
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Mestrado em Direito Político e Econômico 

 

 

 

 

 

 

MURILO ALAN VOLPI 

 

 

 

 

 

O CONTEÚDO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO DO PRINCÍPIO DO 

TRATAMENTO FAVORECIDO A PEQUENAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 



 

2 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CONTEÚDO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO DO PRINCÍPIO DO 

TRATAMENTO FAVORECIDO A PEQUENAS EMPRESAS  

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós- Graduação Stricto Sensu em Direito 
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Two roads diverged in a yellow wood, 

And sorry I could not travel both 

And be one traveler, long I stood 

And looked down one as far as I could 

To where it bent in the undergrowth; 

 

Then took the other, as just as fair, 

And having perhaps the better claim, 

Because it was grassy and wanted wear; 

Though as for that the passing there, 

Had worn them really about the same, 

 

And both that morning equally lay, 

In leaves no step had trodden black. 

Oh, I kept the first for another day! 

Yet knowing how way leads on to way, 

I doubted if I should ever come back. 

 

I shall be telling this with a sigh 

Somewhere ages and ages hence: 

Two roads diverged in a wood, and I— 

I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference. 

(FROST, Robert. The Road not taken) 
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“Fato é que o que está a marcar o âmbito das ciências, 

e, inclusive, das ciências jurídicas, é o corolário do 

perpétuo sucateamento da ciência pela própria ciência, 

na busca da ‘scientia scientiarum’, o que justifica o 

perene movimento de busca de conhecimentos 

metodologicamente lastreados. Mas o que mais tem 

evidenciado uma renovação nos saberes 

contemporaneamente é a necessidade não de se 

multiplicaram os saberes, mas de fazê-los, antes de tudo, 

interagir. Os saberes esquadrinhados, compartimentados, 

divididos, estanques, incomunicáveis... têm sido 

substituídos gradualmente por formas interativas de 

compreensão dos fenômenos. Dessa forma é que 

sofreram novo alento as experiências científicas com a 

ascensão das discussões interdisciplinares.” (BITTAR, 

Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria 

e prática da monografia para os cursos de direito. 13. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2015. Pág. 14/15) 
 

“Atualmente o valor de uma pesquisa está diretamente 

vinculado ao seu grau de inter ou transdisciplinaridade.” 

(MEZZAROBA, Orides. MONTEIRO, Cláudia Servilha. 

Manual de metodologia da pesquisa no direito. 6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014. Pág. 85.) 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objeto um dos princípios da ordem econômica (tratamento 

favorecido a pequenas empresas – art. 170, IX, da Constituição Federal). 

 

Buscou-se, a partir da Teoria Funcionalista do Direito (Norberto Bobbio), oferecer 

resposta a problema de pesquisa sintetizado em duas indagações: a) qual o exato conteúdo 

do princípio do tratamento favorecido em matéria tributária?; b) a legislação vigente (Lei 

Complementar nº 123/06) atende às exigências dele decorrentes?. 

 

O referencial teórico utilizado (Teoria Funcionalista do Direito) determinou que a 

abordagem partisse da premissa de que a análise meramente estrutural da ordem jurídica 

não é suficiente para compreender e explicar os fenômenos atuais, sendo necessária a 

complementação por uma análise funcional do direito, com ênfase na função promocional 

(sanções positivas como instrumentos de realização de atos socialmente desejáveis). 

 

No curso da investigação proposta, foram abordados, como etapa necessária ao 

enfrentamento do ponto central do trabalho, inúmeras tópicos diretamente relacionadas 

ao problema de pesquisa, com destaque para as seguintes: a) relação entre Estado, 

Economia e Princípios da Ordem Econômica; b) conteúdo genérico do princípio do 

tratamento favorecido; c) conteúdo específico-tributário do princípio do tratamento 

favorecido; d) Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional; e) 

instrumentos e critérios de demarcação de regimes tributários distintos; f)  Modelo 

Quantitativo de Medição de Desigualdade (Quantitative  Model for Measuring Line-

Drawing Inequity); g) exclusões injustificadas previstas na Lei Complementar nº 123/06. 

 

Ao final, concluiu-se que o princípio do tratamento favorecido a pequenas empresas (art. 

170, IX, da Constituição Federal) tem por conteúdo, em matéria tributária, o direito das 

pequenas empresas a uma carga tributária menor do que aquela incidente sobre médios e 

grandes empreendimentos. Referido princípio não se limita, portanto, a garantir a mera 
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eliminação ou simplificação de obrigações acessórias (e consequente redução do custo de 

conformidade – despesas dispendidas para se conseguir efetuar o pagamento do tributo).  

   

Concluiu-se, ademais, que a legislação vigente (Lei Complementar nº 123/06), embora 

atenda parcialmente às exigências decorrentes do princípio do tratamento favorecido (art. 

170, IX, da Constituição Federal), demanda aperfeiçoamento, especialmente para a 

finalidade de: a) eliminar exclusões injustificadas de empresários de determinados ramos 

econômicos do Simples Nacional; b) aperfeiçoar critérios de definição de pequenos 

empresários e consequente extensão do regime tributário favorecido.  

 

Palavras chave: Pequenas Empresas; Tratamento Favorecido; Simples Nacional; Direito 

Tributário 
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ABSTRACT 

 

The present work is one of the principles of the economic order (treatment favored to 

small companies - article 170, IX, of the Federal Constitution). 

 

Based on the Functionalist Theory of Law (Norberto Bobbio), we sought to answer a 

research problem synthesized in two questions: a) what is the exact content of the 

principle of favored treatment in tax matters?; b) the current legislation (Complementary 

Law No. 123/06) meets the requirements arising therefrom? 

 

The theoretical reference used (Functionalist Theory of Right) determined that the 

approach departs from the premise that the merely structural analysis of the legal order is 

not enough to understand and explain the current phenomena, being necessary the 

complementation by a functional analysis of the law, with emphasis in the promotional 

function (positive sanctions as instruments of socially desirable acts). 

 

In the course of the proposed research, a number of questions directly related to the 

research problem were addressed, as a necessary step to confront the central point of work, 

with emphasis on the following: a) relationship between State, Economy and Principles 

of Economic Order; b) generic content of the principle of favored treatment; c) specific 

tax content of the principle of favored treatment; d) Unified Special Regime for the 

Collection of Taxes and Contributions owed by Micro and Small Enterprises - National 

Simples; e) instruments and criteria for demarcating different treatments / tax regimes; f) 

Quantitative Model for Measuring Line-Drawing Inequity; g) unjustified exclusions 

provided for in Complementary Law No. 123/06. 

 

In the end, it was concluded that the principle of treatment favored by small companies 

(article 170, IX, of the Federal Constitution) has, in terms of taxation, the right of small 

companies to a lower tax burden than that on average and large enterprises. This principle 

is therefore not limited to ensuring the mere elimination or simplification of ancillary 

obligations (and consequent reduction of the cost of compliance - expenditure incurred in 

order to pay the tax). 
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It was also concluded that the legislation in force (Complementary Law no. 123/06), 

although partially meeting the requirements arising from the principle of favored 

treatment (article 170, IX, of the Federal Constitution), requires improvement, especially 

for the purpose of : a) eliminating unjustified exclusions of businessmen from certain 

economic branches of the National Simples; b) improve criteria for the definition of small 

entrepreneurs and consequent extension of the favored tax regime. 

 

Keywords: Small Business; Favored Treatment; Simple national; Tax law 
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I – INTRODUÇÃO 

 

 

 I.1. Problema de Pesquisa1 

 

  Estudos apontam que 99% (noventa e nove por cento) das empresas em 

funcionamento no país são pequenos negócios categorizados como microempreendedor 

individual - MEI, microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP. Eles são 

responsáveis por  52% (cinquenta e dois por cento) dos empregos formais atualmente 

existentes, por 26% (vinte e seis por cento) do total de salários pagos no país, por 27% 

(vinte e sete por cento) do Produto Interno Bruto – PIB e por 0,9% (nove décimos por 

cento) do valor total das exportações2. 

 

  No contexto específico do Estado de São Paulo, a participação destes 

pequenos empreendimentos na economia é igualmente expressiva. Aponta-se que 98% 

(noventa e oito por cento) das empresas paulistas em funcionamento são pequenos 

negócios (microempreendedores individuais – MEI, microempresas – ME ou empresas 

de pequeno porte – EEP). Eles respondem por 50% (cinquenta por cento) dos empregos 

formais, por 39% (trinta e nove por cento) da massa salarial paga no estado, e por 27% 

(vinte e sete por cento) do PIB Estadual.  

                                                 
1 Como adverte Antonio Carlos Gil, toda pesquisa inicia-se com a formulação de um problema, tarefa que, 

em razão da experiência acumulada sobre o tema, deve obedecer a alguns procedimentos rígidos e 

sistemáticos: “(a) o problema deve ser formulado como pergunta; (b) o problema deve ser claro e preciso; 

(c) o problema deve ser empírico; (d) o problema deve ser suscetível de solução; e (e) o problema deve se 

delimitado a uma dimensão viável.” (GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012. Pág. 10) 

 
2 Dados disponíveis em: 

http://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/dados_mpes_brasil_2014.pdf. Acesso 

em 01/12/2018. Os dados apontados no referido link tem por base os seguintes Estudos: a) Sebrae-NA/ 

Dieese (2013). Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa. (número de pequenas empresas na 

economia e quantidade de empregos formais gerados); b) Sebrae-NA (2014). Participação das Micro e 

Pequenas Empresas na Economia Brasileira (participação no Produto Interno Bruto – PIB); c) Sebrae-NA/ 

Funcex (2012). As Micro e Pequenas Empresas na Exportação Brasileira (participação no valor das 

exportações). Ver também: KARKACHE,  Sergio. Dissertação de Mestrado. Disponível em: 

“http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/18232/DISSERTACAO.pdf?sequence=1” 

http://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/dados_mpes_brasil_2014.pdf
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  As estatísticas acima apontadas são indicativas da importância da pequena 

empresa na economia. Estudos ainda identificam relação direta delas com questões como 

como atenuação do desemprego, democratização de acesso ao capital, distribuição de 

renda, etc3. 

 

  Não obstante sua relevância, contudo, as pequenas empresas têm 

apresentado elevados índices de mortalidade (encerramento das atividades), com 

perspectiva de piora nos próximos anos (tanto em conjecturas otimistas quanto em 

conjecturas pessimistas).  

 

  Estudos apontam que, no ano de 2014, cerca de 24 (vinte e quatro) de cada 

100 (cem) empresas constituídas em 2012 haviam encerrado suas atividades. Esses 

mesmos estudos apontam que, até o final do ano de 2018, cerca de 43 (quarenta e três) de 

cada 100 (cem) empesas constituídas em 2016, estarão com suas atividades encerradas 

(conjectura pessimista)4. Na conjectura otimista, 32 (trinta e duas) de cada 100 (cem) 

empresas constituídas em 2016 estarão com suas atividades encerradas até o final de 2018. 

 

 

   

                                                 
3 KARCACHE, Sergio. Idem. 
4 SEBRAE. Idem. 
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  PIB, TAXA DE SOBREVIVÊNCIA DE EMPRESAS DE 02 ANOS E  

     ESTIMATIVAS 

 

   

 

  As causas desses elevados índices de mortalidade não são precisas. Isso 

porque a sobrevivência/mortalidade das pequenas empresas, assim como ocorre nos 

acidentes aéreos5, não decorre exclusivamente de um único fator, mas de uma combinação 

de vários deles. É certo, contudo, que a elevada carga tributária tem reiteradamente sido 

apontada como uma das principais causas de encerramento de atividades.  

 

  Com efeito, pesquisa realizada pelo SEBRAE no ano de 2016 6  com 

                                                 
5 Com base em relatórios do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), Fajer, 

Almeida e Fischer afirmam que, em média, são 4,52 fatores por acidente: “A distribuição desses fatores 

considerando as frequências de citações foi: deficiente julgamento (80,5%), deficiente planejamento 

(66,7%), deficiente supervisão (66,7%), aspecto psicológico (44,4%), indisciplina de voo (38,9%), 

deficiente coordenação de cabine (30,5%), condições meteorológicas adversas (25%), pouca experiência 

(22,2%), deficiente aplicação de comando (22,2%), outros aspectos operacionais (19,4%), deficiente 

manutenção (16,7%), deficiente instrução (8,3%), influência do meio ambiente (5,5%), esquecimento 

(2,8%) e aspecto fisiológico (2,8%)”. 
FAJER, Marcia; ALMEIDA, Ildeberto Muniz; FISCHER, Frida Marina. Fatores contribuintes aos 

acidentes aeronáuticos. Revista de Saúde Pública, v. 45, n. 2, p. 432-435, 2011. Disponível em: 

<http://www.producao.usp.br/bitstream/handle/BDPI/12934/art_FAJER_Fatores_contribuintes_ 

aos_acidentes_aeronauticos_2011.pdf?sequence=1>.  

6 Sobrevivência das Empresas no Brasil. Sebrae, 2016. Disponível em: http://datasebrae.com.br/wp-con-

tent/uploads/2017/04/Sobrevivência-de-Empresas-no-Brasil-2016-FINAL.pdf. Acesso em: 01/12/2018. 

http://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2017/04/Sobrevivência-de-Empresas-no-Brasil-2016-FINAL.pdf
http://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2017/04/Sobrevivência-de-Empresas-no-Brasil-2016-FINAL.pdf
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empresas que já haviam encerrado suas atividades apontou que, na visão de 52% 

(cinquenta e dois por cento) dos entrevistados, menos encargos e impostos teriam sido 

decisivos para evitar o fechamento desses negócios7. Confira-se: 

 

O que teria sido útil para evitar o fechamento das empresas, na 

opinião dos empresários? 

 

 

  As dificuldades das pequenas empresas em suportar a carga tributária 

sobre elas incidentes, assim como em lidar com os inúmeros outros entraves acima 

listados, remonta de longa data. Não por outro motivo, o ordenamento jurídico brasileiro 

vem sendo constantemente modificado desde a década de 1980. 

 

  Ao longo do tempo, foram sendo editadas normas instituidoras de 

tratamentos favorecidos às pequenas empresas, o que teve seu ápice na positivação, na 

Constituição Federal de 1988, do Tratamento Favorecido às Pequenas Empresas como 

princípio da Ordem Econômica (art. 170, IX). In verbis:   

 

Capítulo I 

Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 

                                                 
7 Idem. 
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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 

sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

 

  

  A norma acima transcrita é complementada pelo art. 179 da Constituição 

Federal, segundo o qual “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”. 

 

  A leitura dos dois dispositivos constitucionais acima mencionados, todavia, 

não deixa claro se o “tratamento favorecido” em matéria tributária consistiria apenas em 

uma “desburocratização”, com eliminação/simplificação de obrigações acessórias, ou se 

consistiria também em uma redução da carga tributária8. A questão se mostra relevante 

porque as obrigações acessórias se traduzem em custo ao empresário, com influência 

direta em sua competitividade no mercado. 

 

  É certo que a um primeiro lance de vista os artigos 170, IX, e 179 da 

Constituição Federal parecem se circunscrever apenas a uma eliminação de entraves 

burocráticos, ou seja, a uma simplificação das obrigações acessórias desses empresários. 

 

  Referidos dispositivos, contudo, quando interpretados em conjunto com as 

demais regras e princípios constitucionais, especialmente a norma que estabelece que “a 

ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames das justiça 

social...”, conduzem a uma resposta diversa.  

 

  Some-se a isso as críticas feitas por parte da doutrina à atual legislação 

instituidora do tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas (Lei 

                                                 
8 KARCACHE, Sergio. Idem. 
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Complementar 123 de 2006), no sentido de que teria ela instituído um tratamento especial 

mais oneroso que o ordinário9. 

 

  Dessa forma, investigar se o Princípio Tratamento Favorecido das 

Pequenas Empresas implica em um direito a uma carga tributária menor parece ser uma 

questão em aberto, para a qual se buscará uma resposta neste trabalho. 

 

  Delimitado o exato sentido do princípio do tratamento favorecido a 

pequenas empresas em matéria tributária, buscar-se-á verificar que a legislação vigente 

(Lei Complementar nº 123/06) atende às exigências dele decorrentes. 

 

Por ser problemática a enunciação de hipóteses10 em pesquisas em ciências 

sociais aplicadas, não foram elas elaboradas no presente trabalho. 

 

Problema de Pesquisa: 

O Princípio Tratamento Favorecido das Pequenas Empresas 

abrange o direito a uma carga tributária menor ou se limita à 

simplificação ou redução de obrigações acessórias?  

A legislação vigente (Lei Complementar nº 123/06) atende às 

exigências decorrentes desse princípio? 

 

 

 I.2. Metodologia Empregada 

  

 Método – do grego methodos – significa literalmente o caminho para se 

chegar a um fim.11 Trata-se, nas precisas lições de Goffredo Telles Junior, de termo 

plurívoco analógico12. Na acepção que aqui nos interessa, a palavra método indica um 

                                                 
9  Apud. KARKACHE,  Sergio. Dissertação de Mestrado. Disponível em: 

“http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/18232/DISSERTACAO.pdf?sequence=1” 
10 À pergunta formulada como problema de pesquisa podem ser apresentadas hipóteses, que são possíveis 

respostas, suposições que poderão ser ou não confirmadas ao fim do trabalho. 
11 “A palavra método vem do grego, methodos, composta de meta: através de, por meio de, e hodos: via, 

caminho.” (CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. Pág. 199) 
12 As palavras podem ser unívocas ou plurívocas, conforme tenham apenas um ou mais de um significado. 

As palavras plurívocas, por sua vez, podem ser equívocas ou analógicas, conforme seus significados sejam 

ou não conexos. Exemplo: a palavra “manga” é plurívoca (possui mais de uma significado). Além disso, é 

equívoca (seus significados são desconexos entre si), pois “manga” é termo empregado tanto para se referir 
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procedimento de investigação organizado, repetível e autocorrigível, que garante a 

obtenção de resultados válidos.13 

 

 Como é cediço, é o método que faz a ciência. Só é científico o 

conhecimento que obedece a um processo ordenatório da razão, garantindo-nos certa 

margem de segurança quanto aos resultados, à coerência unitária de seus juízos e a sua 

adequação ao real.14 No mesmo sentido é o escólio de HEIDEGGER, segundo o qual 

“podemos dizer: ciência é o conhecimento metódico, sistemático, exato e universalmente 

válido”.15 No mesmo sentido é a conhecida lição de MIGUEL REALE, segundo o qual 

ciência é um sistema de conhecimentos verificados16.  

 

Em razão da diversidade de objetos estudados pela ciência, foram sendo 

desenvolvidos métodos específicos, próprios de cada ciência, o que buscou-se não ignorar 

no presente trabalho, principalmente nos momentos em que procedeu a incursões 

alternadas entre Direito Econômico, Economia e outros ramos do saber. 

 

 É certo que atualmente há uma tendência em se considerar arbitrária 

qualquer opção metodológica (generalizada perda de certezas no pensamento jurídico)17. 

                                                 
ao fruto (alimento) quanto para parte de um vestuário (manga da camisa), sentidos absolutamente 

desconexos entre si. Ressalta TELLES JÚNIOR: “grave erro lógico é conferir às palavras plurívocas uma 

única definição. Quando, por acaso, assim as definimos, estaremos enredando em confusão de conceitos, 

ou mencionando um só conceito, e olvidando os demais”. (TELLES JUNIOR, Goffredo. Iniciação na 

Ciência do Direito. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Pág. 374.) 
13 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1º edição brasileira coordenada e revista 

por Alfredo Bosi; revisão da tradução e tradução de novos textos por Ivone Castilho Benedetti. 6. Ed. São 

Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012. Pág. 780/781. 
14 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.  Pág. 55. 
15 HEIDEGGER, Martin. Introdução à Filosofia. Tradução Antonio Casanova; revisão de tradução Eurides 

Avance de Souza; revisão técnica Tito Lívio Cruz Romão. 2. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 

2009. Pág. 54. 
16 Como adverte MIGUEL REALE, “O homem vulgo pode conhecer certo, mas não tem certeza da certeza. 

O conhecimento vulgar nem sempre é errado, ou incompleto. Pode mesmo ser certo, mas o que o 

compromete é a falta de segurança quanto àquilo que afirma. É um conhecimento parcial, isolado, fortuito, 

sem nexo com os demais. Não é o que se dá com o conhecimento metódico; quando dizemos que temos 

ciência de uma coisa é porque verificamos o que a seu respeito se enuncia. A ciência é uma verificação de 

conhecimentos, e um sistema de conhecimentos verificados” (REALE, Miguel. Lições Preliminares do 

Direito. 27. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. Pág. 10) 
17 Na precisa observação de LARENZ: “Tempo houve, e não está ainda muito distante, em que aos olhos 

dos juristas não era problemática a questão de que dispunham de métodos quer de solução de casos jurídicos 

quer de tratamento do Direito vigente no seu conjunto que se ficavam aquém das exigências colocadas pelas 

outras ciências. Hoje não é assim. Fala-se de << perdas de certeza no pensamento jurídico >>, considera-

se a opção metodológica como arbitrária, propende-se a aceitar como satisfatórias não já as soluções 
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Isso não significa, contudo, que os métodos da ciência jurídica não sejam úteis. Embora 

não possam alcançar o mesmo grau de precisão e segurança de uma operação matemática, 

o direito desenvolveu métodos próprios suscetíveis de confirmação e crítica racional. 

 

 Ciente de todo o exposto acima, o presente trabalho buscou ser 

predominantemente interdisciplinar18, estabelecendo contato, em pontos específicos, com 

o Direito Tributário, com o Direito Administrativo, e com a Economia, etc.. Buscou-se 

conjugar técnicas de investigação teóricas e empíricas. 

 

 Como técnica de investigação teórica, realizou-se análise de bibliografia 

específica sobre o tema19. Como técnica de investigação empírica20, buscou a aplicação 

de modelo matemático (Quantitative Model for Measuring Line-Drawing Inequity) a 

situações concretas. 

                                                 
reconhecidamente adequadas mas apenas <<plausíveis>> ou <<susceptíveis de consenso>>, ou remetem-

se os juristas para as ciências sociais como as únicas donde poderiam esperar conhecimentos relevantes.” 

(LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Traduzido por José Lamego. 3. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1997. Pág. 01)   
18  “Considerando que o direito não pode ser conhecido senão como fenômeno social, é em sua 

complexidade que colhemos a tarefa do pesquisador da área. E isso porque, basicamente, para conhecer e 

estudar, aprofundada e adequadamente, o direito, é necessário que isso seja feito na base da 

interdisciplinariedade. A importância de uma formação interdisciplinar já foi mais do que perseguida e bem 

discutida, mas não custa afirmar que sua tarefa esculpiu uma nova forma de pensar e pesquisar o direito. 

(...) É por isso que a interdisciplinariedade (transdisciplinaridade) tem surgido como um recurso que supera 

os caminhos monológicos da tradição dos estudos positivistas e centrados no autocompreensão do direito 

a partir das normas jurídicas. Isso é importante, pois amplia a capacidade de formação e melhora a qualidade 

da reflexão jurídica, estimulando o nascimento de normas jurídicas mais justas, operadores do direito com 

uma visão de mundo mais ampla, estudiosos capazes de uma reflexão crítica sobre o direito, bem como o 

desenvolvimento de uma pesquisa mais reconhecida pela capacidade de interconexão com outras áreas do 

conhecimento. É pluralizando os olhares sobre o direito que se promove, hoje, um movimento de 

compreensão mais aberto, dilatado e qualificado sobre os múltiplos aspectos envolvidos nas discussões do 

direito” (BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 

os cursos de direito. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Pág. 42/43). 
19 “Por intermédio deste grupo de técnicas, é possível chegar a conclusões científicas, fundamentalmente 

escudando-se em suporte de estudos que não se debruçam sobre realidades concretas, seja porque o objeto 

científico não o demanda, seja porque não há interesse do pesquisador em conduzir a pesquisa ao nível do 

próprio fenômeno e de suas materializações concretas.” (BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa 

jurídica: teoria e prática da monografia para os cursos de direito. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  Pág. 

211.) 
20 “Por meio deste grupo de técnicas, é possível chegar a conclusões científicas, basicamente dedicando-se 

à compreensão do próprio fenômeno in natura, de seus efeitos, de seus resultados e de suas materializações 

concretas, mas sempre a partir dele mesmo.” (BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: 

teoria e prática da monografia para os cursos de direito. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  Pág. 213). São 

empíricas as seguintes técnicas: (1) técnicas de observação; (2) técnicas de amostragem; (3) técnicas de 

entrevista; (4) técnicas de questionário; (5) técnicas de experimentação; (6) técnicas do estudo de caso e (7) 

técnicas de pesquisa-ação. 
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 Em relação à classificação de EDUARDO C. B. BITTAR21 das formas de 

abordagem em cinco “métodos” (indutivo, dedutivo, intuitivo, dialético e dialógico), 

pode-se afirmar que o presente trabalho utilizou-se majoritariamente dos métodos 

dedutivo, dialético e dialógico.  

 

 O método dedutivo foi utilizado para, procedendo do geral (Princípio do 

tratamento favorecido e princípios constitucionais correlatos), identificar as regras que 

devem ser observadas pela legislação inferior e, até mesmo, como interpretá-las. 

 

 O método dialético, por sua vez, foi utilizado para uma análise crítica, 

contraponto diferentes opiniões acerca dos temas discutidos, ponderando as polaridades 

opostas, até o alcance da síntese. 

 

 Por fim, o método dialógico, que corresponde à construção do 

conhecimento compartilhado, pelo diálogo interdisciplinar, foi utilizado para 

compatibilizar as contribuições das várias disciplinas e ciências analisadas. 

 

 O referencial teórico utilizado, por fim, foi a Teoria Funcionalista do 

Direito de Norberto Bobbio 22 . Partiu-se, em síntese, da premissa de que a análise 

meramente estrutural da ordem jurídica não é suficiente para compreender e explicar os 

fenômenos atuais, razão pela qual necessária a complementação por uma análise 

funcional do direito, com ênfase na função promocional. 

 

2. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO FAVORECIDO A PEQUENAS EMPRESAS 

 

 2.1. Estado, Economia e Princípios da Ordem Econômica 

  

  A experiência e a vivência do cotidiano permitem a realização de duas 

                                                 
21 BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para os 

cursos de direito. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Pág. 34. 
22 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução de Daniela 

Baccaccia Versani. Barueri-SP: Editora Manole, 2007. 
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constatações básicas: a) as necessidades humanas tendem a se multiplicar 

indefinidamente; b) os recursos para o seu atendimento, contudo, são rigorosamente 

limitados (escassos). Essas duas constatações sintetizam a chamada regra da escassez, 

responsável por determinar as decisões dos agentes econômicos em livre atuação no 

mercado. Como ensina Fábio Nusdeo23: 

 

“A primeira ideia do que venha a ser a Economia, como atividade humana 

e como objeto de estudo científico pode ser facilmente apreendida a partir 

de duas constatações básicas, as quais decorrem da experiência e da 

vivência do quotidiano. 
 

A primeira delas é a de que não é possível estabelecer ou antever um limite 

para as necessidades humanas. Ou seja, elas podem ser vistas como 

tendentes a se multiplicarem ao infinito. Vale dizer: podem ser tidas como 

ilimitadas. 
(…) 
Ao oposto do que ocorre com as necessidades humanas, os recursos com 

que conta a humanidade para satisfazê-las apresentam-se finitos e 

severamente limitados. Tal limitação é insuperável, malgrado os sucessos 

da tecnologia em empurrar sempre adiante o ponto de ruptura, quando o 

exaurimento dos bens disponíveis à espécie humana levaria, senão ao 

colapso, pelo menos à progressiva estagnação de todo o processo 

econômico, o qual, em última análise, consiste na administração dos 

recursos escassos à disposição dos habitantes deste planeta. Sim, porque 

os recursos são sempre escassos, em maior ou menor grau, não importa. 
   

  No mesmo sentido, N. Gregory Mankin24 afirma que “economia é o estudo 

de como a sociedade administra seus recursos escassos. Na maioria das sociedades, os 

recursos são alocados não por um único planejador central, mas pelos atos combinados 

de milhões de famílias e empresas”. 

 

  A regra da escassez está presente em toda e qualquer escolha. Como bem 

observam Stiglitz e Wash25: 

 

(…) a limitação da renda não é a única razão pela qual somos forçados aos 

trade-offs. Imagine uma pessoa imensamente rica que pode ter tudo o que 

deseja. Poderíamos pesar que essa pessoa não tem preocupações com a 

                                                 
23  NUSDEO, Fábio. Curso de Economia. Introdução do Direito Econômico. 8ª Ed. Rev. e Ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. 
24 MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia. Tradução da 6ª Edição norte americana. São Paulo: 

Cengage Learning, 2013. 
25 STIGLITZ, Joseph E. e WALSH, Carl E. Introdução à Microeconomia. Tradução da 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2003. 
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escassez – até verificarmos que o tempo também é um recurso e que 

mesmo a pessoa mais rica deve escolher a cada dia com qual de seus ricos 

brinquedos brincar. Quando levamos em conta o tempo, descobrimos que 

a escassez é uma realidade que atinge a todos.” 
 

  Em decorrência da lei da escassez, a sociedade é forçada ao 

desenvolvimento de um processo consciente de decisão quanto ao emprego de seus 

recursos, isto é, ao enfrentamento do chamado problema econômico, sintetizado em três 

indagações: “O que produzir?; “Como produzir?”; “Para quem produzir?”26. 

 

  A decisão acerca “do que”, “de como” e “para quem produzir” via de regra 

é deixada aos agentes econômicos, em atuação livre no mercado. Deveras, a intervenção 

do Estado, nos sistemas capitalistas, é exceção27.  

 

  A liberdade ilimitada dos agentes econômicos, controlados apenas pelas 

próprias regras do mercado, contudo, causou desconfortos. De acordo com Fabiano Del 

Masso, atualmente se entende que “um meio-termo seja o ideal, tendo como regra a não 

intervenção estatal”. 

 

  Nesse contexto, entende-se que a intervenção estatal é pertinente quando 

direcionada a garantir os princípios da ordem econômica, entre os quais está o do 

tratamento favorecido a pequenas empresas. 

 

  Assegurar tratamento diferenciado e mais benéfico a microempresas e 

empresas de pequeno porte, portanto, é uma das hipóteses que autorizam a intervenção 

do Estado no domínio econômico. 

   

Paradoxalmente, já se privilegiou, nos primórdios, a grande empresa. 

Quanto maior fosse ela, maiores méritos lhe eram conferidos. Como expõe Neide 

Teresinha Malard28: 

                                                 
26 NUSDEO, Fábio. Idem. 
27 MASSO, Fábio Del. Direito Econômico Esquematizado. 2 ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2013. 
28 MALAD, Neide Teresinha. Integração de Empresas: concentração, eficiência e controle – artigo 

publicado na Revista do IBRAC, Volume 1, nº 4, São Paulo, novembro de 1994. 
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“o agigantamento dos negócios era medida de eficiência; o mercado 

autorregulava-se através do mecanismo da concorrência, afastando tanto 

os fabricantes que elevassem indevidamente os seus preços quanto os 

trabalhadores que solicitassem altos salários”. 

 

  Atualmente, contudo, o cenário é outro. Há previsão expressa na 

Constituição Federal determinando o tratamento privilegiado da pequena empresa 

(princípio do tratamento favorecido – art. 170, IX, e 179).  

 

  A exata delimitação do alcance desse princípio e a verificação de sua 

observância pela legislação vigente (Lei Complementar nº 123/06) é o objeto do presente 

trabalho. 

 

 2.2. O que é uma pequena empresa?  

 

  Definir pequena empresa é tarefa extremamente complexa, e constitui o 

primeiro passo de qualquer investigação que as envolva. Como ensina Randolph E. Paul:

    

 “Em consideração aos problemas das pequenas empresas, nossa primeira 

tarefa é determinar sobre o que estamos falando. O que é exatamente pequena 

empresa? Quando Maury Maverick foi presidente da “Smaller War Plants 

Corporation”, ele sugeriu que era qualquer empresa sem condições de manter 

um lobista em Washington. A maioria dos empresários usa a expressão 

vagamente, sem concepção clara do que ela significa. Uma empresa é pequena 

conforme o montante de capital de investido nela? Ou conforme a quantidade 

de dinheiro que ela ganha? Ou de acordo com o número de pessoas que ela 

emprega? Após analisados, todos esses critérios mostram-se fugitivos. Um 

milhão de dólares pode ser um grande investimento em uma fábrica de 

grampos de cabelo, mas um investimento extremamente pequeno para uma 

montadora de automóveis. A mercearia da esquina pode ter dois funcionários 

e uma fábrica de ferramentas mecânicas 200. 

Consideramos cada empresa separadamente sem considerar suas relações com 

outras empresas ou seu proprietário? Uma pequena subsidiária da “United 

States Steel Corporation” é uma pequena empresa? E uma corporação de 

$100,000, de propriedade de John D. Rockefeller, é uma pequena empresa? Ou 

devemos olhar além das empresas consideradas isoladamente e excluir 

pequenas empresas que realmente desfrutam das vantagens das grandes 

empresas? A resposta depende de onde você está, e não é clara onde quer que 

você esteja.”29 
   

 

                                                 
29 PAUL, Randolph Evernghim. Taxation for Prosperity. New York: Bobbs-Merril, 1947. Pág. 381. 
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  Nesse contexto, não é possível obter um conceito universal de 

microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. A definição 

destas entidades variará de país da país, de legislação a legislação.  

 

  A definição de pequena empresa nada mais é que uma atividade de 

diferenciação. Na sociedade atual, extremamente complexa, é comum que, com vistas a 

garantir a isonomia, o direito outorgue tratamento diverso a diferentes situações fáticas e 

a indivíduos diversos30.  

 

  No momento do exercício desta atividade de diferenciação, contudo, é 

preciso cautela. Isso porque, se de um lado, a excessiva diferenciação de situações satisfaz 

as exigências da isonomia, de outro lado agrega complexidade ao sistema tributário, o 

que gera custos para o contribuinte. A complexa relação entre simplificação e o 

atendimento da isonomia foi muito bem ilustrada por Frederic G. Corneel no artigo “The 

Structure of Small Business Taxation: Ends and Means”: 

 

“A Fable 

Once upon a time there was a King who, gravely wounded in battle, was 

rescued from certain death by the courage of his black horse. When he 

recovered, the King considered how his country might have more courageous 

horses. And so he issued a decree that if a farmer had a white horse, he would 

have to pay a tax of 100 pieces of gold, but if he had a black horse, he need not 

pay any tax at all. Following this decree, there was great controversy in the 

land regarding gray horses: Were they white or black? To put an end to this 

confusion, the King issued a new decree in which he created a new 

classification "gray," and there was a tax of 50 pieces of gold on gray horses. 

The King was certain that his new decree would put an end to all argument. In 

fact, however, arguments increased. For now in place of the single black-white 

line of argument, there were two lines, black-gray and gray-white. When the 

horses were light gray, the farmer said they were gray and the tax collector said 

they were white. When the horses were dark gray, the owners said they were 

black; but the tax collector said that as long as they still had a bit of white, they 

should be taxed as gray. To put an end to this controversy once and for all, the 

King issued a new edict and created two more categories: dark gray with a tax 

of 25 pieces of gold and light gray with a tax of 75 pieces of gold. 

The King considered what he had done and he thought it good: In the days of 

the first decree, the argument about gray horses had been whether they should 

be taxed at 100 pieces of gold or should go free. Now, depending upon the 

shade, the argument between the farmer and the tax collector was whether the 

tax on a dark horse should be 50 or 25 pieces of gold and whether the tax on a 

light horse should be 50 or 75. The range of possible injustice had been reduced 

                                                 
30 DANTAS, F.C. de San Tiago. Igualdade perante a Lei e due process of law: contribuição ao estudo da 

limitação constitucional do Poder Legislativo. In: _____. Problemas de direito positivo: estudos e pareceres. 

Rio de Janeiro: Forense, 1953. p. 38 – 64. 
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and every farmer was paying a tax that was at least reasonably close to what 

the King had in mind. The only difficulty was that with so many divisions, 

every horse was near one possible line of argument. And so the farmers and 

the tax collectors never could agree on the correct classification of any horse 

and the farmers spent their time arguing rather than farming.” 31 
 

  Nesse contexto, merece especial destaque o problema da lei arbitrária, que 

impõe um tratamento absurdo e caprichoso a determinado caso, violando valores 

constitucionais. Isso se verifica, por exemplo, quanto o legislador concede tratamento 

favorecido a determinados sujeitos, mas deixa injustamente de contemplar outros 

contribuintes em idêntica situação. 

 

  Como registra Celso Antônio Bandeira de Melo, o primeiro limite à 

política legislativa é a isonomia. Para verificar o atendimento à isonomia, exige-se uma 

aprofundada investigação de quem são os iguais e quem são os desiguais. Como explica 

o autor: 

 

“para o desate do problema é insuficiente recorrer à notória afirmação de 

Aristóteles, assaz de vezes repetida, segundo cujos termos a igualdade consiste 

em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Sem contestar a 

inteira procedência do que nela se contém e reconhecendo muito ao de ministro, 

sua validade como ponto de partida, deve-se negar-lhe o caráter de termo de 

chegada, pois entre um e outro extremo serpeia um fosso de incertezas cavado 

sobre a intuitiva pergunta que aflora ao espírito: Quem são os iguais e quem 

são os desiguais?” 32  

 

  Em matéria tributária, a Constituição de 1998 expressamente previu a 

necessidade de observância da isonomia (art. 150, II, da CF). O princípio possui conteúdo 

indeterminado.  É essa indeterminação, todavia, que permite sua aplicação à quase 

totalidade das situações. 

 

  A definição de pequena empresa, portanto, deve a um só tempo contemplar 

as necessárias diferenciações decorrentes do princípio da isonomia, e não encerrar 

elevada complexidade.  

                                                 
31 CORNEEL, Frederic G. The Structure of Small Business Taxation: Ends and Means, 35 Tax Law. 831. 
32

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. 22ª tir. São 

Paulo: Malheiros. Pág. 10/11 
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  No Brasil, foi instituído um conceito de pequena empresa na Lei 

Complementar nº 123/06, o qual engloba três figuras distintas, sendo elas o 

microempreendedor individual – MEI, a microempresa - ME e a empresa de pequeno 

porte – EPP.  

   

  De acordo com art. 3º da referida lei, consideram-se microempresas ou 

empresas de pequeno porte as sociedades empresárias, as sociedades 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 

Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: a) no caso de microempresa, 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00; b) no caso 

de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano calendário, receita bruta superior a 

R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00. Há, ainda, o conceito de 

microempreendedor individual, que compreende aqueles empresários com faturamento 

anual de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) anuais. 

 

 

PEQUENA 

EMPRESA 

Microempreendedor 

Individual – MEI 

Receita bruta, em cada ano-

calendário, igual ou inferior a 

R$ 81.000,00; 

Microempresa – 

ME 

Receita bruta, em cada ano-

calendário, igual ou inferior a 

R$ 360.000,00; 

Empresa de 

Pequeno Porte - 

EPP 

Receita bruta, em cada ano 

calendário, superior a 

R$ 360.000,00 e inferior a 

R$ 4.800.000,00; 

 

 

  Considera-se “receita bruta”, para os fins da categorização acima, o 

produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços 
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prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas 

e os descontos incondicionais concedidos. 

 

  Esse, portanto, o conceito de pequena empresa instituído pela legislação 

brasileira. 

 

 2.3. Tratamento favorecido em geral 

 

  O regime jurídico favorecido dos microempreendedores individuais – MEI, 

das microempresas - ME e das empresas de pequeno porte - EPP engloba um conjunto de 

regras benéficas que não se restringem ao âmbito tributário.  Deveras, há normas 

favoráveis relacionadas a cumprimento de obrigações trabalhistas, obrigações 

previdenciárias, acesso a crédito e a mercado, etc. 

 

  No âmbito do processo do trabalho, por exemplo, as pequenas empresas 

(microempreendedores individuais – MEI, microempresas - ME e empresas de pequeno 

porte - EPP) possuem a prerrogativa de recolherem o depósito recursal pela metade. Com 

efeito, o art. 899, §9º, da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT passou a prever, após 

a entrada em vigor da Lei nº 13.467, de 2017 (reforma trabalhista), que  “o valor do 

depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, 

empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas 

de pequeno porte”.    

 

  No âmbito das aquisições públicas, há também previsão legal expressa das 

vantagens atribuídas a pequenas empresas em licitações. Estabelece o art. 42 da Lei 

Complementar nº 123/06, por exemplo, que “nas licitações públicas, a comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato”. 

 

  No âmbito deste trabalho, concentra-se atenção no regime tributário, com 

vistas a ofertar uma resposta ao problema de pesquisa proposto. 
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 2.4. Tratamento Favorecido em Matéria Tributária 

 

O tratamento tributário favorecido a pequenas empresas encontra-se 

atualmente concretizado no “Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples 

Nacional”, previsto no art. 12 e seguintes da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006 (Estatuto da Microempresa). 

 

Referido regime consiste no recolhimento mensal, mediante documento 

único de arrecadação, de vários impostos e contribuições, a saber: a) Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Jurídica; b) Imposto sobre produtos industrializados – IPI; c) 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL; d) Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social – COFINS; e) Contribuição para o PIS/PASEP; f) 

Contribuição Patronal Previdenciária – CPP; g) Imposto Sobre as Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal de Comunicação – ICMS; h) Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISS. 

 

O valor mensal a ser recolhido pela microempresa ou empresa de pequeno 

porte inserida nesse regime especial (Simples Nacional) é dado a partir da multiplicação 

da receita bruta auferida no mês por uma “alíquota efetiva”, que é dada pela seguinte 

fórmula: 

 

 

Alíquota efetiva =  

 

 

 

Onde: 

 

RBT12xAliq-PD 

RBT12 
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RBT12 = Receita Bruta Acumulada nos doze meses anteriores ao 

período de apuração; 

Aliq = Alíquota Nominal constantes dos quadros abaixo, a serem usadas 

conforme critérios estabelecidos na Lei Complementar n. 123/06; 

PD = Parcela a Deduzir Constante dos quadros anexos à Lei 

Complementar n. 123/06; 
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   Por expressa disposição legal, contudo, determinadas 

microempresas e empresas de pequeno porte não podem, nos termos do art. 17 da Lei 

Complementar, se valer do tratamento tributário favorecido. É o caso da microempresa 

ou empresa de pequeno porte que se enquadrem em alguma das situações previstas na Lei, 

a saber: 

   

1 que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assesso-

ria 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); 

2 que tenha sócio domiciliado no exterior; 

3 de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, fe-

deral, estadual ou municipal; 
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4 que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as 

Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja 

suspensa; 

5 que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, ex-

ceto quando na modalidade fluvial ou quando possuir características de transporte 

urbano ou metropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo em área metro-

politana para o transporte de estudantes ou trabalhadores; 

6 que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elé-

trica; 

7 que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas; 

8 que exerça atividade de importação de combustíveis; 

9 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 não alcoólicas a seguir descritas: refrigerantes, inclusive águas sabori-

zadas gaseificadas; 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; cer-

vejas sem álcool 

c) bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no ata-

cado por1. micro e pequenas cervejarias; micro e pequenas vinícolas; produto-

res de licores; micro e pequenas destilarias.  

10 que realize cessão ou locação de mão-de-obra 

 

11 que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis 

 

12 que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir a 

prestação de serviços tributados pelo ISS. 

 

13 com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, mu-

nicipal ou estadual, quando exigível 

 

 

  Os microempreendedores individuais – MEI, por sua vez, promovem o 

recolhimento mensal à soma das seguintes parcelas (art. 18-A da Lei Complementar nº 

123/06): a) R$45,65 (quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) a título de 

contribuição prevista no inciso IV do parágrafo terceiro do art. 18-A; b) R$ 1,00 (um real) 

a título do imposto referido no inciso VII do caput do art. 13 da Lei Complementar; c) 

R$ 5,00 (cinco reais) a título do imposto referido no inciso VIII do art. 13 da Lei 

Complementar, caso seja contribuinte do ISS. 

 

  As regras acima apontadas, pertinentes ao regime tributário especial, 

demonstram que a interpretação dada pelo legislador ao princípio insculpido no art. 170, 
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IX, da Constituição Federal é aquela segundo a qual os pequenos empreendimentos 

devem estar sujeitos a uma carga tributária menor que os demais empreendimentos (vide 

em especial valores recolhidos pelo Microempreendedor Individual – MEI), não bastando 

a mera simplificação de obrigações acessórias. 

 

  É certo que a eliminação de entreves burocráticos, com a simplificação das 

obrigações acessórias, traz mais competitividade ao pequeno empresário, sobretudo na 

medida em que essas obrigações possuem um custo (custo de conformidade). Não 

obstante, referida medida não é suficiente, ante a realidade das pequenas empresas, para 

atender o disposto no art. 170, IX, da Constituição Federal.  

 

  Dessa forma, é possível afirmar que o princípio do tratamento tributário 

favorecido tem por conteúdo o direito (e correspondente dever estatal) desses pequenos 

empreendimentos econômicos a uma carga tributária menor do que aquela incidente sobre 

médias e grandes empresas33. 

 

  Esboçado, ainda que em linhas gerais, o conteúdo do princípio do 

tratamento favorecido em matéria tributária,  cumpre verificar se a legislação vigente (Lei 

Complementar 123/06) atende às exigências dele decorrentes.  

 

III. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E 

CONTRIBUIÇÕES – SIMPLES NACIONAL E PRINCÍPIO DO TRATAMENTO 

FAVORECIDO 

 

3.1. O atual regime instituído atende às exigências decorrentes do princípio 

do tratamento favorecido? 

 

  O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

– Simples Nacional, conforme se infere do capítulo acima, tem por efeito sujeitar as 

pequenas empresas, ao menos como regra, a uma carga tributária menor do que aquela 

                                                 
33  KARKACHE,  Sergio. Dissertação de Mestrado. Disponível em: 

“http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/18232/DISSERTACAO.pdf?sequence=1” 
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incidente em regra sobre as demais empresas, sobretudo no que diz respeito à figura do 

Microempreendedor Individual-MEI, atendendo, por esse modo, às exigências 

decorrentes do princípio do tratamento favorecido.  

 

  Deveras, parece não haver dúvidas de que os valores pagos pelo 

Microempreendedor Individual - MEI em conformidade com a Lei Complementar nº 

123/06 são significativamente menores do que aqueles que teria de recolher caso referida 

norma não existisse. 

 

  Os ideia de que o Simples Nacional em regra se traduz em carga tributária 

menor ao contribuinte é reforçada a partir das estatísticas acerca dos reflexos, para as 

empresas, da opção pelo regime tributário diferenciado. Deveras, estudos apontam que o 

índice de sobrevivência de empresários optantes pelo simples nacional tem sido superior 

ao dobro dos não optantes34. 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

  Outro indicativo de que o regime especial é mais benéfico que o ordinário 

é o constante incremento do número de optantes pelo Simples Nacional35. Confira-se: 

                                                 
34 SEBRAE, 2016. Idem. 
35 Idem. 
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   Dessa forma, o confronto dos valores das alíquotas constantes dos 

quadros de fls. 31 e 32 com as estatísticas acerca da taxa de sobrevivência de optantes e 

não optantes pelo Simples Nacional, permitem afirmar que a carga tributária da pequena 

empresa inserida no regime tributário favorecido, é, ao menos em regra, menor do que a 

das demais, atendendo, portanto, ainda que parcialmente, às exigências decorrentes do 

princípio do tratamento favorecido em matéria tributária (art. 170, IX, da Constituição 

Federal). 

 

   Não se pode olvidar, contudo, que a legislação vigente (Lei 

Complementar nº 123/06), embora atenda parcialmente às exigências do princípio, 

demanda aperfeiçoamento, especialmente para a finalidade de: a) eliminar exclusões 

injustificadas de empresários de determinados ramos econômicos do Simples Nacional; 

b) aperfeiçoar critérios de definição de pequenos empresários e consequente extensão do 

regime tributário favorecido, conforme será exposto abaixo. 

 

  3.2. Exclusões Injustificadas do Simples Nacional 

 

   Conforme exposto nos capítulos anteriores, a Lei Complementar nº 
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123/06, ao instituir o regime especial favorecido de tributação de pequenas empresas, 

expressamente dele excluiu determinadas categorias de empresários, como é o caso, por 

exemplo, dos que tem por objeto prestar serviço de transporte intermunicipal e 

interestadual de passageiros. 

   

   É certo que, na sociedade atual, é comum que o direito outorgue 

tratamento diverso a diferentes situações fáticas e a indivíduos parecidos, mas em 

situações diversas. Ocorre, contudo, que essas diferenciações precisam observar uma 

racionalidade mínima, sobretudo no que diz respeito à adequação do critério de 

“discrímem” com o propósito que o legislador visa almejar. 

 

   Quando se observa as exclusões constantes do quadro de fls. 29/30, 

não se vislumbra justificativas válidas para exclusão de empresários que exerçam muitas 

das atividades ali listas do Simples Nacional.  

 

   Trata-se, na verdade, de uma tentativa de reserva de mercado 

concretizada por meio da Lei. O “valores superiores” usualmente invocados para 

justificar exclusão desses empresários do tratamento tributário favorecido são, na verdade, 

meros discursos justificadores, ainda que formulados de forma inconsciente. 

 

   Referidas exclusões setoriais atuam como barreira à entrada de 

novos agentes em mercados específicos, como forma de tutela de mercado para grandes 

unidades produtivas. Como aponta Guilherme Adolfo Mendes36 (MENDES, 2015; p. 

128): 

 

Com a análise de alguns setores econômicos, cujas pequenas 

empresas atuantes estão atualmente excluídas da tributação 

favorecida, podemos afirmar que inexistem valores superiores 

capazes de justificar a mitigação do primado constitucional do 

tratamento favorecido. Mais: os valores alegados são, na verdade, 

discursos legitimadores (ainda que possivelmente não 

conscientes por parte de alguns dos seus formuladores) de 

exclusões motivadas por razões que operam em desconformidade 

com os ditames superiores da nossa ordem constitucional, como 

                                                 
36  MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos. Simples Nacional: análise da constitucionalidade das 

exclusões setoriais. III Encontro de Internacionalização do CONPEDI. p. 107 a 129 
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a livre concorrência. 

 

As vedações à opção do Simples Nacional, aqui analisadas, 

demonstram que as desvantagens das Meps para concorrerem em 

condições de igualdade com empresas de maior porte não 

decorrem exclusivamente de fatores naturais, como a dificuldade 

para obtenção e o elevado custo de financiamentos bancários. 

 

É por meio da legislação, sobretudo da tributária e até no seio do 

diploma que supostamente deveria se dedicar a favorecer os 

menores, que essas desvantagens, ao revés de serem abrandadas 

em cumprimento do comando constitucional, são reforçadas, 

freqüentemente de forma deliberada. 

 

As exclusões setoriais do Simples Nacional operam como 

método abortivo e contraceptivo das pequenas iniciativas em prol 

das grandes corporações já estabelecidas.” 

 

  Nesse contexto, o aperfeiçoamento da Política Pública de tratamento 

favorecido a micro e pequenas empresas invariavelmente passa pela eliminação ou 

revisão destas exclusões setoriais. Isso porque elas representam, de forma paradoxal, a 

institucionalização de uma desvantagem concorrencial para essa categoria de empresários 

através do instrumento legal editado com o propósito de favorecê-los. 

 

  Referidas exclusões, portanto, demandam reflexão e revisão para o fim 

de atender ao princípio do tratamento favorecido a pequenas empresas (art. 170, IX, da 

Constituição Federal). 

 

  3.3. Distorções decorrentes da definição de pequena empresa 

 

  Sob a ótica do direito tributário, a definição de pequena empresa constitui 

a linha divisória que separa dois regimes tributários diversos: o da grande empresa (mais 

gravoso) e o da pequena empresa (menos gravoso). 

 

  No caso específico da Lei Complementar nº 123/06, a definição de 

pequena empresa foi construída através do instrumento de line drawing denominado 

“rulemaking”, combinado com o critério “faturamento”. 

 

  A definição de pequena empresa nestes termos, contudo, gerou inúmeras 
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distorções, sobretudo em razão da eleição do critério do “faturamento”. Isso porque a lei 

estabeleceu em abstrato limites máximos de receita para caracterização como pequeno 

empresário, sem se ater à realidade específica de cada setor da economia. O Empresário 

do setor industrial que fature R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) possui, em razão 

das particularidades de seu setor,  condições de competitividade muito baixas, 

compatíveis com o deferimento de tratamento privilegiado com vistas a reunir condições 

de competir com demais empresários do setor. 

 

  Nesse contexto, será exposto a seguir a forma como se dá a construção da 

linha divisória entre dois tratamentos tributários distintos (da pequena empresa, de um 

lado, e da média e grande empresa, de outro), bem como quais são os critérios ou valores 

a partir dos quais se verifica “o que é” e “o que não é” uma pequena empresa.  Ao final, 

buscar-se-á indicar caminhos para solução da distorção acima apontada.     

 

  3.3.1. Construção da Linha Divisória do Aspecto Tributário do 

Tratamento  Favorecido 

 

  O direito, por uma infinidade de motivos que extrapolam o objeto de 

análise deste trabalho, estabelece tratamentos tributários distintos para determinadas 

transações. Para algumas, institui um tratamento mais gravoso. Para outras, um 

tratamento mais brando. 

 

  Em regra, identificar a qual regime tributário uma transação qualquer está 

sujeita não traz grandes dificuldades. Existem hipóteses, contudo, em que uma zona de 

incerteza se instaura, não sendo possível afirmar com segurança que determinado fato 

merece o “tratamento tributário A” ou o “tratamento tributário B”. No quadro abaixo, por 

exemplo, verifica-se que os Fatos 1 e 2 se sujeitam, sem margem de dúvidas, aos 

tratamentos tributários A e B, respectivamente. Não obstante, não é possível afirmar com 

segurança a qual dos dois regimes tributários estão sujeitos os Fatos 3, 4 e 5 (zona de 

incerteza). 
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  Exemplificando referida situação, merece transcrição o exemplo de Givatti 

(2015, 469): 

 
“As a general rule, taxpayers may not deduct personal, living, and 

family expenses in determining adjusted gross income. However, 

taxpayers are allowed to deduct a portion of the costs of meals and the 

full cost of lodging while away from home in the pursuit of a trade or 

business. But when is a taxpayer considered to be temporarily away 

from home, and when is he considered to have moved his home?” 
 

  Nesse contexto, uma das tarefas do formulador da política fiscal é 

estabelecer limites claros entre um tratamento tributário e outro. Em outros termos, cabe 

a ele traçar a linha divisória (line drawing) dos fatos que estarão sujeitos a um ou outro 

regime tributário. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  No artigo “Walking a Fine Line: a theory of line drawing in tax law”, 

Yehonatan Givati (GIVATI, 2015: p.43) demonstra que as autoridades fiscais tem 

utilizado 04 (quatro) instrumentos de “line drawing” no direito tributário, a saber: a) 

rulemaking; b) adjudication; c) private letter ruling; d) licensing. 

 

 

 

 

 

Tratamento Tributário B 

zona de incerteza 

* 
Fato 1 

* 
Fato 2 

* 
Fato 4 

* 
Fato 3 

* 
Fato 5 

 Tratamento Tributário A Tratamento Tributário B 

zona de incerteza 

* 
Fato 1 

* 
Fato 2 

* 
Fato 4 

* 
Fato 3 

* 
Fato 5 

Line drawing 

Tratamento Tributário A 
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  Estabelecido o instrumento de line drawing, cabe ainda ao formulador da 

política fiscal eleger o critério a partir do qual será construída a linha divisória, como 

faturamento, quantidade de empregados, capacidade de concorrência, etc. 

 

  Nesse contexto, verifica-se, por exemplo, como já apontado acima, que a 

política pública 37  de tratamento favorecido para micro e pequenas empresas foi 

                                                 
37  Políticas Públicas são programas de ação governamental que resultam de um conjunto de 

processos juridicamente regulados (processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, 

processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial) visando coordenar 

os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 

relevantes e politicamente determinados. 
 O tema Políticas Públicas ganhou importância no final do século passado e começo deste século. 

Houve, no país, um verdadeiro redimensionamento dos estudos a respeito das questões relacionados às 

Políticas Públicas, bem como das instituições e regras que regem a sua elaboração, implementação e 

controle. Inúmeras razões contribuíram para isso. Como explica Gianpaolo Poggio Smanio: 
 “Isso se deu por vários motivos. Dentre eles, a percepção de que não bastava a Constituição 

Federal  dispor enorme gama de direitos sociais e tratar dos instrumentos para sua realização. A 

concretização  desses direitos dependia de uma atuação eficaz dos poderes e órgãos do Estado, bem 

como de um trabalho  eficiente do governo. 

 A redemocratização do país fez crescer a percepção de que a efetivação dos direitos sociais 

depende de  políticas eficazes que devem ser elaboradas e realizadas pelo Estado, em parceria com a 

sociedade civil  organizada, mas, sobretudo, deve haver um controle efetivo sobre essas políticas públicas 

e a forma de sua  consecução. (...)” 
 As políticas públicas, portanto, aparecem como um instrumento de implementação dos 

compromissos assumidos pelo Estado. E é nesse contexto que surge o debate em torno das políticas públicas 

no Brasil. A grande preocupação de inúmeros juristas passa a girar em torno da concretização do programa 

INSTRUMENTOS 

 DE “LINE DRAWING” 

Rulemaking: “rulemaking is likely the most common line drawing instrument 

in the tax code. Tax authorities engage in rulemaking when they pass a law or 

issue a regulation to distinguish between activities that are economically similar”. 

Exemplo: no caso das despesas de viagem acima mencionado, a lei pode consi-

derar como tal aquelas até 12 (doze) meses após a saída do domicílio anterior. 

Adjudication: “adjudication, as a line drawing instrument, is tax authorities’ de-

cision to distinguish between activities that are economically similar ex post, af-

ter these transactions were undertaken, on case-by-case basis. This is done 

through the determination of deficiency in tax”. Ex: “economic substance dou-

trine”. A autoridade fiscal analisa posteriormente a existência ou não de propó-

sito negocial na transação para sujeitá-la a um regime tributário ou a outro. 

Private Letter Ruling: “private letter ruling is a procedure that allows taxpayers 

to inquire about the tax consequences of a contemplated transaction. Taxpayers 

turn to the tax authorities for a binding ruling on the tax consequences of the 

transaction, which allows tax authorities to distinguish between economically 

similar activities on a case-by-case basis. In light of the ruling, taxpayers decide 

whether to undertake the transaction”. 

Licensing: “licensing, as a line drawing instrument, is tax authorities’ decision 

to require that all taxpayer preapprove a contemplated transaction in rder to ob-

tain a favorable tax treatment. This allows tax authorities to distinguish between 

activities that are economically similar ex ante, before transactions are under-

taken, on a case-by-case basis. Ex: a entidade de assistência social, para desfrutar 

da isenção, deve demonstrar perante a autoridade fiscal o preenchimento de de-

terminados requisitos legais”. 
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construída através do instrumento/modelo “rulemaking”. Deveras, estabeleceu-se, em 

abstrato, aqueles contribuintes que poderiam optar pelo regime instituído pela Lei 

Complementar 123 de 2006 (Simples Nacional) – sujeitando-se a um tratamento 

tributário mais favorecido – e aquelas que não o poderiam – sujeitando-se a um regime 

tributário mais gravoso38.  

 

  O critério usado no traçado da linha, por outro lado, foi o faturamento, 

conforme estabelecido em Lei. 

 

  A escolha do instrumento/modelo e do critério de line drawing, contudo, 

na forma como foi feita, resultou em distorções/desigualdades. Isso porque a 

competitividade do empresário não depende exclusivamente de seu faturamento, mas de 

inúmeras outras variáveis.  

 

  O pequeno empresário do setor industrial que fature, por exemplo, 

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ao ano, possui, como já apontado acima, 

condições de competitividade muito baixas, dado as particularidades deste setor. Sua 

exclusão do regime favorecido contraria frontalmente a norma inscrita no art. 170, IX, da 

Constituição Federal, podendo resultar na total aniquilação de sua competitividade.  

 

  Uma possível solução seria acoplar ao critério faturamento outros, como 

número de empregados, capacidade de concorrência, etc. 

   

                                                 
constitucional e de reformulação de algumas concepções tradicionais do direito público. Propõe-se o estudo  

das políticas públicas como centro do Direito Público. 
38 Os limites de faturamento para opção pelo tratamento tributário favorecido está disposto no art. 3º da Lei 

Complementar 123/06. In verbis: 
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: 
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 de 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$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 

oitocentos mil reais). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
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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 3.3.2.. Modelo Quantitativo de Medição de Desigualdade (Quantitative 

Model for Measuring Line-Drawing Inequity) 

 

  O modelo quantitativo de mensuração da desigualdade nada mais é que 

uma fórmula matemática a ser usada para quantificar as desigualdades/distorções geradas 

a partir da construção da linha divisória (definição de pequena empresa) no caso concreto. 

 

  De acordo com o “Quantitative Model for Measuring Line-Drawing 

Inequity” de Bradley T. Borden, a desigualdade resultante do estabelecimento da linha 

divisória em um ou outro sentido pode ser medida pelo “Single-Reference-Point 

Inequity”, que é dado pelo seguinte fórmula: 

 

 

 Single-Reference-Point Inequitý = 

 

 

  Simplificada, a fórmula se apresenta da seguinte maneira: 

 

 

 Single-Reference-Point Inequitý = 

 

  Onde: 

 

           ATx = Actual Tax Liability for A (Carga Tributária Efetivamente Suportada por A); 

            ATn = Actual Tax Liability for B (Carga Tributária Efetivamente Suportada por B); 

            NTx = Normative Tax Liability for A (Carga Tributária que deveria ser suportada por A); 

            NTn = Normative Tax Liability for B (Carga Tributária que deveria ser suportada por B); 

 

 

  Se o resultado do cálculo for zero, há uma situação de perfeita igualdade. 

Por outro lado, quanto mais se distanciar de zero, maior é a desigualdade gerada pela 

½ (Sx-Sn)(NTx-Ntn) – ½ (Sx-Sn)(ATx-ATn) 

½ (Sx-Sn)(NTx-NTn) 

(ATx-ATn) 

(NTx-NTn) 
1- 
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linha divisória. 

 

  Para compreensão da fórmula, tomemos um exemplo fora do direito 

tributário, o das multas por excesso de velocidade. Suponha-se que o limite de velocidade 

estabelecido para determinada via seja de 50 km/h. Suponha-se, ademais, que a linha 

divisória das sanções administrativas tenha sido estabelecida nos seguintes termos: 

 

Velocidade Registrada Limite no Caso Concreto Valor da Multa 

até 20% acima do limite ; De 50 km/h até 60km/h R$ 130,16 

acima de 20% e até 50% do 

limite; 

De 61 km/h até 75 km/h R$ 195,23 

Acima de 50% do limite De 75,5 km/h até …….. R$ 880,40 

 

  Considerando que o indivíduo A passou pela referida via a 72 km/h e 

recebeu uma multa no valor de R$ 195,23, bem como que o indivíduo B passou pela 

mesma via a 76 km/h, recebendo uma multa de R$ 880,40, qual foi a desigualdade gerada 

entre eles pela construção da linha divisória nestes termos? 

 

  Primeiramente, é fácil verificar que, ao menos matematicamente, o valor 

ideal da multa seria dado no caso concreto pela fórmula “VM = (VR – 50) x 35,52”, onde 

VM = Valor da Multa e VR = velocidade registrada. Assim, respeitando o critério da 

proporção, se a multa de B é R$ 880,40, a multa de A deveria ser R$ 759,44. 

 

   

 

 Single-Reference-Point Inequitý = 

  

 

 

 Single-Reference-Point Inequitý = 

   

 

(ATb-ATa) 

(NTb-NTa) 
1- 

(880,40 - 195,23) 

(880,40-759,44) 
1- 
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 Single-Reference-Point Inequitý = 

 

 

 

 Single-Reference-Point Inequitý = 

   

 

 

 Single-Reference-Point Inequitý = 

 

 

   Verifica-se, no exemplo proposto, que a desigualdade gerada foi 

extremamente elevada, especialmente por se tratar de uma situação-limite. Referida 

deficiência poderia ser sanada com a instituição de novas faixas intermediárias para os 

valores das multas, de forma a conduzir o índice de desigualdade nas situações concretas 

a patamares tolerados. Também poderia ter sido instituída multa cujo valor fosse 

determinado por uma função (nesse caso, contudo, haveria o problema da complexidade). 

 

  O modelo quantitativo de medição da desigualdade de Bradley T. Borden 

constitui ferramenta importante na verificação das níveis de desigualdade que podem 

resultar do estabelecimento da linha divisória em um sentido ou em outro. Quanto maiores 

forem os índices de desigualdade gerados, mais relevantes devem ser as razões para 

estabelecimento da linha naqueles termos. 

 

 3.4. Projetos de Lei em Tramitação no Congresso Nacional  

 

 O aperfeiçoamento do regime especial de tributação de pequenas empresas vem 

sendo debatido no congresso nacional. No quadro abaixo, tem-se uma síntese das atuais 

pautas de discussão, que vão desde a alteração da natureza da fiscalização tributária até 

revisão dos valores estabelecidos como parâmetros máximos de enquadramento em cada 

uma das figuras legais (microempreendedor individual – MEI, microempresa – ME ou 

(685,17) 

(120,96) 
1- 

1- (5,664) 

4,664 
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empresa de pequeno porte – EPP).  

 

Projeto Assunto Justificativa 

PLP-329-

2016 

Altera o art. 55 do Es-

tatuto da Microem-

presa para incluir tam-

bém o aspecto tributá-

rio dentre aqueles cuja 

fiscalização deverá ser 

prioritariamente orien-

tadora, a fim de asse-

gurar de fato o trata-

mento diferenciado 

(art. 179 da CF).  

“A alteração que ora propomos no caput do ar-

tigo 55 da Lei Complementar nº 123/2016, visa 

corrigir um posicionamento adotado pelo Par-

lamento, que em nosso entender, atenta direta-

mente contra as disposições do artigo 179 da 

Constituição da República, e à razão de existir 

de uma lei que estabelece as normas gerais de 

tratamento diferenciado às microempresas e 

empresas de pequeno porte no País.  

Isto porque, dentre os diversos sistemas da bu-

rocracia estatal que as microempresas e empre-

sas de pequeno porte precisam enfrentar diari-

amente no Brasil, o sistema tributário é sem 

dúvida o mais complexo, e aquele que mais so-

fre modificações em suas normas ao longo do 

tempo, o que demanda não só muito esforço e 

dedicação daqueles que são responsáveis pela 

parte fiscal das empresas, como também pro-

picia muitos erros de interpretação e falhas no 

cumprimento das obrigações tributárias, espe-

cialmente as de natureza acessória.  

Todavia, mesmo diante destes fatos inequívo-

cos, o texto da Lei Complementar nº 123/2006, 

apesar das várias modificações que já sofreu 

desde sua edição, exclui, de maneira injustifi-

cada, o aspecto tributário da fiscalização de na-

tureza orientadora a que se refere o atual texto 

do artigo 55, de forma que microempresas e 
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empresas de pequeno porte, justamente no sis-

tema mais complexo da burocracia estatal, têm 

tratamento absolutamente idêntico ao das 

grandes empresas, o que atenta contra as dis-

posições do artigo 179 da Constituição da Re-

pública.  

Por isso, propomos a modificação da redação 

do caput do artigo 55 da Lei Complementar nº 

123/2006, para incluir o aspecto tributário den-

tre aqueles cuja fiscalização deverá ser priori-

tariamente orientadora, de forma a assegurar, 

de fato e de direito, o tratamento diferenciado 

que as microempresas e empresas de pequeno 

porte devem ter por imposição da Constituição 

Federal.  

Pelas razões acima expostas, solicitamos o im-

prescindível apoio dos nobres Pares para a 

aprovação da presente proposição.” 

PLP-

552/2018 

Concede condições es-

peciais de pagamento 

de tributos (prazo e 

desconto) quando a 

microempresa for 

constituída por pessoa 

entre dezoito e vinte e 

cinco anos.  

“O intuito precípuo desta lei é buscar incenti-

var os jovens brasileiros a entrarem no mer-

cado de trabalho. Nesse sentido, busca-se aqui 

viabilizar um fomento para esses microempre-

sários e para os jovens que querem abrir em-

presas de pequeno porte. Nesse diapasão, a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, que instituiu o Regime Especial Unifi-

cado de Arrecadação de Tributos e Contribui-

ções devidos pelas Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte – Simples Nacional vai ter 

um parágrafo incentivando esses jovens brasi-

leiros. Este regime especial consiste no paga-

mento unificado, simplificado e reduzido, em 
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um único documento de arrecadação, de oito 

tributos de competência da União, dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios. O Sim-

ples Nacional tem incentivado a criação e re-

gularização de um número muito grande de mi-

croempresas, também, de empresas de pe-

queno porte. No sentido de continuar este in-

centivo, o presente projeto de lei complemen-

tar tem por objetivo conceder condições espe-

ciais de pagamento dos tributos, quando a mi-

croempresa for constituída por pessoas com 

idade entre dezoito e vinte e cinco anos. Tudo 

com o intuito de incentivar e proteger o empre-

endedorismo nos jovens brasileiros. Por todo o 

exposto, esperamos contar com o apoio dos no-

bres parlamentares para a provação deste pro-

jeto de lei em tela.” 

PLP 

502/2018 

Dispõe sobre o rea-

juste do limite de re-

ceita bruta anual para 

opção pelo regime es-

pecial do MEI. Diz que 

o teto previsto no §1º 

do art. 18-A será rea-

justado em janeiro de 

cada ano conforme a 

variação do Índice Na-

cional de Preços ao 

Consumidor. 

“Nobres Pares, consideramos que o assunto 

merece a devida atenção, haja vista que parece 

adequado criar uma forma de reajustar os limi-

tes do regime especial do Microempreendedor 

Individual – MEI, que vem se mostrando ex-

tremamente produtivo para a integração e for-

malização de milhões de pequenos negócios 

que viviam à margem da legalidade, impedidos 

de progredirem e fazerem uso das vantagens da 

economia formal. De fato, o MEI é uma opor-

tunidade para quem trabalha por conta própria 

com vistas a conquistar direitos e formalizar 

um pequeno negócio, sem custos ou burocra-

cia. No entanto, sabemos que aquele empreen-

dedor enquadrado no MEI que tem aumento de 
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faturamento superior ao limite de R$ 

81.000,00 anuais, fruto do progresso do seu ne-

gócio, passa a sofrer tributação diferenciada. 

Ocorre que grande parte dos pequenos negó-

cios enquadrados no MEI têm os seus custos 

vinculados ao salário-mínimo, em razão das 

exigências legais. Portanto, um aumento de fa-

turamento que não supere esse aumento de cus-

tos não deveria ser considerado como desca-

racterizador da condição de microeempreende-

dor individual. Assim, estamos propondo que 

o limite de enquadramento do MEI seja reajus-

tado pelo Índice Nacional de Preços ao Consu-

midor - INPC do ano anterior, um dos indica-

dores para fixação do salário-mínimo. Temos 

clareza sobre o mérito dessa iniciativa, motivo 

pelo qual solicitamos o apoio dos Nobres Pares 

para a aprovação desta proposição.” 

PLP 

509/2018 

Altera o inciso I do art. 

21 da Lei Complemen-

tar nº 123, de 2006 

para introduzir o paga-

mento parcial de tribu-

tos das empresas op-

tantes pelo Simples 

Nacional. 

“Consideramos que o assunto merece a aten-

ção dos Nobres Pares, haja vista que parece 

adequado criar um pagamento fracionado do 

Simples Nacional, respeitando o drama de falta 

de capital de giro que aflige os empresários, 

que, frente às dificuldades inerentes aos peque-

nos negócios, deixam de pagar seus tributos e 

ficam inadimplentes junto ao fisco. De fato, o 

objetivo deste Projeto de Lei Complementar é 

possibilitar às microempresas e empresas de 

pequeno porte, optantes pelo Simples Nacio-

nal, o pagamento parcial dos tributos devidos, 

aumentar a arrecadação e evitar pendências re-

lativas a débitos de meses anteriores, devido às 
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dificuldades financeiras, ao esquecimento de 

pagamento ou ao cometimento de erros no pa-

gamento da guia. Tal Projeto de Lei Comple-

mentar tem potencial ainda para evitar o aban-

dono do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídi-

cas (CNPJ) por parte das empresas devedoras, 

que em regra, abrem novas empresas (em 

nome de “laranjas”) para participar de licita-

ções e se candidatar a empréstimos do 

BNDES. Ante o exposto e tendo em vista o 

grande alcance social desta medida, gostaria de 

pedir o apoio dos Nobres Pares nesta Casa para 

a rápida aprovação do Projeto de Lei Comple-

mentar em tela.” 

PL 

366/2017 

Acrescenta o art. 61-E 

no Estatuto da Mi-

croempresa para pre-

ver que as microem-

presas e empresas de 

pequeno porte, de ca-

ráter temporário, com 

finalidade de fomento 

a inovação e investi-

mentos produtivos, de-

finidas nos termos do 

caput e do § 1º do art. 

61-A desta Lei Com-

plementar, ficam isen-

tas dos impostos e con-

tribuições previstos 

nos incisos I a VI do 

caput do art. 13 desta 

“Startups são empresas recém-criadas, que tra-

balham com um modelo de negócio novo, for-

temente ligado à inovação e investimentos pro-

dutivos. Por explorarem atividades com alto 

grau de risco de insucesso, e por estarem no 

início de suas atividades, geralmente contam 

com pouco aporte financeiro. As recentes alte-

rações na Lei do Simples Nacional (Lei Com-

plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006) 

trouxeram importantes avanços para as star-

tups, como o reconhecimento da figura do in-

vestidor-anjo, pessoa física ou jurídica que 

aporta capital na nova empresa sem ser consi-

derado sócio, nem responder pelas dívidas da 

empresa, podendo ser remunerado pelos seus 

aportes; e o fato de o capital aportado não ser 

considerado receita da sociedade investida, 

nem integrar o seu capital social. Dessa forma, 
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Lei Complementar, 

nos doze meses subse-

quentes ao início de 

suas atividades. 

aumentou-se a segurança jurídica dos investi-

dores, ao mesmo tempo em que se permitiu a 

manutenção da startup no Simples Nacional. 

Este projeto de lei vem no sentido de ampliar 

esses benefícios, isentando as startups dos tri-

butos federais no primeiro ano de operação. 

Por cuidarem de atividades de alto risco de in-

sucesso, é comum que muitas não ultrapassem 

seu primeiro ano de vida, o que em geral re-

sulta em um passivo tributário de difícil liqui-

dação, já que essas sociedades geralmente con-

tam com pouco ou nenhum patrimônio. Nesse 

contexto, concedendo-se um alívio tributário 

no primeiro ano de funcionamento, aumenta-

se a chance de sucesso com a diminuição dos 

custos iniciais, e reduz-se os riscos do negócio 

com a eliminação de possíveis passivos tribu-

tários em caso de fracasso. Destaque-se que o 

benefício fiscal proposto na verdade se mos-

trará financeiramente favorável ao Governo 

Federal, pois os resultados dessas empresas 

inovadoras demoram um certo tempo para apa-

recer, mas, quando surgem, geralmente são 

bastante expressivos. Dessa forma, a isenção 

dos tributos federais no primeiro ano de funci-

onamento em regra envolverá a renúncia de 

montantes pouco consideráveis, enquanto, em 

contrapartida, as empresas que superarem essa 

fase passarão a recolher impostos e contribui-

ções proporcionais ao seu sucesso. Assim, ao 

abrir mão dos tributos relativos ao primeiro 

ano de funcionamento das startups, o Estado 
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estará se livrando do fardo de lidar com passi-

vos pouco expressivos e de difícil liquidação 

das empresas que não prosperarem, e, ao 

mesmo tempo, estará colaborando com o su-

cesso de outras que, em um futuro próximo, 

pagarão impostos sobre lucros consideráveis. 

Nesse contexto, a isenção de tributos proposta 

ajudará a fomentar o empreendedorismo em 

todo o país, especificamente na área de inova-

ção e tecnologia, promovendo o desenvolvi-

mento e a geração de mais empregos, e assim 

resultando em um país mais competitivo. Con-

siderando o impacto positivo da medida, soli-

citamos o apoio de nossos Nobres Pares para o 

aprimoramento e aprovação desta relevante 

proposição.” 

PLP 

327/2016 

Modifica as faixas de 

receita brutas de em-

pesas optantes do 

Simples Nacional e dá 

outras providências, 

nos seguintes termos:  

 

“Art. 3º  (...) 

I – no caso de mi-

croempreendedor indi-

vidual aufira, em cada 

anocalendário, receita 

bruta de até a R$ 

90.000,00 (noventa 

mil reais); e II - no 

caso de microempresa 

“O presente Projeto de Lei Complementar visa 

reestabelecer os limites de receita bruta fixados 

para enquadramento no Simples Nacional de 

empresas, quando da discussão e aprovação do 

PL n.º 25 - F, de 2007 – Complementar pela 

Câmara Federal. O limite de renda bruta, vo-

tado pelo plenário da Câmara, era de até R$ 

900.000,00 para microempresa e de até R$ 

14.400,00 para pequena empresa. Os limites de 

enquadramento de empresas no regime tributá-

rio especial do Simples Nacional foram redu-

zidos no Substitutivo do Senado Federal. Este 

Substitutivo manteve, no caso da microem-

presa em cada ano-calendário, a receita bruta 

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

sessenta mil reais); e para pequena empresa o 
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aufira, em cada ano-

calendário, receita 

bruta superior a R$ 

900.000,00 (novecen-

tos mil reais); e III – 

no caso de empresa de 

pequeno porte aufira 

em cada ano-calendá-

rio receita superior a 

R$ 900.000,00 (nove-

centos mil reais) e 

igual e inferior a R$ 

9.000.000,00 (nove 

milhões de reais). 

 

“Art.49 

IV - a licitação for dis-

pensável ou inexigí-

vel, nos termos dos 

arts. 24 e 25 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho 

de 1993, excetuando-

se as dispensas trata-

das pelos incisos I e II 

do art. 24 da mesma 

Lei, nas quais a com-

pra deverá ser feita 

preferencialmente de 

microempresas e em-

presas de pequeno 

porte.” 

limite de receita bruta foi reduzido para R$ 

igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro mi-

lhões e oitocentos mil reais. Esses limites de 

faturamento foram mantidos quando da vota-

ção do Substitutivo do Senado Federal pela Câ-

mara Federal, em desacordo com a votação do 

da Câmara Federal, acarretando prejuízo signi-

ficativo as micro e pequenas empresas nacio-

nais. Entendendo que estas modificações são 

insuficientes para atender às demandas apre-

sentadas pelos micro e pequenos empreende-

dores, propomos alterações mais robustas que 

contemplem tais reivindicações, inclusive para 

os microempreendedores individuais que tive-

ram modificações muito tímidas na lei apro-

vada por este parlamento. Para tanto, propo-

mos limite de renda bruta de R$90.000,00 para 

microempreendedores individuais, até R$ 

900.000,00 para Microempresas e de até R$ 

9.000.000,00 para Pequenas Empresas. Outro 

ponto que o Substitutivo do Senado Federal 

prejudicou esse segmento de empresas nacio-

nais foi que até mesmo o novo teto de enqua-

dramento de pequenas empresas não entraria 

imediatamente em vigor. O PLP aqui apresen-

tado dispõe que empresas enquadradas no Sim-

ples Nacional usufruam dos novos limites de 

enquadramento já no momento da sua promul-

gação. Outro dispositivo recuperado pelo pre-

sente Projeto de Lei Complementar diz res-

peito a alteração do inciso IV do art. 49 da Lei 

Complementar n.º 123, de 2006. Na redação do 
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original do Projeto de Lei n.º 25 – F, aprovado 

pela Câmara Federal, esse inciso foi modifi-

cado de forma a retirar a vedação para as micro 

e pequenas empresas que, na hipótese da lici-

tação for dispensável ou inexigível nos termos 

dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, o limite da dispensa ou da inexibili-

dade seja de R$ 80.000 (oitenta mil reais). 

Desta forma, essas empresas teriam prioridade 

para fornecer bens e serviços para o setor pú-

blico, criando um mecanismo adicional para 

seu fomento. Enfim, peço o apoio dos meus pa-

res para o presente PLP tendo em vista a im-

portância das micro e pequenas empresas para 

o emprego e renda dos brasileiros. A recessão 

prolongada tem fragilizado esse segmento das 

empresas e somente o apoio de uma legislação 

pode impedir que s demissão de trabalhadores 

por parte dessas empresas aumente o contin-

gente de desempregados no País.” 

PLP 

217/2016 

 

Estabelece, para as mi-

croempresas com re-

ceita bruta anual de até 

R$ 180.000,00 (cento 

e oitenta mil reais), 

isenção de tributos no 

primeiro ano de ativi-

dade e aumento pro-

gressivo da tributação 

até o final do quarto 

ano. Acrescentaria um 

“De acordo com informações do Serviço Bra-

sileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre-

sas - SEBRAE, são criados anualmente mais 

de 1,2 milhão de novos empreendimentos for-

mais. Desse total, noventa e nove por cento são 

micro e pequenas empresas e empreendedores 

individuais. As microempresas e pequenas em-

presas são responsáveis por mais da metade 

dos empregos com carteira assinada no Brasil. 

Se somarmos a ocupação que os empreendedo-

res geram para si mesmos, pode-se dizer que 

esses empreendimentos são responsáveis por, 
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§º no art. 13 do Esta-

tuto, com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 13 

(...) 

§ 9º As microempresas 

com receita bruta 

anual igual ou inferior 

a R$ 180.000,00 

(cento e oitenta mil re-

ais) observarão o se-

guinte, com relação ao 

recolhimento dos im-

postos e contribuições 

previstos nos incisos 

do caput: I - nos pri-

meiros doze meses de 

atividade, estarão isen-

tas do valor devido 

mensalmente; II - do 

13º ao 24º mês de ati-

vidade, recolherão 

25% (vinte e cinco por 

cento) do valor devido 

mensalmente; III - do 

25º ao 36º mês de ati-

vidade, recolherão 

50% (cinquenta por 

cento) do valor devido 

mensalmente; IV - do 

pelo menos, dois terços do total das ocupações 

existentes no setor privado da economia. A so-

brevivência desses empreendimentos é condi-

ção indispensável para o desenvolvimento eco-

nômico do País e todos os estudos mostram 

que os dois primeiros anos de atividade de uma 

nova empresa são os mais difíceis, o que torna 

esse período o mais importante em termos de 

monitoramento de sobrevivência. Por estas ra-

zões é que apresentamos o presente projeto de 

lei complementar que altera o Regime Especial 

Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-

tribuições devidos pelas Microempresas e Em-

presas de Pequeno Porte - Simples Nacional 

(Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006), para estabelecer, para as microem-

presas com receita bruta anual de até R$ 

180.000,00, isenção de tributos no primeiro 

ano de atividade e aumento progressivo da tri-

butação até o final do quarto ano. Esperamos 

contar com o apoio dos nossos eminentes pares 

para a aprovação da proposta.” 
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37º ao 48º mês de ati-

vidade, recolherão 

75% (setenta e cinco 

por cento) do valor de-

vido mensalmente; V - 

a partir do 49º mês de 

atividade, recolherão 

100% (cem por cento) 

do valor devido men-

salmente.” 

PLP-130-

2015 

Faz as seguintes altera-

ções no Estatuto: 

 

"Art. 27-A As empre-

sas de pequeno porte e 

as micro empresas 

com até dois anos de 

funcionamento pode-

rão optar pela suspen-

são da exigibilidade 

dos tributos de que 

trata o art. 13, I, II, III, 

IV e art. 13 § 1º, I, II, 

III, IV, V, VI e XI, 

desta Lei Complemen-

tar, nos dois primeiros 

anos contados da data 

de sua constituição. § 

1º Ao final dos dois 

anos da suspensão da 

exigibilidade, o mon-

tante dos tributos de 

“O Projeto de Lei Complementar isenta as mi-

croempresas e empresas de pequeno porte, en-

quadradas no conceito previsto no art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, por um período de dois anos a contar da 

data de sua abertura, dos seguintes tributos fe-

derais: Imposto de Renda das Pessoas Jurídi-

cas, Contribuição para os Programas de Inte-

gração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público, Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido, Contribuição para Financia-

mento da Seguridade Social, Imposto sobre 

Produtos Industrializados e Contribuições para 

a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica. 

O PLP acrescenta que o montante dos tributos 

poderá ser parcelado nos dez anos subsequen-

tes à sua suspensão. Destaco que o objetivo da 

Lei Complementar será conferir incentivo fis-

cal ao micro e pequeno empreendedor que está 

no inicio de suas atividades, prerrogativa que 

virá na forma de benefício, haja vista que o 
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que trata o caput po-

derá ser parcelado em 

até 120 prestações 

mensais e sucessivas, 

sem a incidência de 

multas ou encargos, à 

exceção da aplicação 

da pertinente correção 

monetária. § 2º No 

caso de atraso de 06 

(seis) parcelas conse-

cutivas ou 12 (doze) 

intercaladas, a dívida 

será considerada ven-

cida em sua integrali-

dade e o pagamento 

das parcelas vincendas 

será antecipado e exi-

gível à vista. § 3º Caso 

fique comprovado, a 

qualquer tempo, que a 

empresa, no período 

em que teve seus im-

postos inexigíveis nos 

termos do caput, não 

possuía porte para usu-

fruir do tratamento di-

ferenciado e favore-

cido a que se refere a 

presente Lei, os débi-

tos serão calculados 

com base no seu real 

montante de tributos não pagos nos dois pri-

meiros anos de funcionamento da empresa po-

derá ser parcelado e pago em até dez anos, após 

a extinção da suspensão. No caso de baixa da 

empresa dentro de 12 anos, contados do início 

do seu funcionamento, será aplicado o artigo 9º 

da LC nº 123/2006 e/ou, se for o caso, o art. 50 

da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que 

trata da desconsideração da personalidade jurí-

dica na pessoa dos sócios, que se tornarão res-

ponsáveis patrimonialmente pelos impostos 

devidos em todo o período de suspensão. Em 

1985, o IBGE calculou em 21% a participação 

dos pequenos negócios no PIB. Como não ha-

via uma atualização desse indicador desde en-

tão, o Sebrae contratou a Fundação Getúlio 

Vargas para, utilizando a mesma metodologia, 

avaliar a evolução deste indicador. E o resul-

tado foi muito positivo: em 2001, o percentual 

cresceu para 23,2% e, em 2011, atingiu 27% - 

ou seja, mais de um quarto do Produto Interior 

Bruto brasileiro é gerado pelos pequenos negó-

cios. As Micro e Pequenas Empresas já são as 

principais geradoras de riqueza no comércio no 

Brasil (53,4% do PIB deste setor). No PIB da 

indústria, a participação das micro e pequenas 

(22,5%) já se aproxima das médias empresas 

(24,5%). E no setor de Serviços, mais de um 

ter- ço da produção nacional (36,3%) têm ori-

gem nos pequenos negócios. Os dados de-

monstram a importância de incentivar e quali-
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enquadramento à 

época a que se referi-

rem e deverão ser qui-

tados à vista, após a 

aplicação de multa, ju-

ros e correção monetá-

ria. § 4º Os débitos de 

impostos levantados, 

dentro do período de 

suspensão da exigibili-

dade, deverão ser reco-

nhecidos e informados 

à Secretaria da Receita 

Federal, dentro da pe-

riodicidade e forma es-

tabelecida por aquele 

Órgão em regulamen-

tação própria. § 5º Ve-

rificada a contumácia 

na baixa de empresas, 

com abertura de novas 

empresas com a parti-

cipação de sócios 

egressos daquelas bai-

xadas, caracterizando 

a adoção de artifício 

para prolongar ou per-

petuar a suspensão da 

exigibilidade de que 

trata o caput, deverá a 

Secretaria da Receita 

ficar os empreendimentos de menor porte, in-

clusive os Microempreendedores Individuais. 

Isoladamente, uma empresa representa pouco. 

Mas juntas, elas são decisivas para a economia 

e não se pode pensar no desenvolvimento do 

Brasil sem elas. Segundo os dados divulgados 

pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), grande parte 

das M.E e E.P.P encerram suas atividades com 

menos de 2 (dois) anos de funcionamento. Fi-

guram entre os motivos que levam a esse pre-

coce encerramento de suas atividades a falta de 

conhecimento sobre os tributos incidentes so-

bre esse segmento e a inexistência de planeja-

mento tributário para aperfeiçoar a arrecada-

ção dos mesmos. A esse propósito, o PLP visa 

favorecer a consolidação das empresas benefi-

ciárias no início de atividade e ser atrativo para 

o ingresso de empreendimentos na economia 

formal. De acordo com estudos efetivados pelo 

Sebrae, a taxa de mortalidade média no País de 

empresas com até 2 anos situa-se em 24%, con-

forme disposto no gráfico a seguir. 

 

 

Entre as Unidades da Federação, verificam-se 

taxas de mortalidade muito diferentes. Oito UF 

apresentam taxas de mortalidade de empresas 

com até 2 anos inferiores à média nacional. São 
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Federal, no âmbito ad-

ministrativo e de ofí-

cio, negar a suspensão 

da cobrança dos im-

postos listados na pre-

sente lei. § 6º A nega-

tiva constante do § 5º 

também se aplica no 

caso de empresas que 

tenham na constituição 

de seu capital social 

sócios egressos ou que 

participem de empre-

sas que estejam em 

condição de inadim-

plência junto à Secre-

taria da Receita Fede-

ral. § 7º A Secretaria 

da Receita Federal in-

dicará em normativo 

os casos que caracteri-

zem a contumácia a 

que se refere o § 5º. § 

8º No caso de baixa da 

empresa dentro de 12 

anos a partir da sua 

constituição e havendo 

débitos reconhecidos 

na forma do caput ina-

dimplidos, serão apli-

cadas as disposições 

do art. 9º desta Lei e, 

destaques os estados de Minas Gerais (19%), 

Paraíba (20%), Distrito Federal (20%), São 

Paulo (22%), Rondônia (22%), Alagoas 

(22%), Espírito Santo (23%) e Santa Catarina 

(24%). Por outro lado, de forma preocupante, 

dezenove UF apresentam taxas de mortalidade 

superiores à média nacional, em especial por 

considerarmos que o estudo do Sebrae teve por 

base empresas constituídas em 2007, que fo-

ram verificadas nos anos de 2007, 2008, 2009 

e 2010 e, portanto, em fase anterior à crise eco-

nômica iniciada a partir de 2012. Os estados do 

Acre, Amazonas, Amapá e Pernambuco, por 

exemplo, são os que apresentam taxas de mor-

talidade mais altas, com 42%, 40%, 37% e 

33% para empresas com até 2 anos, respectiva-

mente. A estagnação econômica é atualmente 

outro grande “inimigo” das micro e pequenas 

empresas, devido ao achatamento dos salários 

dos consumidores, e também do aumento do 

endividamento das famílias e redução do poder 

aquisitivo da classe média. Esses empreendi-

mentos vêm passando por problemas conjun-

turais, como a diminuição da procura de seus 

produtos e serviços, e, consequentemente, as 

vendas. Com isso, pode-se constatar que há 

muito ainda a ser feito diante desse quadro de-

sestimulante de fechamento precoce de micro 

e pequenas empresas. Não obstante o pro-

grama de ajuste fiscal levado a efeito pelo go-

verno no corrente ano, muito tem se falado na 

retomada do crescimento do produto interno 
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se for o caso, do art. 50 

da Lei nº 10.406, de 10 

de janeiro de 2002. 

Art. 29 (...) 

 XIII – for enquadrada 

na condição de ina-

dimplente, conforme 

dispõe o § 2º do art. 

27-A. § 1 o Nas hipó-

teses previstas nos in-

cisos II a XIII do caput 

deste artigo, a exclu-

são produzirá efeitos a 

partir do próprio mês 

em que incorridas, im-

pedindo a opção pelo 

regime diferenciado e 

favorecido desta Lei 

Complementar pelos 

próximos 3 (três) anos-

calendário seguintes. 

(NR)” 

bruto a partir de 2016, momento que exige a 

formação de novo ambiente de negócios, pro-

pício à atuação das empresas tratadas no pre-

sente PLP. Não vejo como medida prejudicial 

ao País a geração, nesse momento, de benefí-

cio adicional às micro e pequenas empresas, já 

que são responsáveis pela geração de mais de 

70% dos empregos criados. Não há porque se 

falar em renúncia de receita tributária, haja 

vista que muitos empreendedores nem inicia-

riam seus negócios sem a criação de tal incen-

tivo e, portanto, o governo não arrecadaria 

mais impostos a partir do terceiro ano de fun-

cionamento dessas empresas. Aliás, registro 

que o PLP trata da instituição de um mero me-

canismo de carência, onde, a partir do terceiro 

ano de criação da empresa, os impostos passam 

a ser arrecadados normalmente, tanto os relati-

vos ao ano corrente quanto ao parcelamento, 

situação que, no meu entendimento, reforça a 

tese de não configuração de renúncia fiscal. A 

despeito da mencionada dificuldade de dimen-

sionar a quantidade de empresas que serão cri-

adas com a instituição do benefício e a desca-

racterização da renúncia fiscal, procurei incor-

porar, ao art. 2º da Lei, texto no sentido de que 

a presente medida tenha seus efeitos financei-

ros a partir do primeiro dia do exercício se-

guinte ao de sua publicação. É importante con-

signar que projetos dessa natureza, ao transita-

rem na Comissão de Finanças e Tributação, ti-

veram parecer favorável no que concerne à 
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adequação orçamentária e financeira, após o 

recebimento de emenda saneadora com o 

mesmo teor do mencionado artigo, a exemplo 

do Projeto de Lei nº 478-A, de 2007, cujo rela-

tório foi aprovado pela CFT, em 24/05/2012. 

Diante do amplo alcance da proposição para o 

fortalecimento da economia brasileira, espero 

contar com o apoio dos nobres Pares.” 

 

 

 

 3.5. Correção das Distorções pela via do Poder Judiciário (ativismo judicial 

x judicial self-restraint) 

 

 A questão que se coloca neste tópico é a seguinte: é possível que o poder 

judiciário corrija, quando provocado, as distorções decorrentes da definição de pequena 

empresa? Exemplo: extensão, no caso concreto, do regime tributário favorecido a uma 

empresa do setor industrial que suplante os limites de faturamento, mas que se enquadre 

na situação de deficiência competitiva que autorizaria o tratamento mais benéfico. 

 

 A resposta a esta questão, que envolve a temática das sentenças manipula-

tivas em matéria tributária, parece ser negativa. 

  

 O Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento, adotava postura 

de autocontenção (judicial self-restraint)39 e negava a possibilidade de aditar uma norma 

quando a inconstitucionalidade se desse por não prever determinada situação. O STF li-

mitava-se a declarar a inconstitucionalidade ou afirmar a constitucionalidade de uma lei, 

recorrendo eventualmente à interpretação conforme à Constituição. Entendia-se que o 

STF não poderia atuar como legislador positivo40. 

                                                 
39

 POSNER, Richard A. The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint. 100 Cal. L. Rev. 519 (2012). Dispo-

nível em: http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol100/iss3/1. Acesso: 12/09/2018.  
40 Vide STF, Ag.Reg. no RE 449.233 RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, de 08/02/2011. 

http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol100/iss3/1
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 Recentemente, contudo, o STF, alinhando-se à postura de diversos Tribu-

nais de outros países, alterou seu entendimento e tem proferido o que doutrina italiana41 

chama de “sentenças manipulativas”42. Sentenças manipulativas são decisões em que o 

tribunal atua como legislador positivo e altera o ordenamento jurídico ao adicionar ou 

substituir uma norma, não se limitando apenas a declarar a inconstitucionalidade de um 

dispositivo. Podem ser de duas espécies: (i) aditivas ou (ii) substitutivas. 

 

 Como explica Gilmar Mendes 43 , sentenças manipulativas aditivas são 

aquelas em que “a corte constitucional declara inconstitucional certo dispositivo legal 

não pelo que expressa, mas pelo que omite, alargando o texto da lei ou seu âmbito de 

incidência”. Já nas as sentenças manipulativas substitutivas “juízo constitucional declara 

a inconstitucionalidade da parte em que a lei estabelece determinada disciplina ao invés 

de outra, substituindo a disciplina advinda do poder legislativo por outra, consentânea 

com o parâmetro constitucional”. 

 

 Decisões manipulativas já são realidade na jurisprudência do STF. Con-

tudo, persiste a dúvida quanto à possibilidade de adoção de sentenças manipulativas em 

matéria tributária. Em outros termos, questiona-se se o juiz poderia, por exemplo, conce-

der tratamento favorecido a um contribuinte que, a princípio, dele estaria excluído. 

 

 Em matéria tributária, o tema se torna mais complexo. Isso porque, ainda 

que admitida a possibilidade de sentenças manipulativas, não seria possível incluir em 

tratamento favorecido um contribuinte não previsto pela lei em razão dos obstáculos im-

postos pelas regras do art. 150, §6º, da CF e art. 14 da Lei Complementar n. 121/2000, in 

verbis: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, 

é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

                                                 
41

 GUASTINI, Riccardo. Lezioni di teoria constituzionale. Torino: G. Giappichelli Editore, 2001. 
42 Vide STF, RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, de 11/05/2016. 
43

 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional : o controle abstrato de normas no Brasil e na Ale-

manha. 6. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. 
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§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, conces-

são de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, ta-

xas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, 

federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias 

acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem 

prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
 

 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natu-

reza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompa-

nhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 

em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao dis-

posto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguin-

tes condições:                (Vide Medida Provisória nº 2.159, de 

2001)                 (Vide Lei nº 10.276, de 2001) 
  I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada 

na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de 

que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio 

da lei de diretrizes orçamentárias; 

   II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período men-

cionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da ele-

vação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação 

de tributo ou contribuição. 

        § 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 

presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alí-

quota ou modificação de base de cálculo que implique redução discri-

minada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspon-

dam a tratamento diferenciado. 

        § 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício 

de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso 

II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas 

referidas no mencionado inciso. 

 

 Com efeito, apesar do entendimento atual do STF, admitindo a prolação 

de sentenças manipulativas, em matéria tributária o tema merece maior atenção. A exi-

gência de lei específica, nos termos do art. 150, §6º, da CF, inviabiliza, a princípio, a 

extensão de tratamento favorecido a contribuintes não contemplados pela lei.  

 

 Dessa forma, a correção de distorções do tratamento favorecido instituído 

pela Lei Complementar nº 123/06 não é possível pela via do Poder Judiciário. 

 

 Realizadas as abordagens acima acerca do conteúdo do princípio do trata-

mento favorecido e da observância das exigências dele decorrentes pela legislação vi-

gente (LC 123/06), importa destacar a relação existente entre a concretização do trata-

mento favorecido e o desenvolvimento. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
file:///C:/Users/matheustauan/Library/Containers/com.microsoft.Word/MPV/2159-70.htm
file:///C:/Users/matheustauan/Library/Containers/com.microsoft.Word/MPV/2159-70.htm
file:///C:/Users/matheustauan/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/LEIS_2001/L10276.htm
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IV – IMPORTÂNCIA DA CONCRETIZAÇAO DO TRATAMENTO 

FAVORECIDO: PEQUENAS EMPRESAS E DESENVOLVIMENTO 

 

   

  Cada vez mais tem se fortalecido a consciência da importância das mi-

croempresas e empresas de pequeno porte e a necessidade de se incentivá-las. Reconhece-

se que inúmeros são os benefícios que elas geram à sociedade.  

 

  Em 1998, a OIT – Organização Internacional do Trabalho – editou a Re-

comendação nº 189 declarando expressamente a fundamentalidade das pequenas empre-

sas no desenvolvimento nacional44. No mesmo documento, foram enunciados alguns de 

seus benefícios: 

 
“(a) la promoción del pleno empleo, productivo y libremente elegido; 

(b) la ampliación de las posibilidades de realizar actividades remuneradoras y 

creadoras de riqueza que conduzcan a empleos productivos y duraderos; 

(c) el crecimiento económico duradero y la capacidad para responder com fle-

xibilidad a los cambios; 

(d) una mayor participación en la economía de los grupos desfavorecidos y 

marginados de la sociedad; 

(e) el aumento del ahorro y las inversiones nacionales; 

(f) la formación y el aprovechamiento de los recursos humanos; 

(g) el desarrollo regional y local equilibrado; 

(h) el suministro de bienes y servicios más adecuados a las necesidades de los 

mercados locales; 

(i) la mejora de las condiciones y la calidad del trabajo, que contribuyan a ele-

var la calidad de la vida y permitan que un gran número de personas tenga 

acceso a la protección social; 

(j) el fomento de la innovación, del espíritu empresarial, del desarrollo tecno-

lógico y de la investigación; 

(k) el acceso a los mercados nacionales e internacionales, y 

(l) la promoción de buenas relaciones entre empleadores y trabajadores.” 

 

  Dessa forma, em especial em países subdesenvolvidos, o favorecimento 

dos pequenos empreendimentos é tema de extrema relevância, constituindo pauta 

obrigatória para as discussões sobre desenvolvimento nacional. A concretização desse 

princípio se dá, via de regra, por meio de políticas públicas. 

                                                 
44 Em 1998, a OIT editou a Recomendação nº 189 sobre a criação de empregos nas pequenas e médias 
empresas, descrevendo-as “como factor esencial del crecimiento y del desarrollo económicos”. Disponível 
em.http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMEN 
T_ID:312527:NO. 
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 4.1. Políticas Públicas e Pequena Empresa 

 

  Políticas Públicas45 são programas de ação governamental que resultam de 

um conjunto de processos juridicamente regulados (processo eleitoral, processo de 

planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, 

processo administrativo, processo judicial) visando coordenar os meios à disposição do 

Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados (BUCCI, 2006; p.39). 

 

  O tema Políticas Públicas ganhou importância no final do século passado 

e começo deste século. Houve, no país, um verdadeiro redimensionamento dos estudos a 

respeito das questões relacionados às Políticas Públicas, bem como das instituições e 

regras que regem a sua elaboração, implementação e controle. Inúmeras razões 

contribuíram para isso. Como explica Gianpaolo Poggio Smanio (SMANIO, 2013: p. 3/4): 

 

“Isso se deu por vários motivos. Dentre eles, a percepção de que não 

bastava a Constituição Federal dispor enorme gama de direitos sociais 

e tratar dos instrumentos para sua realização. A concretização desses 

                                                 
45 As palavras podem ser unívocas ou plurívocas, conforme tenham apenas um ou mais de um 

significado. As palavras plurívocas, por sua vez, podem ser equívocas ou analógicas, conforme 

seus significados sejam ou não conexos. Exemplo: a palavra “manga” é plurívoca (possui mais 

de uma significado). Além disso, é equívoca (seus significados são desconexos entre si), pois 

“manga” é termo empregado tanto para se referir ao fruto (alimento) quanto para parte de um 

vestuário (manga da camisa), sentidos absolutamente desconexos entre si. Ressalta TELLES 

JÚNIOR: “grave erro lógico é conferir às palavras plurívocas uma única definição. Quando, por 

acaso, assim as definimos, estaremos enredando em confusão de conceitos, ou mencionando um 

só conceito, e olvidando os demais”. (TELLES JUNIOR, Goffredo. Iniciação na Ciência do 

Direito. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Pág. 374.). O termo “política pública”, como é possível 

constatar, é plurívoco. Deveras, inúmeros são os sentidos em que pode ser compreendido. Fabio 

Konder Comparato, por exemplo, define política pública “como uma atividade, isto é, um 

conjunto organizado de normas e atos tendentes à realização de um objetivo determinado” 

(COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízdo de constitucionalidade de políticas públicas. 

In: MELLO, Celson Antônio Bandeira de (Org.). Estudos em Homenagem a Geraldo Ataliba. São 

Paulo: Malheiros, 1997). Eros Grau, por sua vez, define a política pública como norma jurídica. 

Para ele, a política seria uma categoria jurídica nova, uma espécie normativa nova, ao lado das 

normas-princípios e das normas-regra, já conhecidos há mais tempo como categorias normativas 

(GRAU, Eros Roberto. Direito, conceito e normas jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1988). Nesse contexto, a fim de evitar confusões terminológicas, optou-se, desde o início, por 

apontar a definição de Políticas Públicas tomada como ponto de partida na elaboração do presente 

artigo. 
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direitos dependia de uma atuação eficaz dos poderes e órgãos do 

Estado, bem como de um trabalho eficiente do governo. 

 

A redemocratização do país fez crescer a percepção de que a efetivação 

dos direitos sociais depende de políticas eficazes que devem ser 

elaboradas e realizadas pelo Estado, em parceria com a sociedade civil 

organizada, mas, sobretudo, deve haver um controle efetivo sobre essas 

políticas públicas e a forma de sua consecução. (...)” 
 

 

  Em que pese o destaque conferido ao tema nos últimos tempos, tem-se 

apontado uma carência de estudos em relação a uma das etapas do processo de definição 

e implementação das Políticas Públicas46: a avaliação. De acordo com Clarice Seixas 

Duarte47: 

 

“A avaliação é o momento em que se verifica o impacto concreto da 

política pública, se os objetivos previstos estão sendo atingidos e se há 

algo a ser modificado; se existe uma relação de adequação entre os 

meios escolhidos e os fins almejados e se estes estão de acordo com 

determinados parâmetros preestabelecidos (...)”. 

 

  Nesse contexto, importante se mostra avaliar a política de tratamento 

favorecido para micro e pequenas empresas, sobretudo com o objetivo de identificar a 

racionalidade deste específico programa de ação governamental. 

 

  Atualmente, estudos tem apontado resultados positivos (SEBRAE), 

conforme quadros abaixo. O primeiro deles indica que o Brasil possui atualmente uma 

pequena empresa para cada 18 habitantes. No caso do Estado de São Paulo, esse número 

                                                 
46 De acordo com Clarice Seixas Duarte, “o processo de definição e implementação das políticas públicas 

envolve uma série de atividades e etapas distintas, dentre as quais podemos destacar: (a) a identificação 

dos problemas e demandas a serem atacados para a definição das prioridades a serem decididas juntos 

aos formuladores de políticas públicas; (b) formulação de propostas concretas entre diferentes opções de 

programas a serem adotados; (c) implementação propriamente dita da política, com a criação da estrutura 

necessária e observância da burocracia existente, gasto de recursos e aprovação de leis; (d) avaliação dos 

resultados da política por meio da verificação dos resultados e impacto da política, para que se possa 

aferir se ela realmente funciona ou não; (e) fiscalização e controle da execução da política por meio da 

atuação da sociedade civil, dos Tribunais de Contas e do Ministério Público”. (DUARTE, Clarice Seixas. 

O Ciclo das Políticas Públicas. In SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins e 

BRASIL, Patricia Cristina (orgs.). O Direito e as Políticas Públicas no Brasil. São Paulo, Atlas, 2013, pp.26. 
47 DUARTE, Clarice Seixas. O Ciclo das Políticas Públicas. In SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, 

Patrícia Tuma Martins e BRASIL, Patricia Cristina (orgs.). O Direito e as Políticas Públicas no Brasil. São 

Paulo, Atlas, 2013, pp.16-43 
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é ainda mais expressivo. Há um pequeno negócio para cada 14 habitantes. 

   

   

 

  Igualmente relevante é a avalição das consequências do tratamento 

favorecido de acordo com os Estados da Federação. Os quadros abaixo indicam que, 

mesmo de idêntico regime de tratamento favorecido, as pequenas empresas situadas em 

determinado estado tendem a ter um índice de mortalidade consideravelmente mais 

elevado. Vejamos: 
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TAXA DE SOBREVIVÊNCIA DAS EMPRESAS DE DOIS ANOS (Constituídas 

em 2012, por UF. Fonte: Sebrae. 

 4.2. Desenvolvimento como Processo Histórico Autônomo 

 

  O subdesenvolvimento é um processo histórico autônomo 48 . Cada 

economia enfrenta problemas que lhes são próprios, e a superação desse estágio não 

constituiu uma etapa pela qual necessariamente tenham passado todos os Estados ditos 

desenvolvidos. 

 

  A superação do subdesenvolvimento, ademais, não é uma ocorrência 

natural, que fatalmente sobrevirá, com o tempo, a todas as economias. Reconhece-se que, 

na ausência de medidas efetivas, o subdesenvolvimento tende a se perpetuar. Somente a 

partir de um processo de ruptura do sistema, interna e exteriormente, é que poderá ocorrer 

a passagem ao desenvolvimento49. Como aponta Gilberto Bercovici:   

                                                 
48 FURTADO, Furtado. Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico.10ª Ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2000, 

pp. 197. De acordo com esse autor, “o subdesenvolvimento é, portanto, um processo histórico autônomo, e não uma 

etapa pela qual tenham, necessariamente, passado as economias que já alcançaram grau superior de 

desenvolvimento”. 
49 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. 

São Paulo: 2005. Editora Malheiros. p. 53. FURTADO, Furtado. Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico.10ª 

Ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2000, p. 18, e FURTADO, Celso. Brasil: A construção Interrompida, 2ªed. Rio de 
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“O subdesenvolvimento é uma condição específica da periferia, não 

uma etapa necessária do processo de evolução natural da economia. O 

desenvolvimento e o subdesenvolvimento são processos simultâneos, 

que se condicionam e interagem mutuamente, cuja expressão 

geográfica concreta se revela na dicotomia da CEPAL, entre centro e 

periferia. (…) 

 

(…) A passagem do subdesenvolvimento para o desenvolvimento só 

pode ocorrer em processo de ruptura com o sistema, interna e 

exteriormente; afinal, ‘em suas raíses o subdesenvolvimento é um 

fenômeno de dominação, ou seja, de natureza cultural e política’. 

Portanto, é necessária uma política deliberada de desenvolvimento em 

que se garanta tanto o desenvolvimento econômico como o social, dada 

a sua interdependência. Desse modo, o desenvolvimento só pode 

ocorrer com a transformação das estruturas sociais.”50. 
 

  A superação do subdesenvolvimento, dessa forma, depende de uma 

política deliberada de desenvolvimento, em que se promova não só o crescimento  

econômico, mas também modificações na estrutura social e produtiva. O mero 

incremento produtivo, sem modificação das estruturas sociais, caracteriza a 

“modernização” - fenômeno diverso do desenvolvimento. 

 

  De acordo com Celso Furtado51, “chamamos de modernização a essa 

forma de assimilação do progresso técnico quase exclusivamente no plano do estilo de 

vida, com fraca contrapartida no que respeita à transformação do sistema de produção”. 

Gilberto Bercovici, no mesmo sentido, explica que: 

 

“Quando não ocorre nenhuma transformação, seja social, seja no 

sistema produtivo, não se está diante de um processo de 

desenvolvimento, mas da simples modernização. Com a modernização, 

mantém-se o subdesenvolvimento, agravando a concentração de renda. 

Ocorre assimilação do progresso técnico das sociedades desenvolvidas, 

mas limitada ao estilo de vida e padrões de consumo de uma minoria 

privilegiada. Embora possa haver taxas elevadas de crescimento 

econômico e aumentos de produtividade, a modernização não contribui 

para melhorar as condições de vida da maioria da população. 

 

O crescimento sem desenvolvimento, como já foi dito, é aquele que 

ocorre com a modernização, sem qualquer transformação nas 

estruturas econômicas e sociais. Assim, o conceito de desenvolvimento 

                                                 
Janeiro, Paz e Terra, 1992, p. 38. 
50 Idem. p. 52; 
51 FURTADO, Celso. Brasil: A construção Interrompida, 2ªed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992, p. 41. 
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compreende a ideia de crescimento, superando-a”52. 
 

  O desenvolvimento, portanto, está diretamente relacionado a um planejamento 

global direcionado não só ao crescimento econômico, mas também à promoção de modificações 

na estrutura social e produtiva. 

 

  O desenvolvimento, conforme exposto, não é um uma situação a ser 

alcançada naturalmente. Desde a concepção da CEPAL, tem-se identificado o Estado, por 

meio do planejamento, como o principal promotor do desenvolvimento. 

 

  A constituição de 1988, nesse contexto, esboçou a tentativa de instituição 

de um projeto nacional de desenvolvimento. Como aponta Giberto Bervovici53: 

 

“A Constituição de 1988 tem expressamente uma Constiuição 

Econômica voltada para a transformação das estruturas sociais, como 

veremos adiante. O capítulo da ordem econômica (arts. 170 a 192) 

tenta sistematizar os dispositivos relativos à configuração jurídica da 

economia e à atuação da economia e à atuação do Estado no domínio 

econômico, embora estes temas não estejam restritos a este capítulo do 

texto constitucional. Em sua estrutura, o capítulo da ordem econômica 

engloba, no art. 170, os princípios fundamentais da ordem econômica 

brasileira, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tendo por fim assegurar a todos uma existência digna de 

acordo com a justiça social. Entre esses princípios, podemos destacar, 

por exemplo, a soberania nacional, a função social da propriedade, a 

livre concorrência, a redução das desigualdades sociais e regionais e 

a busca do pleno emprego. Os arts. 171 (hoje revogado) a 181 versam 

sobre a estruturação da ordem econômica e sobre o papel do Estado no 

domínio econômico, instituindo, segundo Eros Grau, uma ordem 

econômica aberta para a construção de uma sociedade de bem-estar. 
 

Além destes princípios estruturantes, a Constituição de 1988 engloba 

dispositivos que tratam da ordem econômica no espaço e no tempo. A 

projeção da ordem econômica no tempo está disposta no art. 192, que 

dispõe sobre o ‘sistema financeiro nacional, estruturado de forma a 

promover o desenvolvimento equilibrado do País e servir aos interesses 

da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as 

cooperativas de crédito” e inclusive “sobre a participação do capital 

estrangeiro nas instituições que o integram”. O conflito projeta-se no 

tempo, diferindo a escassez no tempo, pois se define, pelo crédito, como 

os recursos serão distribuídos, em suma, quem irá receber os recursos 

no momento presente quem irá oi quanto outros setores terão (ou não) 

                                                 
52 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. 

São Paulo: 2005. Editora Malheiros. p. 53 
53 Idem. p. 30-31 
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estes recursos”. 
 

  Um plano global, portanto, foi posto pelo constituinte de 1988. O desafio, 

a partir de então, passou a ser a existência de um mínimo de consenso em torno desse 

projeto – premissa para a implementação das previsões nela contidas. 

 

  Nesse contexto, concretizar o princípio do tratamento favorecido a 

pequenas empresas é colocar em prática este plano global, uma vez que se trata de um 

dos princípios da ordem econômica insculpidos no art. 170, IX, da Constituição Federal.

  

V. CONCLUSÃO 

 

  Observou-se que o princípio do tratamento favorecido a pequenas 

empresas (art. 170, IX, da Constituição Federal) tem por conteúdo, em matéria tributária, 

o direito das pequenas empresas a uma carga tributária menor do que aquela incidente 

sobre médios e grandes empreendimentos. Referido princípio não se limita, portanto, a 

garantir a mera eliminação ou simplificação de obrigações acessórias (e consequente 

redução do custo de conformidade – despesas dispendidas para se conseguir efetuar o 

pagamento do tributo).  

   

  Concluiu-se, ademais, que a legislação vigente (Lei Complementar nº 

123/06), embora atenda parcialmente às exigências decorrentes do princípio do 

tratamento favorecido (art. 170, IX, da Constituição Federal), demanda aperfeiçoamento, 

especialmente para o fim de: a) eliminar exclusões injustificadas de empresários de 

determinados ramos econômicos do Simples Nacional; b) aperfeiçoar critérios de 

definição de pequenos empresários e consequente extensão do regime tributário 

favorecido.  

 

  Os aperfeiçoamentos acima apontados, contudo, não podem ser feitos pela 

via do Poder Judiciário. Somente por meio da atividade do poder legislativo é que poderão 

ser implementados. 
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