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Resumo 
Introdução: Por este artigo de revisão intenta-se estudar a carga tributária incidente sobre as micro e pequenas empresas no Brasil – 
MPEs. Inicialmente procede-se à identificação dos tributos que recaem sobre as atividades empresariais de pequeno porte no Brasil; 
após passa-se ao cerne do projeto de iniciação científica, qual seja: há razoabilidade na carga tributária incidente sobre as MPEs? Esta 
análise embasou-se na percepção do microempresariado em resposta ao questionário aplicado no decorrer da pesquisa; por fim, 
realiza-se um estudo acerca de uma microempresa a fim de compreender a tributação incidente sobre sua atividade. A conclusão do 
problema de pesquisa – fundamentado, inclusive, o resultado obtido no questionário aplicado – é de que a carga tributária incidente 
sobre as MPEs é elevada, mormente se considerada a importância delas nas épocas de crise ocasião na qual elas funcionam como 
uma válvula de escape para manutenção da mão de obra. 
Palavras-Chave: tributação; razoabilidade; microempresa e empresa de pequeno porte. 
 

Abstract 
Introduction: This article attempts to study the tax burden on micro and small enterprises in Brazil. Initially proceeds to the identification 
of the taxes on small business activities in Brazil. After intents to answer the research project: there is reasonableness in the tax burden 
on micro and small enterprises? This analysis has been based on the perception of small businessman in response to the applied form 
during the research; Finally, makes a study about a small company in order to understand the incident taxes on their activity. The 
conclusion of the search problem it is that the tax burden on micro and small enterprises in Brazil is high – based, even, in the result 
obtained in the applied form, especially if we consider their importance in times of crisis occasion in which they function as an escape 
valve for labor maintenance. 
Keywords: taxation; reasonableness; microenterprise and small business. 
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Introdução 

 Com o advento da Constituição Federal de 
1988, estabeleceu-se o princípio da proteção às 
atividades empresariais de pequeno porte 
constituídas sob a lei brasileira e que tenham sede 
no país (artigo. 170).  

Além disso, determinou-se, nos termos do 
artigo 179 que a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios dispensassem 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. 

Com base nesses dois dispositivos criaram-
se Leis as quais estabeleceram tributação 
diferenciada às MPEs. Atualmente, boa parte da 
tributação dessas empresas está definida na Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
conhecida como Estatuto das Micro e Pequenas 
Empresas. 

Recente pesquisa divulgada pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – Sebrae apontou que entre os anos de 
2002 e 2012 verificou-se um aumento de 30,9% 

no número de Micro e Pequenas Empresas – 
MPEs. Isso correspondeu a um crescimento médio 
de 2,7% ao ano.1 Com isso, no ano de 2012, as 
MPEs passaram a responder, em média, por 99% 
dos estabelecimentos.2 

Além disso, se extrai do anuário do Sebrae 
que essas MPEs têm sido as maiores 
responsáveis pela geração de emprego no Brasil. 
Em 2012, elas foram responsáveis por 51,7% dos 
empregos privados não agrícolas formais no país.3  

Ainda no período de 2002 a 2012, de 
acordo com o Sebrae, de cada R$ 100,00 pagos 
aos trabalhadores do setor privado não agrícola, 
cerca de R$ 40,00, em média, foram pagos pelas 
MPEs.4 

Com tantos dados positivos a favor das 
MPEs, que impactam no crescimento do país, 
questiona-se: quais tributos incidem sobre essas 
empresas? A carga tributária incidente sobre essas 
empresas é razoável? Caso não seja, não seria 
crível que a incidência de tributos fosse menor, já 

                                                 
1 SEBRAE. Anuário do Trabalho na Micro e Pequena 
Empresa. 6ed. São Paulo, 2013. 
2 Ibidem. 
3 SEBRAE. Anuário do Trabalho na Micro e Pequena 
Empresa. 6ed. São Paulo, 2013. 
4 Ibidem. 



  
 

que elas são responsáveis pela maioria dos 
empregos formais – não incluindo o setor agrícola 
– no país? 

Essa, portanto, a problemática que se 
pretende responder nessa pesquisa de iniciação 
científica. 

Como objetivo geral pretende-se estudar a 
carga tributária incidentes sobre as micro e 
pequenas empresas no Brasil, analisando se essa 
tributação incidente demonstra-se adequada ou se 
pode impactar no crescimento dessas empresas. 
Decorre deste objetivo geral os seguintes objetivos 
específicos: a) identificar os tributos (impostos, 
taxas, contribuição de melhorias, entre outros) que 
recaem sobre as atividades empresariais de 
pequeno porte no Brasil; b) examinar se a carga 
tributária incidente sobre as MPEs é razoável; c) 
realizar um estudo com microempresário e/ou 
empresário de pequeno porte a fim de 
compreender a tributação incidente sobre sua 
atividade. 
 
Materiais e Métodos 

A fim de exaurir o objetivo específico 
atinente a pesquisa de se a carga tributária 
incidente sobre as MPEs é razoável, realizou-se 
pesquisa junto ao microempresariado. A ideia foi 
colher a percepção deste público uma vez que, na 
prática, são eles os executores das atividades das 
MPEs e aqueles, portanto, que percebem a 
incidência da carga tributária. 

Para realização da coleta de dados 
elaborou-se formulário disponibilizado na internet 
no link: 
https://docs.google.com/forms/d/1iRvq1ekVs_3Vl4
csF8Sq8dO6kSYnNpwJKHIM2xgh914/viewform?u
sp=send_form. Referido formulário permaneceu 
ativo por 3 (três) meses findo os quais se compilou 
os dados. 

Os objetivos, por intermédio da aplicação do 
questionário, foram: identificar a porcentagem de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
dentro do universo a ser pesquisado; identificar o 
percentual de quantos sócios há, nos casos da 
MPEs serem sociedades; analisar se o 
respondente detém conhecimento de quantos 
tributos (municipais, estaduais/distritais, federais) 
incidem sobre a atividade desenvolvida por sua 
empresa e quais são estes tributos; identificar se o 
respondente considera razoável a carga tributária 
incidente sobre sua empresa; verificar se o 
respondente detém conhecimento acerca da 
reforma trazida à Lei Complementar 123, de 2008, 
por intermédio da Lei Complementar 147, de 2014, 
e os eventuais benefícios advindos desta alteração 
legislativa; identificar quais os três principais 
tributos que o respondente entende ser o maior 
entrave para o crescimento de sua empresa.  

Ressalta-se que em virtude da divulgação 
do formulário na internet, o público não ficou 
restrito ao microempresariado do Distrito Federal, 
mas também de outros entes da Federação. A 

seleção deste microempresariado se deu por 
intermédio de e-mails encaminhados no qual 
convidava-o a responder o formulário. 

O questionário desenvolvido foi do tipo 
fechado. Tratou-se, assim, de questionário no qual 
as respostas foram predefinidas por esta 
pesquisadora, por meio de critérios objetivos. 
Desse modo, coube ao respondente, unicamente 
selecionar a resposta que melhor se adequasse às 
suas especificidades. O objetivo pela escolha 
deste tipo de questionário residiu na facilidade de 
se tratar e analisar as informações obtidas.  

Posteriormente a compilação dos dados, 
não houve retorno aos avaliados. 

A pesquisa foi realizada dentro de critérios 
éticos vedando-se o anonimato, uma vez que 
solicitava o nome empresarial da sociedade 
empresária. 
 
Resultados 

Inicialmente, no formulário, solicitou-se o 
nome empresarial do empresário, seja ele pessoa 
física (empresário individual) ou pessoa jurídica 
(sociedade empresária). Na sequência o 
questionamento residiu no enquadramento 
tributário da atividade empresarial. 

Caso se enquadrasse como Microempresa 
– ME o respondente deveria selecionar o primeiro 
item (ME – renda bruta anual até R$ 360.000,00); 
já se se enquadrasse como Empresa de Pequeno 
Porte – EPP o respondente deveria selecionar o 
segundo item (EPP – renda bruta anual acima de 
R$ 360.000,00 e abaixo de R$ 3.600.000,00). 

Analisados os formulários respondidos, 
obteve-se que a maioria do empresariado 
enquadra-se como Microempresa. Dos formulários 
respondidos, apenas sete empresários 
enquadraram-se na condição de Empresa de 
Pequeno Porte, enquanto outros vinte 
enquadraram-se na condição de microempresa, 
conforme se extrai do gráfico a seguir: 
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O questionamento seguinte recaiu sobre a 
quantidade de sócios que fazem parte da 
sociedade. Assim, caso se tratasse de uma 
pessoa jurídica (sociedade empresária) o 
respondente deveria selecionar entre os itens: 2 
(dois); 3 (três); 4 (quatro); 5 (cinco) ou acima de 5 
(cinco) sócios. 

Analisados os formulários respondidos, 
obteve-se que a metade do empresariado 



  
 

entrevistado é uma sociedade empresária 
composta por apenas dois sócios, conforme se 
extrai do gráfico a seguir: 
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O questionamento posterior referiu-se à 

quantidade de tributos incidentes sobre a 
atividade. Questionou-se assim, se o 
microempresariado ou empresariado de pequeno 
porte saberia dizer quantos tributos (municipais, 
estaduais/distritais, federais) incidiam sobre a 
atividade desenvolvida por ele. 

Apenas dois entrevistados responderam que 
sabiam quantos tributos incidiam sobre a atividade 
por eles desenvolvidas.  
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Por este gráfico verifica-se que falta muito 

conhecimento ao micro e pequeno empresariado 
dos tributos incidentes sobre sua atividade. Algo 
que, no entender desta pesquisadora, torna-se 
preocupante à medida que o conhecimento dos 
tributos incidentes é necessário até para se 
estabelecer custos indiretos sobre os produtos 
vendidos e serviços prestados. 

O questionamento seguinte restou 
prejudicado, uma vez que é conexo ao anterior. 
Dado que, de um universo de vinte e sete 
entrevistados, apenas dois responderam que 
sabiam o quantitativo de tributos, o 
questionamento não se mostra plausível de 
aferição. 

O cerne do formulário recaiu no 
questionamento sobre a razoabilidade da carga 
tributária. Questionou-se, assim, se o 
empresariado considerava razoável a carga 
tributária incidente sobre a empresa. Apresentou-
se a ele três possibilidades de resposta: “Sim. 

Considero que a carga tributária incidente é 
razoável”; “Não. A carga tributária incidente não é 
razoável”; e “Não sei avaliar se a carga tributária é 
razoável ou não”. 

Apenas três entrevistados responderam que 
consideram a carga tributária incidente sobre suas 
atividades empresariais como razoável. Outros 
três apontaram que não sabiam avaliar se a carga 
tributária era ou não razoável e todos os demais 
responderam que a carga tributária não é 
razoável, conforme se extrai do gráfico a seguir: 
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Após, passou-se ao questionamento se o 

empresariado estava a par da aprovação, no ano 
passado, da reforma na Lei das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte – MPEs que se deu 
por intermédio da Lei Complementar 147/2014. 
Acerca deste tópico o respondente teve duas 
opções de resposta: “Sim. Eu fiquei sabendo”; 
“Não. Eu não sabia desta reforma”. Apenas quatro 
entrevistados disseram saber da reforma na LC 
147/2014, tal qual se extrai do gráfico: 
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Caso a resposta ao questionamento anterior 
fosse “Sim. Eu fique sabendo”, o respondente era, 
então, convidado a responder se considerava que 
os benefícios previstos na reforma da Lei das 
MPEs seriam eficientes para desonerar a carga 
tributária incidente sobre elas. Em resposta, o 
microempresariado respondente poderia optar 
entre: “Sim. Serão eficientes”; e “Não. Não serão 
eficientes”. Do universo que respondeu 
afirmativamente o questionamento anterior e, 



  
 

consequentemente, respondeu este 
questionamento, apenas um considerou que 
alterações propostas na LC 147/2014 serão 
eficientes para desonerar a carga tributária 
incidente sobre as MPEs.  

Por fim, pela pesquisa proposta solicitou-se 
que o respondente selecionasse três tributos que 
mais restringiam o crescimento de sua empresa. 
Entre as opções encontravam-se: “Imposto de 
Renda sobre Pessoa Jurídica – IRPJ; “Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 
ICMS”; “Imposto sobre Serviços de qualquer 
natureza – ISS”; “Imposto sobre Propriedade 
Territorial Urbana – IPTU”; “Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA”; 
“Imposto sobre transmissão de bens imóveis – 
ITBI”; “Imposto sobre transmissão causa mortis e 
doação – ITCMD; “Contribuições para o INSS”; 
“Contribuições do FGTS”; “Outros tributos”; e “Não 
considero que nenhum tributo restrinja o 
crescimento de minha empresa”.  

O tributo mais indicado como restritivo do 
crescimento da atividade foi o Imposto de Renda 
sobre Pessoa Jurídica – IRPJ, seguido do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 
ICMS e do Imposto sobre Serviços de qualquer 
natureza – ISS. 
 
Discussão 

1. Tributos (impostos, taxas, contribuição 
de melhorias, entre outros) incidentes sobre as 
atividades empresariais de pequeno porte no 
Brasil 

Os estudos iniciaram-se pela identificação 
do conceito de microempresa e empresa de 
pequeno porte. Assim, nos termos da atual 
legislação, considera-se microempresa, a 
sociedade empresária, a sociedade simples, a 
empresa individual de responsabilidade limitada e 
o empresário a que se refere o art. 966 do Código 
Civil5 que aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais).  

Por outro lado, considera-se empresa de 
pequeno porte, a sociedade empresária, a 
sociedade simples, a empresa individual de 
responsabilidade limitada e o empresário a que se 
refere o art. 966 do Código Civil que aufira, em 
cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais).  

Posteriormente passou-se à distinção a 
conceituação de cada tributo, a saber: imposto, 
taxa, contribuição de melhoria, pedágio, 
empréstimo compulsório, contribuições sociais, 
contribuição econômica, contribuições corporativas 
e contribuição para iluminação pública. 

No tocante aos tributos federais, com base 

                                                 
5 Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissional-
mente atividade econômica organizada para a produção ou a 
circulação de bens ou de serviços. 

na pesquisa realizada durante o projeto de 
iniciação científica, tem-se que são incidentes 
sobre as MPEs os seguintes tributos: a) Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ; b) 
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI; c) 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; 
d) Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS; e) Contribuição para 
o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII 
do § 1o deste artigo; f) Contribuição Patronal 
Previdenciária – CPP para a Seguridade Social, a 
cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da 
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991;  g) Imposto 
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF; h) 
Imposto sobre a Importação de Produtos 
Estrangeiros – II; i) Imposto sobre a Exportação, 
para o Exterior, de Produtos Nacionais ou 
Nacionalizados – IE; j) Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural – ITR; k) Contribuição 
para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS; l) Contribuição para manutenção da 
Seguridade Social, relativa ao trabalhador; m) 
Contribuição para a Seguridade Social, relativa à 
pessoa do empresário, na qualidade de 
contribuinte individual. 

Importante observar que não 
necessariamente haverá a incidência de todos 
estes tributos, pois para que ocorra a incidência 
dos tributos indispensável que haja o respectivo 
fato gerador. Assim, por exemplo, não incidirá o 
pagamento da Contribuição para o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço caso o empresário 
não possua empregados. Tampouco haverá a 
incidência do Imposto sobre a Importação de 
Produtos Estrangeiros caso o empresário não 
pratique atividade de importação. Também não se 
falará na cobrança do IOF caso o empresário não 
pratique nenhuma operação de crédito, câmbio e 
seguro, ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários. 

Além disso, cabe ressaltar que, com o 
advento da Lei Complementar 123, de 2006, na 
qual se instituiu o “Simples Nacional”, alguns 
tributos foram unificados. Assim, as MEs e EPPs 
optantes pelo denominado “simples” acabam por 
recolher unificadamente alguns tributos. Ressalta-
se, no entanto, que nem todas as MEs e EPPs 
podem beneficiar-se do “simples”. 

Concernente aos impostos estaduais 
constatou-se a incidência sobre as MPEs dos 
seguintes: a) transmissão causa mortis e doação, 
de quaisquer bens ou direitos – ITCMD; b) 
operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior – ICMS; c) propriedade de 
veículos automotores – IPVA. No que tange às 
taxas, conforme se extrai do artigo 77 do Código 
Tributário Nacional, cobradas pela União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, estas terão como 



  
 

fato gerador o exercício regular do poder de 
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de 
serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição. Desse 
modo, ocorrendo um dos referidos fatos 
geradores, o ente federativo poderá cobrar das 
MEs/EPPs a respectiva taxa. Por fim, referente às 
contribuições de melhoria, assim como as taxas, a 
incidência das referidas contribuições verificar-se-
á quando houver a cobrança pelo ente federativo 
em decorrência do fato gerador, como, por 
exemplo, a cobrança de taxa de melhoria de 
determinada obra que resultou na valorização do 
imóvel do contribuinte ME ou EPP. 

Referente aos impostos municipais, tem-se 
a incidência, sobre as MPEs dos seguintes 
tributos: a) propriedade predial e territorial urbana 
– IPTU; b) transmissão inter vivos, a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 
cessão de direitos a sua aquisição – ITBI; c) 
serviços de qualquer natureza – ISS, não 
compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar.6 

Interessante observar que no texto 
originário da CF/88, no artigo 156 foram previstos 
quatro tributos. Com a Emenda Constitucional 3, 
de 1993, o imposto sobre a vendas a varejo de 
combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo 
diesel, foi retirado do artigo 156 CF/88 passando 
este a constar com os três mencionados impostos 
de competência dos Municípios. 

Registra-se que todos os impostos previstos 
no artigo 156 da Constituição Federal incidem 
sobre as MEs e EPPs caso ocorra o fato gerador 
que resultará na cobrança do imposto. Desse 
modo, por exemplo incidirá o IPTU caso a ME/EPP 
possua, em seu patrimônio, uma propriedade 
predial e territorial urbana. De igual modo haverá a 
incidência do ITBI quando, por exemplo, a 
ME/EPP vender um imóvel de sua propriedade de 
sua propriedade. Também ocorrerá a incidência do 
ISS se a ME/EPP efetuarem a prestação de 
serviços, independentemente da natureza do 
serviço prestado. 

Ao Distrito Federal – DF, de acordo com a 
parte final do artigo 147 CF/88, compete também 
os impostos de competência dos Municípios, tendo 
em vista que o DF não pode ser dividido em 
municípios, conforme previsto no artigo 32 CF/88. 

 
2. Razoabilidade da carga tributária 

incidente sobre as MPEs 
Concernente à discussão travada em torno 

da razoabilidade da carga tributária incidente 

                                                 
6 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos; II - operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior; III - proprie-
dade de veículos automotores. 

sobre as MPEs – a par da pesquisa realizada junto 
ao microempresariado conforme exposto neste 
relatório – tem-se que um dos princípios inerentes 
ao Direito Tributário, que limitam o poder de 
tributar do Estado, é o princípio da capacidade 
contributiva do contribuinte. Por este princípio, 
previsto no artigo 145, § 1º da Constituição 
Federal, de 1988, objetiva-se adequar a cobrança 
do tributo à capacidade econômica do contribuinte. 

Art. 145, § 1º - Sempre que possível, os im-
postos terão caráter pessoal e serão gradua-
dos segundo a capacidade econômica do 
contribuinte, facultado à administração tribu-
tária, especialmente para conferir efetividade 
a esses objetivos, identificar, respeitados os 
direitos individuais e nos termos da lei, o pa-
trimônio, os rendimentos e as atividades eco-
nômicas do contribuinte.  

 
Explicando o princípio da capacidade 

contributiva do contribuinte, Luciano Amaro 
pondera que o intuito, por este princípio, é 
“preservar o contribuinte, buscando evitar que uma 
tributação excessiva (inadequada à sua 
capacidade contributiva) comprometa os seus 
meios de subsistência, ou o livre exercício de sua 
profissão, ou a livre exploração de sua empresa 
(...)”.7 (grifos) 

Geraldo Ataliba explica que a capacidade 
econômica corresponde à “real possibilidade de 
diminuir-se patrimonialmente, sem destruir-se e 
sem perder a possibilidade de persistir gerando a 
riqueza de lastro à tributação”.8 

Em vista disso, lembra Amaro, que – nos 
termos da Constituição Federal, de 1988 –, 
“sempre que possível”, a tributação deve levar em 
consideração a capacidade econômica do 
contribuinte,9 também entendido por razoabilidade. 

Interessante observar que, de acordo com 
Steven Solomon, são três os problemas básicos 
enfrentados pelos pequenos empresários, a saber: 
“1) análise inadequada ou superficial para a 
escolha inicial do ramo de negócio; 2) 
capitalização insuficiente; e 3) capacidade 
gerencial medíocre”.10  

Desses três, extrai-se do entendimento de 
Solomon, que o mais prejudicial é a escassez 
crônica de capital (item 2), isso porque 
“impossibilita o pequeno empresário de fazer face 
aos custos cada vez mais crescentes no ambiente 
comercial num dado período qualquer – hoje, por 
exemplo, seguro de encargos e obrigações (...)” 
(grifos).11 É justamente a quantidade crescente de 
encargos – no caso encargos tributários – é que 
acabam por prejudicar o crescimento do 

                                                 
7 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 12ed. Sarai-
va: São Paulo, p. 138. 
8 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 12ed. Sarai-
va: São Paulo, p. 139. 
9 Ibidem, p. 139. 
10 SOLOMON, Steven. A grande importância da pequena 
empresa: a pequena empresa nos Estados Unidos, no 
Brasil e no Mundo. Rio de Janeiro: Nórdica, 1989, p. 271  
11 Ibidem. 



  
 

microempresariado.  
Assim – conquanto o entendimento de 

Solomon –, concernente aos encargos tributários 
parece-nos que o problema não é capitalização 
insuficiente do microempresariado, mas sim a 
quantidade excessiva de impostos incidentes 
sobre ele – o que cria um obstáculo ao seu 
crescimento. 

É inegável a importância das MPEs para o 
desenvolvimento de um país. Conforme dados 
constantes no anuário do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae 
verifica-se que as MPEs, em 2012, foram 
responsáveis por 51,7% dos empregos privados 
não agrícolas formais no país.12 

Ainda no período de 2002 a 2012, de 
acordo com o Sebrae, de cada R$ 100,00 pagos 
aos trabalhadores do setor privado não agrícola, 
cerca de R$ 40,00, em média, foram pagos pelas 
MPEs, conforme se observa no gráfico a seguir:13 

 

 

Outro estudo referente ao 2012 – desta feita 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) – demonstra dados ainda mais 
reveladores. De acordo com este Instituto, as 
MPEs representam 20% do Produto Interno Bruto 
– PIB brasileiro, além de serem responsáveis por 
60% dos 94 milhões de empregos no país.14 Essa 
parcela extraordinária da força de trabalho que 
elas absorvem – lembra Solomon – coloca em 
destaque o papel social que desempenham.15 

Ora, todos estes dados, só comprovam a 
importância das MPEs e a necessidade de se 
estabelecer uma tributação razoável sobre elas, 
considerando a capacidade econômica do 
empresariado. A quantidade de tributos, 
enumeradas nos relatórios anteriores, que incidem 
sobre as atividades do microempresário não se 
demonstra razoável. 

Conquanto boa parte dos tributos somente 

                                                 
12 SEBRAE. Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Em-
presa. 6ed. São Paulo, 2013. 
13 Ibidem. 
14 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
–IBGE. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-
emprego/2012/02/o-mapa-das-micro-e-pequenas-empresas. 
Acessado em: 10 de fev. 2015.  
15 SOLOMON, Steven. A grande importância da pequena 
empresa: a pequena empresa nos Estados Unidos, no 
Brasil e no Mundo. Rio de Janeiro: Nórdica, 1989.   

incidam se houver o fato gerador da obrigação 
tributária é necessário que o Estado repense o 
papel das MPEs e reduza consideravelmente a 
carga tributária incidente sobre ela, mormente pelo 
fato de que, pelos dados apontados pelos 
institutos Sebrae e IBGE, as MPEs estão 
preparadas para enfrentar crises econômicas. 
Enquanto se noticia que grandes empresas 
promovem demissões em massa, as MPEs, no 
seu conjunto, acabam por efetuar cada vez mais 
contratações e manter o mercado de trabalho 
aquecido. 

Além de tudo isso, registra-se que, na 
média, o valor da remuneração dos trabalhadores 
dessas empresas, conforme dados do IBGE, tem 
ficado superior ao valor recebido pelos 
trabalhadores nas médias de grandes empresas. 
Assim, durante os anos de 2002 a 2012, a 
remuneração média registrada nas MPEs cresceu 
2,9% ao ano, passando de R$ 1.007, em 2002, 
para R$ 1.334, em 2012. Esse resultado foi 2,0% 
ao ano superior obtido pelos empregados das 
médias e grandes empresas.16 

Desse modo, pelo estudo deste mês, é 
possível chegar a uma conclusão parcial de que a 
tributação incidente sobre as MPEs não é razoável 
de modo que deve ser repensada, mormente se 
considerado o papel destas empresas na 
sociedade, em busca sempre da efetivação do 
direito constitucional a elas assegurado no artigo 
179 da Constituição Federal, de 1988. 

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios dispensarão às mi-
croempresas e às empresas de pequeno por-
te, assim definidas em lei, tratamento jurídico 
diferenciado, visando a incentivá-las pela 
simplificação de suas obrigações administra-
tivas, tributárias, previdenciárias e creditícias, 
ou pela eliminação ou redução destas por 
meio de lei.  

 
3. Estudo sobre uma microempresa a fim 

de compreender a tributação incidente sobre 
sua atividade 

O estudo recaiu sobre uma microempresa. 
Tratou-se de um caso hipotético extraído do site 
da CPA Informações Empresarias no link é: 
http://www.netcpa.com.br/noticias/anexos/MODEL
OCONT%C3%81BILPARAMEEEPP.pdf 

O caso apresentado retratou uma sociedade 
limitada, regida pelas normas previstas no Código 
Civil brasileiro (artigos 1.052 a 1.087 CC), cuja 
denominação social é: AB Comércio de Roupas 
Ltda. ME. 

Sediada na cidade de Sorocaba/SP, cita à 
Rua Pedro Bento 158, Centro, CEP: 18000-000, a 
referida sociedade possui um Capital Social de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 
quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, distribuídas 

                                                 
16 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
–IBGE. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-
emprego/2012/02/o-mapa-das-micro-e-pequenas-empresas. 
Acessado em: 10 de fev. 2015. 



  
 

entre dois sócios: Antônio com 21.000 quotas no 
valor total de R$ 21.000,00 (70%) e Benedito com 
9.000 quotas no valor total de R$ 9.000,00 (30%). 

Esta sociedade que teve início das 
atividades em 1º de outubro de 2010 tem por 
objeto social, tal qual se extrai de sua própria 
denominação, comercializar roupas no mercado 
interno. 

O balanço patrimonial, objeto de análise 
neste trabalho, refere-se ao ano de 2012. Neste 
citado ano, a sociedade AB Comércio de Roupas 
Ltda. ME. registrou as seguintes ocorrências: 

a) Saldo Inicial de Caixa R$ 25.750,00  
b) Saldo Inicial de Mercadorias R$ 

20.000,00  
c) SIMPLES a recolher ref. 12/2011 R$ 

750,00  
d) Lucros Acumulados (de exercícios 

anteriores) R$ 15.000,00  
e) Compras à vista R$ 40.000,00  
f) Receita bruta total do ano: R$ 150.000,00  
g) Contrato de leasing financeiro de uma 

caminhonete no valor de R$ 30.000,00, assinado 
em janeiro de 2012, para pagamento de 36 meses.  

h) Pago parcelas do arrendamento mercantil 
no ano R$ 10.000,00  

i) Depreciação de 10% ao ano sobre o valor 
residual (R$ 30.000,00 – R$ 5.000,00 = 25.000,00 
x 10% - 2.500,00 ao ano)  

j) Distribuição de lucros em 10.08.2012, no 
valor de R$ 10.000,00 (70% para Antônio e 30% 
para Benedito)  

k) Despesas administrativas R$ 5.000,00  
l) Despesas com Vendas 7.500,00  
m) Outras Despesas Gerais 1.000,00  
n) Simples do ano – R$ 7.300,00  
 
Referente ao balanço patrimonial do ano de 

2012 extrai-se a seguinte apuração contábil: 

 

Concernente à demonstração do resultado 
referente ao período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2012 tem-se: 

 

Analisando o balanço patrimonial e a 
Demonstração de Resultado do Exercício – DRE 
chega-se à conclusão que houve deduções do 
Simples Nacional para o ano de 2012, no valor de 
R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais). Este valor 
equivale a 10,94% (dez vírgula noventa e quatro 
por cento) do Resultado líquido da Empresa. 

Registra-se que, conforme a Tabela do 
Simples Nacional – Vigente a partir de 1º de 
janeiro de 2012, o valor da alíquota a ser pago 
pela ME e EPP que tenha como objeto social a 
comercialização de produtos, optante pelo Simples 
Nacional, é de 4% (quatro por cento) referente a 
vendas de mercadoria. 

Exposta esta análise contábil cabe tecer 
alguns comentários sobre a razoabilidade do 
tributo incidente. 

Ora, a porcentagem incidente de 10,94% 
(dez vírgula noventa e quatro por cento) do 
Resultado líquido da Empresa parece, a princípio, 
um valor razoável. Ocorre que este percentual, 
reitera-se, é o incidente unicamente sobre a venda 
de mercadorias.  

Além deste percentual, o 
microempresariado – no caso a sociedade AB 
Comércio de Roupas Ltda. ME. – se depara, no 
mês a mês, com vários outros tributos incidentes 
sobre sua atividade, a exemplo dos impostos e 
contribuições incidentes sobre a Folha de 
Pagamento, tais como, Contribuição para o 
PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – Cofins; o Imposto sobre 
propriedade predial e territorial urbana – IPTU, em 
relação ao imóvel, ainda que alugado; o Imposto 
sobre produto industrializado - IPI, quando da 
aquisição de eventual maquinário; entre tantos 
outros tributos os quais incidirão a depender da 
existência do fato gerador. 

Sendo assim, a quantidade dos tributos, 
quando analisado este conjunto, não parece 
razoável. São louváveis os benefícios advindos da 
Lei do Simples Nacional, mormente se 
considerado os benefícios trazidos para a geração 
de emprego, conforme pondera o contador 
Damasceno, atual presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado do Espírito 
Santo: 

Ressalta-se ainda que outra principal redução 
de custo direto, relacionado com o advento 
do Simples Nacional, foi obtida pela alteração 
da sistemática de apuração da contribuição 
patronal à Previdência Social, pois, pela regra 
geral, as empresas são obrigadas a contribuir 
para o financiamento das atividades de segu-
ridade social com 20% da folha de pagamen-
to e, para as MPEs optantes pelo Simples 
Nacional, uma folha de salários com dois ou 
com vinte empregados tem o mesmo custo 
em relação ao INSS, o que demonstra um 
grande potencial das MPEs na geração de 



  
 

empregos e que reafirma sua posição estra-
tégica para o mercado de trabalho.17 

 
No entender deste contador, inclusive, “a 

carga tributária incidente sobre as MPEs se 
apresenta reduzida, decorrente de menores 
alíquotas nominais definidas pela legislação do 
Simples Nacional e a sistemática de cálculo 
implementada, que conferiu progressividade à 
tributação, ocasionando uma diminuição do custo 
tributário das empresas que aderiram ao regime”.18 

No entanto, como o próprio contador 
conclui, é possível se verificar limitações e 
deficiências no Simples Nacional “que ecoam nos 
dias atuais, com maior frequência, dos optantes 
pelo regime, principalmente em relação à 
sistemática da substituição tributária e a 
abrangência do regime às atividades preteridas, 
que necessitam ser revistas para uma melhor 
diferenciação das MPEs em relação às empresas 
de maior porte”. 19 

 
 

Conclusão: 

Pelo pesquisado durante todos estes meses 
neste projeto de iniciação científica, mormente 
considerando-se o resultado do questionário 
obtido junto ao empresariado, chega-se à 
conclusão de que a carga tributária (impostos, 
taxas, contribuições de melhoria, entre outros) 
incidentes sobre as MPEs é alta.  

No estudo de caso objeto de análise 
também se chegou a essa conclusão uma vez que 
conquanto a porcentagem incidente sobre o 
Resultado líquido da Empresa parecesse, a 
princípio, um valor razoável, outros tributos 
acabam por incidir sobre as MPEs a medida que 
ocorre o fato gerador.  

Importante ressaltar que a necessidade de 
se manter a razoabilidade sobre a carga tributária 
incidente sobre as atividades da MPEs decorre do 
fato que elas, em épocas de crise, têm funcionado 
como válvula de escape. É o que se extrai de uma 
pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE segunda a qual, as MPEs, são 
as responsáveis por 60% dos 94 milhões de 
empregos no país.20 Essa parcela extraordinária 
da força de trabalho que elas absorvem – lembra 
Solomon – coloca em destaque o papel social que 

                                                 
17 Disponível em: 
http://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/livrepensar/2014/06/si
mples-nacional-diminui-carga-tributaria-incidente-sobre-as-
microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte-mpes-mas-
ainda-precisa-de-alteracoes/. Acessado em 7 de jun. de 2015. 
18 Ibidem. 
19 Disponível em: 
http://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/livrepensar/2014/06/si
mples-nacional-diminui-carga-tributaria-incidente-sobre-as-
microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte-mpes-mas-
ainda-precisa-de-alteracoes/. Acessado em 7 de jun. de 2015. 
20 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
– IBGE. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-
emprego/2012/02/o-mapa-das-micro-e-pequenas-empresas. 
Acessado em: 10 de fev. 2015.  
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