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O ambiente de criação e funcionamento das 

empresas pequenas no Brasil, não é dos mais 

fáceis, veja-se nesse sentido que a maioria dos 

pequenos empresários prefere a informalidade 

para sobreviver economicamente. O que resulta 

na criação de um fator que desequilibra os 

agentes econômicos na competição. Conclui-se, 

pois, que o tratamento diferenciado não pode ser 

sinônimo de privilégio fiscal apenas, para que se 

cumpra o princípio constitucional1. 

(Fabiano Del Masso) 

                              
1
 DEL MASSO, Fabiano. Direito Econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 56. 
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RESUMO 

 

 

A empresa de pequeno porte constitui um dos principais pilares de sustentação da 

economia, tanto pelo número de estabelecimentos e desconcentração geográfica, 

quanto pela sua capacidade de gerar empregos – fatos comprovados 

estatisticamente. Por essa razão, tornam-se merecedoras de políticas públicas de 

apoio e incentivo ao seu crescimento, rentabilidade e sustentabilidade empresarial. 

A partir dessa constatação, a limitação do estudo abarca a compreensão da 

relevância desse segmento para o país, articulada com a efetividade das políticas 

públicas a ele destinadas, no contexto do tratamento diferenciado garantido pelo 

Texto Fundamental. 

Palavras-chave: Tratamento Diferenciado. Pequena Empresa. Política Pública. Leis 

de Incentivo. Acesso ao Crédito. Simplificação das Obrigações Tributárias. Acesso 

aos Mercados. 
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ABSTRACT 

 

 

The small business is one of the main pillars of the economy, both the number of 

establishments and geographical desconcentration, as its ability to generate jobs – 

statistically proven facts. For this reason, they become deserving of public policies to 

support and encourage the growth, profitability and business sustainability. From this 

evidence, the limitation of the study includes understanding the importance of this 

segment to the country, combined with the effectiveness of public policies intended 

for, in the context of differential treatment guaranteed by the fundamental rule. 

Keywords: Differential Treatment. Small Business, Public Policy. Incentive Laws, 

Access to Credit. Simplification of Tax Liabilities. Market Access. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não há nada que mais engrandeça a alma do que um gesto de apoio ao mais fraco, 

injustiçado e sem recursos, principalmente quando se vislumbra um cenário de 

desigualdade social, onde gravitam os ricos e poderosos. O ato perpetrado em 

defesa do hipossuficiente logo alcança conotação de justo, de equilíbrio, de 

contrapeso àquilo que está desigual, como uma imposição de limite ao poder 

econômico. Talvez desse sentimento de justiça e comedimento decorra a maior 

inspiração para abordagem do tema. Ao iniciar uma reflexão sobre seu impacto na 

economia e no desenvolvimento nacional, o que primeiro salta aos olhos é a 

capacidade de absorção – por parte dos inúmeros pequenos negócios espalhados 

pelo país - de grande parcela da mão de obra, revelando tratar-se de inequívoco 

instrumento de resistência popular contra o desemprego e, sobretudo, contra o 

poder econômico das grandes organizações.  

 

Neste espaço inaugural, destarte, cabe explicitar a relevância da pesquisa, focada 

no segmento da pequena empresa, que constitui verdadeiro baluarte da livre 

iniciativa, partidária da coesão social que movimenta a economia e propicia 

oportunidades a empregados e empregadores.  

 

Os dados apontados no decorrer desta dissertação dão conta da superioridade 

numérica desse bloco econômico, que responde por significativo montante de 

empregos com carteira assinada. 

 

No exercício desse importante papel social – apesar de sua diminuta estatura – a 

pequena empresa deve receber tratamento diferenciado que atenda às suas reais e 

peculiares necessidades, garantindo-lhe competitividade isonômica com relação às 

maiores.  Não basta, para tanto, que as leis de incentivo o estabeleçam. Mais do que 

isso, é preciso - em consonância com o padrão eleito pelo Constituinte de 1988 - 

que sejam criadas condições favoráveis em diversos aspectos. Exsurge, a partir daí, 

a preocupação de que as políticas públicas pautadas nas estratégias pretendidas 
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pelo Estatuto Federal da Microempresa podem não ser adequadas2. Questiona-se, 

com isso, a efetividade de tais medidas especialmente voltadas ao apoio à pequena 

empresa, no contexto do tratamento diferenciado assegurado pelo Texto 

Fundamental.  

  

São todas reflexões plausíveis e plenamente justificadoras da elaboração deste 

trabalho, que tem como foco analisar a efetividade das políticas públicas 

especificamente voltadas ao segmento das pequenas empresas, no contexto do 

tratamento diferenciado assegurado pelo ordenamento pátrio, tomando como estudo 

de caso as políticas concessão de crédito, de simplificação das obrigações 

tributárias e de acesso aos mercados. O escopo, portanto, é assim delimitado. 

 

Para tanto, será seguido um roteiro que contempla os elementos constitucionais e 

legais que envolvem o tratamento diferenciado e a ação governamental3 para 

alcançá-lo. O estudo, formado, também, por dados estatísticos, apontam para a 

necessidade de voltar as atenções a esse segmento da economia, que muito pode 

contribuir para o desenvolvimento nacional.  

 

Inicialmente, será analisada a irradiação dos efeitos da Constituição Federal sobre 

todo o ordenamento jurídico, contemplando a problemática levantada, ao passo que 

procura deixar consignada a importância de tratar a pequena empresa com a 

diferença merecida em razão de sua vulnerabilidade, no âmbito infraconstitucional. 

 

Em capítulo subsequente, será apresentado o histórico da legislação 

infraconstitucional de incentivo à pequena empresa no Brasil, seus conceitos 

evolutivos e as contribuições ao segmento. 

 

                              
2
 A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estabelece normas gerais relativas ao tratamento 

diferenciado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte, especialmente no que se refere: 
(I) à apuração e recolhimento dos impostos mediante regime único de arrecadação; (II) ao cumprimento de 
obrigações trabalhistas e previdenciárias e; (III) acesso a crédito e ao mercado, contemplando, inclusive, 
preferência em licitações. 
3
 Essa a expressão utilizada por Maria Paula Dallari Bucci, em caráter de definição provisória a políticas públicas 

(Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 27). 
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No capítulo seguinte, será discutido o cerne do problema proposto, que envolve 

referências às políticas públicas de apoio à pequena empresa. Em primeiro lugar 

serão adotados, como estudo de caso, alguns exemplos de políticas de concessão 

de crédito para o segmento, que enfrenta problemas com exigências elevadas de 

garantias, altas taxas de juros, taxas de serviços, dentre outros. Após, serão 

abordados os principais aspectos que envolvem a almejada simplificação das 

obrigações tributárias das pequenas empresas. E, finalizando o capítulo, será 

abordada a questão do acesso aos mercados, naquilo que respeita às contratações 

procedidas pelos órgãos públicos por meio de licitações, abarcando todos os 

critérios de preferência de contratação das empresas de pequeno porte, além das 

ações voltadas à regulamentação da Lei Complementar nº 123/2006 junto aos 

municípios paulistas. 
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1  A BASE CONSTITUCIONAL  

 

É a Constituição que deve fornecer o fundamento último do ordenamento jurídico. 

Significa dizer: é pelos valores fundamentais nela inseridos que se arquiteta o 

ordenamento jurídico.  

 

Em decorrência, a aplicação do direito nunca deve afastar-se dessa conexão, 

promovendo a interpretação aberta e dinâmica das normas em busca de soluções a 

cada caso concreto, com base no confronto e valoração dos princípios. 

 

Obviamente que esse proceder exige a compreensão inequívoca do Texto 

Fundamental e o compromisso com a irradiação de seus efeitos, privilegiando-se, a 

cada discussão, mais os aspectos axiológicos.   

 

Não por outra razão que Tércio Sampaio Ferraz Jr. afirma que: 

 

O saber dogmátigo, tal como ele aparece nos tratados jurídicos 

(de Direito Civil, Penal, Comercial etc.) ou nos comentários 

(Comentários à Constituição, Código Civil Comentado etc.) ou 

nos ensaios (teoria da ação no processo brasileiro, teoria da 

responsabilidade do Direito Administrativo etc.), tem, 

inicialmente, uma função pedagógica, posto que forma e 

conforma o modo pelo qual os juristas encaram os conflitos 

sociais... seja qual for o objeto que determinemos para a 

Ciência Dogmática do Direito, ele envolve a questão da 

decidibilidade... Ora, essa situação modifica o status da ciência 

do Direito, que deixa de se preocupar com a determinação 

daquilo que materialmente sempre foi direito (relação casual), 

para ocupar-se com a oportunidade de certas decisões, tendo 

em vista aquilo que deve ser direito (relação de imputação). 

Nesse sentido, seu problema não é propriamente uma questão 

de verdade, mas de decidibilidade.4 

 

                              
4
 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo de Direito. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2001, pp. 86, 87 e 89. 



 

 16 

As normas jurídicas subdividem-se em regras, cujo sentido é tipificar os fatos 

jurídicos que a elas se subsumem, e em princípios, que carregam valores que 

orientam o intérprete na aplicação do Direito.  

 

As regras compõem-se de estrutura lógica e estática, vinculando-se a fatos 

hipotéticos que proíbem, obrigam e permitem algo a seus destinatários. Os 

princípios não se reportam a qualquer fato particular, mas transmitem prescrições 

programáticas no sentido valorativo e normativo. Enquanto as regras descrevem 

fatos, os princípios referem-se a valores. As regras se fundamentam nos princípios. 

Estes possuem alto grau de generalidade e abstração, muito maior do que qualquer 

regra, por mais geral e abstrata que seja. 

 

Os princípios atuam como vetor para o intérprete enquanto orientam, condicionam e 

iluminam o ato de interpretação das normas jurídicas. Vale afirmar: ajudam na 

determinação e significado das regras.  

 

O jurista e filósofo estadunidense, Ronald Dworkin, ao tratar dos padrões que não 

funcionam como regras, prefere estabelecer uma distinção entre princípios e 

políticas. Segundo ele, deve ser denominado princípio o “padrão que deve ser 

observado como exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da 

moralidade”. O autor reconhece na política a função que aponta as diretrizes a 

serem seguidas pelo Estado, ou seja, “o tipo de padrão que estabelece um objetivo 

a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou 

social da comunidade”.  

 

Confiramos um exemplo de sua lavra:  

 

Assim, o padrão que estabelece que os acidentes 

automobilísticos devem ser reduzidos é uma política e o 

padrão segundo o qual nenhum homem deve beneficiar-

se de seus próprios delitos é um princípio.5 

 

                              
5
 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 36. 
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Independente da classificação que a doutrina internacional pretenda atribuir, o fato é 

que, no âmbito do Brasil, os princípios de sua Constituição devem infundir seus 

efeitos por todo o ordenamento jurídico, sob pena de corrosão de toda a estrutura. É 

o que ensina Celso Antonio Bandeira de Mello:   

 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma 

norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não 

apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o 

sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, 

porque representa insurgência contra todo o sistema, 

subversão de seus valores fundamentais, contumélia 

irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura 

mestra.6 

 

Na esteira de todos esses raciocínios está o sustentáculo para o denominado caráter 

prospectivo e sentido finalístico dos princípios constitucionais não detectáveis pelo 

esquema simples de subsunção de fatos a uma previsão legal abstrata anterior.7  

 

Esclarecidas essas questões inaugurais, campeando aspectos axiológicos que 

permeiam todo o ordenamento jurídico vigente – os quais, frise-se, serão de vital 

importância por ocasião da análise da legislação infraconstitucional e das políticas 

públicas que abordam o tema objeto desta pesquisa -, resta agora enfrentarmos a 

previsão da pequena empresa no âmbito, ainda, da Lei Maior.  

 

1.1 A Pequena Empresa na Constituição Federal Brasileira 

 

A pequena empresa foi nominalmente citada na Constituição Federal de 88 em duas 

oportunidades no Capítulo I - “Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica” - que 

compõe a estrutura basilar de todo o Título VII “Da Ordem Econômica e Financeira”.  

 

                              
6
 Revista de Direito Público, n° 15, pág. 284. 

7
 Willis Santiago Guerra Filho, Teoria Processual da Constituição, ps. 16 e 18.  
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O termo “empresa de pequeno porte” mereceu reverência por parte do legislador 

constituinte ao figurar no rol dos princípios que regem a ordem econômica nacional 

(inciso IX do artigo 170). Vejamos a sinergia existente entre o caput do artigo e o 

inciso IX: 

 

TÍTULO VII 

Da Ordem Econômica e Financeira 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

 

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. (Grifo nosso) 

 

O inciso IX retro encontra-se alterado pela Emenda Constitucional n° 6 de 15 de 

agosto de 1995, cujo texto original dispunha: tratamento favorecido para as 

empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. Juntamente com esta 

modificação, o legislador supletivo revogou também o artigo 171 que distinguia 

"empresa brasileira de capital nacional", das “empresas estrangeiras”.8 A medida 

teve por fim abolir qualquer tratamento discriminatório que pudesse surgir entre 

empresa estrangeira e empresa nacional e, por conseguinte, facilitar a captação de 

capital estrangeiro para o Brasil, por meio de investimento direto.9  

 

Com a nova redação do inciso IX, a exceção à regra subsiste em se tratando de 

empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras que tenham sua 

                              
8
 A distinção apoiava-se na participação de pessoas físicas domiciliadas e residentes no Brasil, ou de entidade 

de direito público interno, e que tivessem o controle efetivo da empresa e poder decisório para gerir suas 
atividades. 
9
 Existem duas formas para que o estrangeiro possa realizar seus investimentos no Brasil: investimento direto ou 

indireto. O investimento direto se caracteriza pela constituição de algum tipo de sociedade para realização de um 
negócio no País; Quanto ao investimento indireto, o investidor aplica seus recursos no País, geralmente por meio 
dos instrumentos diversos criados pelo mercado de capitais.  
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sede e administração no País. Subsiste também, às empresas constituídas no 

estrangeiro, a necessidade de requerer autorização do Governo Federal brasileiro 

para instalação e funcionamento de filiais, sucursais ou agências em território 

nacional.  

 

Outra exceção - esta bem mais ampla - recai sobre certas atividades consideradas 

estratégicas pelo governo brasileiro e que mereceram sofrer restrições ou 

impedimentos à participação de estrangeiros. Esse é o caso das empresas de 

assistência à saúde, de navegação e cabotagem, jornalística e de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens, de serviço de TV a cabo, de mineração e de energia 

hidráulica, de transportes rodoviários de carga, aéreas nacionais, atividades em faixa 

de fronteira, de colonização e loteamentos rurais e de serviços de correios e 

telégrafos. Tais atividades só podem ser exploradas, conforme o caso: a) 

exclusivamente por brasileiros natos ou naturalizados; ou b) preservando a maioria 

do capital social ou controle acionário a residentes e domiciliados no Brasil. 

 

Sobre essas considerações, acrescenta Américo Luís Martins da Silva que 

 

Quanto ao capital estrangeiro, a Constituição de 1988 apenas 

estatui que a lei disciplinará, com base no interesse nacional, 

os investimentos de capital estrangeiro [...] 

 A Constituição de 1988, portanto, não é contra o capital 

estrangeiro [...] Há de se ressaltar, assim, que, se o próprio 

capital nacional é sujeito a regulamentação de vários tipos, 

nada mais justo que se discipline também o capital 

estrangeiro10. 

 

A alteração do dispositivo, contudo, não chegou a abalar o mandamento nuclear do 

princípio consagrado no inciso IX, que foi o de conferir tratamento favorecido às 

empresas de pequeno porte. Portanto, sua essência, seu núcleo permanece 

inabalado. Na verdade, a alteração serviu apenas para adequar, conformar e 

vincular a idéia de nacionalidade da empresa com base no local e legislação em que 

                              
10

 SILVA, Américo Luís Martins da. A Ordem Constitucional Econômica, p. 86. 
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se originou, isto é, local e legislação onde foi constituída, e não em sua composição 

societária ou participação do capital.  

 

Em seguida, no artigo 179 do mesmo capítulo, a pequena empresa mais uma vez é 

contemplada. Desta vez, ela é dividida em duas classes de acordo com o incremento 

evolutivo de seu porte, sendo assim tratada como microempresa e empresa de 

pequeno porte.    

 

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. 

 

Como se pode notar, este artigo traspassa a compreensão absorvida da lógica e 

racionalidade refletida pelo princípio contido no inciso IX do artigo 170. Apresenta-se 

como regra matriz constitucional mais próxima ao seu princípio instituidor. Sendo 

certo que a Constituição compõe-se de normas convergentes e harmônicas entre si 

no sistema jurídico, a norma-regra do artigo 179 apresenta clara função construtiva 

ao efetivo tratamento favorecido a ser conferido às pequenas empresas, conforme 

delineado pela norma-princípio do inciso IX do artigo 170. Ao tratar das diferenças 

funcionais existentes entre normas-princípio e normas-regra, Luis Roberto Barroso 

faz a seguinte observação: 

 

Não há, é certo, entre umas e outras, hierarquia em sentido 

normativo, por isso que, pelo princípio da unidade da 

Constituição, todas as normas constitucionais encontram-se no 

mesmo plano. Isso não impede, todavia, que normas de 

mesma hierarquia tenham funções distintas dentro do 

ordenamento [...] A Constituição, como já vimos, é um sistema 

de normas jurídicas. Ela não é um simples agrupamento de 

regras que se justapõe ou que se superpõem. A idéia de 

sistema funda-se na de harmonia, de partes que convivem sem 
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atritos. Em toda ordem jurídica existem valores superiores e 

diretrizes fundamentais que `costuram´ suas diferentes 

partes.11 

 

Deste modo, a regra constitucional do artigo 179 complementa e regulamenta seu 

arquétipo do inciso IX do artigo 170, propagando seus efeitos sobre os operadores 

do direito e as ações que estes deverão propugnar na esfera infraconstitucional, 

sempre em favor das pequenas empresas.  

 

1.2 Sobre o Conceito de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

 

Vislumbramos, pela exposição do item anterior, que o artigo 179 da Carta Magna 

remete à lei a definição de microempresa e de empresa de pequeno porte. Não por 

outra razão, ao cumprir esse importante mister, deverá o legislador guardar total 

consonância com o mandamento Maior. 

 

Nestes termos, qual terá sido o critério para conceituar essas entidades? Há um 

significado mínimo para essas expressões? E qual o seu viés para merecer tutela 

constitucional? São todos pontos que merecem atenção para que possamos bem 

compreender os limites e a extensão de tais princípios. 

 

Refletindo sobre o assunto, André Ramos Tavares considera prudente partir do 

disposto no artigo 47 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), o 

qual 

 

[...] ao tratar da liquidação de débitos decorrentes de 

empréstimos concedidos por instituições financeiras, considera, 

expressamente, como “microempresas as pessoas jurídicas e 

as firmas individuais com receitas anuais de até dez mil 

Obrigações do Tesouro Nacional, e pequenas empresas as 

pessoas jurídicas e as firmas individuais com receita anual de 

até vinte e cinco mil Obrigações do Tesouro Nacional”. 

                              
11

 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 
constitucional transformadora, pp. 142 e 143. 
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Verifica-se, no dispositivo transcrito acima, que a conceituação 

de microempresas e empresas de pequeno porte atenta para 

um critério certo e incontestável: o tamanho da receita dessas 

empresas. Aliás, a solução encampada parece ser a mais 

lógica, decorrente, inclusive, de uma compreensão da própria 

nomenclatura utilizada. Se a Constituição pretende, com o 

tratamento privilegiado, fomentar o desenvolvimento, 

evidentemente que terá tomado em consideração a empresa 

em seu aspecto econômico. Importa, pois, o tamanho da 

receita, que há de ser medido, nesse caso, pelo lucro bruto 

anual auferido. Não há qualquer outro fator distintivo relevante 

ou legítimo12. 

 

Há, assim, o cristalino propósito de beneficiar aquelas empresas que se condigam 

no conceito de micro ou pequeno porte. Esse o critério – a extensão e o limite, 

portanto - para a inequívoca conceituação, cujo viés tem conotação econômica, a 

partir do rendimento auferido pelos pequenos negócios. 

 

O conceito de microempresa e de empresa de pequeno porte ficou a cargo da lei 

ordinária ou complementar. Atualmente, os termos são conceituados por lei 

complementar, sendo que, para o caso de microempresa, a receita bruta deve ser 

igual ou inferior, em cada ano-calendário, a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais). A partir desse patamar e, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e 

seiscentos mil reais), a empresa será considerada de pequeno porte13. 

 

Impende registrar, pela exposição contida neste item, que, embora o título deste 

trabalho se refira à análise da efetividade das políticas públicas voltadas às 

pequenas empresas, obviamente que o estudo abarca também as microempresas, 

sobretudo porque, se a renda do segmento é o fator determinante para auferir as 

benesses constitucionais, não haveria razão para excluir da apreciação estas 

últimas, as quais, do ponto de vista do critério constitucional (diga-se: o rendimento), 

seriam as primeiras a necessitar do referido tratamento diferenciado. 

 

                              
12

 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico, pp. 223 e 224. 
13

 Artigo 3º, incisos I e II da Lei Complementar nº 123/2006.  
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1.3 A Pretensão do Constituinte de 1988 

 

Ora, mas por qual razão a pequena empresa teria sido alçada à condição de 

princípio da ordem econômica? O que, de fato, a tornaria merecedora dessa 

especial atenção por parte do constituinte de 1988? 

 

Ives Gandra da Silva Martins assevera que 

 

[...] o constituinte pátrio – até por força da legislação 

infraconstitucional pretérita, insuficiente mas sinalizadora do 

caminho protecionista – não insensível a tal realidade, em dois 

artigos de particular relevância, impôs ao legislador 

complementar e ordinário a necessidade de regras capazes de 

viabilizar a existência e o desenvolvimento de empresas de 

pequeno porte como forma de fortalecer a economia de 

mercado14. 

 

Continua o insigne autor afirmando que 

 

Tratamento favorecido é tratamento mais benéfico, com menos 

encargos, ônus e obrigações, com mais apoio, auxílio e suporte 

das autoridades. Claramente, tal tratamento favorecido não 

surgirá das empresas concorrentes ou do setor privado. Virá 

das autoridades, do governo, do Estado, do Poder Público. 

Nestes termos, exigiu o constituinte. Nestes termos, deve a 

legislação se orientar15. 

 

Na opinião de Celso Bastos, é  

 

[...] compreensível que se tenha querido dar tratamento 

favorecido a essas empresas sobretudo quando se leva em 

                              
14

 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Direito Constitucional Interpretado, p. 71. 
15

 Ob. cit., p. 77. 
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conta que não é justo impor-se-lhes a mesma quantidade de 

ônus burocrático [...]16. 

 

O tratamento diferenciado para essa parcela do mercado – tida como 

hipossuficiente, diante da ótica econômica – revela, acima de tudo, a necessidade 

de fortalecer um segmento portador de maior dificuldade e que possui menores 

condições de competitividade em relação às grandes empresas. Trata-se, pois, de 

mecanismo assecuratório da concorrência em condições isonômicas, afinal, a 

valorização do trabalho humano com o fim de promover existência digna para todos, 

conforme os ditames da justiça social depende de políticas que criem condições 

favoráveis às pequenas empresas. Para tanto, o Estado deve lançar mão de 

medidas de apoio ao segmento e atuar com esmero para preservar a coexistência 

de todos e estimular o crescimento econômico.   

 

É evidente a vulnerabilidade das pequenas empresas em um cenário onde gravitam 

empresas de maior porte, vorazes por competir e aumentar seus lucros a todo custo. 

Assegurar sua sobrevivência é, assim, atribuição conferida pela Constituição Federal 

ao Estado brasileiro.  

 

Segundo dados estatísticos, o segmento dos pequenos negócios se apresenta como 

um dos principais pilares de sustentação da economia, tanto pelo número de 

estabelecimentos e desconcentração geográfica, quando pela sua capacidade de 

gerar empregos. 

 

O número de pequenas empresas no Brasil é muitíssimo superior ao das demais. 

Para termos o parâmetro acerca da superioridade numérica e representativa das 

pequenas empresas ante as médias e grandes, vejamos alguns pormenores do 

estudo a seguir.  

 

De acordo com os detalhes da tabela abaixo, em 2011 havia mais de seis milhões 

de empresas formalmente constituídas no território nacional, independentemente da 

atividade exercida ou de sua natureza jurídica. Deste total, as micro e pequenas 

                              
16

 BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil, pp. 36-37. 
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empresas (MPEs) representam a expressiva cifra de 99% de todas as empresas 

formais registradas no Brasil. Esse percentual é o mesmo encontrado para o Estado 

de São Paulo. 

 

Distribuição do número de empresas no Brasil, por porte e por setores (2011) 

 

 Indústria  Comércio Serviços           Total 

Porte N.º de 

Empresas 

 N.º de 

Empresas 

 N.º de 

Empresas 

 N.º de 

Empresas 

% 

Micro e 

pequenas 

911.453  3.109.597  2.238.789  6.259.839 99 

Médias e 

Grandes 

16.506  20.432 

 

 28.560  65.498 1 

       Total 927.954  3.130.029  2.267.349  6.325.332 100 

 

Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir de dados da RAIS/MTE, 2011. 

 

Mas a revelação dos dados pesquisados não afasta uma necessária reflexão sobre 

os números e percentuais apresentados, afinal, será que a superioridade numérica 

dos pequenos negócios lhes garante sustentabilidade, vale dizer: longevidade?  

 

Cremos que não. A diminuta estrutura e poder de rentabilidade das micro e 

pequenas empresas não raro decorrem do reduzido poder econômico de seus 

constituintes, que na maioria das vezes são pessoas pobres, sem emprego ou que 

foram demitidos de empregos formais, e que arriscam seus parcos recursos em um 

negócio próprio. 

 

Os riscos, contudo, parecem conviver lado a lado com o exercício da atividade 

econômica dos empresários do segmento. É o que revela o estudo de mortalidade 

do SEBRAE-SP: 
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Consigne-se que esta pesquisa foi realizada em 2009, com empresas de todos os 

portes, constituídas entre os anos de 2003 e 2007, no âmbito do Estado de São 

Paulo. Seus gráficos demonstram que 27% das empresas fecharam antes de 

completar um ano de funcionamento e 58% fecharam antes dos cinco anos de 

atividade17.  

 

O fato é que as pessoas procuram meios para trabalhar e garantir o sustento, mas 

nem sempre alcançam sucesso. Sem dúvida alguma, garantir a livre iniciativa18 para 

que estas pessoas possam abrir, ou mesmo legalizar um pequeno negócio, 

apresenta-se como um importante avanço.   

 

Se a manutenção de uma pequena empresa fosse efetivamente simples, certamente 

propiciaria às pessoas, a partir de seus próprios esforços no exercício pleno de 

cidadania, o piso vital mínimo de que tanto necessitam para sobreviver. Tal medida 

                              
17

 Fonte: SEBRAE-SP, in Doze anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade de empresas, ago/10. 
18

 Eros Roberto Grau sinaliza muito bem que a livre iniciativa é um modo de expressão do trabalho livre e não 
apenas expressão de liberdade titulada pela empresa (GRAU, 2010, p. 207).    
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atenderia plenamente as expectativas de enorme contingente para alcance dos 

almejados princípios que regem a ordem econômica nacional.  

 

Parece mesmo, então, que oferecer certa segurança jurídica e econômica à 

pequena empresa, por meio de tratamentos diferenciados e favorecidos, significa um 

importante passo para alcance da justiça social, tão enaltecida pelos mais basilares 

princípios que regem a nossa Constituição.  

 

1.4 O Tratamento Diferenciado como Instrumento de Manutenção e Ampliação 

da Livre Iniciativa 

 

Em continuidade ao raciocínio desenvolvido pelo item anterior, em que foram 

demonstradas a superioridade numérica e a vulnerabilidade da pequena empresa e, 

daí, a importância de tratá-la com as benesses constitucionais, cabe agora, 

caminhando para o arremate desse capítulo inaugural, compreender as razões pelas 

quais esse segmento se insere na própria estrutura política do país, como baluarte 

da livre iniciativa.  

 

De início, impende observar que o constituinte brasileiro abordou essa liberdade (de 

iniciativa) como fundamento da República Federativa do Brasil, ao estabelecer que: 

 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil [...] tem como 

fundamentos: 

Omissis 

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

 

Celso Bastos afirma que a matéria foi assim erigida porque configura “[...] um dos 

fins de nossa estrutura política”19.  

 

Se não bastasse, ela é também abordada no caput do artigo 170 da Carta da 

República, como basal da ordem econômica, ao lado da valorização do trabalho 

                              
19

 BASTOS, Celso Ribeiro. Direito Econômico Brasileiro, p. 115. 
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humano, meios, pois, assecuratórios da existência digna, pautados nos ditames da 

justiça social.  

 

O postular dúplice desse princípio pelo Texto Magno denota, no entendimento de 

José Afonso da Silva, que “[...] a Constituição consagra uma economia de mercado, 

de natureza capitalista, pois a iniciativa privada é um princípio básico da ordem 

capitalista”20. 

 

Sua posição de destaque, fundamento do próprio Estado Democrático de Direito, da 

República Federativa do Brasil e, concomitantemente, da ordem econômica, projeta 

na livre iniciativa a opção política pela forma de produção capitalista, caminho este 

qualificado como autêntico e pelo qual podem trilhar os agentes econômicos para 

manutenção de suas necessidades, sobrevivência, aumento do lucro, conquista da 

riqueza, enfim, toda gama de possibilidades é abarcada pelo capitalismo. 

 

É de se registrar, outrossim, que, em conformidade com a dimensão conceitual 

atingida pela doutrina, o postulado da liberdade de iniciativa possui múltiplos 

sentidos, conforme adverte André Ramos Tavares 

 

[...] não se restringe à liberdade de iniciativa econômica, 

sendo esta apenas uma de suas dimensões. A livre 

iniciativa de que fala a Constituição há de ser, 

realmente, entendida em seu sentido amplo, 

compreendendo não apenas a liberdade econômica, ou 

liberdade de desenvolvimento de empresa, mas 

englobando e assumindo todas as demais formas de 

organização econômicas, individuais ou coletivas, como 

a cooperativa (art. 5º, XVIII, e art. 174, §§ 3º e 4º) e a 

iniciativa pública (arts. 173, 177 e 192, II) [...]21 

 

 

 

                              
20

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 742. 
21

 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico, p. 247. 
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Nesse sentido também nos chama a atenção o entendimento de Eros Roberto Grau 

 

Dir-se-á, contudo, que o princípio, enquanto fundamento 

da ordem econômica, a tanto se reduz. Aqui também, 

no entanto, isso não ocorre. Ou – dizendo-o de modo 

preciso – : livre iniciativa não se resume, aí, a “princípio 

básico do liberalismo econômico” ou a “liberdade de 

desenvolvimento da empresa” apenas – à liberdade 

única do comércio, pois. 

 

Omissis 

 

Insisto em que a liberdade de iniciativa econômica não 

se identifica apenas com a liberdade de empresa. Pois é 

certo que ela abrange todas as formas de produção, 

individuais ou coletivas [...]22  

 

No entanto, desse amplo rol conceitual, interessa ao presente ensaio 

exclusivamente uma das faces da livre iniciativa, qual seja, aquela que se expõe 

como liberdade de iniciativa econômica, projetando na empresa privada a 

titularidade dessa vertente, sem abordar – porque desconexas ao tema – as formas 

de atuação do Estado na exploração de atividade econômica e todos os demais 

desdobramentos que a partir daí possam advir, sobretudo porque o legislador 

constituinte conferiu à empresa privada a prioridade para a prática da atividade 

econômica. 

 

Na esteira dessa afirmação lembra Américo Luís Martins da Silva que “A liberdade 

de iniciativa traduz-se na livre empresa, sobre a qual recai a maior ênfase de nossa 

estrutura econômica”23. (grifos do original) 

 

É ela (a empresa privada), pois,  

 

                              
22

 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e Crítica), p. 204. 
23

 SILVA, Américo Luís Martins da. A Ordem Constitucional Econômica, p. 36. 
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[...] instrumento de exercício do Poder Privado 

Econômico. Composta de capitais particulares, 

organizada contratualmente, na corrida em busca do 

lucro no interesse dos seus proprietários, aplica-se 

livremente ao tipo de iniciativa econômica da 

preferência dos mesmos. Apresenta-se como o 

elemento fundamental na prática da atividade 

econômica, segundo a concepção liberal da “economia 

de mercado”24. 

 

Sendo a empresa privada o sujeito de maior relevância à pretensão expositiva do 

presente item, é possível estabelecer na livre iniciativa muito mais que a liberdade 

de trabalho, consistente no exercício das mais diversas profissões, mas - no ensejo 

do enfoque que aqui se pretende conferir - na liberdade de empreender, garantindo 

a possibilidade de autodirecionamento econômico dos particulares. 

 

Sua concreção pressupõe a livre participação, em igualdade de condições, na 

atividade econômica nacional. Isso tudo de forma democrática, assegurando a todos 

– não percamos de vista – a existência digna, conforme os ditames da justiça 

social25. Nesse sentido, John Rawls segue afirmando que  

 

Ao elaborarmos a justiça como equidade pressupomos 

que todos os cidadãos são membros normais e 

plenamente cooperativos da sociedade ao longo de toda 

a vida [...] Esse pressuposto implica que todos querem 

trabalhar e fazer sua parte na distribuição das 

responsabilidades da vida social, desde que, é claro, os 

termos da cooperação sejam vistos como equitativos.26 

 

Assim sendo, dizemos que, em síntese, a razão existencial da livre iniciativa reside 

exatamente em possibilitar a cada cidadão a exploração de atividade econômica. 

 

                              
24

 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico, p. 291. 
25

 Artigo 170, caput, da Constituição Federal de 1988. 
26

 RAWLS, John. Justiça como Equidade, p. 254. 
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Mas não se pode virar as costas para a dimensão perversa que pode alcançar o 

exercício destemperado27 da livre iniciativa. 

 

Não escapam à observação de André Ramos Tavares que 

 

Os condicionamentos à liberdade de iniciativa (privado-

econômica) surgem exatamente na medida em que se 

constata a necessidade de garantir a realização da 

justiça social e do bem-estar coletivo. Também é 

impositiva a tomada de algumas precauções (tendo em 

vista o interesse público) quanto a determinadas 

profissões, que não podem ser exercidas 

independentemente do atendimento de certas 

qualificações. Não por outro motivo o parágrafo único do 

art. 170 estabelece peremptoriamente: “É assegurado a 

todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, 

salvo nos casos previstos em lei”. 

Nesse sentido, a liberdade privada em dedicar-se a uma 

determinada atividade econômica significa tão-somente 

liberdade de desenvolvimento dessa atividade no 

quadro estabelecido pelo Poder Público. Dentro dos 

limites normativamente impostos a essa liberdade28.  

 

Américo Luís Martins da Silva reflete sobre a questão afirmando que 

   

O Poder Público legítima e efetivamente, condiciona a 

iniciativa privada nos termos da lei, quer regulando a 

liberdade de indústria e comércio, em alguns casos 

impondo a necessidade de autorização ou de permissão 

para determinado tipo de atividade econômica, quer 

regulando a liberdade de contratar, especialmente no 

que tange às relações de trabalho, mas também quanto 

                              
27

 Valemos-nos desse termo – o destempero – em homenagem a Celso Bastos, que alertou que nenhuma 
liberdade pode ser exercida de forma absoluta, devendo sobre ela recair sempre “alguns temperamentos” 
(BASTOS, 2000, p. 115). 
28

 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico, p. 251. 
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à fixação de preços, além da intervenção direta na 

produção e comercialização de certos bens29. 

 

E, ao concluir seu raciocínio, ultima suas palavras no sentido de que 

 

Porém, o desenvolvimento do poder econômico privado, 

fundado especialmente na concentração de empresas, 

é fator de limitação à própria iniciativa privada, na 

medida em que a concentração capitalista impede ou 

estorva a expansão das pequenas iniciativas 

econômicas30. (grifos do original) 

 

Como se vê, é justa a preocupação com as limitações à liberdade de iniciativa, vez 

que seu próprio sentido e dinamismo podem conceder espaço a um lado obscuro, 

indesejável e autodestrutivo, promovendo a acumulação desmedida de riquezas por 

uns, em detrimento de outros, o que, na essência, poderia ser legítimo, não fossem 

os meios fraudulentos e artificiais para a conquista dessa condição.  

 

E a distorção dos verdadeiros anseios perseguidos pela livre iniciativa ganha maior 

robustez quando inserida em um ambiente onde gravitam grandes 

empreendimentos, vorazes por conquistar o mercado – nem sempre por meios 

legítimos – o que pode tornar a vida das pequenas iniciativas ainda mais difícil.  

 

Nesta linha de considerações, concluímos que, se a Ordem Econômica tem como 

um de seus fundamentos a livre iniciativa, nos parece pacífica e tranquila a 

compreensão no sentido de que a promoção da tutela a esse grupo de empresas – 

as pequenas – assegura a ampliação e manutenção do princípio, porque, de um 

lado, abre as portas para o empreendedorismo e, de outro, afiança a coexistência 

dessa camada hipossuficiente com as empresas de maior porte, as quais são 

detentoras de maior poder econômico e, portanto, capazes de competir no mercado 

com maior vantagem em relação aos pequenos negócios.  

                              
29

 SILVA, Américo Luís Martins da. A Ordem Constitucional Econômica, p. 39. 
30

 SILVA, Américo Luís Martins da. A Ordem Constitucional Econômica, p. 39. 
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Que fique bem vincado: a ampliação do princípio da livre iniciativa ocorre na medida 

em que as benesses garantidas às pequenas empresas estimulam a abertura de 

negócios desse porte, desde que, é claro, o empreendedor que assim ambiciona 

seja sensível31 à tutela que merece seu diminuto empreendimento, tão vulnerável 

frente aos maiores. Assume, de outra parte, conotação mantenedora da mencionada 

liberdade, porquanto que o tratamento diferenciado aos pequenos – desde que 

efetivo – pode lhes assegurar a existência no mercado junto às grandes empresas. 

Coexistindo, pois, todos os negócios, de todos os portes, é incontestável a 

preservação do instituto da livre iniciativa, no seu mais nevrálgico sentido, que, 

segundo Tércio Sampaio Ferraz Júnior 

 

Afirmar a livre iniciativa como base é reconhecer na 

liberdade um dos fatores estruturais da ordem, é afirmar 

a autonomia empreendedora do homem na 

conformação da atividade econômica, aceitando sua 

intrínseca contingência e fragilidade; é preferir, assim, 

uma ordem aberta ao fracasso a uma “estabilidade” 

supostamente certa e eficiente32. 

 

1.5 O Tratamento Diferenciado e sua Inevitável Relação com a Livre 

Concorrência 

 

Inevitável o título deste item que, nesta oportunidade, efetivamente põe fim ao 

primeiro capítulo de nossa pesquisa. Inevitável, pois, porque traduz a união 

indissolúvel33 entre o tratamento diferenciado à pequena empresa e o princípio da 

livre concorrência, conforme se depreende de parte da conclusão do item anterior 

(linhas acima), na acepção de garantir, no mercado, a coexistência entre grandes e 

                              
31

 Eros Grau descreve a sensibilidade como pressuposto da liberdade, eis que somente pode ser 
verdadeiramente livre aquele que sabe de sua possibilidade de reivindicar alternativas de conduta e de 
comportamento (GRAU, 2010, p. 203). 
32

 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A Economia e o Controle do Estado. Parecer publicado in O Estado de 
São Paulo, edição de 04 jun. 1989. Disponível em 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/hemeroteca_digitalizado.php. Acesso em 02 mar. 2013. 
33

 Aqui uma alusão à expressão utilizada no art. 1º da Constituição Federal, ao enfatizar a impossibilidade de 
segregação de elementos (no caso, Estados, Municípios e Distrito Federal), como condição inarredável para 
alcance de um fim (nada menos que o Estado Democrático de Direito). Oportuna, pois, a utilização do mesmo 
termo (união indissolúvel) no âmbito deste item da pesquisa, para enfatizar a necessária conexão entre os 
temas, diga-se: tratamento diferenciado e livre concorrência. 
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pequenos, entre fortes e fracos, diga-se: entre providos e desprovidos de poder 

econômico, o qual, na lição do Professor Vicente Bagnoli 

 

[...] diz respeito à condição econômica da empresa 

(compreendida em conjunto ao grupo econômico ao 

qual faz parte) e a possibilidade dessa empresa intervir 

no mercado, mesmo que detentora de pequena 

participação (market share), de maneira a impor aos 

outros players condição tal que não consigam resistir à 

disputa. 

 

Omissis 

 

A antijuridicidade concorrencial dar-se-ia se tal 

empresa, abusando do seu poder econômico e neste 

caso utilizando-se de um suposto benefício cruzado, 

coloque preços tão abaixo das condições mínimas para 

o funcionamento no mercado (preços predatórios), que 

as demais concorrentes não consigam acompanhá-la e 

aos poucos vão perdendo participação e até mesmo 

“quebrando”34. 

 

Ligado a essa ideia, não se pode pensar em coexistência no mercado ou livre 

concorrência sem se falar em poder, ou melhor, no exercício do poder de uns sobre 

outros, poder que aniquila visando o lucro e o domínio. 

 

Aqui é bastante interessante invocar a exclamação feita por Marco Antonio Barbosa 

 

O poder. Sempre o poder. O poder está em toda parte. 

A análise do Direito e do político desemboca, 

inevitavelmente, na análise das relações de poder. 

 

Omissis 

                              
34

 BAGNOLI, Vicente. Introdução ao Direito da Concorrência: Brasil – Globalização – União Européia – Mercosul 
– Alca. São Paulo: Singular, 2005, pp. 149-150. 
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Nenhuma organização social é, pois, paraíso da paz, 

nem o Direito é o resultado da vontade do conjunto da 

sociedade. A ordem social resulta da tensão entre 

forças opostas que se enfrentam, competem. Ela é por 

natureza frágil e sempre instável35. 

 

O poder simboliza, antes de tudo, uma forma de domínio no relacionamento entre 

pessoas ou entidades das mais diversas naturezas e tem como elemento 

fundamental a capacidade de agir e de atuar, que, se levada a efeito, assume o 

comando de determinada situação.  

 

Ele (o poder) adquire conotação econômica quando é praticado em face de atividade 

econômica e, daí, a razão de essa manifestação ser intitulada como poder 

econômico, porque tem o sentido de dominação na “luta” por interesses econômicos. 

 

Essa ideia de “luta” está concebida na “concorrência” entre os agentes econômicos, 

cujo objetivo primacial é a satisfação de suas necessidades, as quais são 

representadas por interesses nada harmônicos. 

 

Em seu purismo, essa “concorrência” deveria ser pautada na liberdade irrestrita de 

ação daqueles agentes, contudo, como assevera Washington Peluso Albino de 

Souza 

 

O condicionamento político-econômico vai manifestar-se 

quando essa relação deixar de ser “espontânea”, para 

submeter-se à influência do Poder Econômico. 

 

Omissis 
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 BARBOSA, Marco Antonio e outros. O Direito na Sociedade da Informação, pp. 33-34. 
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Muito cedo, porém, manifestou-se a sua vulnerabilidade 

provocada pelo domínio dos mais fortes, tornando 

possível até a sua própria anulação36. 

 

 

E continua alertando que  

 

Justamente a partir da “livre concorrência” e das 

“manipulações” possíveis no mercado foi que se 

configurou o que era aceitável para que aquela 

continuasse a funcionar normalmente, removendo o que 

impedia o seu funcionamento e acabava por destruí-la. 

Deixada livre a sua atuação, o poder econômico, 

seguidamente acrescido pela acumulação dos lucros, 

poderia assegurar ao seu detentor a derrota de todos os 

concorrentes, “concentrando-se” com a sua 

superioridade crescente diante dos demais, até chegar 

à posição extrema de ser o único de seu lado na relação 

de oferta e procura37. 

 

 

Significa dizer que existem muitas formas que hostilizam a concorrência em sua 

forma nascente, tais como os monopólios (pelo lado da oferta), os monopsônios 

(pelo lado da compra) e todas as suas demais variáveis, configurando o que se 

denomina “concentração”, vale dizer, poder de influência concentrado nas mãos de 

um ou de poucos, em detrimentos dos outros agentes econômicos que deveriam 

coexistir no mercado. 

 

A consequência prática desse fenômeno (da concentração) torna mais uma vez 

pertinente a observação de Washington Peluso Albino de Souza, no sentido de que 
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 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico, p. 239. 
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 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico, p. 254. 
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A aceitação da livre concorrência como “lei natural do 

mercado”, conduzindo ao domínio final por um vencedor 

único, ou por pequeno número de concorrentes, 

permitiu a revelação de um fato fundamental nesse 

mecanismo, que se configurou na “lei econômica da 

concentração”. Agora, pelo fato econômico 

“concentração”, o “sujeito” concorrente encontrou-se 

diante da fatalidade de “crescer ou perecer”, ou seja, de 

aumentar sucessivamente a sua capacidade de luta, e, 

portanto o seu poder econômico; ou de ser lançado fora 

da arena e derrotado38. 

 

Como aponta André Ramos Tavares, 

 

Sendo livre a concorrência, as leis do mercado 

determinarão as circunstâncias em que haverá ou não o 

êxito do empreendedor (livre iniciativa). A livre 

concorrência não tolera o monopólio ou qualquer outra 

forma de distorção do mercado livre, com o afastamento 

artificial da competição entre os empreendedores. 

Pressupõe, pelo contrário, inúmeros competidores, em 

situação de igualdade. 

Sem concorrência livre não se pode, efetivamente, falar 

de economia de mercado, de sistema capitalista ou de 

Estado liberal. 

 

Omissis 

 

Destarte, não observada a existência prévia da 

concorrência, impossível seria falar de competição entre 

empresários e do efetivo funcionamento de um sistema 

econômico de mercado39. 
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 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico, p. 240. 
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 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico, pp. 254-255. 
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Diante da importância desse preceito, a Carta Magna elevou a livre concorrência à 

condição de princípio da ordem econômica, determinando, por conseguinte, o abuso 

do poder econômico, por ser ela (a livre concorrência) “uma das manifestações da 

liberdade de iniciativa econômica privada [...]”40. 

 

Confiramos as disposições no Texto Fundamental: 

 

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: 

 

Omissis 

 

IV – livre concorrência; 

 

E: 

Art. 173 [...] 

 

Omissis 

 

§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que 

vise à dominação dos mercados, à eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 

 

A finalidade da tutela da livre concorrência tem, sobretudo, conotação de equilíbrio 

de forças, na garantia de um sistema igualitário e eficiente de mercado, como ensina 

Fábio Ulhoa Coelho 

 

No sistema capitalista, a liberdade de iniciativa e a de 

competição se relacionam com aspectos fundamentais 

da estrutura econômica. O direito, no contexto, deve 

                              
40

 SILVA, Américo Luís Martins da. A Ordem Constitucional Econômica, p. 58. 
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coibir as infrações contra a ordem econômica com 

vistas a garantir o funcionamento do livre mercado41. 

 

Sua defesa em sede constitucional, enfim, tem o propósito maior de impedir uma 

posição de supremacia ou domínio, para manutenção de uma essencial igualdade e 

necessário equilíbrio entre os agentes lançados à atividade econômica, condições 

imprescindíveis para o desenvolvimento do país.  

 

É o que pensa Américo Luís Martins da Silva 

 

A concorrência empresarial não é um valor-fim, mas um 

uma valor-meio, classificada como instituto jurídico 

filiado às normas do Direito econômico. E nesta 

condição, adquire a natureza de instrumento de 

realização de uma política econômica, cujo escopo 

principal não é simplesmente reprimir práticas 

econômicas abusivas e sim estimular todos os agentes 

econômicos a participarem do esforço do 

desenvolvimento. 

[...] 

 

Os dispositivos constitucionais visam, pois, tutelar o 

sistema de mercado e especialmente proteger a livre 

concorrência, contra a tendência açambarcadora da 

concentração capitalista42. 

 

Por todas essas afirmativas – conforme, inclusive, já abordado em outra passagem 

de sua obra, aqui citada linhas acima –, inevitavelmente conclui o autor que o 

princípio em estudo acaba assumindo um viés protetor em prol das pequenas 

empresas, tão vulneráveis no mercado competitivo. 

 

Garante-se a liberdade de concorrência como forma de 

alcançar o equilíbrio entre os grandes grupos e um 
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 COELHO, Fabio Ulhoa. Direito Antitruste Brasileiro, p. 5. 
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 SILVA, Américo Luís Martins da. A Ordem Constitucional Econômica, p. 58. 
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direito de estar no mercado também para as pequenas 

empresas43. 

 

Pois bem. Constatamos que todas as diretrizes apontam para a necessidade de 

coexistência entre empresários no mercado, devendo ser rechaçado o domínio por 

parte de alguns, em detrimento de outros, o que efetivamente redundaria na 

deformação de outros princípios constitucionalmente assegurados, especialmente a 

livre iniciativa e, quiçá, a própria igualdade. 

 

É salutar, na esteira de todas essas considerações, que o princípio do tratamento 

diferenciado atribuído às pequenas empresas guarda total afinidade com a livre 

concorrência, vez que permite a esses empreendimentos, não obstante a sua 

diminuta estatura, manterem-se competitivamente no mercado, justamente por conta 

dos privilégios que lhes são assegurados.  

 

A efetividade dessa afirmativa (ou seja: a competitividade é mesmo assegurada 

pelos privilégios?), será objeto de análise no âmbito dos capítulos subsequentes, 

conforme a proposta, vale dizer, a própria razão existencial desta pesquisa. Por ora, 

contudo, encerrando o ensaio sobre a vinculação do tema deste estudo com os 

princípios da livre iniciativa e livre concorrência, vale a transcrição dos sempre 

pertinentes – e até aqui conclusivos – ensinamentos de André Ramos Tavares, 

acerca dos fundamentos últimos do tratamento diferenciado dispensado às 

empresas de pequeno porte, no contexto da ordem econômica 

 

Na medida em que o comando do art. 179 e do art. 170 

estão vocacionados à ordem econômica, é preciso 

compreendê-los também nesse setor. Diz-se que o 

tratamento privilegiado das microempresas e das 

empresas de pequeno porte se insere nesse contexto 

não apenas por força da posição geográfica dos artigos 

mencionados, mas especialmente porque os benefícios 

exigidos constitucionalmente têm no princípio da livre 
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iniciativa e da livre concorrência seus fundamentos 

últimos.  

Realmente, ao promover a tutela do referido grupo de 

empresas, a Constituição está assegurando, 

indiretamente, a manutenção e ampliação do princípio 

da livre iniciativa, permitindo que novas empresas, ainda 

que com estrutura reduzida ou diminuta, possam 

aventurar-se em mercados já povoados por grandes 

empresas. 

Também a livre concorrência é valorizada pelas 

medidas constitucionais de beneficiar tais empresas, na 

medida em que permite a essas empresas manterem-se 

no mercado, apesar de seu porte, por força dos 

privilégios44.  

 

 

2 LEIS DE INCENTIVO ÀS PEQUENAS EMPRESAS 

 

Iniciemos, a partir deste capítulo, a análise de um breve histórico acerca das 

principais leis brasileiras que buscaram, na esfera infraconstitucional, aplicar o 

tratamento diferenciado ao segmento das empresas de pequeno porte. 

 

As pequenas empresas somente viriam a ser contempladas com uma legislação 

própria a partir de 1984. Desde então, outras legislações foram promulgadas com o 

objetivo de manter a competitividade e o crescimento dos pequenos negócios. 

Apesar de tudo, parece que os esforços pretéritos não renderam muitos aplausos. 

Vejamos os motivos. 

 

2.1 Estatuto da Microempresa (Lei nº 7.256/1984) 

 

No dia 27 de novembro de 1984 passou a vigorar a primeira lei estabelecendo amplo 

tratamento diferenciado e simplificado em favor das microempresas. A Lei nº 

7.256/84 ficou conhecida como o Estatuto da Microempresa, já que somente a estas 
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foram concedidos benefícios. Embora a Constituição de 67 - vigente à época - não 

fizesse qualquer menção direta a políticas de incentivo ao segmento, o Congresso 

Nacional sentiu a necessidade de erigir uma legislação que apoiasse a 

microempresa, como condição indispensável para atender vários direitos e garantias 

individuais previstos em seus artigos 150 e seguintes, assim como a “ordem 

econômica e social”, conforme delineado nos artigos 157 e seguintes45. 

 

Denominou-se Estatuto da Microempresa porque reuniu, em uma só lei, diversos 

assuntos que foram regulados para atender as necessidades prementes das 

microempresas. Deste modo, a Lei n° 7.256/84 concedeu tratamento diferenciado, 

simplificado e favorecido às microempresas que auferissem receita bruta de até 10 

mil Obrigações do Tesouro Nacional - OTNs ao ano,46 nos campos administrativo, 

tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial. 

Logo no ano seguinte o Governo Federal regulamentou o Estatuto da Microempresa 

por meio do Decreto n° 90.880, de 30 de janeiro de 1985. Dado o princípio federativo 

de nossa Constituição, a lei e seu decreto regulamentar conferiram tratamento 

especial às microempresas somente no âmbito federal. 

 

Na esteira dos benefícios federais, foi editada a Lei Complementar n° 48, de 10 de 

dezembro de 1984 estabelecendo normas integrantes ao Estatuto da Microempresa, 

a fim de que Estados e Municípios editassem suas próprias leis, conferindo isenção 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM e Imposto sobre Serviços – ISS, 

sem prejuízo de outros benefícios, em favor das microempresas. A definição de 

microempresa ficou a cargo dos próprios Estados, Distrito Federal, Municípios e 

Territórios, tendo por base as características econômicas regionais e locais de cada 

um.  

 

                              

45 Assim dispunha o artigo 157 da Constituição de 1967: Art. 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a 
justiça social, com base nos seguintes princípios: I - liberdade de iniciativa; II - valorização do trabalho como 
condição da dignidade humana; III - função social da propriedade; IV - harmonia e solidariedade entre os fatores 
de produção; V - desenvolvimento econômico; VI - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo 
domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.  

 
46

 Com a instituição da Unidade Fiscal de Referência – UFIR pela Lei nº 8.383 de 30 de dezembro de 1991, o art. 
42 assim dispôs: “o limite da receita bruta anual previsto para a isenção das microempresas (Lei nº 7.256, de 27 
de novembro de 1984) passa a ser de 96.000 (noventa e seis mil) UFIR.” 
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Curiosamente a LC n° 48 estabeleceu prazo de 180 meses para que as definições 

fossem regulamentadas por lei específica, caso contrário e, enquanto isso, 

prevaleceria a definição de microempresa àquela que tivesse receita bruta igual ou 

inferior a 10 mil OTNs ano para os Estados e de 5 mil OTNs ano para os Municípios.  

 

O resultado não poderia ser outro e, assim como ocorria com a multiplicidade de leis 

tributárias (ICM e ISS), que já naquela época vigiam em cada Estado e Município, a 

microempresa foi brindada com as mais diferentes definições conforme o local. 

    

O maior equívoco daquele Estatuto da Microempresa, contudo, viria na redação do 

art. 3° e seu inciso VI. O artigo 3° deixou de fora do regime diferenciado e favorecido 

várias empresas com base no tipo de atividade que exerciam, espécie de sociedade, 

determinadas formas de composição e participação societária ou de titularidade de 

firma individual. A fim de melhor compreendermos a questão, reproduzimos o 

dispositivo na íntegra: 

 

Art. 3º - Não se inclui no regime desta Lei a empresa:  

I - constituída sob a forma de sociedade por ações; 

II - em que o titular ou sócio seja pessoa jurídica ou, ainda, 

pessoa física domiciliada no exterior; 

III - que participe de capital de outra pessoa jurídica 

ressalvados os investimentos provenientes de incentivos fiscais 

efetuados antes da vigência desta Lei; 

IV - cujo titular ou sócio participe, com mais de 5% (cinco por 

cento), do capital de outra empresa, desde que a receita bruta 

anual global das empresas interligadas ultrapasse o limite 

fixado no artigo anterior; 

V - que realize operações relativas a: 

a) importação de produtos estrangeiros, salvo se estiver 

situada em área da Zona Franca de Manaus ou da Amazônia 

Ocidental, a que se referem os Decretos-leis números 288, de 

28 de fevereiro de 1967, e 356, de 15 de agosto de 1968; 

b) compra e venda, loteamento, incorporação, locação e 

administração de imóveis; 

c) armazenamento e depósito de produtos de terceiros; 
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d) câmbio, seguro e distribuição de títulos e valores mobiliários; 

e) publicidade e propaganda, excluídos os veículos de 

comunicação; 

VI - que preste serviços profissionais de médico, engenheiro, 

advogado, dentista, veterinário, economista, despachante e 

outros serviços que se lhes possam assemelhar. 

 

É verdade que muitas destas vedações contidas no art. 3° não poderiam mesmo ser 

recepcionados na condição de microempresa. Entretanto, a restrição foi excessiva e 

deu início a uma abominável discriminação que afastou grande número de pequenas 

empresas simplesmente em razão da atividade que exerciam. E o que é pior: o 

inciso VI do artigo 3° apresentou-se assaz impreciso e vago em sua parte final, 

possibilitando a ampliação ou a redução das atividades que poderiam ou não gozar 

dos benefícios conferidos pela lei. 

  

Como sinal característico e identificador das microempresas, ao serem enquadradas 

neste regime deveriam adotar, em seguida à sua denominação ou firma, a 

expressão "Microempresa", ou abreviadamente, "ME". Perderiam os benefícios de 

microempresa aquelas que deixassem de preencher os requisitos da lei, ou ainda, 

as que tivessem receita bruta anual acima do limite previsto na lei por dois anos 

seguidos ou três alternados, o que ocorresse primeiro.  

 

Dos benefícios concedidos por esta lei, sem dúvida nenhuma o melhor deles se deu 

no campo tributário. Nesse capítulo, a microempresa recebeu isenção de vários 

impostos, taxas e contribuições sociais de competência da União. Na esfera 

previdenciária e trabalhista, embora o Estatuto da Microempresa tenha estabelecido 

os melhores incentivos neste campo até os dias de hoje, ainda não eram suficientes 

aos olhos dos titulares das microempresas, pois mesmo assim, havia excesso de 

normas complicadas. Por outro lado, era preciso também considerar os riscos a que 

os empregados destas empresas poderiam ser submetidos, caso não houvesse tais 

regulamentações.  

 

O texto do art. 18 gerou grande expectativa ao pretender “eliminar exigências 



 

 45 

burocráticas e obrigações acessórias, mesmo previstas na legislação em vigor, 

incompatíveis com o tratamento diferenciado e favorecido previsto nesta lei.” Neste 

sentido o art. 7° do Decreto regulamentar n° 90.880/85, inovou ao dispensar as 

microempresas de importantes exigências previstas na Consolidação das Leis do 

Trabalho: 

 

 Art. 7°- As microempresas são dispensadas do cumprimento 

das obrigações acessórias a que se referem os artigos 60, 74, 

135, Parágrafo 2º, 162, 168, 360, 429 e  628, Parágrafo 1º, 

todos da Consolidação das Leis do Trabalho.47 

                              
47

 Vejamos os artigos da CLT ali relacionados:   
Art. 60 - Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no  capítulo  
"Da  Segurança e da Medicina do Trabalho", ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do 
Trabalho, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades 
competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames  
locais e  a verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente quer por intermédio de 
autoridades sanitárias federais, estaduais  e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. 
... 
Art. 74 - O horário do trabalho constará de quadro, organizado conforme modelo expedido pelo Ministro do 
Trabalho e afixado em lugar bem visível. Esse quadro será discriminativo no caso de não ser o horário único 
para todos os empregados de uma mesma seção ou turma. 
§ 1º - O horário de trabalho será anotado em registro de empregados com a indicação de acordos ou contratos 
coletivos porventura celebrados. 
§ 2º - Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e 
de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do 
Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso. 
§ 3º - Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará, explicitamente, 
de ficha ou papeleta em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o § 1º deste artigo. 
... 
Art. 135 - A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 
30 (trinta) dias. Dessa participação o interessado dará recibo. 
... 
§ 2º - A concessão das férias será, igualmente, anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados. 
... 
Art. 162 - As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão 
obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. 
... 
Art. 168 - Será obrigatório exame médico, por conta do empregador, nas condições estabelecidas neste artigo e 
nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho:  
I - a admissão;  
II - na demissão;  
III - periodicamente.  
... 
Art. 360 - Toda empresa compreendida na enumeração do art. 352, § 1º, deste Capítulo, qualquer que seja o 
número de seus empregados, deve apresentar anualmente às repartições competentes do Ministério do 
Trabalho, de 2 de maio a 30 de junho, uma relação, em 3 (três) vias, de todos os seus empregados, segundo o 
modelo que for expedido. 
... 
Art. 429 - Os estabelecimentos industriais de qualquer natureza, inclusive de transportes, comunicações e 
pesca, são obrigados a empregar, e matricular nos cursos mantidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI): 
a) um número de aprendizes equivalente a 5% (cinco por cento) no mínimo e 15% (quinze por cento) no máximo 
dos operários existentes em cada estabelecimento, e cujos ofícios demandem formação profissional;  
... 
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Nos campos do desenvolvimento empresarial e creditício, contudo, os incentivos 

foram bem mais modestos. As promessas enunciadas no capítulo VI que dispôs 

sobre o “apoio creditício” às microempresas, não se vislumbraram na prática. Regras 

bem intencionadas que, porém, reclamavam regulamentação mais audaciosa que 

não ocorreu, inclusive por parte do Conselho Monetário Nacional, no sentido de 

prover regras que favorecessem as microempresas nas operações que realizassem 

com instituições financeiras públicas e privadas. 

 

2.2 Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei n° 8.864/94) 

 

Dez anos mais tarde foi sancionado um novo estatuto por meio da Lei nº 8.864, de 

28 de março de 1994. Esta norma tinha como objetivo assegurar tratamento jurídico 

diferenciado e simplificado às pequenas empresas. Embora essa lei tivesse causado 

pouco impacto em decorrência da falta de regulamentação que a maioria de seus 

artigos clamava, chegou a inovar com a elevação da receita bruta anual para 

enquadramento da microempresa, além de contemplar - pela primeira vez em uma 

lei ordinária - a figura da empresa de pequeno porte, conforme já dispunha a 

Constituição Federal de 1988. Com isso, duas leis federais de incentivo às pequenas 

empresas estavam vigendo simultaneamente. A Lei n° 7.256/84 (Estatuto da 

Microempresa) e a Lei 8.864/94 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte).      

 

A Lei n° 8.864/94, entretanto, teve pouca aplicação, pois alguns órgãos federais se 

recusavam a lhe dar cumprimento por falta de decreto regulamentar do Poder 

Executivo - que não ocorreu. A questão gerou acirrada polêmica jurídica quanto à 

aplicabilidade ou não de seus dispositivos, já que alguns artigos eram claramente 

auto aplicáveis e, portanto, independiam de regulamentação. Este foi o caso, por 

exemplo, do inciso I, do artigo 2° da Lei n° 8.864, que elevou o limite de receita bruta 

                                                                                           
Art. 628 - Salvo o disposto no art. 627, a toda verificação em que o agente da inspeção concluir pela existência 
de violação de preceito legal deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de 
auto de infração. 
§ 1º - Ficam as empresas obrigadas a possuir o livro intitulado "Inspeção do Trabalho", cujo modelo será 
aprovado por portaria ministerial. 
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anual da microempresa.  

 

A Secretaria da Receita Federal simplesmente ignorou o dispositivo, negando às 

microempresas abarcadas no novo limite, isenção tributária a que também 

passariam a ter direito. Para a Receita Federal, os benefícios tributários concedidos 

às microempresas continuariam nos estritos conceitos do Estatuto da Microempresa.  

 

Pelo artigo 2°, incisos I e II da Lei n° 8.864/94, a receita bruta anual das 

microempresas passaria a 250 mil UFIR, enquanto a receita bruta anual das 

empresas de pequeno porte fora fixada – pela primeira vez – entre 250 mil a 700 mil 

UFIR.  

 

As empresas enquadradas no regime do Estatuto deveriam adotar privativamente 

sinais ou expressões que as identificavam. A microempresa continuou adotando, 

após o seu nome, a expressão “microempresa” ou, abreviadamente, “ME”, enquanto 

a empresa de pequeno porte, a expressão “empresa de pequeno porte”, ou “EPP”. 

 

O capítulo V da Lei n° 8.864/94 dedicou alguns dispositivos para regular o regime 

tributário e fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte, entretanto, 

não estabeleceu qualquer incentivo que isentasse ou diminuísse a carga tributária 

federal, nem tampouco simplificou os procedimentos fiscais exigidos destas 

empresas. Assim como a maioria de seus dispositivos, o artigo 11 deixou a cargo de 

decreto regulamentar a simplificação da escrituração das empresas: “a escrituração 

da microempresa e da empresa de pequeno porte será simplificada, nos termos a 

serem dispostos pelo Poder Executivo na regulamentação desta lei.”  

 

O mesmo se deu com o artigo 13, que tão somente inseriu a empresa de pequeno 

porte ao artigo 16 (agora revogado) da Lei n° 7.256/84: “os documentos fiscais 

emitidos pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte obedecerão a 

modelos simplificados, aprovados em regulamento, que servirão para todos os fins 

previstos na legislação tributária.” Porém, o tão esperado decreto regulamentar 

nunca foi editado.  
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A fórmula empregada para submeter os dispositivos à posterior regulamentação por 

decreto do Poder Executivo permeou também o capítulo VII que disciplinou o regime 

previdenciário e trabalhista. Aliás, neste ponto, os incentivos foram bem mais 

modestos dos que haviam sido concedidos no art. 7° do Decreto n° 90.880/85 da Lei 

n° 7.256/84. A nova lei, além de não reproduzir as dispensas das já mencionadas 

exigências da CLT, retrocedeu ao exigir das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, por exemplo, a apresentação anual da Relação Anual de 

Informações Sociais.        

 

No tocante ao apoio creditício, nada de novo. Não se pode negar, é verdade, o 

esforço do legislador ao incluir dispositivos programáticos bem delineados, como o 

do art. 23: “À microempresa e à empresa de pequeno porte ficam asseguradas 

condições favorecidas relativamente a encargos financeiros, prazos e garantias, nas 

operações que realizarem com instituições financeiras, inclusive bancos de 

desenvolvimento e entidades oficiais de fomento, na forma a ser regulamentada pelo 

Poder Executivo.”  

 

Mas as diretrizes traçadas não surtiram os efeitos esperados, porque a promessa 

(que não se cumpriu) de regulamentação da Lei n° 8.864/94 veio estampada na 

redação do artigo 34, e deveria se dar no prazo de 90 dias de sua publicação:  

 

Art. 34. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 

noventa dias, a contar de sua publicação. 

 

Como se vê, parece que esta lei gerou grande expectativa e ansiedade, não 

somente pela ampliação do limite de receita bruta da microempresa, como também 

pela inserção da empresa de pequeno porte em regime diferenciado e favorecido 

que pudesse, finalmente, recepcionar várias empresas que até então não gozavam 

de qualquer estímulo para atuar em igualdade de condições competitivas com as 

empresas maiores. 

  

2.3 Sistema Simples de Tributação Federal (Lei n° 9.317/96) 

 

Nessa análise normativa histórica que nos propusemos por meio do enunciado deste 
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capítulo, não poderíamos deixar de mencionar a passagem do sistema Simples, 

porquanto que marcou presença em nosso ordenamento jurídico como mais uma 

investida para aplicação do tratamento diferenciado às microempresas e empresas 

de pequeno porte. 

 

O sistema Simples de tributação federal foi introduzido em 1996 pela Lei n° 9.317, 

de 5 de dezembro do mesmo ano. Denominou-se Simples o regime tributário que 

instituiu o sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições federais das 

microempresas e das empresas de pequeno porte.  

 

Esta lei veio a atender parcialmente os mandamentos dos artigos 170 e 179 da 

Constituição Federal, uma vez que reservou tratamento diferenciado e favorecido às 

pequenas empresas exclusivamente no campo tributário. A fim de padronizar os 

benefícios tributários das pequenas empresas, a Lei do Simples tratou de revogar os 

dispositivos estatuídos anteriormente na Lei n° 7.256/84 (Estatuto da Microempresa) 

e na Lei nº 8.864/94 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) 

que versavam sobre tributos, preservando, porém, os incentivos nos demais 

campos.  

 

Podemos afirmar, por isso, que a lei do Simples conviveu pacificamente com o que 

restou destas leis, uma vez que dispôs sobre matéria distinta. Enquanto o Simples 

concedeu benefício na área tributária e fiscal, estabelecendo um novo regime 

tributário para as microempresas e empresas de pequeno porte, as Leis 7.256/84 e 

8.864/94 estabeleciam benefícios de outras naturezas.  

 

O sistema Simples reduziu significativamente os tributos das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, bem como simplificou a forma destas empresas 

realizarem o recolhimento dos tributos, a declaração de ajuste anual e a escrituração 

fiscal. Com isso, no campo tributário/fiscal, a lei do Simples configurou uma 

importante conquista em prol do segmento das microempresas e das empresas de 

pequeno porte brasileiras, sobretudo para estas últimas que – conforme 

mencionamos nos itens que abordaram as leis de incentivo anteriores - há muito 

aguardavam tratamento diferenciado neste campo. 
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Contudo, para que a pequena empresa pudesse usufruir dos incentivos 

tributários/fiscais estatuídos no Simples, deveria ser recepcionada nas definições de 

microempresa ou de empresa de pequeno porte previstas em seu artigo 2º e não 

estar incursa em qualquer proibição prevista no artigo 9º da Lei nº 9.317/96.  

 

O art. 2º da Lei do Simples definia como microempresa a pessoa jurídica que 

auferisse, no ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento e 

vinte mil reais). No caso da empresa de pequeno porte, a receita bruta deveria ser 

superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$ 

1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 

 

As empresas enquadradas no regime do Simples efetuavam o pagamento mensal e 

unificado dos seguintes tributos: a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ; 

b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP; c) Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido - CSLL; d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - 

COFINS; e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI; f) contribuições para a 

Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica. 

 

O valor unificado dos tributos devidos mensalmente pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte inscritas no Simples, era determinado mediante a 

aplicação de percentuais, que variavam conforme a respectiva faixa de receita bruta 

auferida em cada mês.  

 

As alíquotas não contemplavam o IPI (imposto sobre produtos industrializados). 

Então, caso a empresa optante pelo Simples estivesse sujeita a este tributo, deveria 

acrescer o respectivo percentual à sua alíquota.  

 

A Lei do Simples (9.317/96) permitia que os Estados e os Municípios firmassem 

convênios de adesão com a União, com o propósito de conceder benefícios nessa 

sistemática, naquilo que diz respeito aos impostos de suas competências (ICMS e 

ISS, respectivamente).  

 

Em que pese – como afirmamos – tenha o Simples configurado um  importante 
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instrumento para a sobrevivência das pequenas empresas brasileiras, a lei cometeu 

o mesmo grande equívoco do Estatuto da Microempresa. Isso porque deixou de fora 

de seu regime várias empresas.  

 

Por força desse lapso, o segmento das pequenas recebiam tratamento jurídico mais 

austero, vale dizer: o mesmo aplicável às grandes empresas industriais, comerciais 

e instituições financeiras.  

 

Ocorre que, para a lei, não era suficiente que as pequenas empresas incorressem 

nos patamares de receita bruta anual, conforme explicado linhas acima. Outros 

fatores elencados no famigerado artigo 9° e seus – incansáveis - dezenove incisos, 

contribuíam (na verdade atrapalhavam) para que os benefícios da lei abarcassem 

um grande número de empresas, razão para a qual foi efetivamente criada.  

 

Dos impedimentos, vale o destaque do seguinte, haja vista ser o que mais gerou 

repúdio e indignação, posto estar atrelado ao tipo de atividade que desenvolvem os 

destinatários da norma. Confiramos: 

 

   Art. 9 – Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica: 

   ... 

XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante 

comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de 

espetáculos, cantor, músico, dançarino, médico, dentista, 

enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico, 

economista, contador, auditor, consultor, estatístico, 

administrador, programador, analista de sistema, advogado, 

psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou 

assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício 

dependa de habilitação profissional legalmente exigida; 

 

Conforme já observamos, o comando do dispositivo - excludente de várias 

prestadoras de serviços - apresenta fortes semelhanças com o teor do texto do 

artigo 3°, inciso VI, do Estatuto da Microempresa (Lei nº 7.256/84). 

 

Em ambos os casos, o que se observa é que a legislação submeteu as pequenas 



 

 52 

empresas aos critérios de interpretação da Receita Federal, a quem incumbia decidir 

sobre o ingresso, ou não, no sistema Simples.  

 

A regra, como se denota, diferenciava contribuintes que estavam em situação de 

igualdade, significa dizer: eram empresas de porte equivalente segundo definição de 

receita bruta anual, mas a lei as distinguiu pelo critério da atividade que exercem.  

 

Com isto, a lei do Simples (9.317/96), por toda sua vigência, colidiu frontalmente 

com o princípio constitucional da igualdade (artigo 5°, caput) e, sobretudo, com 

aquele que atribui benefícios à pequena empresa em vista de seu porte e não de 

sua atividade (artigo 179). E não é só, pois a colisão se estende, ainda, ao princípio 

da isonomia consignado no artigo 150, inciso II da Carta Política: 

 

 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios: 

  

 II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 

encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção 

em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 

independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, 

títulos ou direitos; 

         

Mas esta lei foi revogada por outra que será objeto de estudo nesta pesquisa. 

Contudo, para efeito do que se pretende analisar nesta dissertação, não poderíamos 

nos abster de traçar os pontos característicos de sua ineficiência sob a ótica do 

tratamento diferenciado a que são merecedoras as pequenas empresas. 

  

2.4 Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei n° 9.841/99) 

 

Finalizaremos nosso breve apanhado histórico remontando ao ano de 1999, quando, 

em 05 de outubro, foi aprovada a Lei n° 9.841, então denominada como o novo 

“Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte”.  
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Com ela foi revogado expressamente tudo que restou das Leis 7.256/84 e 8.864/94. 

O novo Estatuto passou então a recepcionar matérias até então reguladas por estas 

legislações, além de prever incentivos mais abrangentes em outros campos de 

atuação das pequenas empresas. Foi por esse motivo que também recebeu a 

denominação de “Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte”, pois 

centralizou em seu corpo assuntos diversos de interesse do segmento. O Estatuto, 

como reunião das regras sobre pequenas empresas, só não ficou melhor 

caracterizado por recepcionar também em seu texto a lei do Simples, embora com 

ela interagisse harmonicamente.  

 

Desta forma, a microempresa e a empresa de pequeno porte continuavam a ser 

regidas simultaneamente por leis distintas, ou seja, enquanto o novo Estatuto 

objetivou facilitar a constituição e o funcionamento da microempresa e da empresa 

de pequeno porte, o Simples estabeleceu tratamento diferenciado no campo 

tributário/fiscal. Portanto, cada qual com seu conceito de receita bruta e exigências 

para enquadramento.  

 

Analisados no item anterior os conceitos para fins de enquadramento ao Simples, 

confiramos, nesta oportunidade, os conceitos de microempresa e de empresa de 

pequeno porte estabelecidos pelo artigo 2° da Lei n° 9.841/99, com atualização 

oferecida pelo Decreto 5.028, de 31 de março de 2004: 

 

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, ressalvado o disposto no art. 

3o, considera-se:  

I - microempresa, a pessoa jurídica e a firma mercantil 

individual que tiver receita bruta anual igual ou inferior a R$ 

433.755,14 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e 

cinqüenta e cinco reais e quatorze centavos);  

II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma 

mercantil individual que, não enquadrada como microempresa, 

tiver receita bruta anual superior a R$ 433.755,14 

(quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e cinco 

reais e quatorze centavos) e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00 
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(dois milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e vinte e dois 

reais). 

 

Quanto às restrições impostas ao enquadramento das pequenas empresas, o 

Estatuto, de fato, foi mais sensato se comparado com seus antecessores, excluindo 

do seu regime somente a pessoa jurídica que possuísse a participação: a) de 

pessoa física domiciliada no exterior; b) de outra pessoa jurídica; c) de pessoa física 

que participasse de outra empresa que recebesse tratamento jurídico diferenciado 

na forma desta Lei, salvo se sua a participação não fosse superior a 10% (dez por 

cento) do capital social de outra empresa, e desde que a receita bruta global anual 

não ultrapassasse os limites de que tratavam os incisos I e II do artigo 2°.  

 

Uma vez enquadradas, adotavam em seguida ao nome, a expressão 

“microempresa” ou, “ME”, ou a expressão “empresa de pequeno porte” ou “EPP”, 

conforme o caso. 

  

Fato muito curioso, considerando a concomitância das leis, é que poderia a mesma 

empresa ser considerada microempresa perante o Estatuto e empresa de pequeno 

porte pela lei do Simples. Esse fenômeno podia ser verificado, por exemplo, com a 

empresa que tivesse receita bruta anual de R$ 200.000,00. Para o novo Estatuto ela 

seria considerada microempresa (desde que cumpridas as demais exigências da lei), 

mas não seria microempresa perante a lei do Simples, a qual estabelecia receita 

bruta anual igual ou inferior a R$ 120.000,00. Para a lei do Simples a empresa de 

nosso exemplo enquadrava-se nos limites de receita bruta anual das empresas de 

pequeno porte.  

 

Outro fato intrigante consistia na possibilidade de uma mesma empresa enquadrar-

se como microempresa ou empresa de pequeno porte segundo as regras do novo 

Estatuto, mas ser impedida – pelos motivos que já expusemos, ou outros previstos 

naquela lei - de optar pelo sistema Simples.  

 

O Estatuto em tela previa outras boas inovações em seu texto, tais como a alteração 

da Lei nº 9.099/95, que permitiu às microempresas proporem ações perante o 

juizado de pequenas causas. A medida abriu as portas do Poder Judiciário às 
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microempresas, pois, como vítimas de golpes de pequeno valor – porém de grande 

representatividade se considerarmos o faturamento destas empresas –, muitas 

vezes viam suas pretensões inviabilizadas, já que o custo/benefício para a 

contratação de advogado particular se sobrepunha às suas possibilidades48. 

 

O Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte foi regulamentado 

pelo Decreto n° 3.474, de 19 de maio de 2000. O Decreto regulamentar 

praticamente reproduziu os dispositivos da Lei n° 9.317/96 que lhe deu origem. A 

bem da verdade faltou arrojo ao Poder Executivo, que poderia muito bem dar maior 

concreção às regras da lei que trouxe novidades importantes. No que diz respeito ao 

apoio creditício, por exemplo, o decreto perdeu a oportunidade de dispor sobre as 

formas operacionais que viabilizassem o crédito para as pequenas empresas que 

enfrentam problemas com exigências elevadas de garantias, altas taxas de juros, 

taxas de serviços, etc.  

 

No campo trabalhista e previdenciário o diploma também foi muito aquém do que 

poderia propor, principalmente se considerarmos que nessas áreas o excesso de 

regulamentações burocratizou excessivamente a administração das pequenas 

empresas, tornando-se proibitiva a contratação de empregados49. 

 

2.5 A Atualidade - Lei Complementar nº 123/2006 

 

Concluída a abordagem histórica sobre as diversas leis que se propunham a 

assegurar o tratamento jurídico diferenciado às pequenas empresas, passemos, 

                              
48

 Assim previa o artigo 38 da Lei nº 9.841/99: Aplica-se às microempresas o disposto no § 1
o
 do art. 8

o
 da Lei n

o
 

9.099, de 26 de setembro de 1995, passando essas empresas, assim como as pessoas físicas capazes, a serem 
admitidas a proporem ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas 
jurídicas. 

 

49
 Confiramos as modestas previsões constantes do Capítulo III, intitulado “Do Regime Previdenciário e 

Trabalhista” do Decreto nº 3.474/2000: art. 9º - Além das dispensas previstas na Lei nº 9.841, de 1999, ficam 
também exoneradas as microempresas e empresas de pequeno porte do cumprimento de quaisquer obrigações 
acessórias, relativas à fiscalização do trabalho, instituídas em atos normativos emanados de autoridades 
administrativas de qualquer espécie ou hierarquia, salvo as que, em ato do Ministro de Estado do Trabalho e 
Emprego, sejam consideradas imprescindíveis à proteção do trabalhador. Art. 10. As normas de caráter geral, 
constantes de atos normativos emanados de autoridades administrativas, editadas após a vigência deste 
Decreto, que criem obrigações acessórias relativas à fiscalização do trabalho, só serão aplicáveis às 
microempresas e empresas de pequeno porte se assim dispuserem expressamente. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm#art8§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm#art8§1
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daqui em diante, ao cenário atual, inaugurado em dezembro de 2006, por ocasião da 

aprovação da Lei Complementar nº 123 daquele ano, em vigor até a presente data e 

que, nos anos seguintes, sofreu diversas alterações, trazidas pelas Leis 

Complementares números 123/2006, 127/2007, 128/2008, 133/2009 e 139/2011. 

 

Esse atual diploma instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte, alterando diversas regras e – o que muito nos interessa – revogou 

expressamente o anterior estatuto que regia o assunto (Lei no 9.841, de 5 de outubro 

de 1999), bem como o sistema Simples até então vigente por meio da Lei nº 9.317, 

de 5 de dezembro de 1996.   

 

Pode-se considerar que o estatuto contemporâneo (Lei nº 123/2006) avançou 

bastante com relação aos entendimentos e conceitos que pretendeu estabelecer, eis 

que centralizou diversos assuntos relativos ao segmento dos pequenos negócios, 

instituindo, inclusive, um novo regime especial unificado de arrecadação de tributos 

e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, agora 

denominado Simples Nacional.  Cessou, por meio desse novo diploma, a pluralidade 

de regras aplicáveis ao mesmo assunto, ainda que uma diversidade de novas Leis 

Complementares a tenham alterado nos anos subsequentes. 

 

Desta feita, os conceitos para fins de enquadramento na condição de microempresa 

e de empresa de pequeno porte foram estabelecidos pelo artigo 3° da Lei n° 

123/2006: 

 

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 

microempresas ou empresas 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 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis 

ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

desde que:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
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I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais); e  

II - no caso da empresa de pequeno porte, 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). 

 

Como restrição ao recebimento do tratamento diferenciado por ele disciplinado, o 

novo Estatuto manteve, em síntese, os critérios da sua antecessora (Lei nº 

9.841/99), tendo como inovação as hipóteses de desenquadramento e consequente 

exclusão do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, já 

que esse sistema veio contemplado no corpo da lei. 

 

No contexto da pretensa centralização de conceitos e entendimentos, a Lei 

Complementar impôs aos órgãos e entidades envolvidas na abertura e fechamento 

de empresas, a unicidade dos processos para seu registro e legalização, com a 

finalidade de compatibilizar e integrar procedimentos, afastando-se duplicidades de 

exigências (art. 4º), inexigindo, ainda, o recolhimento de taxas, emolumentos e 

demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença e ao 

cadastro das microempresas e empresas de pequeno porte (§ 3º do art. 4º).  

O que se depreende, por toda a dicção exposta pelo Capítulo III da Lei 

Complementar nº 123/2006, é que a intenção do legislador infraconstitucional foi das 

melhores, qual seja, a de facilitar a vida do segmento para os atos de inscrição e 

baixa, limitando sobremaneira as exigências dos órgãos e entidades envolvidas. 

Júlio César Martins Casarin, em capítulo de obra especialmente voltada ao tema dos 

pequenos negócios, intitulado “Definição de Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte” observa que, antes do advento da Lei Complementar nº 123/2006 
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[...] o empreendedor para abrir uma empresa era 

obrigado a se inscrever, isoladamente, em mais de dez 

órgãos e apresentar mais de 90 documentos. Tais 

medidas demandavam no mínimo 152 dias e mais de 

R$ 2.000,00 de custos, com excessiva quantidade de 

declarações [...]50 

           

Além disso, a Lei Complementar nº 123/2006 introduziu em seu texto, dentre os 

destinatários merecedores do tratamento jurídico diferenciado e favorecido, a figura 

do Microempreendedor Individual (MEI).  

 

Durante os anos de 2004 e 2006 tramitou no Congresso Nacional o projeto de lei 

complementar nº 210/2004, que versava sobre a assim denominada “pré-empresa”. 

A iniciativa visava atender uma necessidade de regularizar a situação das pessoas 

que exerciam alguma atividade econômica de porte mínimo, ainda que não tivessem 

uma estrutura ou organização empresarial51. 

 

Nosso Código Civil, em seus artigos 970 e 1.179, § 2º, fez menção ao termo 

pequeno empresário que, apesar de não o ter definido, pretendeu conferir proteção 

jurídica a estas mesmas pessoas que se encontravam, na sua imensa maioria, na 

informalidade; isto é, desamparadas de uma legislação que lhes reconhecessem 

profissionalmente como cidadãos, negando-lhes o princípio constitucional da livre 

iniciativa.  

 

Com o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, isso 

finalmente aconteceu. Foi definida a figura do “pequeno empresário” e, com as 

alterações promovidas pela Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, 

esse pequeno empresário, assim conceituado pelo Código Civil, foi rebatizado como 

                              
50

 HENARES NETO, Halley (coord.). Comentários à Lei do Supersimples. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 58.  
 
51

 O projeto almejava o estabelecimento de normas para inclusão previdenciária do empresário que trabalha por 
conta própria e de seu empregado (contribuinte individual e facultativo), concedendo, também, o benefício do 
regime tributário simplificado e a desoneração de obrigações trabalhistas, como incentivo ao emprego formal 
regido pela CLT, no âmbito do pequeno empreendimento. 
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Microempreendedor Individual (MEI) e teve seu tratamento diferenciado e favorecido 

fixado52. 

 

Antes disso, a legislação brasileira não alcançava estas pessoas, que não 

conseguiam vagas de emprego no mercado de trabalho, nem tampouco permitia que 

constituíssem empresa por impossibilidade de cumprirem as exigências 

burocráticas. 

 

Neste sentido, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, considera-se MEI o 

empresário individual a que se refere o artigo 966 do Código Civil, que tenha 

auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais), cuja atividade seja admitida no Simples Nacional e que seja optante por este 

sistema tributário. 

 

São exemplos típicos dessa nova figura contemplada pela Lei Complementar os 

vendedores ambulantes, as cabeleireiras, as manicures, os chaveiros, os 

encanadores, borracheiros, pintores, limpadores, digitadores, pessoas que 

trabalham com a manutenção de computadores, de veículos, etc. 

 

A exemplo do que ocorreu com relação aos demais segmentos sobre os quais recai 

o tratamento diferenciado (micro e pequenas empresas), ao MEI foi garantida a 

simplificação dos processos de abertura, registro, alteração e baixa, assim como 

qualquer outra exigência para o início de seu funcionamento, os quais deverão ter 

trâmite especial e preferencialmente eletrônico (artigo 4º, § 1º, incisos I e II). 

 

Lhe foi, também, assegurado que impostos e contribuições abrangidos pelo Simples 

Nacional sejam recolhidos em valores fixos mensais, independentemente da receita 

bruta por ele auferida no mês. Ressalte-se que uma das parcelas que compõem o 

valor total fixo devido pelo MEI é destinada ao recolhimento do INSS, o que lhe 

garante alguns benefícios previdenciários.  

 

                              
52

 Portanto, não há diferença entre os termos “pequeno empresário” e “empreendedor individual”. Tratam-se da 
mesma figura. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
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Não incidem sobre o MEI os seguintes impostos e contribuições: I) Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ; II) Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, 

exceto na importação de bens e serviços; III) Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido – CSLL; IV) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 

COFINS, exceto na importação de bens e serviços; V) Contribuição para o 

PIS/PASEP, exceto na importação de bens e serviços, e; VI) Contribuição Patronal 

Previdenciária – CPP a cargo da pessoa jurídica. 

 

É admissível o enquadramento do MEI que possua, no máximo, um empregado e 

desde que a remuneração deste seja de um salário mínimo ou o piso salarial da 

categoria profissional, o que for superior. 

 

Interessa informar, por último, que são exemplos de profissionais que não poderão 

se enquadrar como MEI: I) aqueles que exercem atividade intelectual (ex.: 

advogados, engenheiros, arquitetos, agrônomos, médicos, dentistas, fisioterapeutas, 

escritores, economistas, etc); II) aqueles que exercem atividade de intermediação de 

negócios (ex.: corretores de imóveis, de seguros, de planos de saúde, 

representantes comerciais, etc); III) aqueles que possuam mais de um 

estabelecimento (filial); IV) aqueles que tenham mais de um empregado; V) aqueles 

que participem de outra empresa como titular, sócio ou administrador; VI) aqueles 

que realizam cessão ou locação de mão de obra; etc. 

 

Nas questões trabalhistas a Lei Complementar nº 123/2006 reproduz os benefícios 

disciplinados pelo antigo Estatuto das Micro e Pequenas Empresas (lei nº 

9841/1999). Isso ocorre porque proposições de mudanças na legislação trabalhista é 

tarefa árdua, pois envolvem direitos conquistados a duras penas ao longo da história 

do nosso país e, por conta disso, enfrentam fortes resistências por parte das 

organizações representativas.  

 

Portanto, trata-se de assunto polêmico e qualquer mudança deve necessariamente 

passar por uma grande discussão nacional envolvendo empregadores, governo, 

sindicatos, entidades de classe, etc.  
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Não obstante, o Capítulo VI do atual estatuto dispõe sobre a Simplificação das 

Relações de Trabalho, sendo importante citar que as microempresas e as empresa 

de pequeno porte estão dispensadas de: 

 

I) afixação de Quadro de Trabalho em suas dependências; 

II) da anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de 

registro; 

III) empregar jovem aprendiz; 

IV) posse do livro intitulado “Inspeção do Trabalho”; e 

V) de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de férias 

coletivas. 

 

Por outro lado, deverão: 

 

I) anotar a Carteira de Trabalho dos empregados; 

II) arquivar documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas 

e previdenciárias;  

III) apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social – GFIP; e 

IV) apresentar a Relação Anual de Empregados, a Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. 

 

Outra questão muito oportuna foi a possibilidade conferida ao empregador de 

microempresa ou de empresa de pequeno porte, no sentido de fazer-se representar 

em audiência trabalhista por meio de representante, ainda que sem vínculo 

trabalhista ou societário, bastando que possua conhecimento dos fatos. 

 

A medida parece ser valiosa, uma vez que tal empresário, pela própria estrutura do 

seu negócio, não raro possui dificuldades em deixar o estabelecimento para 

comparecer em audiência trabalhista. Nesse passo, exigir seu comparecimento nas 

audiências pode fazer com que ele feche o estabelecimento ou perca negócios 

importantes por não ter com quem contar em sua ausência. 
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Outro ponto que se faz necessário trazer à baila - ainda no âmbito das questões 

trabalhistas -, é o da Fiscalização Orientadora, prevista pelo Capítulo VII da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

A fiscalização trabalhista, metrológica, sanitária, ambiental e de segurança das 

microempresas e das empresas de pequeno porte deverá possuir um feitio 

orientador, sempre que a atividade ou situação comportar grau de risco compatível 

com esse procedimento. 

 

Para tanto, o fiscal deverá observar o critério da dupla visita antes de autuar o 

empresário. A autuação se dará de imediato somente se o fiscal constatar falta de 

registro de empregado ou constatar fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. 

 

A dupla visita significa que a fiscalização deverá orientar o empresário, concedendo-

lhe prazo razoável para sanar as irregularidades53. 

 

Sem prejuízo das questões até aqui tratadas e, também, daquelas que pretendemos 

abordar em sede de políticas públicas, é interessante notar que, para propor, 

acompanhar e gerir os benefícios dispensados às microempresas e às empresas de 

pequeno porte, foram criados alguns órgãos que terão atuação fundamental na 

implantação e consecução das disposições trazidas pelo atual estatuto - Lei 

Complementar nº 123/2006 - , cada qual com atuação específica no âmbito de suas 

competências. Vejamo-las: 

 

I) Comitê Gestor do Simples Nacional: vinculado ao Ministério da Fazenda, 

composto por representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

                              
53

 Jurisprudência: Neste sentido, foi a decisão da 2ª Turma do TRT da 10ª Região em que o fiscal do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), ao ter flagrado dois empregados exercendo atividades distintas das contratuais, o 
que caracterizou desvio de função, conforme o artigo 468 da CLT, não poderia ter aplicado a multa antes de uma 
segunda visita à empresa. Isto porque o artigo 12 da Lei 9.841/1999 (lei vigente à época) garante o direito à 
microempresa e à empresa de pequeno porte o critério da dupla visita. “A finalidade da norma é permitir a tais 
empresas corrigirem eventuais vícios antes de serem autuadas e apenadas, no intuito protetor para evitar a 
desnecessária oneração quando possível estabelecer a situação de normalidade”, ressaltou o relator do 
processo, juiz Alexandre Nery de Oliveira. Para ele, a decisão da 2ª Turma do TRT da 10ª Região de anular a 
multa imposta pelo MTE é necessária para evitar o arbítrio do administrador público, que deve obrigatoriamente 
se submeter à legislação em vigor. (Processo 01484-2005-101-10-00-7-RO). 
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Atribuições: tratar dos aspectos tributários do Simples Nacional, especialmente na 

regulamentação de pontos imprescindíveis para sua adequada aplicação, tais como 

regulamentar a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, 

dívida ativa e recolhimento. 

 

II) Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: presidido 

e coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

contará com a participação dos órgãos federais competentes e das entidades 

vinculadas ao setor. 

 

Atribuições: tratar dos demais aspectos da lei, exceto os relacionados a constituição, 

alteração e encerramento de empresas. Para tanto, deve orientar e assessorar a 

formulação e coordenação da política nacional de desenvolvimento das micro e 

pequenas empresas, bem como acompanhar e avaliar a sua implantação. 

 

III) Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 

Legalização de Empresas e Negócios: Vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, sendo composto por representantes da União, 

Estados, Distrito Federal, dos Municípios e demais órgãos de apoio e de registro 

empresarial. 

 

Atribuições: regulamentar a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, 

licenças, permissão, autorização, registros e demais itens relativos à abertura, 

legalização e funcionamento de empresas de qualquer porte, atividade econômica 

ou composição societária. 

 

IV) Agente de Desenvolvimento: caberá aos municípios designar Agente de 

Desenvolvimento para a efetivação da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Atribuições: articular ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e 

territorial, mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem 

ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas na Lei Complementar, sob 

supervisão do órgão gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. 
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Não é excesso registrar o desabafo de Leonardo Loubet acerca da criação de tais 

órgãos, em capítulo de obra especializada no assunto, intitulado como “As instâncias 

responsáveis por gerir o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e às empresas de pequeno porte: o poderoso comitê gestor de 

tributação e o secundário fórum permanente”, senão vejamos 

 

[...] o recém-criado Comitê Gestor de Tributação será 

um órgão poderoso, cheio de atribuições, enquanto que 

o Fórum Permanente será secundário, de somenos 

importância, meramente opinativo. 

Acontece que o imponente Comitê Gestor será formado 

apenas por representantes do Fisco, ao passo que a 

composição do Fórum Permanente – justamente o que 

terá atribuições residuais opinativas – prevê a 

participação e “entidades vinculadas ao setor”. Daí o 

motivo por que se pode afirmar que o legislador – 

consciente ou inconscientemente – acabou por 

fortalecer os órgão do Fisco, em detrimento da 

representatividade do contribuinte. 

Salta aos olhos, pois, a tentativa feita pelo legislador de 

obnubilar quem realmente gerirá o Simples Nacional, 

que será o Comitê Gestor de Tributação, órgão do qual 

os representantes das microempresas e das empresas 

de pequeno porte não farão parte. 

Omissis 

Ora, a tributação é a questão-chave da política nacional 

de desenvolvimento das pequenas empresas, daí que 

não se poderia subtrair a essa competência o Fórum 

Permanente, exatamente aquele que contará com a 

participação dos representantes do setor e que deverá 

cooperar com o desenvolvimento das micro e pequenas 

empresas54. 

 

                              
54

 HENARES NETO, Halley (coord.) e outros. Comentários à Lei do Supersimples. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, pp. 37-38. 
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Postos os aspectos legais mais interessantes para a compreensão preambular do 

tema, vimos, no decorrer deste capítulo, que o atual diploma instituiu o Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, reformulando e 

unificando as disposições contidas nas leis anteriores. Desta forma, o objetivo da Lei 

Complementar ora analisada foi o de regular matérias de cunho administrativo, 

tributário, trabalhista, creditício e outros, que contemplem, com maior amplitude, os 

interesses das pequenas empresas. Mas o propósito do presente trabalho é analisar 

a efetividade das políticas públicas voltadas ao segmento, no contexto do tratamento 

jurídico diferenciado, especialmente no que respeita à simplificação de suas 

obrigações administrativas, tributárias e creditícias, no ensejo da pretensão do 

constituinte, que buscou eliminá-las ou reduzi-las por meio de lei. É sobre o que 

trataremos daqui em diante. 

 

 

3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS ÀS PEQUENAS EMPRESAS 

 

Como pudemos vislumbrar no capítulo anterior, de forma geral, a qualidade técnica 

da legislação voltada ao segmento da pequena empresa é muito boa. Contudo, é de 

se considerar que a produção de um corpo de normas cogentes, nem sempre é de 

fácil concreção no plano prático. Nota-se, então, que o grande desafio reside na 

adoção de políticas públicas para o implemento de suas disposições.  

 

Não por outra razão, é preciso, antes de mais, compreender o significado de 

políticas públicas, devendo ser ressaltado, outrossim, que a preocupação deste 

trabalho não é com o conceito, mas sim a necessidade de operá-lo a partir de sua 

concepção prática, vale dizer, a partir de sua aplicabilidade – e efetividade – com 

relação ao público destinatário da norma. 

 

Assim esclarecido, podemos arriscar na afirmativa de que o uso trivial da expressão 

política oferece a ideia de um conjunto de metas, previamente estabelecidas, e os 

meios necessários para alcançá-las. Ou, simplesmente, sugere o entendimento de 

estratégias para atingir certas finalidades. 
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É o que pensa Marco Falcão Critsinelis, ao afirmar que 

 

Políticas públicas, por sua vez compreendem o conjunto das 

decisões e ações relativas à alocação imperativa e valores para 

a satisfação de demandas por intermédio da ação 

governamental e contam com a participação de atores políticos  

que recebem o apoio ou a pressão de outros atores privados: 

os burocratas, os tecnocratas, os trabalhadores sindicalizados, 

as organizações e outras instituições que compõem o quadro 

social55. 

 

Maria Paula Dallari Bucci, antes de conceituar políticas públicas para o direito, 

enfrentou o tema asseverando que 

 

Política pública é uma locução polissêmica cuja conceituação 

só pode ser estipulativa. Isto porque, como entendem Pierre 

Muller e Yves Surel, uma política pública é um construto social 

e um construto de pesquisa. A delimitação das fronteiras de 

uma política pública tem sempre um componente aleatório. As 

decisões e ações a propósito daquele objeto constituem um 

´conjunto extremamente heteróclito´ no qual se envolvem 

atores sociais pertencentes a organizações múltiplas, públicas 

ou privadas, e que intervêm em diversos níveis56. 

 

Ao citar mais uma vez Pierre Muller e Yves Surel, a autora segue afirmando que 

 

há também uma dimensão prática, factual, na idéia de política 

pública como ´programa de ação governamental para um setor 

da sociedade ou um espaço geográfico´57.  

 

                              
55

 CRITSINELIS, Marco Falcão. Políticas Públicas e Normas Jurídicas. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 
43. 
56

 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 251. 
57

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 252. 
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Adentrando no conceito de política pública para o direito, BUCCI, apoiada em 

trechos das obras de Fábio Konder Comparato, Bobbio, Matteucci e Pasquino, 

conclui que 

 

As políticas públicas são instrumentos de ação dos governos – 

o government by policies que desenvolve e aprimora o 

government by law. A função de governar – o uso do poder 

coativo do Estado a serviço da coesão social – é o núcleo da 

idéia de política pública, redirecionando o eixo de organização 

do governo da lei para as políticas. As políticas são uma 

evolução em relação à idéia de lei em sentido formal, assim 

como esta foi uma evolução em relação ao government by 

men, anterior ao constitucionalismo. E é por isso que se 

entende que o aspecto funcional inovador de qualquer modelo 

de estruturação do poder político caberá justamente às 

políticas públicas58. 

 

Não é excesso consignar que, em estudo aprofundado destinado à criação de um 

conceito jurídico das políticas públicas, BUCCI deixa muito claro que 

 

[...] é extremamente difícil sintetizar em um conceito a realidade 

multiforme das políticas públicas. Uma política pública carrega, 

necessariamente, elementos estranhos às ferramentas 

conceituais jurídicas, tais como dados econômicos, históricos e 

sociais de determinada realidade que o Poder Público visa 

atingir por meio do programa da ação59. 

 

É bastante provável que a dificuldade em conceituar “políticas públicas” não seja 

uma exclusividade da autora e, tampouco, dos operadores do direito. Isto porque, 

segundo Leonardo Secchi – que é graduado e mestre em Administração – “Qualquer 

                              
58

 Ibid., p. 252. 
59

 BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 
2006, p. 46. 
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definição de política pública é arbitrária. Na literatura especializada não há um 

consenso quanto à definição do que seja uma política pública [...]60” 

 

Prossegue o Administrador sustentando que  

 

Talvez a forma mais didática de esclarecer um posicionamento 

conceitual é utilizando exemplos. As políticas públicas podem 

fazer uso de diversos instrumentos para que as orientações e 

diretrizes sejam transformadas em ação. Políticas públicas 

tomam forma de programas públicos, projetos, leis, campanhas 

publicitárias, esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas 

e organizacionais, subsídios governamentais, rotinas 

administrativas, decisões judiciais, coordenação de ações de 

uma rede de atores, gasto público direto, contratos formais e 

informais com stakeholders, dentre outros. 

[...] 

Alguns exemplos de instrumentos de políticas públicas: 

[...] 

- Um programa público de crédito a baixo custo oferecido a 

pequenos empreendedores que queiram montar seu 

negócio. Tipo: política distributiva. Problema: necessidade de 

geração de emprego e renda. (sem destaque no original) 

 

Não obstante à dificuldade conceitual, o exemplo supra transcrito clarifica, só por só, 

o alcance prático de uma política pública.   

 

É por isso que, em termos efetivamente proveitosos ao que almeja este trabalho, 

impende mencionar – em sede de última tentativa – a reflexão posta por Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen61, pautada na citação de outra vertente do pensamento 

de BUCCI, a saber 
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O dado novo a caracterizar o Estado Social, no qual passam a 

ter expressão os direitos dos grupos sociais e os direitos 

econômicos, é a existência de um modo de agir dos governos 

ordenado sob a forma de políticas públicas, um conceito mais 

amplo que o de serviço público, que abrange também as 

funções de coordenação e de fiscalização dos agentes públicos 

e privados. (...) O que há de comum entre todas essas 

políticas, em suas acepções, dando sentido ao agrupamento 

delas sob um mesmo conceito jurídico, é o processo político de 

escolha de prioridades para o governo. Essa escolha se faz 

tanto em termos objetivos como de procedimentos. Para 

ilustrar, veja-se a política nacional de educação, que externa 

um conjunto de opções de governo em matéria de educação, 

relativas, por exemplo, à concentração de recurso no ensino 

fundamental, ou à ênfase no ensino profissionalizante e assim 

por diante. As políticas instrumentais do setor devem estar 

racionalmente coordenadas com a política maior e adotar as 

suas prioridades quanto aos meios, viabilizando a realização 

das finalidades da política principal62. 

 

Diante de sua citação, FRISCHEISEN logo conclui que “[...] a implementação de 

políticas públicas, não se resume ao campo jurídico. Todavia, as normas 

constitucionais e legais são ao mesmo tempo guia e instrumento do 

administrador” (FRISCHEISEN, 2000, pp. 79/80, grifo nosso) 

 

É justamente neste ponto que pretendemos chegar, ao passo que as políticas 

públicas a que se refere este trabalho, são aquelas voltadas à concreção do 

princípio constitucional da Ordem Econômica, que designa o tratamento jurídico 

diferenciado às pequenas empresas. Compreendem, portanto, todas as ações 

voltadas ao apoio dessa parcela da sociedade, especialmente – para os fins deste 

trabalho – naquilo que respeita à eliminação ou redução, por meio de lei, das 

obrigações administrativas, tributárias e creditícias. 
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3.1 Estímulo ao Crédito e à Capitalização: uma relação de risco e (des) 

confiança entre o empresário da pequena empresa e as instituições financeiras 

 

Um ano antes da entrada em vigor do atual Estatuto da Micro e da Pequena 

Empresa, reuniram-se em seminário nacional diversos dirigentes de entidades de 

representação, de apoio e de governo, assim como especialistas da área 

empresarial, os quais consideravam a importância estratégica dos pequenos 

negócios para que o Brasil alcançasse um novo estágio em seu processo de 

desenvolvimento. Assim, debateram, dentre outros assuntos, sobre a importância da 

concessão de crédito ao segmento.  

 

A preocupação daqueles profissionais foi assim registrada na então intitulada “Carta 

da Pequena Empresa”, aprovada durante o mencionado encontro, que ficou 

conhecido como “Seminário Nacional da Micro e Pequena Empresa”, realizado em 

2005 na cidade de São Paulo 

 

Um esforço maior será feito pelas entidades de representação 

quanto à questão do crédito, considerando que é condição 

fundamental para a consolidação e fortalecimento da micro e 

pequena empresa o acesso ao crédito em condições 

adequadas, ágeis e suportáveis, em função do grau de 

produtividade e lucratividade dos empreendimentos. Deve-se 

trabalhar para que se supere o atual estágio, em que a 

dificuldade do acesso ao crédito é vista como um dilema do 

sistema produtivo na MPE63. 

 

Se nos é permitido voltar (bastante) no tempo, não custa registrar uma passagem da 

obra de Eloy Câmara Ventura, segundo o qual 

 

O empréstimo era comum entre os romanos, realizado por 

banqueiros denominados “banqueiros argenti”, isto porque, eles 

passavam o dinheiro, objeto do mútuo, em presença do cliente 
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e de 5 (cinco) testemunhas. 

O devedor comprometia-se a devolver idêntica quantidade de 

moedas, com o acréscimo das equivalentes a juros. 

Omissis 

Se o devedor tornava-se inadimplente, sofria a execução. Os 

romanos viram desenvolver-se um bom sistema de crédito, 

afirmando MACLEOD (H.D. MACLEOD, em sua obra The 

Theory of Credit), que foi Roma que estabeleceu a base de 

crédito mediante suas leis que, através da legislação de 

Justiniano, até os nossos dias, fundamentavam os institutos de 

crédito. 

Estas leis mostram que os romanos praticaram o crédito em 

suas mais modernas formas, e instituíram o costume de usar 

do crédito para suprir-se de capitais quando necessitavam 

deste64. (grifamos) 

 

Para o autor, o crédito no Brasil assume importância constitucional, alinhado ao 

contexto de toda a ordem econômica, guardando estrita relação com a própria livre 

iniciativa 

 

No Brasil, o crédito é de suma importância para o crescimento 

do país, o que fez com que o legislador introduzisse na 

Constituição Federal um capítulo apropriado. 

 

Omissis 

 

[...] mas a preocupação do legislador nos artigos que tratam da 

ordem econômica é relativa a uma política de crédito macro 

voltada à livre iniciativa [...]65 (destacamos) 

 

Se esta é a razão existencial do crédito – presente desde os primórdios de seu 

surgimento - , vale dizer: destina-se ao suprimento das necessidades por meio de 

capitais, servindo ainda, no mundo contemporâneo, como estímulo à própria livre 
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iniciativa, não nos parece nenhum pouco desacertada a eleição desse tema, 

enquanto foco de análise de efetividade de políticas públicas voltadas a uma parcela 

do mercado amplamente conhecida por ser, na maioria dos casos, desprovida de 

recursos. E essa convicção ganha força quando levamos em consideração a opção 

ideológica constitucionalmente adotada, de viés nitidamente capitalista, voltada 

 

[...] em torno da liberdade de ação econômica e do 

direito de propriedade das relações entre trabalho e 

capital, com as consequências estruturais projetadas 

na produção, na circulação e na repartição da 

riqueza criada [...]66 

 

Para os fins que pretendemos alcançar na presente pesquisa, no contexto do 

tratamento diferenciado a que são merecedoras as pequenas empresas, é preciso 

que ressaltemos o conteúdo do Capítulo IX da Lei Complementar nº 123/2006, que 

estabelece uma série de ações de estímulo ao crédito e à capitalização.  

 

Para alcance do enunciado: (a) o Poder Executivo proporá, sempre que necessário, 

medidas que estimulem o acesso ao crédito pelas MPEs; (b) os bancos comerciais 

públicos e a Caixa Econômica Federal manterão linhas de crédito específicas para 

as MPEs; (c) as instituições referidas no item anterior devem se articular com as 

entidades representativas das micro e pequenas empresas, no sentido de 

proporcionar e desenvolver programas de treinamento gerencial e tecnológico; (d) 

para fins de apoio creditício às operações de comércio exterior do segmento, serão 

utilizados os parâmetros adotados pelo MERCOSUL, e; (e) destinação de recursos 

financeiros do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para cooperativas de crédito 

de empreendedores de micro e pequenas empresas. 

 

Note-se que a implantação destes incentivos dependerá de medidas a serem 

adotadas pelo Poder Executivo, pelas instituições financeiras e pelo Banco Central.  
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O propósito da LC nº 123/06 é o de dar concreção ao mandamento constitucional de 

incentivar as pequenas empresas pela simplificação de suas obrigações creditícias 

e, talvez, reduzindo-as ou eliminando-as. Mas será que esse fim foi alcançado, não 

exclusivamente por aquilo que preceitua a letra fria da lei, mas pelas ações que vêm 

sendo adotadas em prol desse pretenso avanço? 

 

Em busca dessa resposta, torna-se pertinente mencionar, em primeiro lugar, as 

ações que vêm sendo adotadas pelo Fórum Permanente das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, o qual é presidido e coordenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a quem incumbe orientar e 

assessorar a formulação e coordenação da política nacional de desenvolvimento das 

micro e pequenas empresas.  

 

Por esse órgão foi criada a “Cartilha Informativa de Produtos e Serviços Bancários 

para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”67, da qual devemos extrair, 

como exemplo, algumas ações creditícias implementadas pela Caixa Econômica 

Federal, voltadas aos pequenos negócios, mas extensivas às empresas de médio 

porte. 

 

Confiramos, pois, que a mencionada instituição financeira dispõe de um produto 

intitulado “Crédito Especial Empresa Caixa”, o qual financia o capital de giro e é 

destinado às “Empresas de Micro, Pequeno e Médio porte formalmente constituídas, 

clientes da CAIXA com faturamento fiscal anual bruto de até R$ 15 milhões” 

(Cartilha, cit. p. 92). 

 

Segundo informa a cartilha, os financiamentos iniciam-se na ordem de R$ 3.000,00 

(três mil reais), alcançando o limite de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais). 

 

As garantias para o acesso a essa linha de crédito exigem, dentre outros, que os 

sócios da empresa sejam avalistas, com prazo de pagamento de varia de 03 a 24 
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meses, sendo que as prestações mensais são calculadas com base na tabela 

PRICE68. 

 

Outro produto oferecido pela Caixa Econômica Federal consiste no “Cartão Caixa 

Empresarial”, que financia bens ou serviços em alguns estabelecimentos 

credenciados por empresas de cartão de crédito e, embora seja destinado ao 

segmento dos pequenos negócios, abarca, da mesma forma que o produto 

anteriormente citado, as empresas de médio porte, mas todas, neste caso 

específico, devem pertencer ao ramo da construção civil, correntistas da instituição 

financeira e que apresentem faturamento anual máximo de R$ 15 milhões (Cartilha, 

cit. p. 94).  

 

O documento menciona que uma “análise de crédito da empresa” é realizada pelo 

banco, “com base no modelo de avaliação de risco de pessoa jurídica”, tendo como 

limite mínimo a quantia de R$ 800,00, e o prazo para parcelamento “com juros” se 

estende até 12 meses (Cartilha, cit. p. 95). 

 

Com relação ao Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), duas linhas de apoio 

creditício voltados aos pequenos negócios merecem destaque. São elas: (I) “BNDES 

Automático” e; (II) “FINAME”. 

 

O primeiro produto é destinado ao financiamento, com recursos do BNDES, de 

projetos de investimento que visem à implantação, ampliação, recuperação e 

modernização das empresas nos setores industrial, comercial e de prestação de 

serviços, incluindo a aquisição de máquinas e equipamentos novos, de fabricação 

nacional, e capital de giro associado. 

 

A segunda linha financia, exclusivamente, as propostas de investimentos 

representadas pela compra de máquinas e equipamentos novos, de fabricação 

nacional, credenciados no BNDES.  
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Ambas as ações têm como limite financiável o montante de até R$ 10 milhões, com 

prazo de operação de até 60 meses e as garantias exigidas constituem em hipoteca 

e/ou alienação do bem e aval dos sócios da empresa, configurando como encargo 

financeiro a taxa de juros de longo prazo (TJLP), acrescido de 6,4% ao ano. 

 

Curioso notar que a Cartilha elaborada pelo Fórum Permanente das Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte, não obstante cite a existência de juros, em raras 

ocasiões estipula o percentual a ser praticado (Cartilha, cit. p. 96).  

 

No caso específico do BNDES, algumas informações mais esclarecedoras são 

encontradas em seu portal, pautadas em suas normas operacionais vigentes, a 

saber 

 

 

A taxa de juros das operações indiretas é composta 

pela soma de quatro parcelas: 

 Custo Financeiro: é o custo do dinheiro para o 

BNDES, também chamado de custo de captação, 

isto é, quanto o BNDES paga para ter esses 

recursos; 

 Remuneração do BNDES: destinada a cobrir os 

custos administrativos e operacionais do BNDES; 

 Taxa de Intermediação Financeira: cobre o risco das 

operações realizadas com as instituições financeiras 

credenciadas perante o BNDES. As operações com 

MPMEs são isentas dessa taxa, exceto no caso de 

leasing; e 

 Remuneração da Instituição Financeira 

Credenciada: cobre o risco da operação do cliente 

perante o seu banco e remunera a atividade 

operacional deste. 

Em alguns programas, o BNDES cobra taxa fixa. 

Nesses casos, todos os encargos financeiros estão 
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incluídos, inclusive a remuneração da instituição 

financeira credenciada69.  

 

A publicação do BNDES elenca, também, quais são as garantias praticáveis para 

acesso ao crédito 

 

As garantias das operações com recursos do BNDES 

são constituídas, cumulativamente ou alternativamente, 

por: 

a) Hipoteca de imóveis, próprios ou de terceiros; 

b) Penhor de bens; 

c) Propriedade fiduciária de máquinas e equipamentos; 

d) Fiança dos sócios/diretores; e 

e) Aval dos sócios/diretores. 

Omissis 

Além disso, o BNDES disponibiliza às micro, pequenas 

e médias empresas, assim como às pessoas físicas do 

segmento de transporte rodoviário de cargas, o Fundo 

Garantidor para Investimentos (BNDES FGI), que 

complementa a garantia oferecida pelo cliente e, 

assim, facilita o acesso ao crédito70. (destaques nossos) 

 

 

Existe, como restou demonstrada, uma preocupação em apoiar o segmento mais 

frágil do mercado, por meio de instrumentos que, por exemplo, possam 

complementar as garantias exigidas pelas instituições financeiras. Contudo, é 

importante ficar bem vincado: são garantias sobre garantias, porque elas existem e 

não são poucas. 

 

Nessa linha de preocupação com a eventual hipossuficiência de se prestar as 

garantias exigidas, é importante que saibamos da existência do Fundo de Aval às 

Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), o qual disponibiliza recursos financeiros para 

lastrear a concessão de aval ou fiança pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
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Pequenas Empresas, o SEBRAE (entidade que administra o fundo), em operações 

de crédito contratadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte junto a 

instituições financeira conveniadas.  

 

Nos termos do EACDN nº 10, de 6 de março de 2012, em seu artigo 6º, a garantia 

prestada pelo FAMPE poderá atingir o expressivo percentual de 80% (oitenta por 

cento) do valor da operação, observado o seguinte nivelamento entre os portes dos 

contratantes 

 

I – Para investimentos fixos, com ou sem capital de giro 

associado, o valor da garantia ficará limitado a: 

a) R$ 15.000,00, para microempreendedor individual; 

b) R$ 100.000,00, para microempresa; 

c) R$ 150.000,00, para empresa de pequeno porte71; 

 

 

E o regulamento de operações do FAMPE, em seu artigo 12, estabelece que 

 

Pela concessão da garantia, a instituição financeira 

cobrará do mutuário, em nome do SEBRAE, a Taxa de 

Concessão de Aval - TCA, obtida pela multiplicação do 

fator 0,1% (zero vírgula um por cento) pelo número de 

meses do prazo da garantia concedida pelo FAMPE [...] 

 

Deparamos-nos, portanto, com garantias institucionais que se estabelecem sobre a 

garantia a ser prestada pelo empresário da pequena empresa. São, como 

afirmamos, garantias sobre garantias, que, ao final das contas, em nada desoneram 

as obrigações do segmento. 

 

Poderíamos ter citado uma imensidão de outras políticas públicas destinadas ao 

apoio creditício. No entanto, todas elas redundariam no mesmo problema, que 

permanece intrínseco ao assunto, vale dizer: a base do crédito está intimamente 
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relacionada à confiança, ao liame subjetivo que se estabelece por meio da formação 

de um juízo de convicção favorável entre as partes contraentes, isto é, pela garantia 

que o devedor (empresário de micro ou pequena empresa) possa oferecer para o 

resgate do empréstimo. 

 

Sobre essa particularidade do negócio creditício, Eloy Câmara Ventura segue 

afirmando que 

 

Nas relações de negócios, está excluída a generosidade 

ou magnanimidade. O crédito é feito na base da 

segurança; e ninguém que possua capital, consente em 

privar-se dele senão com a garantia da sua restituição 

na época determinada72. (destaques do original) 

 

E outra observação ainda se faz pertinente quando o que se está em pauta é o 

crédito à empresa, vez que 

 

[...] tratando-se de pessoa jurídica, é conveniente a 

análise patrimonial da empresa, acompanhada de 

informes de seu relacionamento bancário, comercial e 

patrimônio dos Membros que a dirigem, isto é, um 

conjunto de dados econômicos que podem ser 

valorizados em unidades monetárias73. 

 

Tais considerações, por si sós, nos oferecem a ideia do tamanho das dificuldades a 

serem enfrentadas por uma pequena empresa para acesso ao crédito, porque, uma 

vez diminuta sua estrutura, escassos serão, provavelmente, seus recursos 

garantidores da tão almejada solvabilidade, fatores decisivos para a indesejável 

restrição. 

 

Não podemos olvidar, outrossim, que os debates sugerem uma análise sobre a 

opinião dos empresários de microempresas e empresas de pequeno porte. 

Confiramos, portanto, os resultados da pesquisa de sondagem de opinião realizada 
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pelo SEBRAE no Estado de São Paulo, a qual teve por objetivo avaliar as principais 

características do universo das micro e pequenas empresas paulistas quanto à 

questão do seu financiamento74. 

 

De acordo com os detalhes do gráfico abaixo, observa-se uma melhora na oferta de 

empréstimos às micro e pequenas empresas no Estado de São Paulo. Em 2005, 

apenas 6% das MPEs possuía empréstimos bancários contraídos. Essa proporção 

cresceu para 8% em 2006, 14% em 2007 e 20% em 2008. 

 

 

 

Restou demonstrado que o advento do Estatuto Federal das Micro e Pequenas 

Empresas (LC nº 123), que data de 2006, exerceu importante influência na criação 

ou aprimoramento dos instrumentos creditícios voltados aos pequenos negócios, 

com considerável adesão do segmento no decorrer dos anos seguintes. 

 

Os gráficos que seguem traduzem as pretensões dos empresários de empresas de 

pequeno porte, vez que 41% das MPEs desejaria tomar empréstimo em condições 

ideais – diga-se: empréstimo fácil e barato –, sendo que mais da metade das 
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empresas demandam empréstimos de até R$ 30 mil reais, para pagar em até 36 

meses e 47% gostaria de pagar até 1% de juros ao mês. 
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Reduzir as taxa de juros de mercado e a burocracia são as duas principais medidas 

demandadas pelas MPEs para facilitar a tomada de empréstimos bancários, fatores 

citados respectivamente por 58% e 19% das empresas. Confiramos: 

 

 

 

Por fim, vale consignar que os principais problemas enfrentados pelas MPEs que 

não conseguiram tomar empréstimo (razões alegadas pelos bancos para negar os 

empréstimos) foram: (a) insuficiência de documentos (20%); (b) existência de 

registro junto aos órgãos de proteção ao crédito (18%), a falta de recursos (13%) e a 

insuficiência de garantias reais (13%). Vejamos: 
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Faz-se necessária uma reflexão sobre a adequação das taxas de juros para essa 

categoria de empresas que, ao contrário das médias e grandes, acaba por pagar as 

taxas mais elevadas do mercado – justamente porque representam a maior relação 

risco/retorno –, e tudo isso sem contar quando recebem a negativa do próprio 

empréstimo, o que, não raras as vezes, obriga os sócios do negócio a buscarem o 

crédito diretamente como pessoa física. Vejamos como essa hipótese não é rara 
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Rodrigo Camperlingo, em capítulo de obra intitulado “Do Estímulo ao Crédito e à 

Capitalização”, muito bem observa uma tendência no sentido de que   

 

Não há, em sua maioria, uma preocupação das 

instituições financeiras em garantir linhas de crédito 

específicas para as MEs e EPPs, em função, 

principalmente, do alto risco de inadimplência neste tipo 

de empréstimo. 

É evidente que para a concessão de um crédito por 

parte de uma instituição financeira torna-se 

imprescindível uma análise criteriosa do pretendente ao 

crédito e que, especialmente nos casos das MEs e 

EPPs, esse processo de verificação envolva muitas 
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variáveis, para que a primeira não deixe de realizar um 

bom negócio75. 

 

 

O que não se pode deixar de considerar é que a própria estrutura organizacional da 

pequena empresa abre espaço para esse tipo de interpretação, porquanto que seus 

empresários utilizam poucas ferramentas de gestão financeira e gerenciais, sem 

prejuízo de que, muitas vezes, sequer contam com um balanço patrimonial que 

ofereça confiabilidade às instituições financeiras. São, enfim, uma série de detalhes 

que, naturalmente, dificultam a análise e concessão do crédito, sem, contudo, 

justificar o descaso e a inexistência de mecanismos isonômicos e, portanto, 

efetivamente capazes de equilibrar esse risco. 

 

Nos parece que o problema nunca vai ser resolvido, porque, de um lado, o cenário é 

protagonizado por uma parcela da sociedade hipossuficiente e com organização 

rudimentar. Com ela, contracena a burocracia, que se estabelece por uma imensidão 

de documentos destinados a comprovar a solvabilidade da pequena empresa, assim 

como as exigências de garantia e as elevadas taxas para compensar o risco. São 

mesmo particularidades da própria natureza do negócio creditício! Mas, se estamos 

a insistir, por todas as linhas aqui expostas, que deve existir um tratamento 

isonômico aos pequenos negócios, não é excesso afirmar que o acesso ao crédito 

também deve comportar uma diferenciação.  

 

Significa que, uma vez inarredáveis as garantias e documentos, devem as diretrizes 

ser feitas com critérios claros e amplamente divulgados, e a exigência estabelecida 

em consonância com o porte da empresa contratante, afinal, o que não se pode 

admitir é a mesma batelada de cobranças para pequenas e grandes empresas, 

porque elas são diferentes e possuem necessidades distintas, peculiares a cada tipo 

de estrutura.  

 

3.2 O Simples Nacional 
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 HENARES NETO, Halley (coord.) e outros. Comentários à Lei do Supersimples. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 318. 
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Já havíamos mencionado que a regra contida no artigo 179 da Constituição Federal 

oferece a concreção ao seu princípio instituidor (art. 170, IX), dispondo que  

 

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.  

 

Ainda preocupado em aprimorar os incentivos concedidos até aqui às 

microempresas e às empresas de pequeno porte, o legislador derivado resolveu 

reforçar o texto constitucional com novas regras que, se postas em prática, poderão 

melhorar o tratamento tributário das pequenas empresas. Destarte, no dia 19 de 

dezembro de 2003, o Congresso promulgou a Emenda Constitucional n° 42 que 

alterou dispositivos do sistema tributário nacional, entre os quais incrementou 

substancialmente o artigo 146, no sentido de se estabelecerem, por meio de lei 

complementar, normas gerais em matéria tributária para as pequenas empresas, 

conforme segue: 

 

    Art. 146 - ... 

    III - ... 

 d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as 

microempresas e para as empresas de pequeno porte, 

inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do 

imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no 

art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 

239. 

  Parágrafo Único: A lei complementar de que trata o inciso III, d, 

também poderá instituir um regime único de arrecadação dos 

impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, observado que: 

    I – será opcional para o contribuinte; 
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 II – poderão ser estabelecidas condições de enquadramento 

diferenciadas por Estado; 

  III – o recolhimento será unificado e centralizado e a 

distribuição da parcela de recursos pertencentes aos 

respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer 

retenção ou condicionamento; 

  IV – a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser 

compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro 

nacional único de contribuintes. 

 

Nesta Emenda Constitucional n° 42, o legislador, como se disposto a consolidar a 

legitimação constitucional à lei complementar e ordinária para conferir tratamento 

desigual aos contribuintes que se encontram em situação de desigualdade, cuidou 

de introduzir o art. 146-A. 

 

Art. 146-A – Lei complementar poderá estabelecer critérios 

especiais de tributação, com o objetivo de prevenir 

desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência 

de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.  

 

É inegável a aproximação do princípio constitucional que prevê tratamento 

favorecido à pequena empresa contido no artigo 170, IX, com o artigo 179 que lhe 

dá concreção, ambos, frise-se, em plena sintonia com os textos dos artigos 146 e 

146-A, que acabamos de ver.  

 

3.2.1 A unificação dos tributos e das contribuições 

 

Em decorrência, o até então denominado sistema Simples de tributação federal, 

introduzido em 1996 pela Lei n° 9.317, foi substituído – agora sob a égide da Lei 

Complementar nº 123/2006 – por um novo regime especial unificado de arrecadação 

de tributos e contribuições, atualmente denominado Simples Nacional. 

 

Laudio Carmargo Fabretti alerta que 

 

 [...] não se trata de “imposto único”, como às vezes escrevem 
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e dizem os menos avisados, mas da unificação do pagamento 

de diversos impostos e contribuições em um único documento 

de arrecadação [...]76 

 

O Capítulo IV da lei, dedicado exclusivamente a esse novo sistema (Dos Tributos e 

Contribuições), veio atender aos mandamentos da alínea d, do inciso III, do artigo 

146 da Constituição Federal, uma vez que reservou tratamento diferenciado e 

favorecido às micro e pequenas empresas no campo tributário77.  

 

O Simples Nacional possibilitou o recolhimento, a cada mês, mediante documento 

único de arrecadação, dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Desta forma, as empresas nele enquadradas 

efetuam o pagamento mensal e unificado dos seguintes tributos: I) Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; II) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI; 

III) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; IV) Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS; V) Contribuição para o PIS/PASEP; 

VI) Contribuição Patronal Previdenciária – CPP para a Seguridade Social; VII) 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS, e; VIII) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 

 

Insta registrar, neste ponto, que a normatização anterior, qual seja, a Lei nº 9.317, 

de 05 de dezembro de 1996, apesar de possibilitar à micro e pequena empresa o 

recolhimento mensal unificado de tributos e contribuições federais, fez constar, em 

seu artigo 4º, que o ICMS e o ISS poderiam (frise-se: apenas poderiam) ser 

incluídos no Sistema Integrado, desde que o Estado ou o Município viessem a aderir 

a ele mediante convênio. 

                              
76

 FABRETTI, Laudio Camargo. Simples Nacional: Estatuto Nacional das Microempresas – ME e das Empresas 
de Pequeno Porte – EPP: Regime Tributário Simplificado, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, Lei Complementar nº 124, de 14 de agosto de 2007. São Paulo: Atlas, 2007, p. 4. 
 

77
 O artigo 146 da Constituição de 1988 versa sobre a competência da Lei Complementar em matéria tributária. A 

mencionada letra  d foi incluída no rol de alíneas do inciso III pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003. 
Confiramos sua disposição: definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as 
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 
155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. 
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Isso ocorreu porque, nos ensinamentos de Aline Paladini Mammana Lavieri, em 

capítulo de obra especializada no assunto, intitulado como “Dos Tributos e 

Contribuições”,  

 

[...] à época, vigorava a limitação constitucional no sentido de 

que o Congresso Nacional, responsável por legislar no âmbito 

dos tributos federais, simplificando seus procedimentos, 

poderia fazê-lo apenas nesse âmbito, estando destituído de 

competência para tratar de impostos estatuais (ICMS) e 

municipais (ISS). Assim, a falta de uniformização acabou por 

gerar uma miscelânea de Convênios celebrados por Estados e 

Municípios, abrigando as mais diversas regras e imposições 

para que as empresas pudessem aderir aos sistemas criados.  

 

Omissis 

 

Com a edição da Emenda Constitucional nº42, de 19 de 

dezembro de 2003, a limitação conferida ao poder de legislar 

do Congresso Nacional foi alterada, tendo sido incorporado à 

Constituição Federal, não apenas o SIMPLES Federal, mas a 

possibilidade de sua instituição nos âmbitos estaduais e 

municipais. Ou seja, ao estabelecer novas diretrizes 

constitucionais, permitiu-se uma maior uniformização de regras 

e tributos a serem disciplinados através de normas gerais [...]78 

 

Quanto à importância da unificação de todos eles, Cairon Ribeiro dos Santos, em 

capítulo de livro de sua lavra, intitulado “Manual do Simples – Dos Tributos e 

Contribuições”, esclarece que a medida pode desonerar os custos e as atividades 

administrativas dos pequenos negócios 

 

O cálculo e o recolhimento de tributos é extremamente 

complexo, dado a enorme quantidade e variedade das guias de 
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 HENARES NETO, Halley (coord.) e outros. Comentários à Lei do Supersimples. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, pp. 66-67. 
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recolhimento específicas para cada tributo, que 

obrigatoriamente devem ser preenchidas e recolidas 

mensalmente pelas empresas. O custo financeiro e o custo 

com o pessoal qualificado que calcula o tributo e preenche a 

guia para pagamento é muito elevado, inviabilizando a 

atividade das pequenas pessoas jurídicas. Resulta disso é que 

as empresas acabam gastando muito dinheiro com os 

departamentos responsáveis pelo cálculo e preenchimento das 

guias de recolhimento, dinheiro esse que poderia ser aplicado 

na produção ou melhoria de condições gerais do negócio e do 

emprego79. 

 

 

Tais recolhimentos não excluem, contudo, a incidência dos seguintes impostos ou 

contribuições, os quais, quando devidos, deveriam acrescer os respectivos 

percentuais sobre a alíquota. São eles: I) Imposto sobre Operações de Crédito, 

Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF; II) Imposto 

sobre a Importação de Produtos Estrangeiros - II; III) Imposto sobre a Exportação, 

para o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados - IE; IV) Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural - IPTR; V) Imposto de Renda, relativo aos rendimentos 

ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável; VI) Imposto de 

Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienação de bens do ativo 

permanente; VII) Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 

Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF; VIII) Contribuição 

para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; IX) Contribuição para 

manutenção da Seguridade Social, relativa ao trabalhador; X) Contribuição para a 

Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte 

individual; XI) Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela 

pessoa jurídica a pessoas físicas; XII) Contribuição para o PIS/PASEP, COFINS e 

IPI incidentes na importação de bens e serviços. 

 

                              
79

 ALMEIDA, Amador Paes de. Comentários ao Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 37. 
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O valor unificado dos tributos devidos mensalmente pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte inscritas no Simples Nacional é determinado mediante a 

aplicação de percentuais – todos relacionados em anexos específicos da Lei 

Complementar nº 123 -, que variam conforme a respectiva faixa de receita bruta 

auferida.  

 

Importante notar que o usufruto dos incentivos tributários/fiscais estatuídos não mais 

depende da interpretação de uma diversidade de normas, como antes ocorria. 

Agora, basta que se enquadre como microempresa ou de empresa de pequeno 

porte, segundo as definições trazidas no próprio artigo 3º da Lei Complementar nº 

123/2006, observada a não incursão em qualquer proibição prevista no § 4º do 

mesmo artigo.   

 

3.2.2 A evasão motivada pela exclusão 

 

Detalhe que requer atenção especial consiste nas hipóteses de exclusão das micro 

e pequenas empresas do Simples Nacional, elencadas pelos artigos 28 a 32 da Lei 

Complementar nº 123/2006. Por eles, as MPEs são enquadradas, reenquadradas ou 

desenquadradas de acordo com o seu faturamento. 

 

Dependendo da causa de exclusão, a MPE deverá recolher tributos seguindo os 

parâmetros definidos em outros regimes tributários (lucro presumido ou real), fato 

que nos induz a uma necessária reflexão e inevitável crítica acerca da sistemática 

adotada. 

 

Ora, uma vez simplificado o recolhimento de impostos, o que, na maioria das vezes 

pode mesmo constituir uma benesse – tanto em termos de economicidade quanto de 

desburocratização – a permanência nesse regime pode tornar-se assaz sedutora, 

propiciando uma situação cômoda e confortável, mesmo para aquelas empresas 

que, pelo sucesso de seu faturamento, estariam obrigadas a abandonar o Simples 

Nacional. 
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Não há nenhum incentivo para que as empresas cresçam e assumam condições 

empresariais de médio ou grande porte, pois, se assim for, perderão as benesses 

típicas das empresas menores. 

 

O que se espera – no contexto do tão almejado desenvolvimento nacional – é que 

as empresas realmente faturem mais, cresçam, amparem mais mão de obra e 

aqueçam, cada vez mais, a economia. Não há qualquer pretensão (assim 

esperamos) de que fiquem estagnadas na condição de micro ou pequena, de 

hipossuficiente, carecedora de ajuda, tratamento diferenciado, etc. Contudo, não há 

um mecanismo, sequer, que estabeleça um plano de crescimento, onde os 

patamares de faturamento, ao serem elevados, possam amparar os 

empreendimentos em desenvolvimento, com incentivos tributários adequados a essa 

fase de alavancagem80.  

 

Esse raciocínio redunda em uma constatação desagradável e nada consoante com 

a pretensão constitucional de apoio aos pequenos negócios, qual seja, as empresas 

em desenvolvimento, que veem seus faturamentos sendo elevados, criarão múltiplos 

mecanismos evasivos para não serem desenquadradas do regime único de 

arrecadação, o que significa afirmar que o apoio ao polo mais fraco da relação de 

mercado por estar sendo desvirtuado pela própria limitação da lei.  

 

3.2.3 Atividades vedadas: uma inconstitucionalidade acolhida pelo Supremo 

Tribunal Federal 

 

Em que pese tenha o Simples Nacional avançado bastante se comparado ao seu 

antecessor, configurando um importante instrumento para a sobrevivência das 

pequenas empresas brasileiras, a Lei Complementar nº 123/2006 ainda deixou de 

fora de seu regime várias empresas do segmento, em razão das atividades que 

exercem, submetendo-as ao mesmo tratamento jurídico aplicável às empresas de 

maior porte.  
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 Este termo é comumente usado no cotidiano dos colaboradores do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas no Estado de São Paulo, quando nomeiam seus produtos e serviços destinados ao apoio 
do segmento dos pequenos negócios. Um exemplo dessa aplicação é o programa de “Alavancagem 
Tecnológica”. 
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Vale dizer: para o atual estatuto, não é suficiente que as pequenas empresas 

incorram nos patamares de receita bruta anual definidos. É preciso, ainda, que não 

exerçam uma das seguintes atividades: 

 

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional 

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na 

forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de 

pequeno porte: 

I - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de 

serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e 

riscos, administração de contas a pagar e a receber, 

gerenciamento de ativos (asset management), compras de 

direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou 

de prestação de serviços (factoring); 

(...) 

VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e 

interestadual de passageiros; 

VII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou 

comercializadora de energia elétrica; 

VIII - que exerça atividade de importação ou fabricação de 

automóveis e motocicletas; 

IX - que exerça atividade de importação de combustíveis; 

X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de: 

a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de 

fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes;  

b) bebidas a seguir descritas:  

1 – alcoólicas;  
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2 – refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas;  

3 – preparações compostas, não alcoólicas (extratos 

concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de 

bebida refrigerante, com capacidade de diluição de até 10 (dez) 

partes da bebida para cada parte do concentrado;  

4 – cervejas sem álcool; 

XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços 

decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza 

técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua 

profissão regulamentada ou não, bem como a que preste 

serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de 

qualquer tipo de intermediação de negócios; 

XII - que realize cessão ou locação de mão de obra; 

XIII - que realize atividade de consultoria; 

XIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação de 

imóveis; 

XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, 

exceto quando se referir a prestação de serviços tributados 

pelo ISS; 

 

Percebe-se que, embora o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte tenha poupado da exclusão uma série de atividades outrora 

eliminadas das benesses pelas leis anteriores, o rol se mantém bastante extenso, 

impedindo que o tratamento diferenciado abarque um número ainda maior de 

empresas que o merecem, sendo oportuno o registro do comentário feito por Sidnei 

Barjud, em capítulo de obra especializada no assunto, intitulado como “Das 

Vedações ao Ingresso no Simples” 

 

Assim é que a Lei Complementar nº 123/2006 ficou longe de 

atender a todos os anseios de nosso empresariado de micro e 
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pequeno porte, mantendo uma série de vedações ao sistema, 

enquanto o que se esperava é que todas as atividades 

passassem a poder aderir ao sistema, bastando para tanto 

estender uma solução realmente “supersimples” de dar 

tratamento diferenciado [...]81 

 

 

Torna-se duvidosa, diante da ótica da isonomia, a exclusão de microempresas e 

empresas de pequeno porte do tratamento tributário favorecido, com base nas 

atividades por elas exercidas, o que, nas palavras de Debora Sotto, além de não 

constituir meio idôneo para a constatação de hipossuficiência econômica frente aos 

outros agentes de maior porte, afronta a própria livre iniciativa  

 

De fato, a negativa do tratamento tributário diferenciado não 

pode decorrer da espécie de atividade exercida pela empresa, 

não apenas porque o critério atividade não é idôneo para a 

determinação da hipossuficiência econômica da empresa em 

face dos concorrentes de maior porte, mas por afrontar, 

francamente, o princípio da livre iniciativa82. 

 

No lugar da busca por uma solução legal que oferecesse a todo empresário da micro 

ou da pequena empresa, indistintamente, a oportunidade de participar dessa 

sistemática de arrecadação unificada, insistiu-se na manutenção desse sistema 

viciado de vedações, restando evidente a preocupação de não perder a arrecadação 

advinda de determinadas atividades, o que viola importantes princípios 

constitucionais, tais como o da igualdade tributária (artigo 150, II), que veda 

expressamente aos entes tributantes instituir tratamento desigual a contribuintes em 

situação de equivalência, e também o princípio da capacidade contributiva (artigo 

145, § 1º), porquanto que deveria ser proporcional o imposto segundo a capacidade 

econômica do contribuinte. 
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 HENARES NETO, Halley (coord.) e outros. Comentários à Lei do Supersimples. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, pp. 127. 
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 SOTTO, Debora. Tributação da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 84. 
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E o que é pior. A mais alta Corte de Justiça do Brasil, a guardiã da Constituição 

Federal, entendeu ser possível a vedação do ingresso no Simples Nacional, pautada 

nas atividades exercidas pelo contribuinte.  

 

Tudo teve início ainda na vigência do antigo Estatuto das Micro e Pequenas 

Empresas, Lei nº 9.317/1996, a qual há quase duas décadas, já trazia em seu bojo 

muitas vedações ao então denominado Simples Federal, o que motivou a 

propositura de uma Ação Declaratória de Inconstitucionalidade83, cuja tese 

sustentada era a da violação aos princípios que já comentamos (igualdade tributária 

e capacidade contributiva), em função da distinção não derivar das condições 

econômicas das empresas, mas das atividades por elas exercidas. 

 

A autora da declaratória foi a Confederação Nacional das Profissões Liberais, que 

atacou, especificamente, o artigo 9º, inciso XIII do diploma pretérito, cuja vedação 

recaía sobre profissionais que dependem de habilitação legal para exercerem suas 

profissões. 

 

Em 2002 a ação foi julgada improcedente – e a vedação, por sua vez, constitucional 

–, sob o argumento central de que há diferença entre profissionais que possuem a 

mencionada habilitação e aqueles que não a possuem, o que fundamentaria o 

tratamento tributário desigual (em defesa do mais fraco), em consonância com o 

princípio da capacidade tributária84. 

 

Na ordem da ementa do acórdão, a ofensa aos princípios inexistia porque tratavam-

se de micro e pequenas empresas com capacidade contributiva distinta, cujos sócios 

reuniam (pela habilitação profissional que lhes exige a lei), plenas condições de 

disputar o mercado de trabalho sem assistência do Estado85. 

 

Um voto divergente merece destaque, por entender que “o dado básico fundamental 

para gozar do benefício fiscal [...] é a pequena empresa ter renda bruta inferior a um 
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 Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 1.643-1. 
84

 Esse o entendimento do Ministro Relator Maurício Corrêa, em voto acompanhado pela maioria dos Ministros. 
85

 Acórdão publicado em 14 de março de 2003. 
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determinado quantum”86. 

 

No posicionamento de Debora Sotto, com o qual comungamos, o correto elemento 

para diferenciação do porte da empresa é a receita bruta, e nenhum outro 

 

 A finalidade da discriminação realizada pela Lei Federal nº 

9.317/1996 e secundada pela Lei Complementar nº 123/2006 é 

garantir que seja conferido tratamento tributário diferenciado 

apenas às empresas que efetivamente exerçam atividades 

econômicas de pequeno porte.  

O meio adotado, ou seja, a exclusão dos profissionais liberais 

do tratamento diferenciado, não serve à promoção da 

finalidade, vez que, como vimos, a Constituição Federal 

implicitamente impõe a receita bruta como único elemento de 

discriminação possível para determinação do porte da atividade 

empresarial87. 

 

 

Contudo, ainda que se considere que a Carta Magna não tenha eleito este único 

critério de discriminação, a autora elenca outras possibilidades 

 

[...] o legislador dispunha de outros meios menos restritivos aos 

direitos fundamentais dos contribuintes para determinar os 

destinatários do tratamento tributário diferenciado, tais como: 

patamar máximo de lucro, número máximo de empregados por 

estabelecimento, entre outras grandezas indicativas do porte 

da atividade econômica empresarial88.  

 

Para André Ramos Tavares nem isso é possível, haja vista que 

 

Considerando-se, pois, o critério único válido da receita anual 

bruta, as microempresas e empresas de pequeno porte – 

                              
86

 O voto divergente emanou do Ministro Carlos Velloso, para quem a decisão de seus colegas parecia afrontar 
os princípios até aqui descritos. 
87

 SOTTO, Debora. Tributação da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. São Paulo: Quartier Latin, 

2007, p. 91. 
88

 Ibidem, mesma página. 



 

 98 

alheias a quaisquer outros fatores de diferenciação, tais como 

ramo de atividade, números de empregados etc. – devem obter 

idêntico regime jurídico. 

 

Omissis 

 

[...] só será admissível constitucionalmente o critério da renda, 

sem que a ele se possa seguir qualquer outro novo critério, ou 

mesmo agregar-se-lhe alguma outra tipologia89. 

 

É no cenário que ora expusemos, onde gravitam mecanismos evasivos e vedações 

inconstitucionais, que se insere a tentativa de simplificar as obrigações tributárias 

das pequenas empresas no Brasil. Parece mesmo que o arcabouço 

infraconstitucional teve, em seu nascedouro, uma pretensa concessão de benesses 

à parcela hipossuficiente do mercado, mas que segue contaminado por subterfúgios 

que escapam e manipulam os contornos constitucionais, tornando duvidosa a 

efetividade do tratamento diferenciado.  

 

 

3.3 Sobre o Acesso aos Mercados 

 

 

Uma importante inovação, no contexto do tratamento diferenciado e favorecido aos 

fornecedores de menor porte, foi sem dúvida aquela disciplinada pelo Capítulo V da 

Lei Complementar nº 123/2006, que inseriu disposições antes nunca vislumbradas 

no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se do “Acesso aos Mercados”, cujas 

medidas objetivam aumentar a participação do segmento no âmbito das “aquisições 

públicas”, promovidas pelos órgãos sujeitos a adquirir bens e serviços por meio de 

licitações. 

 

Já é possível deduzir, em razão do exposto, que a questão que ora começamos a 

enfrentar – acesso aos mercados – modificou significativamente a rotina das 

                              
89

 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico, p. 228. 
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licitações, especialmente quando, dentre os concorrentes, encontrarem-se as 

pequenas empresas. 

 

É que a disciplina jurídica das licitações foi substancialmente alterada com o advento 

da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte) e, a partir de uma análise sistemática das inovações, é 

possível constatar que, em sede de licitações, as mesmas se resumem em três 

grandes categorias. Vejamo-las: (i) alteração na fase de habilitação, vez que 

possibilita a correção de documentos por parte das microempresas e empresas de 

pequeno porte (artigos 42 e 43); (ii) alteração no julgamento das propostas, criando 

uma forma de empate fictício (artigos 44 e 45) e; (III) possibilidade de instaurar 

licitações diferenciadas, destinadas, exclusivamente, ao segmento dos pequenos 

negócios (artigos 47 a 49). 

 

Em momento oportuno, para ilustrarmos as inovações, apartaremos a modalidade 

“Pregão” das demais modalidades, haja vista que sua ritualística é bastante 

diferenciada e, além disso, abarca a maior parte dos procedimentos licitatórios 

promovidos pelos órgãos compradores. 

 

3.3.1 Habilitação em licitações: uma diminuta gorjeta temporal e a 

interpretação limitativa dos órgãos contratantes 

 

Comecemos a análise da habilitação nas licitações, cujo conceito deste ato é muito 

bem descrito por Marçal Justen Filho 

 

A titularidade das condições do direito de licitar é 

denominada, usualmente, de “habilitação”. No entanto, 

o vocábulo também é utilizado para indicar tanto a fase 

procedimental de avaliação das condições de licitar 

como a decisão proferida pela Administração. 

Na acepção da fase procedimental, a habilitação 

consiste no conjunto de atos orientados a apurar a 
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idoneidade e a capacitação de sujeito para contratar 

com a Administração Pública90. 

 

 

Em outra passagem de sua obra, o autor complementa seus dizeres afirmando que 

 

 

A prova de habilitação jurídica corresponde à 

comprovação de existência, da capacidade de fato e da 

regular disponibilidade para exercício das faculdades 

jurídicas. Somente pode formular proposta aquele que 

possa validamente contratar. 

 

Omissis 

 

Encontra-se em situação de habilitação jurídica o sujeito 

que, em face do ordenamento jurídico, preenche os 

requisitos necessários à contratação e execução do 

objeto91. 

 

Em palavras precisas, Jair Eduardo Santana e Edgar Guimarães assim traduzem o 

ato   

 

Habilitação, para fins de licitação, é - grosso modo – a 

via pela qual a Administração Pública avalia diversos 

aspectos do seu futuro contratado92. 

 

 Assim, a habilitação das empresas proponentes em uma licitação é tema 

severamente disciplinado pela Lei Federal nº 8.666/1993, que segrega o ato sob 

quatro aspectos (artigo 27). São eles: (i) habilitação jurídica, onde se exige, em 

apertada síntese, os atos de constituição da empresa, seus respectivos registros e a 

                              
90

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 
2008, p. 374. 
91

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 
2008, p. 385. 
92

 SANTANA, Jair Eduardo e GUIMARÃES, Edgar. Licitações e o Novo Estatuto da Pequena e Microempresa: 
Reflexos Práticos da LC nº 123/06. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 56. 
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identificação de seus sócios/proprietários (artigo 28); (ii) regularidade fiscal, por meio 

da qual se verifica a existência, ou não, de pendências junto às Fazendas Públicas 

nas três esferas de governo e Receita Federal, além da Seguridade Social e Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (artigo 29); (iii) qualificação técnica, que pode ser 

resumida na comprovação de capacidade técnica para prestar os serviços licitados, 

mediante a apresentação de atestados emitidos por pessoas jurídicas para quem a 

empresa candidata à licitação já tenha executado serviços semelhantes (artigo 30) e, 

por fim; (iv) qualificação econômico-financeira, a qual deve ser comprovada 

mediante a apresentação do balanço patrimonial, certidão negativa de falência ou 

concordata e garantias contratuais (artigo 31). 

 

Percebe-se que o rol de documentos para participar de uma contratação pública 

(licitação) é assaz extenso e, não por outra razão, o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/2006) 

ofereceu uma benesse em favor desses segmentos no que diz respeito à 

possibilidade de correção documental, caso se sagre vencedora de uma licitação. 

Segue disposição nesse sentido: 

 

Art. 43 – As microempresas e empresas de pequeno 

porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1º - Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa. 
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O que parece ser uma política pública destinada a beneficiar os pequenos negócios 

no âmbito das aquisições do Poder Público é, a bem da verdade, uma falácia, uma 

medida que não se torna efetiva e, tampouco, benéfica. É fato notório e estreme de 

dúvidas que não são raras as ocasiões em que órgãos como a Receita Federal e 

INSS lançam débitos ou cobranças em desfavor dos contribuintes, os quais sequer 

tem conhecimento dos respectivos fatos geradores, ou porque há muito ocorreram, 

ou, até mesmo, porque nem mesmo são reais, não ultrapassando a esfera do 

equívoco por parte dos entes arrecadadores.  

 

Em situações tais, é inconcebível acreditar que uma pequena empresa possa 

participar de uma licitação, apresentando na fase de habilitação uma certidão 

positiva de débitos e, sagrando-se vencedora, possa negociar ou quitar o débito (ou 

mesmo desfazer o mal entendido) em tão exíguo interregno temporal (dois dias 

úteis). Trata-se de possibilidade irreal! 

 

Pretendeu o legislador aplicar o tratamento diferenciado infraconstitucionalmente, 

mas sem sucesso. Não concedeu ao segmento dos pequenos negócios nada além 

de uma diminuta gorjeta, que não efetiva os propósitos do Texto Maior, deixando 

para trás seus verdadeiros propósitos, sobretudo o de equalizar as forças e as 

possibilidades de compra e pagamento que muito se diferenciam entre grandes e 

pequenos, entre ricos e pobres. 

 

Qual teria sido – no pensamento do legislador infraconstiucional – a verdadeira 

serventia do prazo que deixou como legado às pequenas empresas insertas no 

competitivo mundo das licitações públicas? Desejava ele possibilitar meramente a 

juntada de um documento esquecido ou, quem sabe, trazer ao processo da licitação 

uma negativa fiscal que se sabia, de antemão, estava na iminência de ser expedida? 

É bastante provável que sim, eis que a suposta benesse não foi além disso. 

 

Não bastasse a insignificância da esmola temporal para regularização de 

documentos, não podemos perder a oportunidade para esclarecer que o dispositivo 

em análise tem sido objeto de interpretação limitativa por parte dos órgãos 

licitadores e, com pesar, por parte da doutrina especializada, que se orientam no 

sentido de que a possibilidade de regularização documental estaria restrita aos 
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documentos de regularidade fiscal, vale dizer: aqueles por meio dos quais se afere a 

existência, ou não, de pendências junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, Receita Federal, Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço 93. 

 

Tais premissas hermenêuticas segundo as quais as pequenas empresas teriam a 

possibilidade de regularizar documentos de habilitação de natureza estritamente 

fiscal parecem ignorar a irradiação dos valores constitucionais por todo o 

ordenamento jurídico. 

 

Nesse sentido, ver nosso “A possibilidade de correção de documentos estritamente 

fiscais por parte da microempresa e da empresa de pequeno porte nas licitações: 

uma afronta aos ditames constitucionais?”, que propõe uma reflexão a partir dos 

verdadeiros anseios da Ordem Econômica 

 

[...] tendo a Lei Complementar nº 123/2006 permitido 

expressamente a possibilidade de corrigir documentos 

de regularidade fiscal – o que alcança, até mesmo, a 

regularidade perante a Seguridade Social, assaz 

importante sob o ponto de vista social –, por qual razão 

não poderia a microempresa ou a empresa de pequeno 

porte, ao ser declarada vencedora de uma licitação, 

corrigir documentos de importância restrita às partes 

contraentes, tal como uma certidão negativa de 

falências ou um atestado de qualificação técnica, por 

exemplo? A impossibilidade decorreria do fato de que 

tais documentos pertencer a rol diverso do da 

regularidade fiscal? 

Não é razoável, juridicamente, que somente parte da 

habilitação das micro e pequenas empresas seja 

passível de correção, porque, estendida essa 

possibilidade a qualquer tipo de documento, inexiste 

prejuízo às partes, tampouco ao interesse público. 

                              
93

 Nesse sentido, ver Jair Eduardo Santana e Edgar Guimarães, segundo os quais: “A prerrogativa conferida às 
ME/EPP diz respeito tão-somente à parcela da habilitação, a chamada regularidade fiscal” (Ob. cit., p. 55). 



 

 104 

Existe, pois, respeito aos anseios perseguidos pela Lex 

Mater94.  

 

 

De se questionar, portanto, a legitimidade da interpretação limitativa colidente à 

possibilidade, ampla e irrestrita, de regularização documental por parte das 

microempresas e empresas de pequeno porte por ocasião de suas participações em 

certames concorrenciais, afinal, o que se espera é que, no âmbito nos princípios 

constitucionais que orientam a ordem econômica, prosperem os atos que os 

homenageiam.  

 

Pelo jeito, a efetividade das políticas públicas é, em maior ou menor grau – neste 

caso específico -, afetada por tais interpretações equivocadas, pormenores que, 

agrupados, alcançam uma nefasta dimensão que em muito colabora para embaraçar 

ainda mais a rotina das empresas de pequeno porte. 

 

Por sorte, entidades de fomento ao empreendedorismo e apoio ao segmento dos 

pequenos negócios, como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no 

Estado de São Paulo, têm disciplinado muito bem a matéria, sem arredar o pé dos 

mandamentos da Lei Magna, dispondo em seus atos convocatório que  

 

e) As microempresas e empresas de pequeno 

porte não estão desobrigadas da apresentação 

de nenhum documento de habilitação constante 

deste edital. Entretanto, qualquer 

irregularidade documental (capítulo IV, 

subitens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4) poderá ser 

corrigida no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados do ato de declaração da vencedora do 

certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério do Órgão de Julgamento da licitação, 

sob pena da perda do direito à contratação, sem 

                              
94

 OSÓRIO, Carlos Willians. A possibilidade de correção de documentos estritamente fiscais por parte da 
microempresa e da empresa de pequeno porte nas licitações: uma afronta aos ditames constitucionais? Revista 
Zênite – Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, nº 229, p. 247-251, mar. 2013. 
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prejuízo da possível aplicação da penalidade 

consistente na suspensão do direito de licitar ou 

contratar com o Sistema SEBRAE pelo prazo de 

até 02 (dois) anos95. (grifamos) 

 

Importante esclarecer que os itens com os nossos destaques na citação acima 

correspondem não somente à regularidade fiscal, mas a qualquer documento 

necessário à habilitação no certame, tais como atos constitutivos, qualificação 

técnica e econômico-financeira, cuja redação é assim disposta 

 

       1.1. Habilitação jurídica 

1.1.1. Ato constitutivo e alterações (ou 

consolidação), registrados no órgão competente. 

1.1.2. O objeto social da pessoa jurídica, 

constante de seu ato constitutivo, deverá ser 

compatível com o objeto desta licitação. 

       1.2. Qualificação técnica 

1.2.1.Apresentação de atestado(s) de 

qualificação técnica, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a licitante tenha executado 

serviço semelhante ao objeto desta licitação. 

       1.3. Qualificação econômico-financeira 

1.3.1. Certidão Negativa de Falência, expedida 

pelo distribuidor da sede do licitante.  

       1.4. Regularidade fiscal  

1.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica (CNPJ), referente à sede da 

empresa e filiais envolvidas na prestação dos 

serviços. 

1.4.2. CND (certidão negativa de débitos), 

expedida pelo INSS. 

                              
95

 Edital do Pregão Eletrônico nº 28/2013, Processo nº 1320/2012, destinado à contratação de contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros, sob regime de fretamento 
eventual em ônibus, micro-ônibus e van com motorista, p. 6. Disponível em 
http://www.sebraesp.com.br/index.php/licitacoes/2-uncategorised/4074-licitacoes-andamento. Acesso em 30 de 
maio de 2013. 

http://www.sebraesp.com.br/index.php/licitacoes/2-uncategorised/4074-licitacoes-andamento
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1.4.3. CRF (certificado de regularidade do 

FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal. 

1.4.4. Certidão conjunta negativa de débitos 

relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 

União, expedida pela Receita Federal do Brasil. 

1.4.5. Prova de inscrição no cadastro de 

contribuintes Municipal. 

1.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda 

Municipal, relativa ao ISS (imposto sobre 

serviços). 

1.4.7. Prova de regularidade com a Fazenda 

Estadual96. 

 

De outra parte, é de se consignar o funesto quadro que se abate sobre a rotina dos 

pequenos negócios – especialmente quando pretendem submergir no mundo das 

licitações públicas. Queremos dizer que a projeção das normas constitucionais sobre 

os fatos que pretendeu regular nem sempre vai alcançar materialização efetiva com 

a conduta positiva da Administração Pública. É o que se extrai dos atos 

convocatórios publicados por inúmeras entidades públicas licitadoras, as quais 

limitam os efeitos da benesse à regularização de documentos de natureza 

estritamente fiscal. Confiramos um exemplo: 

 

f) Para habilitação de microempresas ou empresas de 

pequeno porte, não será exigida comprovação de 

regularidade fiscal, mas será obrigatória a 

apresentação dos documentos indicados no subitem 

1.2 alíneas “a”” a “e” do item IV deste Edital, ainda 

que os mesmos veiculem restrições impeditivas à 

referida comprovação. 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e 

condições estabelecidos no Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

[...] 

                              
96

 Edital cit., p. 3. 

Modelos%20para%20apresentação%20-%20certidão%20municipal.pdf
Modelos%20para%20apresentação%20-%20certidão%20municipal.pdf
Modelos%20para%20apresentação%20-%20certidões%20estaduais.pdf
Modelos%20para%20apresentação%20-%20certidões%20estaduais.pdf
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10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f”, do 

subitem 9 deste item V, deverá comprovar sua 

regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo da aplicação das sansões 

cabíveis. 

11. A comprovação de que trata o subitem 10 deste V 

deverá ser efetuada mediante a apresentação das 

competentes certidões negativas da débitos, ou 

positivas com efeito de negativa, no prazo de 2 (dois) 

dias úteis, contando a partir do momento em que a 

licitante vencedora possa comprovar a regularidade 

fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 deste item V97. 

 

Registre-se que os itens com os nossos destaques na citação acima correspondem 

somente à regularidade fiscal, não permitindo que os demais documentos 

necessários à habilitação no Pregão, tais como atos constitutivos, qualificação 

técnica e econômico-financeira também sejam corrigidos pelas pequenas empresas 

candidatas ao certame. Confiramos, pois, a redação do supra transcrito subitem 1.2 

alíneas “a”” a “e” do item IV deste Edital  

 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes 

Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicílio 

da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame; 

                              
97

 Edital do Pregão Eletrônico nº 25/2013, Processo nº 001.0216.000509/2013, promovido pela Secretaria do 
Estado da Saúde, com o propósito de contratar empresa para fornecimento de medicamentos, p. 8. Disponível 
em https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/edital/becprp16001. Acesso em 30 de maio de 2013. 
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c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda 

Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da 

licitante; 

d) certidão de regularidade de débito para com o 

Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

e) Certidão conjunta negativa de débitos relativa a 

tributos federais e dívida ativa da União98. 

 

Mas, entre boas e más interpretações sobrevive o empresário de empresa de 

pequeno porte, sobretudo com o apoio do Poder Judiciário, que, neste particular 

aspecto, tem apoiado bastante o segmento, atento aos ditames constitucionais. 

Verifiquemos, pois, trechos da sentença emanada pelo Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública, nos autos do Mandado 

de Segurança nº 2447/053.07.139284-9, onde figurávamos como autoridade 

coatora99, no exercício do poder de julgar uma licitação pública, e aplicamos a 

benesse a favor de uma das partes, possibilitando a correção de documento não 

fiscal, vale dizer: de um atestado de capacidade técnica. Preferimos manter em 

segredo o nome das partes concorrentes do certame (litigantes na ação 

mandamental), por questão de privacidade e, também, por desinteressar aos 

propósitos desta pesquisa. Vejamos: 

 

No mérito, dispõe a Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006, que estabelece normas gerais relativas ao 

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado 

às microempresas e empresas de pequeno porte no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

 

Omissis 

                              
98

 Edital cit., p. 4. 
99

 Por uma questão procedimental e meramente ritualística, todo mandado de segurança precisa contar com uma 
“autoridade coatora”. Mas nem sempre é assim. Coator mesmo é aquele que deturpa os mandamentos 
constitucionais, mitigando os benefícios assegurados ao segmento. 
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No caso dos autos, o edital fixou o prazo improrrogável 

de quatro (4) dias úteis, ou seja, os dois ordinários mais 

dois de eventual prorrogação. 

Ora, desde o momento em que adquiriu o caderno do 

edital já tinha conhecimento da regra que agora 

impugna, quando deveria tê-lo feito 

administrativamente, nos termos do artigo 41, § 2º, da 

lei nº 8.666/93 e conforme consta do caderno por ela 

adquirido. 

As irregularidades foram sanadas. 

Da mesma forma, o documento apresentado pela 

concorrente vencedora comprovou sua experiência na 

prestação do serviço licitado. 

 

3.3.2 O empate fictício e seu impacto no julgamento das propostas: uma 

situação imaginária que equaliza forças, mas que comporta métodos evasivos 

 

Partindo, agora, rumo ao segundo tema inerente às licitações, destacamos que o 

Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Lei 

Complementar nº 123/2006) criou uma situação na qual considera “artificialmente 

empatadas propostas que originalmente assim não estariam à vista de suas 

expressões concretas e reais”100. (destaques do original) 

 

De fato, a LC nº 123/06 cria artificialmente um empate na hipótese em que uma 

pequena empresa oferte uma proposta superior em até 5 % (cinco por cento) ou 

10% (dez por cento) em relação à proposta ofertada por uma concorrente de médio 

ou grande porte. Confiramos os dispositivos em questão: 

  

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte.  

                              
100

 SANTANA, Jair Eduardo e GUIMARÃES, Edgar. Licitações e o Novo Estatuto da Pequena e Microempresa: 
Reflexos Práticos da LC nº 123/06. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 40. 
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§ 1º. Entende-se por empate aquelas situações em que 

as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% 

(dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

§ 2º. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual 

estabelecido no § 1º deste artigo será de 5% (cinco por 

cento) superior ao melhor preço. 

 

 

Compreendamos, por meio de um exemplo, como essa situação ocorreria em um 

certame da modalidade pregão – o qual é caracterizado pela etapa de lances, onde 

o vencedor é aquele que oferta o menor preço – seja ele presencial ou no ambiente 

internet (eletrônico): 

 

Empresa A (média ou grande empresa) R$ 100.000,00 

Empresa B (micro ou pequena empresa) R$ 105.000,00 

 

 

No arquétipo utilizado, embora a empresa A, de maior porte, tenha ofertado proposta 

com menor valor, a segunda classificada (empresa B), além de ostentar a condição 

empresarial de microempresa ou empresa de pequeno porte, posicionou sua 

proposta no intervalo de até 5% (cinco por cento) com relação à sua concorrente, 

configurando a hipótese do empate fictício. 

 

Nas demais modalidades licitatórias – especialmente na concorrência, na tomada de 

preços e no convite, posto que nelas se enquadra perfeitamente o critério de 

julgamento de propostas pelo menor valor –  a ritualística é idêntica, com exceção do 

intervalo entre as ofertas, que se eleva para 10% (dez por cento). 

 

Notemos que o fenômeno aqui tratado tem lugar somente após o encerramento da 

disputa valorativa, quando, no pregão, finda a fase de lances ou, nas demais 

modalidades, após abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, 

culminando na ordem classificatória crescente.  
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E a resolução do caso é, em termos ritualísticos, pacífica e bastante objetiva. 

Confiramos: 

 

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei 

Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 

bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado; 

 

Estamos diante, portanto, de um empate que não é real, porque não existem dois 

elementos (diga-se: propostas) em situação de verdadeira equivalência (já que uma 

geralmente é maior que a outra), mas em situação imaginária, fingida e simulada de 

igualdade de valores. O remédio, como vimos, é o desempate, puro e simples, 

mediante a prerrogativa do pequeno empresário cobrir a oferta de seu concorrente 

de porte mais avantajado.  

Nem tudo é tão simples, contudo. Para a criatividade evasiva não existe remédio, 

mas imaginação fingida e (dis) simulada dos valores constitucionais. 

 

Primeiro, é de se registrar que, não raro, no âmbito das contratações administrativas, 

existe certa resistência (de caráter subjetivo, vontade, desejo) em contratar 

pequenas empresas para a assunção dos grandes negócios promovidos pelos entes 

públicos. Está entranhando no pensamento do administrador a ideia de que um 

empreendimento com diminuta estatura não é capaz de desempenhar bons 

trabalhos ou fornecer bens de qualidade. 

 

Aliado a esse pensamento, existe um lapso legislativo resultante de um entrechoque 

entre a lei do pregão (10.520/2002) e o Estatuto da Micro e Pequena Empresa (Lei 

nº 123/2006), cuja interpretação (e efetiva aplicação) desavisada gera a ineficácia da 

medida assegurada em favor dos pequenos. 
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Devemos lembrar que a lei do pregão, supra, traça o rito a ser seguido no 

julgamento das propostas, in verbis 

 

Art. 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a 

convocação dos interessados e observará as seguintes 

regras:  

 

[...] 

 

XI – examinada a proposta classificada em primeiro 

lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro 

decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; 

 

[...] 

 

XVII – nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o 

pregoeiro poderá negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido preço melhor; 

(grifamos) 

 

Ora, se de um lado é criado um mecanismo para empatar grandes e pequenos, de 

outro é concedida uma verdadeira autorização evasiva a esse direto de preferência, 

porquanto que, finda a disputa, poderá o julgador do certame negociar preço mais 

vantajoso com a empresa maior (quando classificada em primeiro lugar), a qual, 

oportunizando distanciar-se do intervalo que a igualava à sua concorrente de menor 

porte, certamente ofertará valor não abarcado pelo percentual de que trata a lei.  

 

De nada adiantou, portanto, criar um estatuto que acode um segmento se a lei que 

rege determinada situação de incidência não absorve o comando almejado. 

Subterfúgios como estes engrandecem o subjetivismo negativo do não querer 

contratar microempresas ou empresas de pequeno porte, ao mesmo tempo que 

enfraquecem o segmento no acesso a esse milionário mercado constituído pelos 

negócios públicos.  
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Não poderíamos deixar de mencionar, in bonam partem, algumas particularidades 

de sistemas que processam os pregões na versão eletrônica, os quais são muito 

eficientes e impedem práticas dessa estirpe, como é o caso da Bolsa Eletrônica de 

Contratações do Governo do Estado de São Paulo, cujo manual da “Autoridade 

Competente – Pregoeiro” assim estabeleceu aos seus usuários (servidores públicos 

contratantes): 

 

 

          15. DIREITO DE PREFERÊNCIA 

                    

     Omissis 

 

 Ao término da etapa de lances, o sistema 

identificará, automaticamente, os licitantes nas 

condições de ME, EPP ou Cooperativa com 

direito de preferência. 

 Para iniciar o prazo de cinco minutos, assinale o 

item 

 Clique em Iniciar direito de preferência. 

 

Omissis 

 

 O sistema informará que está iniciado o direito 

de preferência para o item selecionado 

 

Omissis 

 

16. NEGOCIAR A MELHOR OFERTA DE PREÇOS 

– AÇÃO DO PREGOEIRO101 

 

Evidencia-se, pois, que o sistema eletrônico obriga, em primeiro lugar, o exercício do 

direito de preferência para, somente então, possibilitar o início da fase de 

negociação. O exemplo supra transcrito mostra que as fases são numeradas 

                              
101

 Manual do Pregão Eletrônico. Autoridade Competente (Pregoeiro). Assistência Técnica da Coordenadoria de 

Entidades Descentralizadas e de Contratações Eletrônicas – CEDC. Governo do Estado de São Paulo. 
Secretaria da Fazenda. São Paulo: 2012, pp. 60-62. 
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sequencialmente como 15 (Direito de Preferência) e 16 (Negociar a melhor oferta de 

preços – ação do Pregoeiro). O aparato evita a inversão dos atos, sem o qual 

resultaria em ofensa ao direito do licitante de pequeno porte. 

 

Iniciativas como essas merecem aplausos, mas não enterram de vez o problema, 

como deveriam, não só por amor ao tema em estudo (o apoio aos pequenos 

negócios), mas também por uma questão de cidadania (no que tange à preservação 

do erário), afinal, como se sabe, as grandes obras públicas - tão milionárias quanto 

faraônicas, que poderiam elevar o capital e fazer crescer inúmeras pequenas 

empresas -, estas não são realizadas por meio do pregão, por impedimento legal 

expresso102, mas pelas clássicas modalidades presenciais, que nada têm de 

econômicas e dão margem a uma sementeira de abusos e irregularidades. Nestas, 

pode-se afirmar, subsiste com grande força a possibilidade de se praticar o modelo 

evasivo em comento. 

 

3.3.3 A eficácia imediata da norma e seu alcance para além da Administração 

Pública 

 

Impende destacar, neste trecho de nossa pesquisa, os comentários de Jair Eduardo 

Santana e Edgar Guimarães acerca da eficácia e abrangência das normas até aqui 

estudadas, segundo os quais 

 

[...] as normas consignadas nos artigos 42 a 45 são de 

eficácia plena e imediata, ou seja, encontram-se 

produzindo efeitos no mundo jurídico desde a 

publicação da LC nº 123/06 (DOU, 15 de. 2006). Sendo 

assim, por ocasião do processamento/julgamento de 

licitações instauradas a partir daquela data, todas as 

entidades da Administração Pública, de qualquer esfera 

governamental, estão obrigadas a prestar total 

obediência a tais dispositivos103. 

                              
102

 Neste sentido o artigo 5º do Decreto nº 3555/2000: “A licitação na modalidade de pregão não se aplica às 
contratações de obras e serviços de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral, que 
serão regidas pela legislação geral da Administração”. 
103

 SANTANA, Jair Eduardo e GUIMARÃES, Edgar. Licitações e o Novo Estatuto da Pequena e Microempresa: 
Reflexos Práticos da LC nº 123/06. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 22. 
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Significa afirmar que, configurando normas de eficácia imediata104, a aplicação do 

tratamento favorecido ao segmento das pequenas empresas, estabelecidos pelos 

artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006105, é obrigatória e deve ser 

respeitada por todas as entidades que estão sujeitas ao procedimento licitatório para 

contratação de bens e serviços. 

 

Mas nem toda fatia do mercado das contratações públicas parece estar incluída 

nessa sistemática.  

 

Para a correta assimilação da esfera de incidência do Estatuto da Micro e Pequena 

Empresa e das entidades que a ele devem subserviência, é preciso que observemos 

o contido em seu artigo 1º. Pois então vejamos 

 

Art. 1º - Esta Lei Complementar estabelece normas 

gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido 

a ser dispensado às microempresas e empresas de 

pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios [...] 

(destacamos) 

 

Não há dúvidas que todas as pessoas políticas, nas três esferas de governo, estão 

sujeitas aos mandamentos do Estatuto, alcançando todos os Poderes instituídos 

(Executivo, Legislativo e Judiciário), assim também o Ministério Público, os próprios 

Tribunais de Contas e todos os demais órgãos da Administração Pública Direta e 

Indireta, sendo certo que o parágrafo segundo do artigo 77 fixou prazo para que até 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista promovessem a 

adequação de seus estatutos para a promoção do tratamento diferenciado aqui 

estudado. 

 

                                                                                           
 
104

 Para a doutrina, constituem normas auto aplicáveis “[...] que também são denominadas completas, auto-
executáveis ou bastantes em si, não necessitam de qualquer outra disciplina legislativa para terem aplicabilidade 
[...]” CHIMENTI, Ricardo Cunha.  Apontamentos de Direito Constitucional. São Paulo: Paloma, 2002, p. 38. 

 
105

 Possibilidade de regularização documental e empate fictício. 



 

 116 

Notemos, contudo, que algumas entidades parecem não ter sido alcançadas pela 

norma, como é o caso daquelas que compõem o denominado Sistema “S”106, que 

não integrem a Administração Pública. Sobre a natureza jurídica de tais entes, assim 

se posiciona a doutrina 

 

Essas entidades não prestam serviço público delegado 

pelo Estado, mas atividade privada de interesse público 

(serviços não exclusivos do Estado) [...] Não se trata de 

atividade que incumbisse ao Estado, como serviço 

público, e que ele transferisse para outra pessoa 

jurídica, por meio do instrumento da descentralização. 

Trata-se, isto sim, de atividade privada de interesse 

público que o Estado resolveu incentivar e 

subvencionar. Talvez por isso essas entidades não 

sejam consideradas integrantes da Administração 

Indireta107. 

  

A natureza privada de tais entes parece mesmo tê-las excluído do âmbito da Lei 

Complementar nº 123/2006, inexistindo qualquer comando normativo nesse 

sentido108.  

 

Apesar disso, não podemos olvidar que as entidades do Sistema “S” fazem a gestão 

de recursos públicos e, portanto, estão obrigadas a celebrar contratos precedidos de 

licitações, o que recomenda, para fins de acesso irrestrito das pequenas empresas 

aos negócios públicos, a aplicabilidade do tratamento diferenciado em exame. 

 

Afinal de contas, se considerarmos que entidades como o SEBRAE no Estado de 

São Paulo, aplicam mais de R$ 50 milhões109 em contratações por ano, pensar que 

a pequena empresa pode não estar sendo incentivada a participar desses negócios, 

                              
106

 Esse sistema é composto por entidades como o SENAC, SESC, SESCOOP, SENAI, SESI, SEST, SENAT e 
SEBRAE. 
107

 ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 493. 
108

 Uma exceção benéfica, neste ponto, deve ser consignada. É o caso do SEBRAE, que, como vimos linhas 
acima, muito bem disciplina a matéria em seus editais. E o contrário não se poderia esperar, sob pena de nos 
depararmos com uma situação paradoxal. Restaria, afinal, algo mais a esperar sobre efetividade de políticas 
públicas se o próprio Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa rejeitasse os termos da Lei 
Complementar nº 123/2006? Seria como negar a própria existência. 
109

 SEBRAE-SP. Relatório de Gestão. Exercício 2012. 
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nos faz concluir que considerável fatia do mercado público lhe está sendo usurpada, 

o que tornaria as políticas públicas em prol do segmento uma verdadeira falácia.  

 

3.3.4 Contratações diferenciadas e simplificadas: uma fatia desigual com foco 

no desenvolvimento econômico e social 

 

Além dos benefícios concedidos às pequenas empresas afetos a fases específicas 

dos procedimentos licitatórios (diga-se, como vimos: ao julgamento das propostas e 

à fase de habilitação), a Lei Complementar nº 123/2006 a elas reservou outro 

instrumento diferenciador que se vincula, ainda, às relações estabelecidas entre as 

mesmas e as entidades licitadoras. Tratam-se das contratações diferenciadas e 

simplificadas. 

 

A força dos artigos 170, inciso IX e 179 da Carta Magna parece ter impulsionado o 

legislador infraconstitucional que, no artigo 47 do Estatuto da Micro e Pequena 

Empresa, assim consignou  

 

Art. 47. Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos 

Municípios, poderá ser concedido tratamento diferenciado e 

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico 

e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da 

eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 

tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação 

do respectivo ente. 

 

E os modos pelos quais a concreção de tais diretrizes ocorrerá são expressos no 

artigo subsequente 

 

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei 

Complementar, a administração pública poderá realizar 

processo licitatório: 

I – destinado exclusivamente à participação de microempresas 

e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja 

de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
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II – em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de 

microempresas ou de empresa de pequeno porte, desde que o 

percentual máximo do objeto a ser subcontratado não exceda a 

30% (trinta por cento) do total licitado; 

III – em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do objeto para a contratação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de 

bens e serviços de natureza divisível.  

 

Perceptível, pois, que o dispositivo instituiu três situações viabilizadoras da 

promoção do desenvolvimento econômico e social e da ampliação da eficiência das 

políticas públicas, diretrizes estas almejadas pelo artigo anterior. Contudo, não 

podemos deixar de registrar que, na órbita paragrafária, os três incisos do artigo 48 

sofreram um limitador, vez que 

 

§ 1º. O valor licitado por meio do disposto neste artigo não 

poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado 

em cada ano civil. 

 

O ano civil é aquele que compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. 

Fácil concluir, doravante, que nenhum órgão público poderá realizar, por exemplo, 

no começo do ano, uma licitação destinada exclusivamente ao segmento dos 

pequenos negócios (até o valor de R$ 80 mil reais, hipótese do inciso I), caso não 

tenha se planejado e desconheça o montante total que irá contratar durante aquele 

ano, caso contrário, correrá o risco de ultrapassar o limitador legal.  

 

Esse, inclusive, o entendimento de Jair Eduardo Santana e Edgar Guimarães, 

segundo os quais “a situação é para que a Administração Pública reserve – dentro 

dos 100% do total a ser licitado em cada ano civil – até 25% para certames de R$ 80 

mil”.110 

 

                              
110

 SANTANA, Jair Eduardo e GUIMARÃES, Edgar. Licitações e o Novo Estatuto da Pequena e Microempresa: 
Reflexos Práticos da LC nº 123/06. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 103. 
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Não há, na doutrina, uma razão sequer capaz de esclarecer por quais razões o 

legislador infraconstitucional criou este limitador, afinal, questiona-se qual seria o 

prejuízo de se destinar certames ao segmento das pequenas empresas, além do 

percentual imposto. Ora, se a contratação é de pequeno vulto, entende-se que uma 

pequena empresa, com a estrutura que lhe é peculiar, possa atendê-la com 

correção. Então, porque não se pode direcionar a totalidade das licitações com essa 

dimensão ao segmento, tendo de limitá-la a percentual inexplicável?  

 

As razões da limitação de até 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado a cada 

ano civil permanecem enigmáticas e parecem não se coadunar com a vontade do 

constituinte de 1988, pois, se a preocupação é com eventual lesão ao princípio da 

igualdade que deve haver entre os particulares licitantes, é bom que se diga que, do 

outro lado, encontram-se as contratações vultosas (muito acima de R$ 80 mil, 

alcançando dimensão milionária), as quais, naturalmente, são destinadas aos 

grandes empreendimentos, cujo estrutural comporta a assunção de grandes 

negócios, com grandes investimentos, grandes possibilidades de retornos rentáveis 

e, via de regra, diminuto risco de lesão aos seus patrimônios. 

 

Em nossa opinião, deve prevalecer a dimensão econômica da contratação como 

critério de destinação exclusiva aos pequenos empresários em sede de licitações, 

com a exclusão de qualquer outro, em respeito às distinções e estatura de cada 

empreendimento, afinal de contas, se os 75% (setenta e cinco) por cento restantes 

das contratações – dentro do patamar de R$ 80 mil – forem assumidos por médias 

ou grandes empresas, estará o pretenso acesso aos mercados do pequeno 

empresário mitigado por percentual díspare e injusto. Se muito se fala em cautela 

para não ferimento ao princípio da igualdade111, o limitador do § 1º do artigo 47 – ora 

analisado – deveria ser elevado para a metade das contratações, vale dizer: para 

50% (cinquenta por cento) das licitações promovidas em cada ano civil. A metade é 

sempre justa e, portanto, verdadeiramente igualitária. 

 

                              
111

 Na opinião de Marçal Justen Filho “somente serão válidos os benefícios instituídos em prol das ME e EPP 
que sejam aptos a assegurar a neutralização das diferenças por elas apresentadas em face das grandes 
empresas” (JUSTEN FILHO, Marçal. O estatuto da microempresa e as licitações públicas: comentários aos 
artigos da Lei Complementar nº 123 atinentes a licitações públicas. São Paulo: Dialética, 2007, p. 21). 
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A hipótese subsequente do artigo 48 (inciso II) diz respeito à subcontratação de 

microempresa e empresa de pequeno porte, como exigência a ser imposta pelo ente 

contratante ao concorrente vencedor, limitado a 30% (trinta por cento) do valor do 

contrato. 

 

O tema da subcontratação em sede de licitações não é novo, pois a Lei Federal nº 

8.666, que data de 1993, já disciplinava a matéria em seu artigo 72, esclarecendo 

que  

 

Art. 72 - O contratado, na execução do contrato, sem 

prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 

poderá subcontratar partes da obra, serviço ou 

fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela 

Administração. 

 

De fato, trata-se de um dispositivo motivador, que possibilita aos pequenos 

empreendimentos – quando não possuem fôlego para assumir contratações de 

grande monta – o acesso ao mercado dos negócios públicos por meio do instituto da 

subcontratação. Mas, afinal, como ter acesso a esse tipo de oportunidade? Como 

oferecer seus serviços e produtos à subcontratação de empresas maiores, que 

lograram êxito em vencer as grandiosas licitações? 

 

A resposta a estas questões demanda grande empenho e atenção por parte do 

empresário da empresa de pequeno porte que deseja lançar-se no âmbito das 

subcontratações públicas. Ele deve ser muito diligente, para tanto. Primeiro, é 

preciso que fique atento às grandes contratações almejadas pelos órgãos ou 

entidades da administração pública, as quais serão, necessariamente, precedidas de 

licitação, que é pública e deve ser amplamente divulgada por meio de avisos em 

diários oficiais, jornais diários de grande circulação e, muitas vezes, nos endereços 

eletrônicos dos entes promotores do certame.  

 

Conhecedor do certame que, no futuro, poderá lhe conceder uma oportunidade, 

deverá o pequeno diligente acompanhar todas as fases da disputa e, por ocasião do 

resultado final de julgamento, deverá entrar em contato com a empresa vencedora, 
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objetivando celebrar o negócio da subcontratação, isto é, se for do interesse 

daquela. 

 

Mas a questão que logo emerge, suscitando uma dúvida imediata, é a questão do 

controle do pagamento, por parte da contratada (vencedora da licitação), às 

pequenas empresas subcontratadas, afinal de contas, esse tipo de relação 

contratual pode dar ensejo a uma sementeira de inadimplências, o que tornaria o 

cotidiano do empresário de empresa de pequeno porte ainda mais complicado. 

 

Lembremos que, neste ponto, há uma incidência que permitiu o faturamento direto 

ao subcontratado. Vejamo-lo: 

 

§ 2º - [...] os empenhos e pagamentos do órgão ou 

entidade da administração pública poderão ser 

destinados diretamente às microempresas e empresas 

de pequeno porte subcontratadas. 

 

Ocorre que o dispositivo é de difícil aplicação, porque, na prática, é inconcebível a 

ideia de um órgão ou entidade da administração pública efetuar um pagamento para 

uma empresa particular que não participou do certame concorrencial, não tendo, 

com ele, nenhum liame jurídico.   

 

Isso porque, em casos tais, não foi dado à administração pública a oportunidade de 

conferir a regularidade documental (habilitação) dos subcontratados e, mesmo, de 

aferir a vantagem de sua proposta comercial, primeiro, por falta de previsão legal, e, 

segundo, porque esse procedimento não encontra-se abarcado dentro dos 

procedimentos licitatórios tradicionais. Então, em termos práticos, como faturar 

diretamente a uma empresa estranha a essa relação jurídica? 

 

Talvez daí decorra a assertiva no sentido de que 

 

Alguns poderão se deparar, no entanto, com alguma 

dificuldade no que toca ao faturamento direto ao 

subcontratado, medida que já é utilizada há algum 
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tempo em nosso meio, com rara frequência, talvez pela 

ausência de normação e implicações de ordem 

financeira e orçamentária, em especial112. 

 

Frente à tamanha dificuldade, preferem os entes públicos contratantes, quando for o 

caso, simplesmente permitir a subcontratação em seus editais convocatórios, sem 

exigir da contratada (vencedora da licitação) que o faça em relação às micro e 

pequenas empresas, simplesmente porque as formas de controle são 

desconhecidas e, na melhor das hipóteses, não permitem o domínio do efetivo 

cumprimento do comando legal, tanto em termos do enquadramento empresarial 

daqueles que estão sendo subcontratados (porque somente podem ser micro ou 

pequenas empresas), como em relação ao percentual permitido (30% do objeto 

licitado). 

 

Vale a pena, como estudo de caso específico, citar uma mega contratação em que 

se poderia, pela natureza divisível e dimensão do objeto, exigir da licitante 

vencedora a subcontratação de pequenas empresas, o que deixou de ser feito por 

razões enigmáticas. Trata-se de edital de concorrência pública, promovida pela 

Câmara Municipal de São Paulo, destinada à contratação de obras e serviços de 

engenharia, cujas cláusulas relacionadas ao tema em debate merecem ser 

reproduzidas 

 

4.1. A Câmara Municipal de São Paulo faz saber a 

quem possa interessar em obediência ao que preceitua 

a Lei Municipal n.º 13.278/02, com as alterações 

introduzidas pela Lei Municipal n.º 14.145/06, no que é 

compatível com os termos da Lei Federal n.º 8.666/93, 

alterada pelas Leis Federais n.ºs 8.883/94 e 9.648/98 e, 

ao que preceitua as demais normas complementares, 

que fará realizar licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA, pelo critério de menor preço total 

global, sob o regime de execução indireta: 

                              
112

 SANTANA, Jair Eduardo e GUIMARÃES, Edgar. Licitações e o Novo Estatuto da Pequena e Microempresa: 
Reflexos Práticos da LC nº 123/06. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 104. 
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EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, visando a 

contratação serviços especializados de engenharia para 

obra de recuperação e readequação do Edifício 

Garagem da Praça da Bandeira, incluindo fornecimento 

de material, com foco na sustentabilidade, eco eficiência 

[...] 

 

Omissis 

 

5.1. O valor TOTAL GLOBAL do orçamento básico 

desta Câmara Municipal de São Paulo para a prestação 

completa dos serviços corresponde a R$ 13.587.388,84 

(treze milhões, quinhentos e oitenta e sete mil trezentos 

e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), 

conforme Projeto Básico - Orçamento Estimativo do 

Custo Total da Obra – Preços CMSP – Anexo II. 

 

     Omissis  

 

Escopo dos Serviços 

O objeto descrito acima tem como escopo os seguintes 

serviços: 

1.1. Reforma dos sanitários dos pavimentos térreo e 

primeiro; 

1.2. Demolição de salas no primeiro pavimento; 

1.3. Execução de rampa acessível à PPNE no segundo 

pavimento; 

1.4. Retirada de gradil, demolição de mureta, e 

adequação do passeio junto à fachada do Edifício 

Garagem voltada para a Praça da Bandeira; 

1.5. Recuperação dos sistemas de drenagem e 

impermeabilização; 

1.6. Reparo e recuperação estrutural; 

1.7. Readequação das instalações hidráulicas; 

1.8. Readequação das instalações elétricas; 

1.9. Tratamento de piso, teto e parede – pintura e 

revestimento; 
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1.10. Execução de instalações de combate a incêndio; 

1.11. Readequação do passeio no entorno da Câmara 

Municipal; 

1.12. Elaboração de Projeto Executivo e Procedimentos 

para Certificação Ambiental113. 

 

Notemos, em primeiro lugar, que trata-se de uma contratação com objeto totalmente 

divisível, o que propiciaria a execução de alguns deles por parte empresas de menor 

porte, abrindo especo para a subcontratação em comento. 

 

Observemos, também, que se trata de uma licitação assaz vultosa, que alcança 

mais de R$ 13 milhões. A aplicação do instituto da subcontratação (30% do objeto), 

neste caso, renderia aos pequenos negócios um expressivo montante, beirando aos 

R$ 4 milhões, mas não foi feito. 

 

A última hipótese do artigo 48 (inciso III) se refere ao estabelecimento de cota, no 

limite de 25% (vinte e cinco) por cento do objeto, para contratação de microempresa 

e empresa de pequeno porte, quando o certame objetivar adquirir bens ou serviços 

de natureza divisível. 

 

Estamos, aqui, diante de uma ocorrência que pode facilmente se concretizar. A uma 

porque basta estipular no edital da licitação qual será a cota do objeto destinada ao 

segmento das pequenas empresas. A duas porque, para ser contratada, a pequena 

empresa deverá oficialmente participar da disputa concorrencial, em nada se 

assemelhando com a hipótese anterior, onde ela ficaria de fora da relação jurídica 

entre as partes.  

 

Reiteramos, outrossim, que não há uma justa razão para se limitar apenas 25% 

(vinte e cinco por cento) de um objeto divisível ao segmento. Qual seria o prejuízo de 

se destinar maior parcela às pequenas empresas? São, de forma idêntica à hipótese 

do inciso I, motivos que permanecem enigmáticos. 

 

                              
113

 Concorrência nº 1/2013, Processo nº 880/2012. Disponível em http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br. 
Acesso em 02 jun./2013. 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/
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Se a preocupação é com o princípio da igualdade entre os concorrentes, em nossa 

opinião deve prevalecer o equilíbrio na fatia do objeto contratual, com a exclusão de 

qualquer outro critério. Portanto, o estabelecimento de uma cota de até 50% 

(cinquenta por cento) nos parece justa e igualitária, porque, se o contrário for (diga-

se: 25%, apenas), sendo os 75% (setenta e cinco) por cento restantes do objeto 

licitado assumidos por médias ou grandes empresas, estará o almejado acesso aos 

mercados do pequeno empresário atenuado, ao arrepio da vontade do constituinte 

de 1988. 

 

3.3.5 Mais limitações à pretensa simplificação das contratações 

 

As hipóteses dentro das quais as vertentes das contratações diferenciadas podem 

se desenvolver foram desenhadas nas linhas acima, devendo, a partir de agora, ser 

tecidos alguns comentários sobre as situações que excluem suas incidências.  

 

Segundo o artigo 49 da LC nº 123/2006, as contratações diferenciadas poderão não 

ser aplicadas quando: 

 

I – os critérios de tratamento diferenciado e simplificado 

para as microempresas e empresas de pequeno porte 

não forem expressamente previstos no instrumento 

convocatório; 

II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores 

competitivos enquadrados como microempresas ou 

empresas de pequeno porte sediados local ou 

regionalmente e capazes de cumprir as exigências 

estabelecidas no instrumento convocatório; 

III – o tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte não for 

vantajoso para a administração pública ou representar 

prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 

contratado; 

IV – a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos 

dos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 
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Abduzindo, desta feita, as diretrizes até aqui estudadas dos artigos 47 e 48, 

estabeleceu-se a inaplicabilidade respectiva quando – no inciso I – não for o 

tratamento diferenciado contemplado no edital da licitação. 

 

Ora, o texto do inciso I, em sua literalidade, poderá conduzir a erro o aplicador da 

norma. É claro que, para maior clareza das regras do jogo, a previsão editalícia é 

sempre de bom alvitre, tanto em razão de transparência, como por força do princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório114. Contudo, se o Estatuto da Micro e 

Pequena Empresa contempla a contratação simplificada e diferenciada, o fato de 

não tê-las previsto em edital não afasta o dever da administração pública contratante 

de aplicar a lei, simplesmente porque um ato administrativo, como o edital de uma 

licitação, a ela não se sobrepõe.  

 

Esse entendimento não se divorcia da doutrina, que assim se posiciona 

 

[...] a omissão de tal circunstância no edital não pode 

ser tida como anulatória de tal possibilidade o que – se 

verificado – apenas potencializará a responsabilidade 

de agentes públicos que possuem como dever primário 

a obrigação de fazer cumprir as leis vigentes no País115. 

 

No que respeita à existência de pelo menos 3 (três) pequenas empresas em 

condições de competição sediados local ou regionalmente, temos que essa 

quantificação não configura razão legítima para inaplicabilidade do tratamento 

diferenciado. Primeiro, porque a territorialidade (diga-se: o local da sede da 

empresa) não pode constituir critério diferenciador para participação em licitações, 

sob pena de grave ofensa ao princípio da igualdade entre os concorrentes. 

Segundo, porque é assaz dificultosa a comprovação da existência, ou não, desse 

                              
114

“O instrumento convocatório cristaliza a competência discricionária da Administração, que se vincula a seus 
termos. [...] pode-se afirmar a estrita vinculação da Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo quanto 
àquelas de procedimento. [...] Ao descumprir normas constantes do edital, a Administração Pública frustra a 
própria razão de ser da licitação. Viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a 
legalidade, a moralidade, a isonomia” (JUSTEN FILHO, 2008, p. 526). 
115

 SANTANA, Jair Eduardo e GUIMARÃES, Edgar. Licitações e o Novo Estatuto da Pequena e Microempresa: 
Reflexos Práticos da LC nº 123/06. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 105. 
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número de pequenas empresas no local ou região, podendo o dispositivo servir 

como meio evasivo fraudulento para a não realização das contratações em favor do 

segmento. 

 

É claro que, se houver frustração à competitividade do certame – decorrente da 

ausência das pequenas empresas concorrentes – não há que se falar em aplicação 

das contratações favorecidas, eis que o tema “licitações” evoca a aplicação 

responsável do erário nas aquisições públicas e, por essa justíssima e plausível 

razão, o interesse público deve prevalecer em qualquer caso, afinal, a ampla 

competitividade propicia, via de regra, contratações mais vantajosas. 

 

O que resta, então, é exigir e fiscalizar amplamente a correta aplicabilidade do 

dispositivo em análise, mediante comprovação da inexistência de potenciais 

candidatos ao certame em determinado local ou região, que se enquadrem como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, sem o que tais mecanismos servirão 

como mero subterfúgio para alijar essa parcela da sociedade do pretenso acesso 

aos mercados. 

 

Grande contribuição ao segmento seria alavancar a convocação dos certames para 

além dos diários oficiais - tão inacessíveis quanto falaciosos - mediante divulgação 

em jornais diários de circulação local ou regional ou, talvez, mediante realização de 

pesquisa de identificação de potenciais fornecedores na região, com a coleta de 

contatos telefônicos ou digitais (e-mails, mailings, sites, etc). 

 

Cremos que o diálogo e a transparência entre licitantes e licitadores é fundamental, 

principalmente quando as atenções estão voltadas para o desenvolvimento 

econômico e social no âmbito municipal e regional (inteligência do artigo 47 da LC nº 

123/2006), mediante apoio a um segmento com estrutura empresarial muitas vezes 

rudimentar e escassa. O que pode ser escassa, também, é a vontade política para a 

promoção dessas ações. 

 

No ensejo dos debates sobre vantagens e interesse público, o mesmo se pode dizer 

acerca da terceira hipótese legal (quando o tratamento diferenciado e simplificado 
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não for vantajoso para a administração pública), a respeito da qual as palavras de 

Jair Eduardo Santana e Edgar Guimarães mais uma vez se tornam pertinentes 

 

O inciso III cuida de tema que soa óbvio porque não 

havendo vantajosidade para a Administração Pública 

certamente não haverá de se aplicar não apenas a 

solução da LC nº123/06, mas qualquer outra que seja 

porque o interesse público deve mesmo ser sobreposto 

aos das ME/EPP116. 

 

O quarto e último inciso afasta as contratações diferenciadas e simplificadas por 

conta das hipóteses onde a licitação não é exigível ou é dispensada.  

 

É claro que não haverá de se exigir subcontratação, estabelecimento de cotas ou 

qualquer outro meio incentivador aos pequenos quando a licitação for inexigível117, 

porque, neste caso, leva-se em consideração a peculiaridade do contratado, ou 

porque ele é único ou porque possui, por exemplo, uma notória especialização para 

realização de determinado trabalho. São situações que não comportam a 

competição e, portanto, não há que se falar em equalização de forças no mercado, 

vale dizer: equilíbrio entre o grande e o pequeno empresário, vez que só um deles (e 

qualquer deles) poderá ser contratado pela administração, diretamente e sem 

licitação, por conta de suas particularidades.   

 

Cenário distinto ocorre no caso das dispensas de licitação, situação em que, embora 

a lei tenha possibilitado afastar o procedimento licitatório em determinadas 

situações, este poderá ocorrer, se assim for conveniente e oportuno à administração 

pública, posto que a competição é possível. 

 

                              
116

 SANTANA, Jair Eduardo e GUIMARÃES, Edgar. Licitações e o Novo Estatuto da Pequena e Microempresa: 
Reflexos Práticos da LC nº 123/06. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 105. 
 
117

 Marçal Justen Filho assevera que “Segundo a fórmula legal, a inexigibilidade de licitação deriva da 
inviabilidade de competição. Essa fórmula não foi explicitada nem esclarecida pela Lei, que se restringiu a 
fornecer um elenco de exemplos daquilo que caracteriza inviabilidade de competição” (JUSTEN FILHO, 2008, p. 
339). 
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Sendo, portanto, possível a competição, há espaço para o tratamento diferenciado, 

pois presente seu fundamento nevrálgico, que é a equalização das forças entre os 

agentes no mercado. 

 

Desta feita, o dispositivo foi pecaminoso nesse aspecto, por excluir sem maiores 

cuidados a aplicabilidade do tratamento diferenciado às pequenas empresas, 

sobretudo por ser viável a competição, o que justifica, pois, a manutenção do 

equilíbrio das forças concorrentes. 

 

Como pudemos estudar, as hipóteses de exclusão das contratações diferenciadas 

são múltiplas e, talvez por isso, o caput do artigo 48 do Estatuto da Micro e da 

Pequena Empresa utilizou a maleável (e maléfica) expressão de que a 

administração pública poderá realizar processo licitatório nas vertentes que ora 

examinamos. 

 

Somado a esse poder (mas não dever), é de se recordar que, diferentemente das 

benesses faladas no início deste capítulo, aplicadas às fases específicas do 

procedimento licitatório - tanto no julgamento das propostas, com a figura do empate 

fictício, como na habilitação, com a possibilidade de correção documental -, as 

contratações diferenciadas e simplificadas necessitam de regulamentação na 

legislação do respectivo ente (artigo 47) para serem concretizadas. São, portanto, 

normas de eficácia contida118.  

 

Não obstante a todas as críticas até aqui tecidas sobre a própria estrutura dos 

dispositivos legais de regência, temos que o fator “regulamentação” exerce 

significativa influencia na efetividade dessas políticas públicas em favor do 

desenvolvimento dos pequenos negócios. 

 

                              
118

 “Muitas vezes, porém, uma regra prevista na constituição utiliza as expressões ´nos termos da lei´, ´na forma 
da lei´, ´a lei disporá´, ´a lei regulará´ etc., evidenciando frequentemente que tal disposição constitucional não 
tem aplicabilidade imediata. São as chamadas normas constitucionais de eficácia limitada, incompletas, não 
bastantes em si, normas constitucionais que não são auto-aplicáveis [...], ou seja, que exigem interposta lei para 
gerar seus efeitos principais”. CHIMENTI, Ricardo Cunha.  Apontamentos de Direito Constitucional. São Paulo: 
Paloma, 2002, p. 39. 
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Não por outra razão que o SEBRAE no Estado de São Paulo tem exercido bem este 

papel junto aos municípios paulistas, mediante a realização, por exemplo, de 

orientação junto ao legislativo e executivo municipais, visando o incentivo aos 

pequenos negócios locais.  

 

Segundo informam os portais oficiais de entidades especializadas, até o presente 

momento, dos 645 municípios que compõem o Estado de São Paulo119, 330 já 

regulamentaram a Lei Complementar nº 123/2006, contudo apenas 81 deles a 

implantaram120. Significa dizer que a ação de regulamentar traduz tão somente que 

as 330 cidades indicadas “apenas aprovaram leis na Câmara Municipal, mas ainda 

não implantaram os programas de apoio”121. 

 

As ações são realmente desafiadoras, quando pensamos que ainda falta muito 

trabalho pela frente. Mas dentro de cada um dos 81 municípios apontados, micro e 

pequenas empresas podem estar sendo incentivadas por licitações garantidoras do 

tratamento simplificado e diferenciado. A partir daí uma necessária reflexão logo 

emerge quando lembramos que os diversos municípios são compostos, em sua 

grande maioria, por empresas desse porte, podendo não fazendo o menor sentido 

destinar cotas de objetos de licitação e, tampouco, exigir a subcontratação do 

segmento se somente elas reinam em absoluto na territorialidade. Portanto, até que 

ponto tratar-se-ia o esforço da regulamentação em medida inócua? 

 

Para o SEBRAE em São Paulo, “Não há uma política ´para cidades pequenas´ e 

outra ´para cidades grandes´. A criação de políticas locais de apoio aos pequenos 

negócios deve ser planejada de acordo com o perfil empresarial da cidade”122. Para 

tanto, a entidade traça a seguinte classificação:  
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 SEADE. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Informações dos Municípios Paulistas – IMP. 
Disponível em: http://www.nossosaopaulo.com.br/MunicipiosDeSaoPaulo.htm. Acesso em: 10 jun. 2013. 
120

 SEBRAE-SP. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo. Parceria vai 
fomentar Lei Geral da MPE em estâncias. Disponível em: http://www.sebraesp.com.br/index.php/76-

noticias/multissetorial/8849-parceria-vai-fomentar-implantacao-da-lei-geral-em-estancias. Acesso em: 10 jun. 
2013. 
121

 SEBRAE-SP. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo. ABC do candidato 
empreendedor: o desenvolvimento em suas mãos. Paulo Melchor (org.). São Paulo: SEBRAE. 2012, p. 7. 
122

 SEBRAE-SP. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo. ABC do candidato 
empreendedor: o desenvolvimento em suas mãos. Paulo Melchor (org.). São Paulo: SEBRAE. 2012, pp. 15/16. 

http://www.nossosaopaulo.com.br/MunicipiosDeSaoPaulo.htm
http://www.sebraesp.com.br/index.php/76-noticias/multissetorial/8849-parceria-vai-fomentar-implantacao-da-lei-geral-em-estancias
http://www.sebraesp.com.br/index.php/76-noticias/multissetorial/8849-parceria-vai-fomentar-implantacao-da-lei-geral-em-estancias
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 Cidade com muitos pequenos negócios e 

sem grandes empresas: Este é o perfil da 

maioria das cidades brasileiras. Grande parte 

dos casos observados mostra que dar prioridade 

a ações que beneficiem o surgimento e a 

expansão dos pequenos negócios é uma 

estratégia de sucesso para a geração de mais 

empregos, aumento da formalidade, atração de 

investimentos sustentáveis e fortalecimento da 

economia local. 

 Cidade com poucos pequenos negócios e 

poucas grandes empresas: Há cidades onde 

se instalaram uma ou duas grandes empresas. 

Nesses contextos, as companhias costumam 

impulsionar o desenvolvimento econômico do 

município por meio da geração de emprego e da 

cadeia produtiva criada no entorno delas. Em 

muitos casos, o progresso da cidade torna-se 

diretamente relacionado à prosperidade das 

grandes empresas. Apoiar pequenos negócios 

significa, portanto, não apenas defender-se dos 

riscos da dependência como também criar 

estratégias de desenvolvimento produtivo 

sustentável buscando identificar o perfil do 

município em questão. 

 Cidade com poucos pequenos negócios e 

sem grandes empresas: Com raras exceções, 

essas são cidades estagnadas, onde a 

economia local depende da renda dos 

aposentados e dos empregos da Prefeitura. 

Especialmente nesses casos, o apoio aos 

pequenos negócios mostra-se como o primeiro 

passo para reativar a economia, evitar o êxodo 

populacional e garantir aumento da arrecadação. 

 Cidade com muitos pequenos negócios e 

muitas grandes empresas: Com estruturas 

econômicas e produtivas mais complexas, essas 
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cidades representam 28% das existentes no 

Brasil. Nesses casos, uma análise mais 

específica sobre cada situação é necessária. De 

qualquer forma, os pequenos negócios são 

importantes mecanismos de combate aos altos 

índices de desemprego observados nesses 

contextos. 

 

Enfim, fica evidente que o estímulo às pequenas empresas não é inócuo em 

nenhum dos diferentes perfis municipais, porquanto que funcionará como promotor 

da redução dos riscos de dependência econômica com relação às grandes 

empresas instaladas na região, ou como ação estimulante da reativação de uma 

economia paralisada, ou, ainda, como forma de ampliar a base produtiva local. 

  

Mas, sem perder de vista o assunto em pauta - que é o acesso aos mercados 

públicos – é de se observar que a política pública de maior efetividade, dentre todas 

as que estudamos até agora, seja mesmo a possibilidade de regularização tardia de 

documentos na fase de habilitação, o que não exclui as demais (empate fictício, 

destinação exclusiva, cotas, etc), vez que médias ou grandes empresas, diante de 

suas estruturas mais bem organizadas, podem facilmente concorrer a certames 

promovidos pelos mais longínquos municípios. Nestes casos, ter implantados 

programas de apoio certamente contribui para fomentar a competitividade dos 

pequenos negócios locais. 

 

E não é só, mas é importante registrar, ainda, que, somente o empate fictício e a 

regularidade documental tardia foram responsáveis por um significativo incremento 

da participação das microempresas e das empresas de pequeno porte nas compras 

realizadas pelo governo federal.  

 

Segundo levantamentos elaborados pelo SEBRAE em São Paulo, pautados nos 

dados do Ministério do Planejamento, no ano de 2005 (antes da vigência da LC nº 
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123/2006), as contratações do segmento não ultrapassavam a quantia de R$ 

4.426.795.966,14. Em 2011 esse montante subiu para R$ 15.292.200.170,77123. 

 

Com base nesses resultados, parece ainda ser pertinente o trabalho para 

regulamentação e efetiva aplicabilidade das contratações diferenciadas e 

simplificadas, destinadas às microempresas e às empresas de pequeno porte. 

 

                              
123

 SEBRAE-SP. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo. ABC do candidato 
empreendedor: o desenvolvimento em suas mãos. Paulo Melchor (org.). São Paulo: SEBRAE. 2012, p. 34. 
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CONCLUSÃO 

 

Tivemos a oportunidade de estudar que o ponto nevrálgico do nosso arcabouço 

jurídico (a Carta Magna), sobre a qual repousa todo o ordenamento jurídico nacional, 

trouxe em seu texto, a partir do artigo 170, preceitos normativos muito importantes 

para o desenvolvimento econômico nacional, principalmente no que respeita à 

limitação (e controle) do poder econômico. 

 

Do caput do artigo 170 já se estabelecem as quatro linhas mestras da ordem 

econômica nacional, por meio da valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, 

da existência digna e da justiça social, todas, é bom frisar, de natureza tipicamente 

capitalista. 

 

Nos dispositivos que daí se desdobram, logo aparece a nítida conferência de um 

tratamento diferenciado aos empresários das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, de forma a afiançar condições especialmente construídas para 

poderem concorrer justa e livremente com os médios e grandes empresários. 

 

Como já ensinou Fabiano Del Masso, esse tratamento diferenciado “não pode ser 

sinônimo de privilégio fiscal, apenas, para que se cumpra o princípio 

constitucional”124. Deve, pois, assumir múltiplas vertentes e, pela opção nitidamente 

capitalista do constituinte de 1988, nos parece ser bastante razoável termos tratado 

de assuntos como o acesso ao crédito, do sistema Simples de arrecadação de 

impostos e do acesso aos mercados, naquilo que respeita às compras 

governamentais, afinal, resta evidente que, devido a menor capacidade econômica 

do empresário da pequena empresa, são eles mais vulneráveis, devendo, por isso, o 

Estado intervir no domínio econômico, estabelecendo políticas protetivas como 

forma de garantir o equilíbrio do mercado. 

 

Não por outra razão que, dentre outras medidas protetivas elencadas pelo Estatuto 

Federal das Micro e Pequenas Empresas (Lei Complementar nº 123/2006), o 

estímulo ao crédito assume importante papel para um segmento conhecido por sua  

                              
124
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hipossuficiência econômica. 

 

A dificuldade no acesso ao crédito figura dentre os principais fatores que limitam o 

crescimento dos pequenos negócios, ocasionando o assustador índice de 

mortalidade, já nos primeiros anos de vida, conforme mostramos nas páginas 

inaugurais desta pesquisa. 

 

A hipótese inicialmente levantada foi no sentido de que, se o anseio da LC nº 123/06 

é o de dar concreção ao mandamento constitucional de incentivar as pequenas 

empresas pela simplificação de suas obrigações creditícias, reduzindo-as ou 

eliminando-as, será que esse fim foi alcançado? 

 

Foram tecidos comentários sobre as ações adotadas pelo Fórum Permanente das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, pela Caixa Econômica Federal, pelo 

Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e, também, pelo Fundo de Aval às 

Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), administrado pelo SEBRAE. 

 

Em todos os casos estudados, foi verificada a existência de inúmeras garantias que 

são exigidas das empresas pequenas, que em nada ajudam para desonerar suas 

obrigações.  

 

Foi possível constatar que é do próprio negócio creditício o estabelecimento de uma 

base de confiança, de um necessário liame subjetivo que se situa por meio da 

formação de um juízo de convicção favorável entre as partes contraentes, isto é, 

pela garantia que o devedor (empresário de micro ou pequena empresa) possa 

oferecer para o resgate do empréstimo. A solvabilidade está sempre em xeque 

nessa relação. 

 

Os resultados de pesquisa de sondagem de opinião informou que houve uma 

melhora na oferta de empréstimos às micro e pequenas empresas no Estado de São 

Paulo, restando demonstrado que o advento do Estatuto Federal das Micro e 

Pequenas Empresas (LC nº 123), pode ter influenciado para esse resultado.  
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Ouvidos os empresários do segmento quanto à questão do seu financiamento, foi 

consignado o desejo desse público de contratar empréstimo fácil e barato de até R$ 

30 mil reais, para pagar em até 36 meses e com até 1% de juros ao mês. 

 

A pesquisa apontou que os principais problemas enfrentados pelas MPEs que não 

conseguiram tomar empréstimo foram insuficiência de documentos, existência de 

registro junto aos órgãos de proteção ao crédito, falta de recursos e insuficiência de 

garantias reais. 

 

Resulta, daí, a necessidade de adequação das taxas de juros para essa categoria 

de empresas, muito embora ofereçam às instituições financeiras um considerável 

risco de inadimplência, frente à diminuta estrutura que possuem.  

 

Parece haver um cenário paradoxal e inconclusivo. De um lado, temos uma parcela 

da sociedade hipossuficiente e com organização rudimentar. De outro, a burocracia 

que se estabelece por uma imensidão de documentos destinados a comprovar a 

solvabilidade da pequena empresa, assim como as exigências de garantia e as 

elevadas taxas para compensar o risco.  

 

O que resta é estender o tão combatido tratamento isonômico ao negócio creditício, 

para que as exigências sejam estabelecidas em consonância com o porte e 

capacidade da empresa contratante, sem o que estará mitigado o caráter absoluto 

da busca pela simplificação das obrigações creditícias, na esteira da pretensão do 

constituinte de 1988. 

 

Vimos, ainda, as ações destinadas a melhorar o tratamento tributário das pequenas 

empresas, na esteira dos almejados regimes especiais ou simplificados e dos 

critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da 

concorrência. 

 

O regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, denominado 

Simples Nacional, possibilitou o recolhimento, a cada mês, mediante documento 

único de arrecadação, dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios.  
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Essa unificação foi, sem dúvida, um grande avanço, eis que, antes da vigência do 

atual Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o ICMS e o ISS 

apenas poderiam ser incluídos no Sistema Integrado caso o Estado ou o Município 

firmassem convênio. 

 

O impacto benéfico no cotidiano dos micro e pequenos empresários é percebido na 

medida em que imaginamos o cenário anterior, com enorme diversidade de guias 

mensais de recolhimento, elevando o custo financeiro, inclusive expensas 

envolvendo pessoal qualificado, que calculava o tributo e preenchia a guia para 

pagamento. Muito esforço era gasto com tais atividades burocráticas, deixando de 

lado tempo e dinheiro para aplicação na própria atividade econômica exercida pela 

empresa.   

 

Com isso, resta comprovada uma significativa desoneração nas atividades 

administrativas dos pequenos negócios. 

 

Mas nem tudo é perfeito. Hipóteses de exclusão do Simples Nacional, decorrentes 

do faturamento, desestimulam o crescimento das empresas, vale dizer: nenhum 

incentivo existe para que as empresas cresçam e assumam condições empresariais 

de médio ou grande porte, pois, se assim for, perderão as benesses típicas das 

empresas menores. 

 

Foi pecaminoso o Estatuto nesse sentido, deixando de proporcionar um plano de 

crescimento, onde os patamares de faturamento, ao serem elevados, possam 

amparar os empreendimentos em desenvolvimento, com incentivos tributários 

adequados a essa fase. 

 

Nesse ponto, temos como resultado um entrechoque entre o Simples Nacional e a 

pretensão constitucional de apoio aos pequenos negócios. De um lado está o 

estímulo à competitividade e ao crescimento. De outro, ao verem seus faturamentos 

sendo elevados, os empresários das pequenas empresas inevitavelmente criarão 

múltiplos mecanismos evasivos para não serem desenquadrados do regime único de 

arrecadação, o que significa afirmar que o apoio ao polo mais fraco da relação do 

mercado pode perverter-se pela própria limitação da lei.  
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Em que pese tenha o Simples Nacional avançado bastante se comparado ao seu 

antecessor, configurando um importante instrumento para a sobrevivência das 

pequenas empresas brasileiras, a Lei Complementar nº 123/2006 ainda deixou de 

fora de seu regime várias empresas do segmento, em razão das atividades que 

exercem, submetendo-as ao mesmo tratamento jurídico aplicável às empresas de 

maior porte.  

 

Com isso, o critério constitucionalmente adotado (diga-se: receita bruta anual) 

parece ser ignorado, o que, a nosso ver, em nada se coaduna com a intenção de se 

proteger os pequenos negócios por força de sua hipossuficiência econômica. 

 

Que fique bem vincado: as atividades não abarcadas pelo regime único de 

recolhimento de impostos, por mais especiais que sejam, também podem ser 

acometidas pela mencionada hipossuficiência e, se assim for, merecem participar da 

benesse. 

 

Um ambiente tributário marcado por mecanismos evasivos e vedações 

inconstitucionais abriga as pequenas empresas no Brasil, contaminando a pretensa 

concessão de benesses por subterfúgios que escapam e manipulam os contornos 

constitucionais. 

 

Apesar da louvável tentativa, nota-se, a toda evidência, que o Simples Nacional não 

atendeu por completo aos anseios do constituinte de 1988, especialmente naquilo 

que respeita à dispensa do tratamento jurídico diferenciado às microempresas e às 

empresas de pequeno porte, com incentivo pela via da simplificação das obrigações 

tributárias, mediante sua eliminação ou redução. 

 

Subsistem, portanto, apesar dos avanços trazidos pela nova sistemática, resquícios 

de afronta aos princípios constitucionais da igualdade (artigo 5°, caput), do 

tratamento jurídico diferenciado à micro e pequena empresa (artigo 179) e da 

isonomia tributária (artigo 150, inciso II).  
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O último tópico tratado versou sobre o acesso aos mercados naquilo que se refere 

às medidas para fomentar a participação do segmento no âmbito das licitações.  

 

Percebemos que alguns mecanismos funcionam e outros não. A possibilidade de 

desempate pode ajudar, principalmente nos certames que contam com a 

participação de médias e grandes empresas e que são realizados na forma 

eletrônica, via pela qual os mecanismos evasivos da benesse se tornam mais 

dificultosos.  

 

A possibilidade de regularização documental tardia, contudo, não passa de uma 

gorjeta temporal, servindo àquelas concorrentes (pequenas empresas) que, por 

lapso, se esquecem de apresentar algum documento durante a licitação, apesar de 

o possuírem. Em nada beneficia àquelas que realmente possuem restrições perante 

os órgãos arrecadadores, a quem um diminuto interregno de tempo certamente não 

bastará. 

 

Além de tudo, uma interpretação limitativa acomete o instituto da regularização 

posterior de documentos na fase de habilitação, não o estendendo a outros 

documentos que não os de natureza fiscal, fato que, além de embaraçar ainda mais 

a rotina das empresas de pequeno porte, mitiga sobremaneira o intento do Texto 

Magno de apoiar o segmento. 

 

Apesar de parte da norma possuir eficácia imediata, tornando obrigatória a aplicação 

do tratamento favorecido, vimos que nem toda fatia do mercado das contratações 

públicas foi por ela abarcada.  Entidades que não integram nenhuma das esferas de 

Poder, como é o caso daquelas que compõem o denominado Sistema “S”, podem 

ser desobrigadas de aplicar o tratamento diferenciado em suas licitações, o que, 

frente ao montante contratado anualmente por essas entidades, pode transformar as 

políticas públicas em prol do segmento uma verdadeira falácia.  

 

As contratações diferenciadas e simplificadas também fazem parte do rol de 

benefícios trazidos pela Lei Complementar nº 123/2006. Se, de um lado, possibilitam 

a destinação exclusiva de licitações ao segmento dos pequenos negócios, assim 

como a imposição de subcontratação e cotas de parte dos objetos contratuais, por 
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outro, estabelecem percentuais limitadores a esse tipo de contratação. As razões 

dessa limitação, no entanto, permanecem enigmáticas. 

 

Se a preocupação é com o princípio da igualdade entre os concorrentes, há de 

prevalecer o equilíbrio e, nesse passo, cota de até 50% (cinquenta por cento) nos 

parece justa e igualitária. 

 

A hipótese do faturamento direto à pequena empresa subcontratada não prospera 

na rotina das licitações, estabelecendo, no máximo, um entrechoque com a 

legislação de regência, que não abre espaço para seleção objetiva dos 

subcontratados e, tampouco, pagamento a agentes estranhos ao certame 

concorrencial.    

 

Outras limitações ao tratamento diferenciado existem e recaem sobre situações 

específicas, mas que, a cada caso concreto, poderiam ensejar sua aplicação, 

malgrado tenha o legislador infraconstitucional previsto o contrário, em manifesto 

descuido com as linhas mestras da Carta da República.  

 

As contratações diferenciadas constituem a parcela do Estatuto que carece de 

regulamentação na legislação do respectivo ente para serem concretizadas, o que 

induz entidades de apoio ao segmento dos pequenos negócios a atuarem nesse 

sentido junto aos municípios. 

 

Até agora, mais da metade dos municípios paulistas aprovaram suas leis, mas não 

implantaram efetivamente os programas de apoio. Somente 81 deles o fizeram. 

 

Não obstante a parcela da lei que possui eficácia plena (diga-se: regularização tardia 

de documentos e empate fictício) tenha influenciado significativamente para o 

incremento da participação das microempresas e das empresas de pequeno porte 

nas compras realizadas pelo governo federal, a parte carente de regulamentação 

(contratações simplificadas) nos leva a crer que ainda resta muito a ser alcançado 

para se concluir pela efetividade das políticas públicas, no contexto do tratamento 

diferenciado. 

 



 

 141 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Amador Paes de. Comentários ao Estatuto da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

BAGNOLI, Vicente. Introdução ao Direito da Concorrência: Brasil – Globalização – 

União Européia – Mercosul – Alca. São Paulo: Singular, 2005. 

 

BARBOSA, Marco Antonio e outros. O Direito na Sociedade da Informação. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: Fundamentos 

de uma dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996.  

 

BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à 

Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2000. 

 

BASTOS, Celso Ribeiro. Direito Econômico Brasileiro. São Paulo: IBDC, 2000. 

 

BNDES - Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas. Disponível em 

http://www.bndes.gov.br. Acesso em 04 mai. 2013. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 

de outubro de 1988. 

 

BRASIL. Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000. Aprova o Regulamento para a 

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 

comuns. 

 

BRASIL. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das 

Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei 

no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro 



 

 142 

de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de 

outubro de 1999. 

BRASIL. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. 

BRASIL. Lei nº 7.256, de 27 de novembro de 1984. Estabelecia normas integrantes 

do Estatuto da Microempresa, relativas ao tratamento diferenciado, simplificado e 

favorecido, nos campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, 

creditício e de desenvolvimento empresarial. 

BRASIL. Lei nº 8.864, de 28 de março de 1994. Estabelecia normas integrantes do 

Estatuto da Microempresa, relativas ao tratamento diferenciado, simplificado e 

favorecido, nos campos administrativo, fiscal, previdenciário, trabalhista, creditício e 

de desenvolvimento empresarial. 

BRASIL. Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996. Dispunha sobre o regime 

tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, instituía o Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições da Microempresas e das 

Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES. 

BRASIL. Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999. Instituía o Estatuto da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento jurídico diferenciado, 

simplificado e favorecido previsto nos artigos 170 e 179 da Constituição Federal. 

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

 

BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). Políticas Públicas: Reflexões Sobre o Conceito 

Jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

Câmara Municipal de São Paulo. Edital de Concorrência nº 1/2013, Processo nº 

880/2012. Disponível em http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 

02 jun./2013. 

 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/


 

 143 

CHIMENTI, Ricardo Cunha.  Apontamentos de Direito Constitucional. São Paulo: 

Paloma, 2002. 

 

COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Antitruste Brasileiro: comentários à Lei 8.884/94. São 

Paulo: Saraiva, 1995. 

 

CRITSINELIS, Marco Falcão. Políticas Públicas e Normas Jurídicas. Rio de Janeiro: 

América Jurídica, 2002. 

 

DEL MASSO, Fabiano. Direito Econômico, Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

 

DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

 

EACDN (Encaminhamento de Assunto ao Conselho Deliberativo Nacional) nº 10, de 

6 de março de 2012. Documento interno do Sistema SEBRAE. 

 

FABRETTI, Laudio Camargo. Simples Nacional: Estatuto Nacional das 

Microempresas – ME e das Empresas de Pequeno Porte – EPP: Regime Tributário 

Simplificado, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 

Complementar nº 124, de 14 de agosto de 2007. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo de Direito. São Paulo: Atlas, 

2001. 

 

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. A Economia e o Controle do Estado. Parecer 

publicado in O Estado de São Paulo, edição de 04 jun. 1989. Disponível em 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/hemeroteca_digitalizado.php. Acesso em 02 

mar. 2013. 

 

Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). Cartilha Informativa de Produtos 

e Serviços Bancários para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

Disponível em http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1197302577.pdf. 

Acesso em 04 mai. 2013. 



 

 144 

 

FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas Públicas. A Responsabilidade do 

Administrador e o Ministério Público. São Paulo: Max Limonad, 2000. 

 

GONÇALVES, Antonio (coord.). Pequena Empresa: O Esforço de Construir. São 

Paulo: Imprensa Oficial de São Paulo, 2005. 

 

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e 

Crítica). Malheiros Editores, São Paulo, 2010.   

 

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Processual da Constituição. São Paulo: 

Celso Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 2000. 

 

HENARES NETO, Halley (coord.). Comentários à Lei do Supersimples. São Paulo: 

Quartier Latin, 2007. 

 

JUSTEN FILHO, Marçal. O estatuto da microempresa e as licitações públicas: 

comentários aos artigos da Lei Complementar nº 123 atinentes a licitações públicas. 

São Paulo: Dialética, 2007. 

 

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. São Paulo: Dialética, 2008. 

 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Direito Constitucional Interpretado. São Paulo: RT, 

1992. 

 

OSÓRIO, Carlos Willians. A possibilidade de correção de documentos estritamente 

fiscais por parte da microempresa e da empresa de pequeno porte nas licitações: 

uma afronta aos ditames constitucionais? Revista Zênite – Informativo de Licitações 

e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, nº 229, p. 247-251, mar. 2013. 

 

RAWLS, John. Justiça como equidade (Uma reformulação). São Paulo: Martins 

Fontes, 2003. 

 



 

 145 

Revista de Direito Público, n° 15.  
 

SANTANA, Jair Eduardo e GUIMARÃES, Edgar. Licitações e o Novo Estatuto da 

Pequena e Microempresa: Reflexos Práticos da LC nº 123/06. Belo Horizonte: 

Fórum, 2007. 

 

SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: Conceitos, Esquemas de Análise, Casos 

Práticos. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

 

Secretaria do Estado da Saúde. Edital do Pregão Eletrônico nº 25/2013, Processo nº 

001.0216.000509/2013. Disponível em 

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/edital/becprp16001. Acesso em 30 de 

maio de 2013. 

 

Secretaria da Fazenda. Manual do Pregão Eletrônico. Autoridade Competente 

(Pregoeiro). Assistência Técnica da Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e 

de Contratações Eletrônicas – CEDC. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo: 

2012, pp. 60-62. 

 

SEADE. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Informações dos 

Municípios Paulistas – IMP. Disponível em: 

http://www.nossosaopaulo.com.br/MunicipiosDeSaoPaulo.htm. Acesso em: 10 jun. 

2013. 

 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE/SP. ABC 

do candidato empreendedor: o desenvolvimento em suas mãos. Paulo Melchor 

(org.). São Paulo: SEBRAE. 2012. 

 

______________________________. Doze anos de monitoramento da 

sobrevivência e mortalidade de empresas, 2010. 

 

______________________________. Edital do Pregão Eletrônico nº 28/2013, 

Processo nº 1320/2012. Disponível em 

http://www.nossosaopaulo.com.br/MunicipiosDeSaoPaulo.htm


 

 146 

http://www.sebraesp.com.br/index.php/licitacoes/2-uncategorised/4074-licitacoes-

andamento. Acesso em 30 de maio de 2013. 

 

______________________________. Levantamento de dados da RAIS/MTE, 2011.  

 

______________________________. O Financiamento das Micro e Pequenas 

Empresas (MPE) Paulistas: sondagem de opinião, 2009. 

 

______________________________. Parceria vai fomentar Lei Geral da MPE em 

estâncias. Disponível em: http://www.sebraesp.com.br/index.php/76-

noticias/multissetorial/8849-parceria-vai-fomentar-implantacao-da-lei-geral-em-

estancias. Acesso em: 10 jun. 2013. 

 

______________________________. Relatório de Gestão. Exercício 2012. 

 

SILVA, Américo Luís Martins da. A Ordem Constitucional Econômica. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 1996. 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: 

Malheiros, 1999. 

 

SOTTO, Debora. Tributação da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. São 

Paulo: Quartier Latin, 2007. 

 

SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. São 

Paulo: LTr, 2005. 

 

SOUZA, Washington Peluso Albino. Teoria da Constituição Econômica. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2002. 

 

TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. São Paulo: Método, 

2003. 

 

http://www.sebraesp.com.br/index.php/licitacoes/2-uncategorised/4074-licitacoes-andamento
http://www.sebraesp.com.br/index.php/licitacoes/2-uncategorised/4074-licitacoes-andamento
http://www.sebraesp.com.br/index.php/76-noticias/multissetorial/8849-parceria-vai-fomentar-implantacao-da-lei-geral-em-estancias
http://www.sebraesp.com.br/index.php/76-noticias/multissetorial/8849-parceria-vai-fomentar-implantacao-da-lei-geral-em-estancias
http://www.sebraesp.com.br/index.php/76-noticias/multissetorial/8849-parceria-vai-fomentar-implantacao-da-lei-geral-em-estancias


 

 147 

VENTURA, Eloy Câmara. A Evolução do Crédito da Antiguidade aos Dias Atuais. 

Curitiba: Juruá, 2008. 

 

ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010.
 

 

 

 

 


