 

gerar créditos aos consumidores, aos cidadãos e às empresas do Estado. Entre os benefícios para os 

consumidores, destacam-se a distribuição de até 30% do valor recolhido pelo estabelecimento comercial, 
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os estabelecimentos comerciais localizados no Estado de São Paulo (independente do regime 

adotado o do Simples Nacional, Regime Periódico de Apuração ou outros), e seguiu o 

cronograma de implantação (iniciado em 2008) estabelecido pela Secretaria da Fazenda 

conforme a atividade principal do estabelecimento.  

O Registro Eletrônico de Documento Fiscal (REDF) deve ser transmitido mensalmente 

à Secretaria da Fazenda de São Paulo, informando dados de todos os documentos emitidos de 

forma convencional, ou seja: a) Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - modelo 2; b) Nota Fiscal 

modelo 1 (manual e por processamentos de dados); e c) Cupom Fiscal, emitido através do ECF 

- Emissor de Cupom Fiscal. Mas o programa Nota Fiscal Paulista não dispensa as obrigações 

acessórias já existentes. A conexão a Internet é necessária para a transmissão dos dados das 

operações, seja por seu contador, seja pelo próprio estabelecimento. Somente no caso do 

estabelecimento opte pela emissão da Nota Fiscal on-line é que deverá ter microcomputador 

conectado a Internet.  

O processo acaba sendo trabalhoso para o estabelecimento, quanto à extração e a 

transmissão dos dados e estabelecimento está sujeito a denúncias no âmbito do direito do 

consumidor, resultando multas muito altas por documento fiscal não informado no prazo legal.  

Os contadores costumam alardear de que o dever da geração e envio dos arquivos para 

a SEFAZ/SP é do contribuinte, pois todas as informações necessárias para gerar o arquivo 

REDF estão no sistema de faturamento do contribuinte, informações essas diferentes daquelas 

escrituradas em livros fiscais, pelo contador.  

Por deter tantos dados, deduzimos que a Secretaria de Fazenda de São Paulo possui 

informações sobre a maior parte das vendas realizadas no varejo. Tanto que está preparada não 

só para armazenar estes dados, para calcular prêmios e restituições de impostos ao consumidor 

final no programa “Nota Fiscal Paulista”.  

Considerando, portanto, que uma das justificativas para a implantação de um regime 

simplificado de tributação aos MPE é facilitar a atuação das administrações tributárias em face 

do grande número de empresas deste porte, temos que a AT paulista já possui a maior parte das 

informações relativas ao consumo final das mercadorias no Estado.  

Mas este controle deve tornar-se ainda maior e mais efetivo ao longo de nos próximos 

anos. O projeto SAT-CF-e (Sistema Autenticado e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) 

tem por objetivo documentar, de forma eletrônica, as operações comerciais do varejo dos 

                                                 
proporcional ao valor da nota fiscal; diversas formas de utilização dos créditos; participação em sorteios. Com a 

adesão da população ao programa, espera-se o fortalecimento do exercício da cidadania, contribuindo para a 

redução da sonegação fiscal.   
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contribuintes do Estado de São Paulo, em substituição aos atuais equipamentos ECF (Emissor 

de Cupom Fiscal).  

Desta forma, vemos que dentro de dois ou três anos, quase todos os dados relacionados 

com as transações destinados aos consumidores finais na província de São Paulo estarão 

registrados na base de dados do Fisco estadual.  

Assim, considerando que a AT brasileira já possui registros de quase todos os 

documentos fiscais recebidos37 e emitidos pelas MPE (também incluídos outros documentos 

fiscais eletrônicos, como conhecimentos de transporte), imaginamos que um sistema 

diferenciado de tributação seria desnecessário. Ou seja, a simplificação poderia ser expandida 

para quase todos os setores da economia. Somente grandes empresas, que utilizam uma 

tributação apoiada em lucro real e que portanto precisam documentar muito melhor suas 

operações, teriam necessidade de manter escrituração mais completa.  

Os controles fiscais se ampliaram inclusive para os micro e pequenos empresários nos 

últimos anos. Os fiscos brasileiros têm quase absoluto controle das operações formalizadas 

realizadas até o consumidor final e precisam aproveitar melhor estes dados. A justificativa para 

a implantação de um regime especial, na perspectiva da AT, deve ser justamente reduzir estes 

controles e os custos a eles associados. VIOL e RODRIGUES destacam as potencialidades de 

racionalização da mão de obra das AATT: 

 “Além disso, é importante destacar que a instituição de um sistema de tratamento favorecido 

para as pequenas empresas também pode gerar benefícios para a própria Administração 

Tributária. Isso porque, os pequenos contribuintes, apesar de ser numerosos, têm baixa geração 

de receita e, em resultado, seu potencial tributário é reduzido. Exigir muitos controles para 

esses contribuintes é aumentar, desnecessariamente, o custo da Administração Tributária, que 

terá de receber, processar e armazenar informações que terão baixo retorno em temos de 

arrecadação. Ao mesmo tempo, uma fiscalização ágil para pequenos contribuintes permite a 

liberação da mão de obra fiscal para o controle de grandes contribuintes, esses sim de alto 

retorno para a Administração Tributária. Dessa forma, seria possível otimizar os escassos 

recursos disponíveis à Administração Tributária em um contexto de rigidez orçamentária.”38 
 

Ao contrário do que se poderia imaginar, as Administrações Tributárias brasileiras 

repetem controles e têm sufocado a pequena empresa brasileira. Observe-se o caso do ICMS 

no Estado de São Paulo, por exemplo. Grande parte dos produtos vendidos no varejo têm todo 

                                                 
37 Estudos divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) aponta que existiam no ano de 

2012, perto de 4,5 milhões de empresas ativas no Brasil. Já o portal da “Nota Fiscal Eletrônica” indica que em 

outubro de 2014 existiam 1,189 milhões de emitentes ativos de Faturas Fiscais Eletrônicas em todo o Brasil. 

Uma vez que mais de 98% das empresas no Brasil são de pequeno ou médio porte, é de observar-se existe um 

grande número de pequenas empresas que já adotam este tipo de documento fiscal eletrônico. Além disso, 

considerando que as MPE representam apenas 20% do PIB nacional, é possível concluir que a maior parte das 

operações comerciais brasileiras já se encontram registradas em Notas Fiscais Eletrônicas, todas informadas às 

bases de jogo de dados do Fisco brasileiro. 
38 Ob. cit., página 06. 
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o imposto incidente sobre o valor agregado da mercadoria, de acordo com estimativas da 

própria AT, recolhido diretamente pelo fabricante, importador ou atacadista. Assim, uma vez o 

que todo o imposto justo calculado pela Secretaria da Fazenda de São Paulo foi recolhido 

antecipadamente no momento no que os produtos são postos em circulação no mercado interno, 

por que devia ser criado um programa como o "Nota Fiscal Paulista", o que incentiva o 

consumidor a exigir documento fiscal?  

O mesmo tendo seu imposto garantido, a AT paulista exige a apresentação detalhada de 

toda venda realizada pelo comércio varejista (REDF). Na prática, para a administração de São 

Paulo, estes dados pouco acrescentam. Não existem planos de trabalho diretamente apoiados 

no cruzamento destes dados com os valores declarados ou o imposto recolhido. Além disso, 

mesmo que estes dados fossem confrontados, espera-se que a ocultação do ICMS seja mínima. 

Observa-se, entretanto, que esta mesma base de dados que, para o Estado de São Paulo, é 

utilizada somente para distribuir prêmios da Nota Fiscal Paulista, poderia ser compartilhada 

com a Receita Federal e ajudar a combate ir à fraude fiscal de impostos federais e contribuições 

para a previdência social.  

Como os dados do REDF não são confrontados automaticamente nem com a Declaração 

STDA nem com a DEFIS, ambas apresentadas anualmente, é possível que um contribuinte 

presente mais de um tipo de informação para o Fisco.  

A administração tributária brasileira tem hoje muitos dados, mas precisa conseguir 

harmonizar seus sistemas e sua legislação, priorizando o compartimento das bases dados do 

fisco, realizando operações integradas e contribuindo ativamente para a redução de custos 

indiretos na economia, principalmente para os micro e pequenos empresários.  

Particularmente, acredito que seria muito mais eficiente para a economia brasileira e, 

em especial, para a economia do Estado de São Paulo que a utilização da substituição tributária 

fosse relegada a produtos muito seletos, que efetivamente têm preços tabelados. Não existiria 

tanta brecha para fraudes porque já temos conhecimento de todas as entradas e saídas de cada 

estabelecimento comercial que atue formalmente no Estado.  

Abandonar a utilização da substituição tributária também impactaria positivamente o 

programa “Nota Fiscal Paulista” por aumentar os créditos fiscais aos quais os consumidores 

têm direito39. 

 

                                                 
39Los produtos sujetos a la sustitución tributaria no generan créditos para los consumidores. Los créditos en el 

programa “Nota Fiscal Paulista” son sujetos al débito declarado del contribuyente. 
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4.2. Um novo sistema efetivamente simplificado e integrado 

 

Num sistema de tributação efetivamente simplificado, a Administração Tributária teria 

que optar por um único caminho: ou priorizaria a tributação (com a substituição tributária ou 

com regimes presumidos) ou priorizaria a fiscalização (com programas que incentivam o 

controle das operações realizadas por varejistas).  

Com as AATT federal, estaduais e municipais efetivamente integradas em um único 

portal informático, conseguiríamos, de fato, reduzir os custos para as empresas e para as 

administrações tributárias. Filtros e cruzamentos de dados permitiriam a cada ente da federação 

receber o que é justo. Não seria necessário estabelecer-se bases presumidas de tributação, 

justamente porque seria possível visualizar a real capacidade tributária do contribuinte.  

O que se propõe, portanto, é a integração total das bases de dados de todos os entes da 

federação brasileira com o objetivo de garantir, sem clientelismos ou demagogias, um 

tratamento tributário eficiente e justo para todos os contribuintes brasileiros. Até sistemas ainda 

mais simplificados de tributação, como o MEI, poderiam ser absorvidos por esta nova forma de 

fiscalização.  

Em fases mais avançadas de integração, poderíamos acrescentar dados como os 

registros de funcionários e imposto de renda de pessoa física. Assim, diminuiriam as 

inconsistências no censo de contribuintes.  

Um portal informático deste porte poderia auxiliar os contribuintes a compreender um 

pouco mais de planejamento estratégico para as empresas, na medida em que os indicadores 

(como margem de valor acrescentado, mais-valia real) ensinaria aos usuários a vantagem do 

negócio. As ferramentas poderiam ser adicionadas a esta base de dados de forma que permitam 

as exclusões de pagamentos de tributos, funcionários e custos operacionais, de forma a permitir 

a criação de uma contabilidade simplificada.  

Em cada faixa de tributação poderia existir a solicitação de deveres instrumentais 

gradualmente mais complexos. Assim, por exemplo, para contribuintes muito pequenos, o 

sistema traria uma relação de todos os documentos emitidos apresentando o contribuinte como 

destinatário. Continuando, o próprio sistema confrontaria os documentos fiscais emitidos pelo 

contribuinte e informaria o tributo devido a cada ente da federação. Desta forma, seria gerado 

um único ingresso bancário para o pagamento de todos os impostos e contribuições sociais 

devidos.  
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Existiriam alertas automáticas (visíveis tanto para a AT como para o contribuinte) para 

casos onde o valor agregado dos produtos vendidos está abaixo do índice de valor agregado do 

setor. Estes alertas permaneceriam registradas no histórico do contribuinte e permitiriam a 

construção de filtros para a seleção em auditorias.  

O que queremos dizer é que as AATT brasileiras devem organizar-se para oferecer a 

todos os contribuintes um sistema tributário mais racional e simplificado.  

Uma das maiores injustiças que observamos em sistemas simplificados de tributação 

incidentes sobre bases presumidas é quando estes não reconhecem casos nos que as empresas 

não apresentam lucro. É sabido que uma das principais características das empresas de pequeno 

porte é o amadorismo, de forma que muitas MPE seguem operando sem que seus 

empreendedores tenham a real percepção das potencialidades do mercado ou os custos 

relacionados no desenvolvimento de suas atividades.  

Assim, um novo regime simplificado de tributação poderia incentivar a formalização 

dos negócios ao apresentar vantagens gerenciais para os micro e pequenos empresários.  

Outra vantagem que poderia ser garantida às MPE neste novo regime simplificado seria 

a possibilidade de transferir os valores relativos ao ICMS para outros contribuintes na cadeia 

produtiva. Na estrutura atual existente no Brasil, o MPE transfere créditos do ICMS em valores 

muito menores que suas concorrentes, optantes pelo regime periódico de apuração. Ou seja, um 

novo sistema de tributação simplificada e integrado, dispensaria presunções legais.  

Em um primeiro momento, existiriam elevados custos em TI por parte das AATT 

brasileiras, mas a médio prazo teríamos resultados muito positivos, especialmente porque a 

maior parte dos dados já se encontram disponíveis para estas mesmas AATT.  

As Administrações Tributárias permitiriam a existência de um ambiente amigável para 

a gestão do pequeno empresário, promovendo uma verdadeira educação fiscal, ao passo que 

poderia propor que a MPE que procurasse apoio especializado nos casos nos que a empresa não 

tenha custos ou lucros compatíveis com o setor.  

É evidente que no módulo relativo à AT, as empresas que destoam do comportamento 

do setor mereceriam controles intensivos, entretanto, dada a pequena potencialidade de grandes 

elisões, a maior parte dos alertas estariam sujeitos a controles extensivos.  

Com um sistema tributário integrado, efetivamente simplificado e calculado desde bases 

reais de tributação, a cobrança de impostos se voltaria mais justa e eficiente. A formalidade 

representaria, assim, uma incontestável vantagem para o pequeno empresário. 
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4.3. Quem é o pequeno empresário brasileiro? 

 

O modelo de tributação existente atualmente no Brasil força o pequeno empresário a 

depender em tudo de seu contabilista. A maior parte dos pequenos empresários brasileiros não 

tem ideia dos tributos que paga. 75% dos brasileiros são analfabetos funcionais.  

A UNESCO define como analfabeto funcional toda pessoa que sabe escrever seu 

próprio nome, assim como lê e escreve frases simples, efetua cálculos básicos e, entretanto, é 

incapaz de interpretar o que lê e de usar a leitura e a escritura em atividades cotidianas, 

impossibilitando seu desenvolvimento pessoal e profissional. Ou seja, o analfabeto funcional 

não consegue extrair o sentido das palavras, colocar ideias no papel por meio da escritura, nem 

fazer operações matemática mais elaboradas.  

No Brasil, o índice de analfabetismo funcional é medido entre as pessoas com mais de 

20 anos que não completaram quatro anos de estudo formal. O conceito, entretanto, varia de 

acordo com o país. Na Polônia e no Canadá, por exemplo, é considerado analfabeto funcional 

a pessoa que possui menos de 8 anos de escolaridade.  

No Brasil, 75% das pessoas entre 15 e 64 anos não conseguem ler, escrever e calcular 

plenamente. Esse número inclui 68% considerados analfabetos funcionais e os 7% considerados 

analfabetos absolutos, sem qualquer habilidade de leitura ou escrita. Ou seja, apenas 25% das 

pessoas consegue ler, escrever e utilizar essas habilidades para continuar aprendendo.  

Por isso, a única forma de integrar esta população ao sistema tributário é criando um 

programa de ação que torne a tributação efetivamente singela. Um programa que propicie uma 

verdadeira educação fiscal. As pessoas precisam ver sentido no pagamento dos impostos. 

É chocante perceber que muitas empresas demoram a fechar suas portas mesmo 

trabalhando com prejuízo porque seu administrador não consegue calcular se a efetiva 

lucratividade da atividade. Os patrimônios pessoais e da empresa se mesclam de tal maneira 

que lhes é quase impossível compreender o objetivo da contabilidade e da gestão estratégica.  

O Estado deve ensinar cidadania. Deve facilitar a vida deste comerciante para que ele 

aprenda a ter o mínimo de controle sobre sua empresa, sobre suas finanças e sobre a tributação.  

De acordo com pesquisa SEBRAE40 (2012), apoiada em dados do IBGE, 62% dos 

pequenos empresários brasileiros são os chefes de família, 25% são cônjuges, 10% filhos e o 

3% são classificados como outros parentes ou agregados. O chefe da família é o patrão.  

                                                 
40Disponível em http://www.sebrae.com.br/estudos-e-pesquisas. 
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Mais de 70% dos pequenos empresários nem sequer chegou à faculdade. O rendimento 

mensal é de até 4 salários mínimos, trabalhando, em média, 40 horas semanais. Quase a 

totalidade possui recursos informáticos (computadores ou celulares com acesso à internet).  

É para este público para o que deve ser pensada a tributação brasileira. O governo deve 

facilitar a vida do pequeno empresário e pôr em marcha seus princípios fundamentais de 

cidadania, dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa41.  

A partir do perfil do pequeno empresário brasileiro sabemos que se trata de pessoa com 

pouca escolaridade, mas que tem acesso à internet. Internet e mobileBanking responderam 

quase metade das transações realizadas no ano passado (47%), ante o 37% dos canais 

tradicionais (caixas eletrônicas, contact center e agências bancárias), segundo a mais recente 

edição da Pesquisa FEBRABAN42 de Tecnologia Bancária. Dados das Nações Unidas43 

revelam que desde 2010, mais de 94% das empresas brasileiras têm acesso à internet. 

Desta forma, o novo sistema simplificado de tributação deveria ser singelo e intuitivo 

(como as redes sociais) e sem isenções ou cálculos complexos (de forma a ser compreensível 

aos empresários menos escolarizados). 

 

4.4. O peso dos deveres instrumentais e as distorções causadas pelas 

bases presumidas 

 

Embora a legislação do SIMPLES Nacional não obrigue a contratação de serviços de 

um contabilista por empresas de micro e pequeno porte no Brasil, outras legislações (como o 

Código Tributário Nacional, o Código Civil e o decreto-lei que regula a profissão de 

contabilista) preveem a necessidade de um profissional da área especificamente para a 

elaboração de alguns livros de contabilidade para todas as empresas legalmente constituídas no 

país.  

Além disso, em face da grande complexidade normativa como temos no Brasil, as 

empresas formalizadas preferem não arriscar-se e contratam a um contador.  

                                                 
41 O artigo 1º da Constituição Federal prevê:  

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político.” 
42 Disponível em http://www.ciab.org.br/pt/noticia/2014/05/meios-eletronicos-em-quase-50-das-transacoes. 
43 Disponível em http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 
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De acordo com tabelas de preços dos sindicatos de contadores, os valores mínimos a ser 

cobrados de empresas do SIMPLES são de R$ 500,00 mensais. Considerando que a 

lucratividade média de uma empresa pequena no Brasil é de R$ 2.500,00 (4 salários mínimos), 

devemos reconhecer que este tipo de custo é muito representativo na viabilidade da empresa.  

Do mesmo modo, bases de cálculo presumidas sobre valores de receita bruta são outra 

grande injustiça com as pequenas empresas pois a viabilidade do negócio pode não estar 

relacionada com o volume de vendas do estabelecimento. Uma empresa com um grande volume 

de vendas pode não ser lucrativa.  

Por estas razões, um regime simplificado de tributação deveria permitir que o próprio 

empresário administrasse sua empresa com apoio de uma plataforma virtual que integrasse os 

documentos fiscais recebidos e emitidos por seu estabelecimento comercial.  

Além disso, estariam dispensadas a apresentação de qualquer declaração, livro ou 

documento. O reconhecimento virtual dos documentos relacionados na “conta fiscal” do 

contribuinte seria suficiente para a elaboração de livros fiscais. O pagamento da guia de 

arrecadação no próprio sistema seria o reconhecimento dos cálculos promovidos 

automaticamente e teriam valor equivalente à apresentação de uma declaração mensal.  

Esta sistemática já estaria bastante próxima daquela aplicada à Nota Fiscal Paulista, por 

exemplo. Neste programa, o contribuinte consegue visualizar todos os documentos fiscais 

emitidos com seus dados. Se não reconhecer algum deles, o contribuinte pode rechaçá-los. O 

registro de devoluções de mercadorias também poderia ser registrado neste ambiente virtual. 

 

4.5. A forma ideal de tributação simplificada 

 

Mensalmente, a base de dados disponível às AATT elaboraria um demonstrativo 

contábil simplificado, considerando os fatos tributáveis da mesma maneira que os aplicados a 

outros portes de empresas, mas com alíquotas reduzidas, com o objetivo de concretizar as 

vantagens desejadas aos pequenos contribuintes.  

Neste contexto, também podemos imaginar outras vantagens que não sejam 

necessariamente a aplicação de alíquotas reduzidas, mas o oferecimento de prazos mais 

dilatados para pagamentos ou parcelamento de dívidas tributárias.  

Uma vez mais, insistimos em que neste novo modelo não existiria a substituição 

tributária nem a utilização de presunções. Todos os cálculos seriam obtidos a partir do 
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cruzamento de dados relativos a documentos fiscais efetivamente recebidos e emitidos pelas 

MPE.  

Para garantir a progressividade no peso da tributação para as faixas mais altas de 

faturamento, assim como sua adaptação ao regime geral, imaginamos a existência de três (3) 

níveis de graduação do peso dos tributos, apoiados no total de ganhos mensais.  

 

Para as contribuições para a previdência social, é importante que o novo sistema 

considere o número efetivo de empregados de forma a garantir a sustentabilidade do modelo 

brasileiro, ainda que o regime geral também seja apoiado a aplicação de alíquota sobre a receita 

bruta. 

Esquemáticamente, o programa de tributação simplificado ideal aos MPE brasileiros 

poderia ser assim resumido: 

 

 Simulação de tributação para um contribuinte nesta nova proposta de tributação 

simplificada, imaginando a redução a 40% da tributação do regime geral.

 

Faturamento bruto de 
até R$ 200.000,00 
anuais

•A tributação total 
representaría 40% da
tributação do regime 
geral

Faturamento bruto de 
até R$ 2.000.000,00 
anuais

•A triburação 
representaria 60% da
tributação do regime 
geral

Faturamento bruto de 
até R$ 3.500.000,00 
anuais

•A tributação 
representaria 80% da
triburação do regime 
general

Compras  Brutas

NF 192032........R$ 200,00

NF 34534..........R$ 300,00

NF 98766..........R$ 150,00

NF 53420..........R$ 800,00

Total ................R$ 1.450,00

ICMS - Créditos (alíquota 18%)

NF 192032........R$ 36,00

NF 34534..........R$ 54,00

NF 98766..........R$ 27,00

NF 53420..........R$ 144,00

Total ................R$ 261,00



 

88 

 

 

 

  

Vendas  Brutas

NF 132..............R$ 600,00

NF 133..............R$ 500,00

NF 134..............R$ 950,00

NF 135..............R$ 800,00

NF 136..............R$ 400,00

Total ................R$ 3.250,00

ICMS - Débitos (alíquota 18%)

NF 132..............R$ 108,00

NF 133..............R$   90,00

NF 134..............R$ 171,00

NF 135..............R$ 144,00

NF 136..............R$   72,00

Total ................R$ 585,00

ICMS = (DÉBITO - CRÉDITO) X 40% 

ICMS = (585,00 – 261,00) X 40% = 129,60 

A receita bruta é a base de cálculo 

para o Irpj (Imposto da Renda de 

Pessoas Jurídicas), PIS PASEP, 

COFINS e ISS. Assim, sobre os 

montantes devidos, seria aplicada 

a redução para 40% do montante 

devido pelas empresas do regime 

geral. Para o Ipi deve ser utilizada 

a sistemática crédito e débito 

como a prevista para o ICMS. 

O sistema poderia gerar uma guia para pago a 

partir da soma dos valores devidos para cada um 

dos tributos. Mudanças na legislação aplicada ao 

regime geral seriam automaticamente recebidos 

nesta nova sistemática.   
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5. SUGESTÕES DE MELHORAS PARA O SIMPLES 

 

Considerando todos os problemas identificados na sistemática utilizada pelo SIMPLES 

Nacional brasileiro, o presente trabalho apresentou o desenho de um novo modelo, evitando 

bases de cálculo presumidas e aproximando o modelo simplificado do regime geral de 

tributação existente no país. Para isso, seria necessária a integração de bases de dados já 

existentes nos diversos níveis de administração tributária no Brasil. Confrontando documentos 

fiscais digitais de entrada e saída de mercadorias e serviços referentes às empresas de micro e 

pequeno porte, seria possível arrecadar tributos destas empresas com mais eficiência e justiça. 

Ao mesmo tempo, o controle permitiria diminuir os casos de nanismo fiscal e reduziria custos 

no cumprimento de deve instrumentais.  

Entretanto, optando o legislador brasileiro em continuar aplicando o SIMPLES 

atualmente vigente, convém que apresentemos algumas propostas para mitigar os problemas 

existentes no regime simplificado de tributação do Brasil.  

Como foi apresentado nos capítulos iniciais do presente trabalho, a ideia implícita na 

utilização de um sistema simplificado de tributação é o incentivo à formalização da economia, 

a simplificação no cumprimento das normas tributárias e, no caso brasileiro, a efetiva redução 

da carga tributária sobre os pequenos empresários, notoriamente menos competitivos pelas 

próprias características deste tipo de iniciativa.  

Assim, ainda que estudos apontem o crescimento da economia formalizada e alguma 

redução do número de deveres instrumentais que devam ser observados pelas empresas do 

SIMPLES, o modelo de tributação brasileira está longe de ser ideal, especialmente por 

representar elevados custos indiretos ao MPE e, em virtude de ferramentas que não consideram 

a hipossuficiência destes contribuintes (como a substituição tributária), acabam não sendo a 

forma de tributação mais vantajosa.  

Como primeira recomendação, as administrações tributárias brasileiras devem cumprir 

a determinação constitucional de oferecer às MPE um tratamento diferenciado e simplificado. 

Por isso, não é compatível com o valor previsto na Carta Magna a utilização indiscriminada da 

substituição tributária, que obriga o pagamento antecipado do ICMS igualmente por todos os 

contribuintes, independentemente do regime de tributação aplicada.  

Também compete às administrações brasileiras a redução dos custos para o 

cumprimento de deveres instrumentais. Assim, o envio mensal do REDF, por exemplo, não 

pode ser imposto aos pequenos contribuintes e a obrigação desta tarefa somente deveria existir 

se outras fossem extintas.   
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Da mesma maneira, as declarações anuais apresentadas pelos contribuintes do 

SIMPLES deveriam ser unificadas, de forma que não existissem declarações separadas para 

fatos tributáveis realizados no âmbito dos estados ou municípios, como ocorre em São Paulo. 

A declaração STDA (Substituição Tributária e diferencial de alíquota) é necessária justamente 

para viabilizar o pagamento do ICMS incidente sobre casos de substituição tributária ou 

diferenciais de alíquota que equiparam o contribuinte do SIMPLES a outros, do regime geral. 

Neste caso, como foi exposto em capítulos antecedentes, a penalização do contribuinte é dupla: 

as alíquotas aplicadas são as mesmas das utilizadas pelas empresas do regime geral e existe a 

obrigação de apresentação de declarações complementares.  

Por isso, acredito que as AATT subnacionais devem trabalhar de forma coordenada 

entre si e em conjunto com a Receita Federal do Brasil com o objetivo de evitar a multiplicidade 

de informações prestadas anualmente pelos contribuintes do SIMPLES.  

Além disso, as AATT brasileiras devem continuar ampliando a integração de suas bases 

não somente em relação ao SIMPLES mas em relação a diversos outros dados, especialmente 

cadastrais. Sem dúvida, a iniciativa da REDESIM, que prevê a criação de um cadastro 

simplificado e integrado para a abertura de empresas é um grande avanço, em vias de ser 

implementado no Brasil, mas a desburocratização deverá ser acompanhada de melhores 

ferramentas para o controle das fraudes.  

Neste contexto, é interessante destacar que todo o controle extensivo dos pequenos 

contribuintes deve ser melhor estruturado, de maneira que o Fisco consiga reconhecer a prática 

de irregularidades por empresas fraudulentas ou dissimuladas. Além disso, deve existir um 

efetivo combate à elisão e ao nanismo fiscal. Considerando que a legislação brasileira obriga a 

realização de licitações públicas destinadas exclusivamente às empresas do SIMPLES, a 

ineficiência da AT pode repercutir negativamente na qualidade dos gastos governamentais.  
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6. CONCLUS ÕES 

 

Assim como diversos países da América Latina, o Brasil adotou um regime simplificado 

de tributação aplicado para as micro e pequenas empresas, o SIMPLES Nacional. Trata-se de 

um regime apoiado na aplicação de alíquotas fixas sobre faixas de tributação que consideram a 

receita bruta obtida mensalmente pelas empresas. Desta maneira, mediante um único 

recolhimento, o contribuinte paga de sete a oito tributos (devidos para a federação, províncias 

e municípios), todos reunidos sob um mesmo fato gerador, a obtenção de receita. Neste 

recolhimento também estão incluídos valores destinados à segurança social.  

A iniciativa, em princípio, poderia parecer um grande avanço no sentido de diminuir a 

informalidade (uma vez que existe previsão constitucional para que empresas de pequeno porte 

tenham tratamento diferenciado tanto no pagamento dos impostos quanto no cumprimento de 

deve instrumentais) revelou-se, entretanto, ineficiente, complexa e propícia ao cometimento de 

fraudes.  

Embora diversos indícios apontem a redução da informalidade no país, temos que o 

Brasil não avançou em pontos cruciais para promover a equidade e a justiça fiscal com a 

utilização do SIMPLES. Além disso, o país aplica o sistema de tributação simplificada para 

contribuintes com porte bem maior que os aplicados em outros países da região. Embora a 

arrecadação seja a maior da região em comparação com o Produto Interno Bruto (PIB), os 

custos tributários (renúncia fiscal) são equivalentes às entradas nos tesouros públicos.  

A sistemática para a apuração do imposto devido e, principalmente, para o 

reconhecimento da partilha de receita entre os entes da federação, é complexa e a legislação 

prevê exceções e uma série de deve instrumentais.  

Além disso, as ferramentas utilizadas pelas AATT, como a substituição tributária (com 

a arrecadação antecipada do ICMS) mitigam e/ou anulam os benefícios imaginados para o 

contribuinte de pequeno porte. Por “substituição tributária” devemos entender a ferramenta 

através do qual a legislação brasileira escolhe, entre os muitos agentes que interferem em 

determinada cadeia de produção/distribuição, aquele que, por oferecer maior segurança com 

relação ao cumprimento da obrigação tributária, será o sujeito passivo responsável pela 

arrecadação de todo tributo relacionado com aquela cadeia produtiva, inclusive sobre feitos 

tributáveis que ocorrem posteriormente. Por meio do mecanismo de substituição tributária, a 

legislação converte tributos tipicamente plurifásicos - como o Ipi e o ICMS - em monofásicos. 

A ideia da substituição tributária (antecipação tributária) é aumentar o controle da 

fiscalização e diminuir a evasão fiscal. A antecipação, em qualquer de suas modalidades, 
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implica a exigência do tributo antes do momento no que normalmente devia ser cobrado - na 

circulação efetiva da mercadoria.  

A partir de bases presumidas de valor agregado, as AATT brasileiras exigem todo o 

ICMS incidente sobre determinados produtos. Por não diferenciar os casos em que os 

contribuintes do SIMPLES fazem parte da cadeia de produção (como industriais ou varejistas), 

a substituição tributária anula as vantagens previstas constitucionalmente para as MPE 

brasileiras.  

Ao mesmo tempo, as formas de controle extensivo utilizadas pelas AATT não se 

revelam eficientes no combate ao nanismo fiscal nem no combate a fraudes. O baixo potencial 

arrecadatório destas empresas é utilizado como justificativa para o pouco controle exercido 

pelas administrações tributárias do país, embora seja importante registrar que os benefícios do 

SIMPLES vão além da área tributária, uma vez que estas empresas também têm vantagens em 

licitações, por exemplo.  

Neste contexto, o país deveria aproveitar melhor as informações já colocadas à 

disposição das autoridades tributárias (especialmente com a utilização da Nota Fiscal 

Eletrônica) e criar um sistema de tributação efetivamente simples, apoiado não em estimativas, 

mas considerando a lucratividade da empresa e sua real margem de valor agregado.  

A proposta do presente trabalho é a criação de um sistema eletrônico gerador de uma 

contabilidade simplificada, de forma que as administrações tributárias conseguiriam alcançar 

seus objetivos estratégicos de auxiliar o contribuinte a cumprir voluntariamente suas obrigações 

e, ao mesmo tempo, seriam reconhecidas publicamente por sua eficiência, com promoção de 

justiça fiscal.  

Para isto, todos os níveis de administrações tributárias brasileiras deveriam ampliar a 

integração de suas bases de dados e, considerando os dados de que dispõem atualmente, como 

as notas fiscais eletrônicas e os registros de documentos fiscais (REDF) que todos os varejistas 

(do SIMPLES ou não) enviam mensalmente para a Fazenda de São Paulo, construíssem um 

sistema capaz de calcular todos os impostos devidos pelos MPE. Com esta integração de dados 

deixaríamos de arrecadar sobre bases presumidas, o que tornaria uma tributação mais justa.  

Um novo modelo de tributação simplificada deve ter como pilares a promoção da justiça 

fiscal, a maior eficiência da AT, a simplicidade legislativa e a redução dos custos para o 

cumprimento de deveres instrumentais. Em outras palavras, devemos promover um sistema 

efetivamente simples, que possa ser compreendido e respeitado voluntariamente pelo MPE 
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brasileiro. A maior qualidade da tributação e o reconhecimento social da efetiva simplificação 

tributária justificariam o investimento.  

De toda forma, caso a opção seja a manutenção do modelo atual, temos que promover 

correções urgentes que possam garantir a competitividade ao micro e pequeno empresário, 

diminuindo os custos indiretos para o cumprimento de deveres instrumentais e melhorando a 

qualidade e objetividade de nossa legislação.  

Sem dúvidas, uma tributação simplificada, seja no Brasil, seja em qualquer país, pode 

ser uma ferramenta interessante, mas complementar, de políticas mais eficientes de apoio às 

PMEs. Toda a legislação relativa aos impostos deve ser simples e objetiva, mas as pequenas 

empresas necessitam de uma atenção especial. Os incentivos não devem ser, necessariamente, 

relacionados com a redução dos tributos. A redução de deveres instrumentais já é suficiente 

para produzir grandes impactos na formalização das empresas.  

Além disso, as administrações tributárias não devem ser omissas em sua tarefa de 

incentivar o cumprimento voluntário das obrigações tributárias, ou seja, as AATT devem enviar 

mensagens claras a toda a população de que estão prontas para coibir fraudes e nanismos fiscais.  

Um regime simplificado de tributação para os PMEs, portanto, deve ser uma ferramenta 

efetiva, mas excepcional, para a promoção da equidade e justiça fiscais. Sua instrumentalização 

não deve agravar distorções observadas no regime geral, nem promover ineficiências 

econômicas.  

Com o presente estudo tentamos esclarecer as efetivas potencialidades de um sistema 

mais justo de tributação para as pequenas empresas, mas ele deve desenvolver-se em um 

contexto mais amplo, de forma que a simplicidade, a eficiência, a justiça e a equidade sempre 

pautem as condutas dos legisladores e das administrações tributárias.  
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