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RESUMO 

GONÇALVES, G.H. SITUAÇÃO HISTÓRICA E ESTRUTURAL DAS 
MICROEMPRESAS NO CONTEXTO PRODUTIVO COMERCIAL DO ESTADO -
UMA ABORDAGEM DA ARRECADAÇÃO. Este estudo coloca como alternativa, o 
comércio com algumas limitações denominando-se microempresa. A microempresa 
tem tratamento tributário diferenciado, chamado Simples/Pr, que é conduzido através 
do Regulamento do Imposto sobre as operações relativas a circulação de 
mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação - ICMS. O tratamento diferenciado, simplificado e 
favorecido e aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, relativo aos 
impostos e as contribuições no âmbito Federal. Desenvolvendo o trabalho pretende
se caracterizar o papel e a importância da microempresa no âmbito Federal e 
Estadual e a demonstrar a representação na arrecadação somente da microempresa 
no estado do Paraná. A pesquisa será conduzida através de informações fornecidas 
pelo serviço de processamento de dados do Estado que armazena todos 
recolhimentos das diversas receitas exigidas pelo Estado, informando sobre a 
arrecadação parcial ou total, através de várias aplicações. Avaliação da arrecadação 
de empresas com regime normal de recolhimento e microempresas Simples/Pr no 
decorrer do ano de 2002 e informar diversos dados dos anos anteriores para 
conhecimento e comparação com o ano de 2002. Avaliar as leis aplicadas no 
Estado, para as microempresas. Apresentar gráficos com demonstração sobre todas 
as situações na arrecadação de todas as faixas do Simples/Pr. O propósito se 
justifica pela exigência de obter o Título de Pós-Graduação de Auditoria Integral, 
realizado pela Universidade Federal do Paraná, orientado pelo Professor Doutor 
Blênio César Severo Peixe. O desenvolvimento e a demonstração serão efetuados 
através da dados coletados em relatórios elaborados pela lnspetoria Geral de 
Arrecadação e no sistema de processamento de dados do Estado, dando segurança 
no que será informado e demonstrado através de gráficos na representação da 
arrecadação pela microempresa simples/Pr e um breve relato sobre a arrecadação 
das microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a alteração da redação a 
partir do novo governo em 2003, fazendo a comparação se houve crescimento ou 
queda na arrecadação das microempresas e EPP, tomando como foco a 
desoneração do ICMS para determinada situação e analisar o benefício social para a 
situação. 
Palavras-chave: arrecadação; icms; microempresa; faixas de tratamento 
tributário. 

E-mail: ghelena@pr.gov.br 
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1. INTRODUÇÃO 

As empresas podem se classificar, segundo as suas dimensões, em micro, 

pequenas, médias e grandes, porém uma microempresa pode pertencer tanto a um 

empresário muito capaz e desse ponto de vista ser um "grande empresário", quanto 

a um empresário não preparado em alguma área. 

Para a clara conceituação da microempresa devemos distinguir duas 

categorias geralmente identificadas: a empresa e o empresário. 

No entanto, a realidade da Microempresa não deriva só das características do 

empresário e sim da realidade da própria empresa no sistema. Assim, caracterizar a 

microempresa significa caracterizar a empresa e não o empresário. 

Dentro da estrutura produtiva para aumentar o lucro, hoje não parece tão 

conveniente ao capitalista como era na produção em massa, estender ao máximo a 

jornada de trabalho assalariado, a quantidade de trabalhadores, empregados. Parece 

conveniente ao empresário reduzir o número de assalariados e, com isto, diminuir os 

encargos sociais e os custos fixos, local, etc. 

Tornou-se necessário em face de tantas abordagens distorcidas das 

microempresas, como por exemplo o fenômeno que eliminaria a contradição capital

trabalho, devolvendo a liberdade usurpada ao trabalhador. 

Com esta preocupação é que o Estado enfrenta o estudo do papel 

socioeconômico e político das microempresas. Na medida em que politicamente se 

mostra um universo potencial e contraditóriamente substantivo, por outro lado pode 
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se transformar num sujeito político a partir de sua auto-percepção e assunção como 

categoria socioeconômica e por outro atomiza a massa trabalhadora assalariada. 

Ao longo das análises, dados e pesquisas sobre a microempresa pretendo 

esclarecer o fenômeno (microempresa) destacado na atual fase do capitalismo. 

Desta forma, pretendo confirmar que microempresa se destaca na atual fase 

como uma particularidade e não como um fenômeno marginal e sem importância 

estrutural. 

Com algumas limitações ao explorar o tema pretendo desvendar a essência da 

microempresa e desvendar o lugar que ocupa no desenvolvimento empresarial. 

A perspectiva deste estudo, será buscar as situações criticadas e substituir pelo 

estudo do papel socioeconômico das microempresas, procurando situar 

historicamente, estruturalmente e participação da arrecadação dessas organizações 

no contexto produtivo-comercial. 

Pretende-se demonstrar o tratamento que as mesmas tem recebido em nosso 

Estado, benefícios e sugestões para algumas modificações. 

Nos tempos de globalização econômica, a sobrevivência dos novos 

empreendimentos dependerá, cada vez mais, do grau de cooperação que se 

estabelecer entre eles. 
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2 . REVISÃO DE LITERATURA 

As microempresas relativamente ao ICMS, tem tratamento tributário 

diferenciado, denominado SIMPLES/PR , regendo-se pelos termos, limites e 

condições do Regulamento do ICMS/PR. 

O Estado do Paraná tem se preocupado com o lado social e econômico da 

população. 

A monografia aqui apresentada está sendo dirigida aos interessados nas 

questões gerais do mundo do trabalho, perante as alterações ocorridas dentro do 

fenômeno conhecido como globalização e preocupados com o tema específico da 

pequena empresa. 

Baseada no Regulamento do Imposto sobre Operações relativas a Circulação 

de Mercadorias e sobre prestação de Serviço de transporte interestadual e 

intermunicipal e de Comunicação ICMS, aprovado pelo decreto 5.141 de 12.12.2001, 

as microempresas optante pelo Simples/PR deverão cumprir as obrigações 

acessórias, contidas no art. 414 do mesmo Decreto, o qual terá o seu 

desenvolvimento como prioridade no trabalho, porém não deixando de esclarecer 

outras situações em âmbito nacional. O trabalho vai enriquecendo através dos 

dados obtidos do sistema de processamentos de dados da Coordenação da Receita 

do Estado que armazena todas as informações e fornece com precisão os valores 

recolhidos pelos contribuintes do Paraná. 
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2.1. HISTÓRICO DA MICROEMPRESA 

Para entendimento de microempresa, devemos diferenciar as duas categorias: 

a "empresa" e o "empresário", conforme esclarecido abaixo. 

As empresas podem ser classificadas, dentro de suas dimensões, em: micro, 

pequenas, médias e grandes. 

Como foi o reflexo do simples Federal junto aos Estados e Municípios? 

O SIMPLES Federal buscou a desburocratização e unificação de impostos 

para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entretanto, a tentativa de 

incluir a arrecadação do ICMS e do ISS junto ao SIMPLES Federal mediante 

convênio entre os Estados e Municípios não obteve muito sucesso. 

Mesmo facilitando e reduzindo a carga tributária para os contribuintes, o SIMPLES 

Federal demonstrou algumas desvantagens para os Estados e Municípios se estes 

viessem a aderir ao convênio proposto. 

Dentre estas desvantagens, inclui-se a questão do repasse da arrecadação do 

ICMS e do ISS apenas no último dia útil do mês da arrecadação. Sendo assim a 

União estaria concentrando os valores recebidos durante aproximadamente vinte 

dias, tendo em vista o prazo do recolhimento para as empresas estar estabelecido 

para o décimo dia útil. 

Além disso, o convênio proposto pela Lei n° 9.317/96 previa no seu art. 17 §§ 

1° a 3° que a competência para tributar, arrecadar e fiscalizar o SIMPLES Federal 

seria de exclusividade da União, o que poderia invadir a Competência Legal dos 

Estados e Municípios. Apesar do disposto no capítulo VIl as bases para o repasse 
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do ICMS às Unidades da Federação não ficaram claras. Além disso, muitos Estados 

alegaram uma possível redução nas suas receitas ao aderirem ao SIMPLES Federal. 

Dia 5 de outubro é o Dia da Micro e Pequena Empresa (MPE). Ele acontece 

num momento muito importante para os brasileiros e para os empresários de micro e 

pequenos negócios, em particular. Vive-se as esperanças renovadas de um novo 

governo. Esta em pleno andamento a reforma tributária, que vai influir na vida de 

todos empreeendedores, daqui por diante. 

O movimento em favor das micro e pequenas empresas brasileiras 

despontou mais fortemente a partir dos anos 1980. Nessa época, o marco foi a 

inclusão, na constituição de 1988, de dois artigos - os de 170 e 179 - instituindo 

tratamento jurídico diferenciado às MPE. 

A partir daí, regulamentar com todas as letras esses dois dispositivos 

constitucionais foi a grande luta, que ainda perdura. Não se pode negar conquistas 

importantes, como a Lei do Simples Federal e incentivos estaduais por exemplo. A 

idéia é que essas e outras conquistas permaneçam como regra de transição até a 

aprovação da Lei Geral das MPE. 

A lei Geral terá o poder de criar o chamado "ambiente favorável" aos 

pequenos negócios, na medida que reunirá, numa única lei complementar, todos os 

estímulos possíveis para as micro e pequenas empresas. Trata-se de um código 

específico para o segmento, que deverá uniformizar, dar transparência e simplificar 

as várias legislações hoje existentes com relação às obrigações e direitos das MPE. 
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Em matéria tributária, é a lei complementar, como uma lei nacional, que tem 

a competência para estabelecer normas gerais, aplicáveis as três esferas de governo 

e alcançando diversos aspectos, mesmo além do tributário. 

Os Estados que compram fora grande parte dos produtos que consomem 

sofreriam possivelmente maiores perdas, como é o caso do Distrito Federal. 

Quando identifica-se a pequena e microempresa, significa a característica da 

empresa e não do empresário, que é apenas o administrador das atividades da 

empresa, visando o crescimento, desenvolvendo ações conjuntas para sensibilizar, 

mobilizar e orientar as práticas de responsabilidade social empresarial, utilizando-se 

do conceito de gestão empresarial socialmente responsável. 

Segundo o governo paranaense, 120 mil empresas de todo Estado foram 

beneficiadas e deixaram de pagar o ICMS, com o decreto 246/2003, o 

simples/Paraná implantado no início deste ano. A medida que isentou do ICMS um 

grande contigente de micro e pequenas empresas, serve para fortalecer e estimular 

os pequenos negócios, responsáveis pelos 96% da mão de obra empregada no 

Estado. Dados do DIEESE, mostram que as micro e pequenas empresas são 

responsáveis pelo trabalho formal de mais de 200 mil pessoas no Paraná 
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2.2. IMPORTÂNCIA DA MICROEMPRESA 

Dados do SEBRAE revelam que as micro e pequenas empresas, respondem 

por 62% dos empregos gerados no Brasil, participando com 43% da renda, além de 

proporcionar ocupação para cerca de 60 milhões de brasileiros. No Paraná a 

situação é semelhante. O problema é que na avaliação do superintendente do 

SEBRAE/PR, o país ainda é hostil aos empreendedores. O Sebrae, Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, trabalha desde 1972 pelo 

desenvolvimento sustentável das empresas de pequeno porte. Para isso, a entidade 

promove cursos de capacitação, facilita o acesso ao crédito, estimula a cooperação 

entre as empresas, organiza feiras e rodadas de negócios e incentiva o 

desenvolvimento de atividades que contribuem para a geração de emprego e renda. 

São centenas de projetos gerenciados pelas Unidade de negócios e de Gestão do 

Sebrae. 

Hoje, o SEBRAE atua no Brasil inteiro, por meio de unidades nos 26 Estados 

e no Distrito Federal, que formam um sistema de ampla capilaridade, com 600 

pontos de atendimento, do extremo norte ao extremo sul. Tamanha capilaridade 

pode dar a impressão de tratar-se de uma instituição de grande porte. Mas, diante do 

universo brasileiro das micro e pequenas empresas, essa impressão é falsa. Veja os 

dados: 

- as MPEs representam 98% das 4,1 milhões de empresas formais na indústria, 

comércio e serviços; respondem por 20% do PIB- empregam 45% da força de 

trabalho que possui carteira assinada . 
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- esse é o mundo legalizado. Juntem-se a ele 9,5 milhões de empresas informais, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2003); ou 14,5 

milhões, de acordo com o Departamento lntersindical de Estudos Sócio-Econômicos 

(DIEESE/2003). E não estão incluídas aí as quatro milhões de pequenas 

propriedades rurais de agricultura familiar. Qualquer que seja a estatística adotada, 

os números são marcantes. Significa dizer que a maioria dos 70 milhões de 

brasileiros que constituem a População Economicamente Ativa (PEA/2003) trabalha 

ou tem algum vínculo com as MPEs. 

- as MPEs são, atualmente, o grande fator gerador de ocupação, porque a grande 

empresa, pela necessidade de aumentar a produtividade, exigência 

da globalização, automatiza-se cada vez mais e, assim, emprega menos. O papel do 

Sebrae, portanto, é estratégico para o desenvolvimento do país. 

Ambiente favorável: 

O Sistema Sebrae busca criar, por vários mecanismos (capacitação, 

mobilização, disseminação do empreendedorismo e do associativismo, entre outros), 

um ambiente radicalmente favorável à sustentabilidade e ampliação dos pequenos 

negócios. Esse ambiente passa por menor carga tributária, menos burocracia, 

acesso ao crédito, à tecnologia e ao conhecimento. A instituição opera justamente 

para atenuar esses cinco grandes gargalos. Nesse sentido, o Sebrae instituiu áreas 

prioritárias de ação até 20/03/2005. 

O que é bom para os pequenos negócios é bom para o Brasil. A proposta de 

um desenvolvimento com justiça social, como se pretende, só pode valorizar o papel 

das micro e pequenas empresas. São as que mais contribuem para a geração de 
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emprego e para a distribuição de renda, dois dos maiores problemas, além de muito 

contribuir para o desenvolvimento local. 

2.2.1. Desenvolvimento Econômico Social 

Deve-se explorar as novas tendências no regime de acumulação/regulação 

atual, no contexto de globalização, nos caminhos para encontrar o fundamento que 

transforma unidades produtivas sem interesse econômico num fenômeno de 

relevância sistemática. 

A responsabilidade social, vista não apenas como fator de sobrevivência 

empresarial, mas como forma de envolvimento nas ações de inclusão social, é uma 

das ferramentas de que dispõe para o desenvolvimento da nação. "Pensamos que 

agir com responsabilidade social" é uma obrigação da indústria do trabalhador e da 

sociedade , pois todos são parte de uma mesma engrenagem e, que funcionar bem 

cada um tem que fazer a sua parte. 

SESI está sempre envolvido em campanhas de responsabilidade social, não 

como fator de sobrevivência empresarial, mas como envolvimento nas ações de 

inclusão do trabalhador na sociedade. 

A implantação dos conceitos de responsabilidade social em micro e 

pequenas empresas é uma das prioridades da Unidade de Orientação Empresarial 

do Sebrae Nacional. Em parceria com o Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social, a Unidade desenvolveu o programa Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE) objetivo do programa é desenvolver ações conjuntas para 
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sensibilizar, mobilizar e orientar as práticas de responsabilidade social empresarial, 

utilizando-se do conceito de gestão empresarial socialmente responsável. 

Estão previstas as seguintes ações: pesquisa junto às micro e pequenas 

empresas para mapear o quadro de Responsabilidade Social Empresarial (RSE); 

edição do Guia de Responsabilidade Social para as micro e pequenas empresas, em 

cartilha disponível na Internet; elaboração de ferramenta de auto-diagnóstico e 

planejamento em Responsabilidade Social Empresarial específica para micro e 

pequenas empresas, entre outras. 

Por lei de iniciativa do Poder Executivo, concebida em harmonia com as 

confederações representativas das forças produtivas nacionais foi criado o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE. 

Predominantemente administrado pela iniciativa privada, constitui-se em 

serviço social autônomo - uma sociedade civil sem fins lucrativos que, embora 

operando em sintonia com o setor público, não se vincula à estrutura pública federal. 

É uma entidade empresarial voltada para atender ao segmento privado, embora 

desempenhe função pública e tenha sempre em consideração as necessidades do 

desenvolvimento econômico e social do País. Dentre as diversas atividades 

desenvolvidas pelo SEBRAE em favor dos micro e pequenos negócios, merece 

destaque, o acompanhamento do universo de micro e pequenas empresas 

brasileiras. 

As atividades de observação, planejamento e ação em favor da MPE, vêm 

sendo executadas pelo Sistema SEBRAE desde a sua fundação, porém, com as 

mudanças ocorridas no panorama político e econômico do país, coube à essa 
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Instituição dedicar maior atenção aos diversos fatores que interferiam direta e 

indiretamente na gestão das empresas. Foi então criado o Sistema Nacional de 

Pesquisa - SNP, departamento ligado à GEPEP - Gerência de Planejamento, 

Estudos e Pesquisas, atual UED- Unidade de Estratégias e Diretrizes. 

Para compreender o chamado "Universo MPE", é necessário conceituar o que 

são as micro e pequenas empresas brasileiras sobre a ótica do SEBRAE. Para isto, 

faz-se necessários alguns esclarecimentos básicos, a seguir: 

Segundo a classificação de porte* das empresas adotada pelo Sebrae, descritas 

abaixo descritas: 

Situação 1 - Constituem-se micro e pequenas empresas, os estabelecimentos 

formais, atuantes nos grandes setores de atividade econômica (indústria, comércio, 

serviços e agropecuária), empregadores, com até 99 empregados. 

Situação 2 - Classificação de empresas por n° de empregado : 

ME ( microempresas)- Na indústria até 19 empregados e no comércio/ serviço até 

09 empregados. 

PE (Pequena Empresa)- Na indústria de 20 a 99 empregados e no comércio I ser

viço de 1 O a 49 empregados 

MDE (Média Empresa)- Na indústria de 100 a 499 empregados e no comércio/ser

viço de 50 a 99 empregados. 

GE (Grande Empresa - Na indústria acima de 499 empregados e no comércio/ser

viço mais de 99 empregados. 

A classificação do porte também poderá ser estabelecida pelo faturamento da 

empresa, porém, o Sebrae não dispõe de nenhuma fonte oficial ou base de dados 
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que forneça essas informações, sendo considerado, então, como critério oficial e 

exclusivo do Sebrae, apenas o setor de atividade econômica e o número de 

empregados, disponíveis, por exemplo, nas bases de dados estatísticas do MTE

Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS, CAGED e CEE) e do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas- IBGE (Cadastro Central de Empresas- CEMPRE). 

Os estabelecimentos formais são aqueles que possuem registro junto aos 

órgãos oficiais credenciados do MTE (DNRC - Departamento Nacional de Registro 

do Comércio etc.). Alguns estudos realizados pelo Sebrae, Instituições e Organismos 

de fomento das micro e pequenas empresas adotam o mesmo critério (setor de 

atividade econômica e número de empregados) para classificação do porte de 

empresas informais. 

Os grandes setores de atividade econômica são igualmente considerados 

pelo Sebrae e o IBGE (indústria, comércio, serviços e agropecuária). Eventualmente, 

para efeito de comparação, o Sebrae adota o mesmo critério (setor de atividade 

econômica e número de empregados) para classificação de empresas atuantes no 

setor agropecuário (agropecuária, extração vegetal, caça e pesca), considerando-as 

como sendo atuantes no setor da indústria. Diante das explicações sobre a definição 

do porte adotada pelo SEBRAE, é preciso informar também que, para fins 

estatísticos, essa Instituição está adotando oficialmente as seguintes fontes: 

-Empresas formais: Cadastro Central de Empresas - CEMPRE; 

-Empresas informais: Pesquisa da Economia Informal Urbana- ECINF; 

-Empreendedorismo: Pesquisa Global Entrepreneurship Monitor- GEM; 

-Mortalidade: Cadastro Central de Empresas - CEMPRE; 
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-Exportação:FUNCEX; 

- Crédito: BNDES. 

Apesar de adotar essas fontes como oficiais, o SEBRAE não despreza outras, 

como por exemplo as bases estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Os dados sobre exportação, aqui apresentados, fazem parte do estudo 

elaborado pela Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior - FUNCEX: 

"Empresas Exportadoras Brasileiras", realizado em 2002. A classificação adotada no 

referido trabalho é a mesma utilizada pelo SEBRAE, não havendo assim prejuízo 

quanto à análise dos dados em relação à variável porte. 

A tabela abaixo mostra o número de empresas exportadoras no período de 

1990 a 2000, na qual observa-se que as MPE representam cerca de 64% das 

empresas exportadoras no ano de 2000, por exemplo. 

Situação 3. Participação no valor exportado, segundo o porte das empresas -

1997/2001. 

TAMANHO DA FIRMA 1997 1998 1999 2000 2001 

MICRO 3.732,8 4.045,6 3.247,3 3.131,8 3.329,4 

PEQUENA 5.529,7 4.471,7 4.084,8 4.272,8 4.378,1 

MÉDIA 9.374,6 9.643,8 9.066,8 9.451,9 9.782,4 

GRANDE 34.312,7 32.893,0 31.540,9 38.162,2 40.262,8 

NÃO CLASSIFICADOS 36,1 52,0 55,7 41,9 386,5 

TOTAL 52.985,9 51.106,1 47.995,5 55.060,6 58.139,2 
Fonte: Secex/MDIC; Rais/TEM (1993, 1997 à 2001) e IBGE (Cadastro 1999e PIA/00) 
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Conforme tabela acima, podemos confirmar que as exportações das 

Microempresas em 2001, representaram 5,8 % do total de exportações. 

Em relação ao valor exportado, quadro 3 apresenta os dados referentes ao 

período de 1997 a 2001, segundo o porte. Percebe-se, por exemplo, que no ano de 

2001 as MPE foram responsáveis por cerca de 13,25% do valor exportado, o que 

demonstra que apesar de ser maioria entre as empresas exportadoras, essas 

empresas ainda não são responsáveis pelo maior volume exportado em termos e 

PIA 2000). 

A demografia de empresas pode ser definida como o estudo da população 

de empresas, a quantificação de seus movimentos de nascimentos (criações) e 

mortes (encerramentos), a definição da expectativa de vida a partir do porte e das 

atividades das novas empresas, a pirâmide etária, dentre outros indicadores. São 

informações que refletem a dinâmica econômica e têm nos Cadastros de Empresas 

sua principal fonte de dados . 

Os dados a seguir são provenientes do Cadastro Central de Empresas -

CEMPRE, nos quais são quantificados os nascimentos e mortes de empresas 

ocorridos no período de 1997 a 2000. 

Este estudo, realizado pelo IBGE, comparou a população de empresas no 

final de um ano com os movimentos de entradas e saídas de empresas ao longo do 

ano seguinte, a cada dois anos consecutivos. Considera-se o nascimento de uma 

empresa em determinado ano como um registro de CNPJ que não constava no ano 

anterior; e a morte como a ausência de uma empresa, também representada por 

uma inscrição no CNPJ, existente no ano anterior. 
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Com base nos dados foram calculadas as taxas de natalidade e de 

mortalidade a cada ano, assim entendida a relação entre o número de nascimentos 

ou mortes em um ano dividido pela população de empresas do ano anterior. O 

estudo concentrou-se no total de empresas, sem detalhamento por níveis da 

classificação de atividades, mas avaliou a distribuição das empresas por tamanho, 

segundo o número total de pessoas ocupadas. 

Ao fazê-lo, um novo procedimento metodológico foi criado de modo a dar 

conta de que as mudanças de tamanho de uma empresa de um ano para outro, a 

cada par de anos trabalhado, não fossem tratadas como nascimentos ou mortes em 

cada faixa - estes movimentos geraram os ajustes de mudanças de porte, tratados 

na referida tabela. 

Assim, a população de empresas de um ano em cada faixa de tamanho é 

igual a população do ano anterior acrescida da variação líquida decorrente da 

diferença entre nascimentos e mortes mais o ajuste de porte das empresas que 

mudaram de tamanho. Para o total geral, como os movimentos de mudanças de 

porte se anulam, não há esse ajuste. 

Os dados revelaram elevadas taxas de natalidade e de mortalidade de 

empresas em todos os anos, com as médias situando-se em 19,4% e 12,9%, 

respectivamente. 

Em termos absolutos, isto significa que, em média, 682.817 novas empresas 

foram abertas e 453.465 empresas foram extintas por ano, no período de 1997 a 

2000. 
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Importante ressaltar que o saldo. É sempre positivo, uma vez que a taxa de 

natalidade é 1 ,5 vez superior à de mortalidade, ou seja, registrou-se um número 

sempre maior de empresas sendo abertas do que sendo fechadas. 

Além de concentrar o maior número de empresas, as micro empresas 

apresentam também as maiores taxas de natalidade e de mortalidade. No ano de 

2000, por exemplo, cerca de 99% das empresas criadas estão localizadas nesse 

porte. 

Para ilustrar os resultados descritos anteriormente, a tabela abaixo resume a 

demografia das empresas no Brasil no ano de 2000. 

Situação 4. Nascimentos e mortes das empresas no Brasil - 2000. 

N° de empresas em 1999 3.740.764 104.990 21.062 5.259 3.872.075 

Nascimentos em 2000 704.628 4.894 634 102 710.258 

Mortes em 2000 453.976 3.235 672 107 457.990 

Mud -7.171 6.173 683 315 o 
Variação líquida em 2000 243.481 7.832 645 310 252.268 

% de variação líquida em 6,51% 7,46% 3,06% 5,89% 6,52% 
2000 

Número de empresas em 3.984.245 112.822 21.707 5.569 4.124.343 
2000 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento. 

A Pesquisa Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas, 

realizada pelo SEBRAE em 1999, teve como propósito aferir a taxa de mortalidade 
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de empresas e os fatores condicionantes dessa mortalidade, chegou aos resultados 

abaixo descritos anos 95, 96 e 97a título de conhecimento e eventuais comparações: 

Taxa de mortalidade, segundo a Unidade da Federação % 

AC 31 45 54 
AM 61 68 72 
MG 36 47 
MS 51 56 68 
RN 49 56 61 
PB 35 56 55 
PE 46 56 57 
PR 57 68 73 

Fonte do quadro página 17 : Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas SEBRAE. 

Nota: Foram retiradas das amostras as empresas que não chegaram a funcionar. A 

taxa superior foi obtida agregando-se o percentual de empresas pertencentes aos 

cadastros de empresas extintas. 

1) Na maioria dos Estados pesquisados, tanto empresas em atividade quanto 

extintas, recorreram principalmente ao contador (46%) para conduzir ou gerenciar as 

empresas, vindo a seguir as pessoas que conheciam o ramo de atividade (32%) e 

SEBRAE (31%); 

2) Dificuldades na condução dos negócios: A falta de capital de giro foi 

apontada em 73% dos Estados que fizeram parte da pesquisa como a maior 
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dificuldade na condução das atividades, juntamente com a carga tributária e a 

recessão econômica; 

3) Segundo a maioria dos entrevistados: A empresa para ter sucesso deve 

possuir bom conhecimento do mercado onde atua (48%). Também ter um bom 

administrador (41%) e fazer uso de capital próprio (31%) foram fatores considerados 

importantes para o sucesso do empreendimento. 

O trabalho Demografia das Firmas Brasileiras, elaborado pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES em 2003, teve como objetivo 

fornecer um quadro da dinâmica recente de sobrevivência das firmas formais no 

Brasil, por porte e por região geográfica, fornecendo dados sobre a taxa de 

mortalidade e natalidade das empresas do referido setor. Os principais resultados 

foram: 

1) A participação das firmas com até 19 empregados, no ano de 2000, representava 

93% do total, 97% dos nascimentos e 99% das mortes; 

2) Evolução do número de firmas no período de 1995 a 2000: 

a Em 1996: registrou-se o menor crescimento de firmas (7 4 mil); 

b. Em 1997: registrou-se o maior crescimento de firmas (131 mil); 

c. Em média, a cada ano foram criadas 314 mil firmas e fechadas 219 mil. 
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Fonte: BNDES- Demografia das Firmas Brasileiras- Informe-se n° 50, janeiro 2003 

Nota: Micro 2: De 1 a 4 empregados. 

Micro 3: De 5 a 19 empregados 

4) Evolução da taxa de mortalidade no período de 1996 a 2000 (%) 

1996 1997 1998 1999 2000 

li Micro 2 

•Micro 3 

Fonte: BNDES - Demografia das Firmas Brasileiras- Informe-se n° 50, janeiro 2003 
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Nota: Micro 2: De 1 a 4 empregados 

Micro 3: De 5 a 19 empregados 

5) Participação e crescimento do número de firmas, segundo a região, no período de 

1995 a 2000 (%): 
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Fonte: BNDES- Demografia das Firmas Brasileiras- Informe-se n° 50, janeiro 2003 

A seguir, serão apresentados alguns estudos e pesquisas sobre MPE, como 

forma adicional de consulta ao universo dos micro e pequenos negócios. 

De acordo com dados publicados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior- MDIC, obteve-se as seguintes estatísticas sobre MP E: 
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1) Participação das micro e pequenas empresas no total das empresas: em 1994, foi 

de 96,04%, sendo que no comércio foi de 96,76%, nos serviços 97,26%, e na 

indústria 91 ,86% (SEBRAE); 

2) Em 1994, a participação das micro e pequenas empresas no valor agregado ou 

no valor total do faturamento da economia foi de 28%, sendo que no setor industrial 

sua participação foi de 17,24%, no comércio foi de 45,34% e nos serviços foi de 

28,40% (SEBRAE); 

3) Em 1994, as micro e pequenas empresas empregavam 39,58% da mão-de-obra 

total, sendo que na indústria a participação era de 25,98%, no comércio 58,59%, e 

nos serviços 43,03% (SEBRAE); 

4) As empresas com até 99 empregados (micro e pequenas empresas) representam 

cerca de 52,8% da força de trabalho (Rais/2000); 

5) Segundo o Informe-se n° 36 Oan/02) da AFE/BNDES, que utiliza a RAIS, excluindo 

os estabelecimentos sem pelo menos um empregado formal (2,842 milhões de 

empresas): 

o Em 2000 havia em todo o País 400 mil microempresas (com até 19 empregados) 

a mais do que em 1995, representando 93% do total de estabelecimentos 

empregadores e 26% dos trabalhadores formais. 

D Entre 1995 e 2000 o número de grandes empresas cresceu 2,2% e o de 

microempresas (com até 19 empregados) cresceu 25%. 

o Embora as maiores responsáveis pelo aumento no nível de emprego tenham sido 

as microempresas (com até 19 empregados), os estabelecimentos de médio e 

grande porte ainda respondiam, em 2000, por 55% dos postos de trabalho (e por 
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menos de 2% do total de empresas). Aos setores de comércio e serviços foram os 

que tiveram maior aumento no nível de emprego entre 1995 e 2000, neles 

predominando as microempresas com até 19 empregados. 

D Em 2000 havia 2.161.783 empresas com até 99 empregados (micro e pequenas 

empresas), assim distribuídas: 0,29% no extrativismo mineral, 10,65% na indústria 

de transformação, 0,25% nos serviços industriais de utilidade pública, 4,3% na 

construção civil, 37,6% no comércio, 35% nos serviços, 0,37% na administração 

pública e 11,5% na agropecuária. 

6) No período de 1990 a 1999, foram constituídas no Brasil4,9 milhões de empresas, 

55% delas como microempresas (SEBRAE); 

7) A taxa de mortalidade das microempresas e empresas de pequeno porte chega a 

39% do total de empresas no 1° ano de atividade. (Sebrae); 

8) Em 1998, 64% das empresas tributadas optaram pelo Simples- Sistema Integrado 

de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte. Do total de empresas que integram o Simples, 92% eram 

microempresas, enquanto 8% eram empresas de pequeno porte, respondendo cada 

uma por 48% e 52% da receita bruta total, respectivamente. (SRF - Perfil do 

declarante da DIPS, 1999); 

9) O total de empresas optantes pelo Refis é de 129.061, sendo que desse total, 

14.373 empresas foram excluídas e 7.926 empresas tiveram sua adesão indeferida, 

seja por falta de garantia ou arrolamento de bens. Assim, o total de empresas 

inscritas no Refis é de 106.762; 
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10) Em 2001, das 147.165 empresas cadastradas no SIASG- Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais, que registra a movimentação do cadastro de 

fornecedores, de preços e do catálogo de materiais e serviços, 26,21% são 

microempresas, e 26,84% são empresas de pequeno porte (SL TI/MP); 

11) Nos contratos públicos federais de prestação de serviço em vigor até o ano 2000, 

30% foram firmados com micro e pequenas emprAesas, sendo 9% com micro e 21% 

com pequenas empresas (SL TI/MP); 

12) Entre 1995 e 1997, 81% das micro e pequenas empresas exportadoras 

pesquisadas tiveram maior intercâmbio comercial com os países do Mercosul. Em 

seguida estava a Comunidade Européia, com 10%, e os Estados Unidos, com 4,3%. 

(Estudo: "A micro e pequena empresa no comércio exterior", Méthodos Consultoria, 

ago/00 - Sebrae); 

13) Segundo pesquisa elaborada em 37 países, os quais, juntos, representavam 

quase 2/3 da população mundial, em 2002 o Brasil figurava em sétimo lugar no 

ranking dos países com maior nível geral de empreendedorismo. A taxa brasileira de 

atividade empreendedora total, que indica a proporção de empreendedores na 

população de 18 a 64 anos de idade, foi de 13,5%, estimando-se em 14,4 milhões o 

número de empreendedores no País, dos quais 42% eram mulheres. Além disso, o 

Brasil apresentou a maior taxa de empreendedorismo por necessidade, 7,5% do 

total, enquanto a média foi inferior a 2%. Isto é, 55,4% dos que abriram um negócio 

próprio em 2002 o fizeram por dificuldade em encontrar trabalho. (GEM - Global 

Entrepreneurship Monitor, projeto criado pela London Business School (GB) e pela 
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Babson School (EUA) e coordenado no Brasil pelo IBQP/PR em parceria com o 

Sebrae); 

14) Em 2000, 16.016 empresas exportaram, das quais 63,7% eram micro e 

pequenas empresas, tendo participado com 12,4% no valor total exportado. 

("Exportações de micro, pequenas e médias empresas no período de 1990- 2000". 

FUNCEX: 2002. 

15) Estudo: "Exportação de pequenas e médias empresas: problemas e sugestões 

para um associativismo". FUNCEX: 2002. 

16) Definições internacionais de Micro, Pequenas e Médias Empresas. 

17) Novo Código Civil - Adaptações necessárias a partir de 11/2003 - Micro, 

Pequenas e Médias Empresas. 

Desenvolva sua Comunidade: 

O Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS) está sendo considerado 

como uma estratégia inovadora, uma via possível para a melhoria da qualidade de 

vida das populações e para a conquista de modos de vida mais sustentáveis. O DLIS 

é uma nova forma de compreender o desenvolvimento como um modo de promover 

a qualidade de vida para as pessoas (desenvolvimento humano), todas as pessoas 

(desenvolvimento social) aquelas que vivem hoje e as que viverão no futuro 

(desenvolvimento sustentável) 

É um novo modo de promover o desenvolvimento que possibilita o surgimento de 

comunidades mais sustentáveis, capazes de suprir suas necessidades imediatas, de 

descobrir ou despertar suas vocações locais, de desenvolver suas potencialidades 
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específicas e de fomentar o intercâmbio externo aproveitando-se de suas vantagens 

comparativas locais. 

2.2.2. Geração de Emprego 

A migração de emprego, o trabalho está saindo da "grande" em direção à 

pequena empresa. Em 1995 a 2000, as firmas até 100 funcionários criaram 96% dos 

novos empregos no Brasil. 

O país ainda é hostil aos empreendedores, sendo bem visível na falta de 

financiamento, nos entraves burocráticos e nas exigências feitas as micro e 

pequenas empresas, que hoje correspondem a 4,5 milhões no país e 270 mil 

empresas formais. " Apesar dos avanços que tivemos com o simples", as micro e 

pequenas empresas, ainda são tratadas como grandes. O superintendente do 

SEBRAE faz uma reflexão sobre as mudanças nas relações de trabalho ao longo dos 

anos.Temos que modificar esta cultura, qualquer pessoa que trabalhe na esquina 

deve ser valorizada. Por volta dos anos 70, o mercado percebeu que as grande 

empresas poderiam continuar gerando tecnologia, mas não mais um grande volume 

de empregos. Esta situação foi comprovada por uma pesquisa feita entre 1995 e 

2000 e que apontamentos nas micro e pequenas empresas foi de 1,4 milhão de 

novos empregos de trabalho, crescimento de 25,9%, enquanto que nas médias e 

grandes foi de apenas 30 mil novos postos, (crescimento de 0,3%). 

Quem contrata mão de obra são as pequenas e micros, avalia, além disso, as 

competências exigidas são mais democráticas. 
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Não é exigido somente conhecimento técnico, mas habilidades como 

criatividade e sensibilidade. "Nas Micro se valoriza o pensar". 

Segurança, Saúde no Trabalho, SST, é responsabilidade social, bandeira levantada 

pelo próprio SESI, com atenção especial aos empresários e trabalhadores das micro 

e pequenas empresas, que atinge 42,77% da campanha; 36,70% de médio porte e 

20,53% de grande porte. Muitas vezes por causa das dificuldades na sua 

sobrevivência as pequenas não possuem energia de voltar à SST(Segurança, Saúde 

no Trabalho). 

O Paraná está em frente na campanha do SST em que toda divulgação 

referente a Segurança e Saúde do Trabalho é bem vinda a todas as empresas e 

principalmente as entidades focadas nestas ações. 

De acordo com o Art. 1°, da Lei 9.841, de 05/10/1999, nos termos dos arts. 

170 e 179 da Constituição Federal é assegurado às microempresas e às empresas 

de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado e simplificado nos campos 

administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento 

empresarial, em conformidade com o que dispõe aquela Lei e a Lei n° 9.317, de 5 de 

dezembro de 1996, e alterações posteriores. 

O tratamento jurídico simplificado e favorecido, estabelecido nesta Lei, visa 

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

pequeno porte, de modo a assegurar o fortalecimento de sua participação no 

processo de desenvolvimento econômico e social. 
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2.2.3. Geração de Renda 

Neste ponto procurei analisar, desde uma perspectiva histórico-estrutural e a 

partir de enfoques não apenas sociológicos, não apenas políticos, não apenas 

econômicos, mas buscando a visão da totalidade que constitui esse fenômeno, se a 

microempresa configura como uma estratégia de sobrevivência ou uma alternativa 

de desenvolvimento. A microempresa, tem margem de lucro reduzida que não 

permite sustentar com sucesso a estratégia da concorrência. Assim a melhoria da 

qualidade e a redução do preço das mercadorias são uma estratégia que apenas 

parece suportável por aquelas empresas que possam ou diminuir o preço, reduzindo 

os custos, o que sem alterar negativamente a qualidade, comporta a incorporação de 

nova tecnologia ou aumentar as vendas o que geralmente significa também sem 

modificar positivamente a qualidade do produto, um investimento comercial. Ou, 

agora sim, alterar positivamente a qualidade do produto - o que envolve maiores 

custos e/ ou a incorporação da tecnologia mais evoluída, ou até por aquelas 

empresas suficientemente solventes para suportar um período de perda, a redução 

do custo e do lucro num certo período com a finalidade de ganhar o mercado 

eliminando concorrentes. Quer dizer, as grandes firmas são as empresas mais 

aptas para o desenvolvimentos destas estratégias, tendo portanto maiores e 

melhores condições de competitividade. Alternativas por outro lado, certamente 

distantes das reais possibilidades das Microempresas. 

Em outra situação, encontram-se as Microempresas satélites. Efetivamente 

elas se relacionam com as grandes firmas como empresas complementares na 



28 

produção, pois este tipo de Microempresa e pequenas empresas, produzem matéria 

prima para a GEM, ou seja, elabora produtos intermediários que esta completará. 

Desta forma são também complementares na comercialização, não concorrendo 

uma com outra no mercado; uma compra o que a outra vende. Não disputam 

mercados, sendo na verdade, uma a pequena empresa ou microempresa produz e a 

Grande Empresa vende. Não disputam mercados, sendo, na verdade, uma a GEM, 

(cliente) da outra e a Microempresa fornecedora da GEM. 

No entanto a complementação se dá no quadro de uma relação de 

dependência e desigualdade à maneira "centro-periferia", na qual a GEM comporta

se com o centro de relação econômico-produtivo e a Microempresa satélite situa-se 

na periferia. Não apenas pelas diferentes magnitudes de capital que uma e outra 

possuem, mas também devido a quantidade de Micro e pequenas empresas e o 

escasso número de grandes empresas subcontratantes leva, numa lógica de oferta

demanda desiquilibrada, a que as últimas controlem esta relação. Sendo mais 

microempresas que oferecem produtos e menos Grandes Empresas que demandam. 

Poderiamos dizer que há um exército de microempresas de reserva que opera 

desfavoravelmente na sua negociação com as empresas matrizes. 

Em várias considerações podemos dizer e concordar que de uma lado a 

Microempresa tem uma sólida permanência estrutural e de outro uma débil 

permanência individual. 
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2.3. FAIXAS PARA TRATAMENTO TRIBUTÁRIO 

Para esclarecer a forma que a microempresa é tratada para operar no 

comércio, é necessário informar o tratamento dado através da legislação em âmbito 

Federal, Estadual e Municipal, porém visando o objetivo principal que é 

microempresa no Estado do Paraná, prioridade estabelecida para a legislação do 

nosso Estado. 

As microempresas no Estado do Paraná que tem tratamento diferenciado de 

acordo com a legislação em vigor, Lei 11.580/96, disposto nos artigos 406 a 416 do 

RICMS, aprovado pelo Decreto 5.141/2001 que considera: O valor devido 

mensalmente pela microempresa faixa " A", será o valor correspondente a uma 

UPF/PR; pelos demais optantes pelo SIMPLES/PR será determinado mediante a 

aplicação, sobre a receita bruta, dos seguintes percentuais: 

2.3.1. Microempresa, Faixa "A". Pode ser incluido no Regime Fiscal de 

Microempresa o contribuinte que tiver receita bruta anual igual ou inferior ao valor 

equivalente a 1.781 Unidades Padrão Fiscal do Paraná, UPF/PR. No período de 

01.2002 à 12.2002, manteve o valor de R$37,54, no período de 01/2003 à 12/2003, 

o valor permaneceu em R$ 41 ,29. 

Em 2002 o faturamento poderia ser igual ou inferior a R$66.858,76 e 2003 o 

valor poderia ser igual ou inferior a R$ 73.537,49 da receita bruta anual. 



2.3.2. Microempresa, Faixa "8", o contribuinte que tiver receita bruta anual superior 

ao valor equivalente a 1.781 UPF/PR, 
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. em relação a microempresa, Faixa "8", contribuinte exclusivamente do ICMS: um 

ponto percentual; 

. em relação à microempresa, Faixa "8", contribuinte do ICMS e do ISS: 0,5(meio) 

ponto percentual; 

2.3.3. Microempresa, Faixa "C" o contribuinte que tiver receita bruta anual superior 

ao valor equivalente a 4.274 UPF/PR e igual ou superior ao valor equivalente 

a 25.641 UPF/PR, ressalvado o contido no §3° do art. 410 . 

. em relação a microempresa, faixa "C", contribuinte exclusivamente do ICMS: 2,5 

(dois e meio) pontos percentuais; 

. em relação à microempresa, faixa "C", contribuinte do ICMS e do ISS: 2,0(dois) 

pontos percentuais. 

2.4. LEGISLAÇÃO DA MICROEMPRESA 

A legislação Federal e a legislação Estadual do Paraná, para as 

microempresas, são muito semelhantes, com tratamento diferenciado estabelecido 

em lei, tendo como principal objetivo gerar empregos, conforme informações no 

item 2.2.2 desta monografia. Na seqüência os artigos das legislações Federal e 

Estadual serão expressas para conhecimento e entendimento. 
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2.4.1. Legislação Federal 

Para esclarecimento referente tratamento tributário das Microempresas e das 

Empresas de Pequeno Porte "Simples", foi publicada a Lei 9.317 de 05 de dezembro 

de 1996, segundo a referida Lei, o conceito formal de micro e pequena empresa foi 

estabelecido, considerando-se: 

I. Microempresa, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita 

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

11. Empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que, 

não enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$ 720.000,00 (setecentos e 

vi~te mil reais)até 31/12/98 e igual ou inferior a R$ 1.200.000,00, a partir de 01/11/99 

(alteração dada pelo art. 3° da Lei n° 9.732/1998). 

2.4.2. Legislação Estadual 

A empresa optante pelo Simples /PR , microempresa, veda a utilização ou 

destinação de qualquer valor a título de incetivo fiscal, bem assim a apropriação e 

transferência de créditos relativos ao ICMS. 

As microempresas, de acordo com a legislação deverão cumprir as 

seguintes obrigações acessórias: 

I - Inscrever-se no CAD/ICMS; 
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11 - Emitir documentos fiscais para documentar as entradas e saídas que 

promover; 

III - Escriturar os livros Registro de Entradas e Registro de Saídas, os quais 

se prestarão aos demais registras que a legislação determinar; 

IV - apresentar, mensalmente, GIA/ICMS, cuja forma e prazo observará o 

disposto em NPF, exceto as enquadradas na Faixa "A"; 

V - preencher e entregar anualmente a Declaração Fisco Contábil 

Simplificada; 

VI - manter toda documentação relativa aos atos negociais que praticar ou 

em que intervir, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das 

operações ou prestações a que se refiram; 

VIl - deverá proceder o levantamento dos estoques em 31 de dezembro de 

cada ano, escriturando a quantidade, descrição e valor dos produtos no livro Registro 

de Entradas ou no livro Registro de Inventário. 

VIII - É facultativo às microempresas, Faixa "A" em substituição à utilização 

do livro Registro de Saídas, a escrituração dos documentos fiscais de saída na 

coluna "observações do livro Registro de Entradas. 

IX - As microempresas deverão manter em seus estabelecimentos, em local 

visível ao público, placa indicativa que esclareça tratar-se de microempresas 

enquadradas no Simples/PR com o respectivo número da inscrição no cadastro do 

ICMS. 

As empresas optantes pelo Simples/PR, microempresas, deverão emitir 

documento fiscal sem o destaque do ICMS e o documento deverá conter por meio de 
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carimbo a expressão "Documento emitido por Microempresa Optante pelo 

Simples/PR-Não gera direito a crédito de ICMS". 

Os procedimentos contrários às disposições constantes no capítulo do 

Regime das Microempresas - Simples /PR, sujeitam as microempresas às multas 

previstas no art. 603, de conformidade com o ilícito praticado, e o titular ou o sócio 

responderá solidariamente pela aplicação deste artigo, ficando ainda impedido de 

optar, em qualquer outra empresa, pelo Simples/Pr. 

2.4.3. Legislação Municipal 

No município de Pato Branco não existe uma legislação específica para 

microempresas, o tratamento dispensado é o mesmo que para as demais empresas 

normais. O setor de Tributação da Prefeitura Municipal informa que constantemente 

tem prestado apoio ao governo Federal e Estadual, inclusive trabalhando em 

conjunto, para fiscalizar o comércio e confirmar os que estão legalmente 

autorizados e constituídos. 

O Princípio da lsonomia, previsto no Código Tributário Nacional, dispõe que os 

iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais devem ser tratados de forma 

diferenciada. Este princípio leva à consideração de que é necessário dispensar 

tratamento diferenciado aqueles contribuintes considerados unidades de pequeno 

porte e microempresas. A busca de forma diferenciada no tratamento daqueles 

contribuintes que, apesar de representar um contingente grande de contribuintes, 

apresentavam uma reduzida concentração no perfil de arrecadação de ICMS, levou o 
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Estado a adotar um regime especial para estes contribuintes, porém a Prefeitura 

Municipal não tem tratamento diferenciado para tratamento referente ao imposto 

sobre serviços, " ISS ", o imposto exigido é o mesmo que para as empresas que 

apresentam regime normal de recolhimento. 

Caso as Unidades Federadas ou o município onde a empresa estiver 

localizada venham a aderir ao convênio proposto pelo regime SIMPLES Federal, as 

empresas enquadradas no regime deverão recolher percentuais adicionais a título de 

ICMS e/ou ISS. 

2.5. LIMITAÇÕES PARA MICREMPRESAS 

É necessário destacar que a microempresa e pequenas empresas formam o 

alicerce principal da estrutura de absorção de mão de obra do país, com grande 

flexibilidade e democratização de oportunidades. Pela sua capilaridade, uma vez se 

encontram em todo território nacional, criam postos de trabalho nas mais distantes 

localidades e oferecem oportunidades de ocupação nas faixas mais frágeis de 

estrutura de trabalho. 

O objetivo específico da monografia é verificar a arrecadação das empresas, 

optante pelo simples no estado e o regulamento do ICMS/PR limita algumas 

situações para atividades que podem ser microempresas. 

2.5.1 Atividades que não podem ser Microempresas 
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Para que seja microempresa, optante pelo Simples /PR de acordo com o 

Decreto 5.141/01, RICMS/PR, observado os objetivos específicos propostos, 

considera-se a arrecadação do Estado e no decreto que as regulamenta existem 

restrições para o contribuinte em relação as condições e as atividades econômicas, 

conforme art. 413, abaixo mencionado: 

Art. 413. Não poderá optar pelo SIMPLES/PR, o contribuinte: 

I -na condição de microempresa, faixa "A", que tenha, no exercício imediatamente 

anterior, receita bruta superior ao valor equivalente a 1.781 UPF/PR; 

11 - na condição de microempresa, faixa "8", que tenha, no exercício imediatamente 

anterior, receita bruta superior ao valor equivalente a 4.274 UPF/PR; 

III -na condição de microempresa, faixa "C", que tenha, no exercício imediatamente 

anterior, receita bruta superior ao valor equivalente a 25.641 UPF/PR, ressalvado o 

disposto no§ 3° do art. 410; 

IV - constituídos sob a forma de sociedade por ações, cooperativa, ou em que o 

titular ou sócio seja pessoa jurídica, ou, ainda, pessoa física domiciliada no exterior; 

V - que realize operações relativas a: 

a) armazenamento e depósito de produtos de terceiros; 

b) produção, extração ou exportação de produtos primários; 

VI - que preste serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de 

comunicação; 

VIl - cujo titular ou sócio participe de outras sociedades comerciais cujo faturamento, 

em sua totalidade, seja superior ao valor equivalente a 25.641 UPF/PR, ressalvado o 

disposto no § 3° do art. 41 O; 



VIII- eleito substituto tributário em relação a operações subseqüentes; 

IX - que operem nos seguintes ramos de atividade econômica: 

a) serrarias com desdobramento de madeira - código CNAE-Fiscal - 2010-9/01; 
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b) secagem, salga, curtimento e outras preparações de couros e peles, inclusive 

subprodutos- códigos CNAE-Fiscal1511-3 e 1910-0/00; 

c) construção civil- código CNAE-Fiscal 45; 

d) comércio varejista de veículos novos e usados, concessionárias (exclusive 

bicicletas e triciclos)- códigos CNAE-Fiscal5010-5 e 5041-5/03; 

e) comércio varejista de aparelhos e equipamentos para comunicação (inclusive 

peças e acessórios)- código CNAE-Fiscai5245-0/03; 

f) comércio atacadista em geral - códigos CNAE-Fiscal 51, 5030-0/01, 5030-0/02, 

5041-5/01 e 5041-5/02. 

§ 1° Será vedada a opção pelo SIMPLES/PR ao contribuinte em situação fiscal 

irregular perante o CAD/ICMS, ou com débitos pendentes de ICMS. 

§ 2° Na hipótese de início de atividade no exercício imediatamente anterior ao da 

opção, os valores a que se referem os incisos I, 11 e III serão, respectivamente, 

equivalentes a 149, 357 e 2.137 UPF/PR, multiplicados pelo número de meses de 

funcionamento naquele período. 

Em análise ao artigo 413, do Decreto 5.141/01, que regulamenta o ICMS no 

Estado do Paraná, acima descrito, especifica quem (contribuinte) não poderá optar 

pelo Simples/PR, e pode-se observar que várias condições são impostas para o 

contribuinte, de acordo com legislação em vigor no período da execução da presente 

monografia. 



37 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Os objetivos específicos serão abordados pela pesquisa no banco de dados da 

Secretaria da Fazenda do Paraná, CELEPAR, extraíndo dados referente a 

arrecadação da microempresa e das empresas com regime de compensação de 

impostos e um estudo documental junto a Coordenação da Receita Estadual do 

Paraná. 

Estas informações mencionadas acima são necessárias para fazer análise dos 

dois regimes da situação cadastral dos contribuintes do ICMS. 

Posteriormente, serão mencionadas as faixas para tratamento tributário e 

definido para cada um o valor de recolhimento de ICMS e informado o valor de 

recolhimento referente as empresas que possuem o regime mensal de apuração -

GIAIICMS, referente o ano 2002. 

Através dos dados pesquisados, fazer a comparação, elaborar os gráficos para 

demonstração real e clara. 

O cronograma da monografia, desde as aulas dos dias 21 e 22/06/02, tem se 

desenvolvido da seguinte forma: 

Foi sugerido o tema para a monografia e confirmado pelo coordenador do 

curso. Após a confirmação do mesmo foi elaborada a tabela 4, corrigida pela 

professora de metodologia e conseqüentemente este trabalho está sendo 

desenvolvido. 

Os encontros para orientação da monografia estão sendo estão sendo 

programados e cumpridos, com objetivo de uma correta execução do proposto. 
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4. ESTUDO COMPARATIVO DA MICROEMPRESA 

O tratamento tributário para as microempresas no ano de 2002 em que foi 

levantada as informações sobre a arrecadação do Estado, havia o tratamento 

tributário em que o SIMPLES/PR, era dividido em faixa, conforme segue: 

Faixa A - pertencia a esta faixa o contribuinte que tiver receita bruta anual igual ou 

inferior ao valor equivalente a 1.781 unidades Padrão Fiscal do Paraná, e recolhia 

mensalmente para o Estado no código da receita 1031, o valor de 1 UPF/PR. 

Faixa B - pertencia o contribuinte que tinha a receita bruta anual superior ao valor 

equivalente a 1.781 UPF/PR, recolhendo para os cofres públicos 1,0% se for 

contribuinte exclusivamente do ICMS, se for contribuinte do ICMS e ISS, recolhia 

mensalmente 0,5%. 

Faixa C- pertencia o contribuinte que tinha a receita bruta anual superior ao valor 

equivalente a 4.274 UPF/PR e igual ou inferior ao valor equivalente a 25.641 

UPF/PR, ressalvo se exceder até 10% do limite da receita bruta (§3° do art. 4°). Se 

for contribuinte exclusivamente do ICMS a alíquota será de 2,5% e se o mesmo for 

contribuinte do ICMS e do ISS, 2,0 pontos percentuais. 

Houve alteração na legislação do ICMS do Paraná, conforme capítulo XVI

do Regime Fiscal de Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. Art. 406 à 

416 através do decreto 1.163 de 28.04.03, cópia do decreto mencionado faz parte 

dos anexos da monografia. 
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Atualmente pode ser considerada microempresa aquela que tiver receita bruta 

anual igual ou inferior a R$180.000,00 no ano do seu enquadramento ou no ano 

anterior, se estiver em atividade e fica desonerada do ICMS. 

A parcela da receita bruta mensal do conjunto de estabelecimentos das 

microempresas e empresa de pequeno porte, até R$15.000,00(quinze mil reais fica 

desonerado do ICMS. 

As microempresas e Empresas de Pequeno Porte ficam sujeitos ao 

recolhimento mensal de ICMS de valor equivalente ao somatório do resultado da 

aplicação dos seguintes percentuais sobre a receita bruta mensal do conjunto de 

seus estabelecimentos: 

I- 2% sobre a parcela da receita bruta que exceda a R$ 15.000,00 e seja igual ou 

inferior a R$40.000,00. 

11- 3% sobre a receita bruta que exceda R$40.000,00 ou seja igual ou inferior a R$ 

100.000,00. 

111-4% sobre a parcela da receita bruta que exceda a R$100.000,00. 

Após última alteração da legislação tributária do Estado do Paraná , observa

se que o tratamento tributário para a microempresa tem beneficiado o pequeno 

empresário. Atualmente aquele empresário que esta começando a desenvolver um 

pequeno comércio com expectativa de crescimento, esta isento do pagamento do 

ICMS. 
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4.1. ARRECADAÇÃO TOTAL DAS MICROEMPRESAS, DENOMINADAS 

SIMPLES/PR, ANO 2002. 

MÊS VALOR 

JANEIRO 10.028.545,05 

FEVEREIRO 9.894.237,52 

MARÇO 10.901.550,96 

ABRIL 11.241.913,92 

MAIO 11.480.243,21 

JUNHO 11.026.669,69 

JULHO 11.826.126,81 

AGOSTO 12.068.232,63 

SETEMBRO 11.702.182,12 

OUTUBRO 12.667.716,91 

NOVEMBRO 12.623.923,43 

DEZEMBRO 12.841.209,83 

A tabela acima informa a arrecadação mensal das microempresas 

durante todos os meses do ano 2002. Observa-se que no mês de janeiro houve 

recolhimento conforme previsão da CRE, havendo uma queda de 8,27% no mês de 

fevereiro, nos meses de março até abril crescimento, no mês de junho 0,98% de 

queda e voltando ao crescimento na arrecadação a partir do mês de agosto até 

dezembro de 2002, tendo sido no mês de dezembro a maior arrecadação. 
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4.1.1. Arrecadação das Microempresas Faixa "A" 

VALORES ARRECADADOS ATRAVÉS DA FAIXA" A"· 

MÊS VALOR R$ 

JANEIRO 2.154.212,64 

FEVEREIRO 2.102.396,29 

MARÇO 2.141.982,53 

ABRIL 2.130.634,74 

MAIO 2.115.481,89 

JUNHO 2.082.200,39 

JULHO 2.059.217,18 

AGOSTO 2.035.534,40 

SETEMBRO 1.957.496,32 

OUTUBRO 1.880.933,46 

NOVEMBRO 1.829.048,55 

DEZEMBRO 2.314.310,50 

IJ"OTAL 24.803.448,89 

O tratamento diferenciado concedido para a microempresa, Simples/PR, 

Faixa A, conforme observa-se na tabela acima, resultou em recolhimento estável 

nos meses de janeiro até agosto, reduzindo os valores em média de 8,5% nos 

meses de setembro, outubro e novembro, tendo um crescimento de 7,5% no último 

mês do ano. Desta forma a média mensal sobre o recolhimento dos meses 

janeiro/dezembro é de R$2.066.955 ,00. 
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412 A .. d - d M" F. "B" rreca açao as 1croempresas a1xa 

MÊS VALOR R$ 

~ANEIRO 2.224.773,14 

FEVEREIRO 2.240.597,76 

MARÇO 2.421.409,49 

~BRIL 2.506.191,10 

MAIO 2.556.275,56 

~UNHO 2.477.504,38 

~ULHO 2.662.715,75 

IA. GOSTO 2.755.762,90 

SETEMBRO 2.713.895,54 

OUTUBRO 2.894.208,53 

NOVEMBRO 2.813.129,60 

DEZEMBRO 2.886.270,89 

TOTAL 31.152.734,64 

No tratamento diferenciado concedido para faixa "B" do Simples/Pr., obteve um 

crescimento constante em média 1% no recolhimento mensal do ICMS nos meses de 

janeiro até maio, porém houve uma pequena queda de 1% em junho, retornando ao 

crescimento novamente nos meses de julho até dezembro. Apesar da queda ocorrida 

houve uma média de recolhimento mensal de R$2.596.061,11. 

Comparando o recolhimento do mês de janeiro e dezembro, constata-se um 

crescimento de 7,7%, no geral conclui-se ter havido uma crescimento no período de 

janeiro a dezembro/2002. 
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4.1.3. Arrecadação das Microempresas faixa "C" 

MÊS VALOR- R$ 

JANEIRO: 5.649.559,27 

FEVEREIRO: 5.551.243,47 

MARÇO: 6.338.158,94 

ABRIL: 6.605.088,08 

MAIO: 6.808.485,76 

JUNHO: 6.466.964,92 

JULHO: 7.104.193,88 

AGOSTO: 7.276.935,33 

SETEMBRO: 7.030.790,26 

OUTUBRO: 7.892.574,92 

NOVEMBRO: 7.981.745,28 

DEZEMBRO: 7.640.628,44 

TOTAL 82.346.368,55 

Tratamento diferenciado do Simples/Pr. Faixa "C", observa-se o crescimento 

constante nos meses de fevereiro até maio, queda no mês de junho, começando o 

crescimento nos meses de julho e agosto, ocorrendo pequena queda no mês de 

setembro, alta nos meses de outubro e novembro e novamente uma queda, sendo 

de 4% nomes de dezembro. Apesar de todas as variações ocorridas, ocasionou a 

média mensal nesta faixa, o valor de R$ 6.862.197 ,30, considerada significativa para 

esta situação de tratamento tributário. 
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4.1.4. Arrecadação das Empresas com Regime Mensal Apuração I GIA 2002. 

MÊS VALOR EM R$ 

JANEIRO 214.195.125,64 

FEVEREIRO 354.344.038,32 

MARÇO 350.472.981,08 

ABRIL 376.256.534,58 

MAIO 384.4 77.7 4 7' 09 

JUNHO 373.172.481 ,36 

JULHO 364.651.794,83 

AGOSTO 379.340.472,83 

SETEMBRO 387.751.426,46 

OUTUBRO 375.327.545,63 

NOVEMBRO 419.439.220,29 

DEZEMBRO 420.665.261,75 

No recolhimento do ICMS das empresas que apresentam regime 

normal de recolhimento, apuração mensal, constata-se que no mês de fevereiro 

houve um crescimento significativo de 65,4% em relação a janeiro (valor de acordo 

com a previsão da Receita Estadual), nos meses de março à outubro houve 

pequenos aumentos mensais no recolhimento do ICMS, tornando-se a aumentar 

significativamente o recolhimento, nos meses de novembro e dezembro 

representando aumernto de 12% no recolhimento do ICMS(em comparação com os 

demais). 
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4.1.5. Arrecadação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, período de 

01/2003 A 12/2003 

MÊS VALOR R$ 

JANEIRO 14.409. 

FEVEREIRO 11.865. 

MARÇO 5.233. 

ABRIL 5.729. 

MAIO 6.826. 

JUNHO 7.459. 

JULHO 6.869. 

AGOSTO 7.679. 

SETEMBRO 7.505. 

OUTUBRO 7.939. 

NOVEMBRO 8.900. 

DEZEMBRO 8.658. 

4.1.6. Analise e comparação sobre a arrecadação do período 01 à 12/2002 e 01 à 

12/2003. 

Analisando a arrecadação do ano 2002 (fls.39), podemos observar que nos 

dois últimos meses houve 12% de crescimento e conseqüentemente no mês de 

janeiro de 2003, a arrecadação cresceu 11,09%, diminuindo oito pontos percentuais 
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no mês de fevereiro, motivado pelas expectativas de modificações na legislação 

pela troca de governo ocorrida no início do ano. 

A partir de 29/01/2003 com o Decreto 1.163 ocorreram algumas 

modificações na legislação com alterações na redação de alguns artigos da 

legislação, tocante ao Regime Fiscal das Microempresas. 

Através do decreto 5.141/2001, artigos 406 à 416, era estabelecido o 

Regime das Microempresas- Simples/PR, em vigor até 28/01/2002 e, a partir do 

Decreto 1.163 com vigência a partir de 29.01.2003, no capítulo XVI ficou 

estabelecido do Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno 

Porte, artigos 406 à 416, com algumas alterações na redação dos mesmos. 

O novo decreto estabelece no art. 41 O que a parcela de receita bruta 

mensal do conjunto de estabelecimentos da microempresa e da empresa de 

pequeno porte até R$15.000,00(quinze mil reais), fica desonerada do ICMS. 

O parágrafo anterior justifica a queda da arrecadação, através do código 

1031 da receita que estabelece recolhimento mensal e o código 1040 recolhimento 

antecipado para os contribuintes que mantém o regime de microempresa. 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte possuem a garantia 

através do decreto 1.163 de que a parcela acima mencionada fica desonerada do 

ICMS, como segue: 

I) A parcela que exceder o valor de R$15.000,00 e, igual ou inferior a R$40.000,00 

ficam sujeitas ao recolhimento mensal de 2% sobre a parcela que exceda 

R$15.000,00. 



47 

11) A parcela da receita bruta que ultrapasse de R$40.000,00 e seja igual ou inferior a 

R$100.000,00, ficam sujeitas ao recolhimento mensal de 3%. 

III) Aparcela da receita bruta que exceda 100.000,00, ficam sujeitas ao recolhimento 

mensal de 4% . 

Demonstra-se de forma prática através da tabela abaixo a Arrecadação da 

Microempresas-Simples/Pr no ano 2002 e EPP de 01 à 12/2003. 

Simples /Pr. - Simples /Pr. - Simples Pr. - Microempresa/EPP 
Regime: Faixa A -2002 Faixa 8 - 2002 Faixa C- 2002 2003 
Meses 
Janeiro 2.154.212,64 2.224.773,14 5.649.559,27 14.424.000,00 
Fevereiro 2.1 02.396,29 2.240.597,76 5.551.243,47 11.885.000,00 
Março 2.141.982,53 2.421.409,49 6.338.158,94 5.282.000,00 
Abril 2.130.634,74 2.506.191,10 6.605.088,08 5.809.000,00 
Maio 2.115.481,89 2.556.275,56 6.808.485,76 6.915.000,00 
Junho 2.082.200,39 2.477.504,38 6.466.964,92 7.557.000,00 
Julho 2.059.217,18 2.662,715,75 7.104.193,88 6.912.000,00 
Agosto 2.035.534,40 2.755.762,90 7.276.935,33 7.679.000,00 
Setembro 1.957.496,32 2.713.895,54 7.030.790,26 7.505.000,00 
Outubro 1.880.933,46 2.894.208,53 7.892.574,92 7.939.000,00 
Novembro 1.829.048,55 2.813.129,60 7.981.745,28 8.900.000,00 
Dezembro 2.314.310,50 2.886.270,89 7.640.628,44 8.658.000,00 
Fonte: Celepar. 

4.2. ANÁLISE SOBRE O CUSTO DO CONTROLE DE PAGAMENTO 

Para controlar o recolhimento do ICMS, mensalmente é efetuada consulta 

nas de aplicações no sistema CELEPAR, com programas que fornecem informações 

sobre todos os créditos tributários recolhidos, sendo também, que as informações 

podem ser captadas individualmente por crédito, arrecadação por dia, mês, ano ou 
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qualquer período desejado, outras informações podem ser obtidas através do código 

da receita, confirmação de pagamentos através do código 1031, que identifica o 

recolhimento mensal do regime de microempresa; código 1040 é o recolhimento 

antecipado e demais casos para o contribuinte com regime de microempresa. 

A disposição das pessoas para efetuar este trabalho é o mesmo dispensado 

para a receita com o código 1015, para contribuinte com regime mensal de apuração 

- GIA, em que a contribuição é bem maior conforme constatamos através do quadro 

4.1.4 da página 44. 

Para a microempresa e empresa de Pequeno Porte, toda cobrança de 

créditos tributários em que não foram efetuados os pagamentos no período do 

vencimento, é encaminhada ao contribuinte através de correspondência, onerando 

o Estado através do custo dos serviços dos Correios e Telégrafos. 

Acredito que o Governo Estadual poderia investir em campanhas educativas 

para conscientização do pequeno empresário sobre os benefícios de poder constituir 

uma empresa, muitas vezes gerar vários empregos colaborando para um intenso 

crescimento da sociedade, participando e contribuindo desta forma para a 

globalização, contribuindo para o crescimento e cultura do nosso país, para que 

possamos num futuro não muito distante fazer parte do 1° mundo. 

4.3. TABELAS E GRÁFICOS 

Os valores da tabela no gráfico referente a arrecadação do Simples faixa A, B 

e C, deverão se multiplicados por 1.000, os quais representarão os valores 

corretos informados através da IGA/CRE. 
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4.3.1. Arrecadação Simples/PR, Faixa A. 
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Observando o gráfico da arrecadação SIMPLES/PR, FAIXA A, conclui-se o 

período que a arrecadação permaneceu estável, meses de queda e crescimento no 

último mês do ano de 2002. 



50 

4.3.2. Arrecadação SIMPLES/PR, Faixa B 
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Analisando o gráfico referente a arrecadação do SIMPLES/PR, FAIXA B, 
" 

conclui-se que a arrecadação manteve crescimento todos os meses, tendo queda 

apenas no mês de junho e a arrecadação de maior valor no mês de outubro. 
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4.3.3. Arrecadação SIMPLES/PR, Faixa C 
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Examinando o gráfico referente a arrecadação do SIMPLES/PR, FAIXA C, 

conclui-se a mesma diminuiu 9,8% em fevereiro em relação ao mês de janeiro, 

havendo crescimento de 12,25% em março até maio, queda de 0,95% no mês de 

junho tornando a crescer 1,1% nos meses de julho e agosto, diminuído no mês de 

setembro 0,96% em relação a agosto, crescendo no mês de outubro, tendo o maior 

valor arrecadado nesta faixa no mês de novembro e uma queda de 0,95% em 

dezembro. 
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4.3.4. Arrecadação total das microempresas no período de 01.01.2002 até 

31.12.2002. 
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I• Arrecadação I 
Podemos constatar que em 2002, que o mês de dezembro foi o mês que 

mais teve representatividade de destacando dentro da arrecadação das 

microempresas, somando todas as faixa que compõe o Simples/Pr do Estado. Os 

meses de fevereiro, março, junho e julho, foram os que demonstram menor 

arrecadação. 
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4.4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RESULTADO. 

Em análise aos dados coletados sobre a arrecadação de 2002 e sete meses 

de 2003, acredito ter sido alterações efetuadas no Regulamento do ICMS voltadas 

principalmente para o lado social, criando oportunidade para o pequeno empresário 

crescer, gerar empregos. 

É importante salientar que houve uma renúncia fiscal por parte do Governo 

Estadual, acredito ter sido para beneficiar os pequenos empresários, contribuinte em 

que a parcela da receita bruta mensal até R$15.000,00, fica desonerado do ICMS, 

desta forma ficando o estímulo para melhorar o estoque. 

O efeito psicológico de não pagar Imposto o empresário o preço da 

mercadoria em conseqüência aumenta as vendas, cresce, faz gerar mais empregos, 

acredito que todos estímulos fiscais propiciam para o aparecimento de novas 

pequenas empresas. 

Porém deve-se ter muito cuidar ao investir em um empreendimento, como 

podemos observar através de informações documentadas às fls. 16, no ano 2000 no 

Brasil64,4 das empresas morreram, para o país todo, a porcentagem é assustadora. 

A pessoa física que possui um capital para começar uma empresa, deve 

analisar o ramo de atividade ter conhecimento na área, saber gerenciar o 

empreendimento, ter uma reserva financeira para sobreviver em situações 

problemáticas do mercado . 

Analisando a arreacadação do regime das microempresas - Simples/Pr, em 

primeiro lugar a contribuição das microempresas Faixa A, atingindo 18% do total da 
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arrecadação das microempresas, na seqüência microempresa Faixa 8, representou 

22% da arrecadação das microempresas no ano 2002 e na seqüência a 

microempresas Faixa C, representando 60% da arrecadação obtida das 

microempresas no ano 2002. 

Através da análise nos gráficos representando a arrecadação, podemos 

observar na arrecadação da microempresa Faixa A, um crescimento significativo, 

comparando o primeiro e o último mês, o aumento é de 10,74%. 

Observando e analisando a microempresa Faixa 8, constata-se que houve 

queda no mês de junho e crescimento nos meses posteriores até o final de 2002. 

O gráfico da microempresa Faixa C, demonstra que no mês de junho de 

2002, houve uma queda de 9,4% da média da arrecadação das microempresas 

faixa C . 

Observa-se no gráfico do total da arrecadação das microempresas no 

período de 01.01.2002 à 31.12.2002, representa o somatório das três faixas, A, 8 e 

C, havendo queda de 4,43% no mês de junho, proporção utilizada através da média 

da arrecadação nesta faixa. 

Através dos dados coletados e informados chegou-se a conclusão de que a 

arrecadação do Simples-Pr-microempresa Faixa A representa 18% da arrecadação 

efetuada por microempresas, as quais recolhem para os cofres públicos apenas uma 

UPF/Pr. Mensal, que é pouca representativa para o Estado. Comprova-se que a 

Faixa 8 representa 22 % do total da arrecadação das microempresas em que se for 

contribuinte sómente do ICMs recolhe 1,0% do valor superior a 1.781 UPF/Pr. e ser 
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for contribuinte do ICMS e ISS apenas 0,5% sobre a receita bruta que ultrapassar o 

limite estipulado. 

O simples-Pr, microempresa Faixa C, contribuiu coma parcela de 60% na 

arrecadação do total da arrecadação das microempresas. Nesta faixa a alíquota é de 

2,5% sobre o valor supeior a 4.274 UPF/PR e inferior a 25.641 UPF/Pr. se for 

contribuinte exclusivo do ICMS, se for contribuinte do ICMS e ISS a alíquota será de 

2,o pontos percentuais. 

Analisando a arrecadação dos mês de janeiro a dezembro de 2003 e 

comparando com o ano de 2002, contatamos que no mês de janeiro cresceu a 

arrecadação, mês de fevereiro diminuiu, acredito ser pela expectativa de mudanças 

do tributos, motivo que o contribuinte ficou aguardando para ter uma posição 

favorável de recolher menos imposto. No mês de março já se encontrava em vigor a 

nova redação dos artigos 406 a 416 do Decreto 5.141/2001, que regulamenta o 

ICMS, motivo que ocasionou uma queda brusca na arrecadação das 

microempresas. 

A queda da arrecadação comparada com os mesmos meses de 2002, teve 

redução de 48, 01% no mês de março, 50,96% no mês de abril, 59,46% mês de 

maio, junho 67,64% de queda, de 58% em julho, agosto a dezembro média de 63%. 

A mudança foi favorável se for considerado o lado social, estímulo para o 

crescimento desoneração do imposto, porém a queda da arrecadação deverá ser 

suprida por outra alteração na legislação, da qual estou disposta a colaborar para o 

aperfeiçoamento das novas mudanças para aprimorar o que foi regulamentado. 
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5. CONCLUSÃO 

A necessidade de um tratamento tributário diferenciado às micro e pequena 

empresas é determinada na Constituição Federal de 1988, art.179, descrevendo que 

as unidades da Federação, sejam elas municípios, Estados, Distrito Federal ou a 

própria União deverão conceder às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

tratamento diferenciado. 

O regime tributário, podendo se Federal, Estadual ou Municipal, deve estar 

dirigido e conciliado pelos princípios constitucionais e estar de acordo com o Código 

Tributário Nacional. 

O papel da microempresa no Estado, esta voltado com uma responsabilidade 

social muito grande e não pode ser vista apenas com um fator de sobrevivência 

empresarial. 

Por iniciativa do poder executivo foi criado o SEBRAE, que constitui-se em 

serviço social autônomo, sociedade civil sem fins lucrativos que, não estão vinculado 

com a estrutura Federal, Estadual ou municipal. É uma entidade voltada ao 

desenvolvimento econômico e social do Brasil, dando especial atenção ao 

acompanhamento as micro e pequenas empresas. 

Algumas informações foram acrescentadas na monografia para conhecimento 

como a participação das Microempresas em âmbito Federal no ano de 2001 

representou 5,72% das exportações, apresentada às folhas 13, valor apresentado 

em milhões de dólares. Observou-se também o nascimento das empresas no Brasil 
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no ano de 2000, informado na situação 4, página 16, afirmando haver a morte de 

64,39% das microempresas no Brasil, ocasionadas pela falta de condução dos 

negócios, falta de capital de giro, falta de conhecimento e afinidade com o ramo de 

atividade. 

Os setores de comércio e serviços foram os que tiveram maior aumento no 

nível de emprego entre 1995 e 2000 com predominância das microempresas com até 

19 empregados. 

Atualmente o regime Estadual ampliou os limites para a definição de 

microempresa, em decreto em relação ao regime diferenciado para microempresas 

que já vinha sendo adotado no Estado, com nova redação ao capítulo XVI - Do 

Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, do Decreto 

5.141/01 que regulamenta o ICMS. 

O maior benefício concedido para o pequeno empresário é a diminuição do 

valor recolhido aos cofres públicos. A redução constatada é melhor compreendido ao 

analisar a arrecadação informada no item 4.1.6 , às páginas 4 7. 

Analisou--se através dos valores coletados no sistema de processamento de 

dados do Estado, e das aplicações destinadas para obter valores referente a 

arrecadação de contribuintes do ICMS do Estado, a contribuição das microempresas 

na arrecadação do Estado. 

Utilizou-se do código 1015, regime mensal de apuração das empresas e os 

códigos 1031, 1040 recolhimento do regime de microempresa para a obtenção dos 

valores informados. 
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Através dos valores obtidos comparou-se a arrecadação das empresas do 

regime normal de recolhimento com o regime Simples/Pr, concluiu-se que a 

microempresa contribuiu com 11 , 9% na arrecadação do total da arrecadação do 

ICMS, efetuada por todas as empresas, no ano de 2002. 

Confirmo que estas informações foram coletadas para análise e comparação 

de empresas de regime normal de recolhimento com o Simples Pr., Microempresas, 

que obedecem a lei sendo regulamentado por um decreto, o qual encontra-se 

informado às fls 29. 

Conclui-se que nos meses de janeiro e fevereiro de 2003, a arrecadação 

cresceu 14,36% e 8,33% em comparação com os mesmos meses do ano anterior, a 

partir da aplicação do Decreto 1.163 de 28/04/03, produzindo efeitos a partir de 

01/02/2003, desonerando do ICMS, a parcela da receita bruta até 15.000,00, houve 

queda de 48,01% no mês de março, 50,96% em abril, 59,46% no mês de maio, 

67,64%, no mês de junho e em julho queda na arrecadação de 58%, comparada com 

os mesmos meses do ano anterior. 

Em análise aos dados coletados sobre a arrecadação de 2002 e sete 

meses de 2003, acredito ter sido alterações efetuadas voltadas esclusivamente 

para o lado social, criando oportunidade para o pequeno empresário crescer. 

É importante dizer que a houve uma renúncia fiscal por parte do Governo 

Estadual, para beneficiar os pequenos empresários em que o contribuinte com a 

parcela da receita bruta informada acima, fica exonerado do ICMS, desta forma 

ficará estimulado para melhorar o estoque; com o efeito psicológico de não pagar 

Imposto melhora as vendas, cresce, faz gerar mais empregos. 
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7. ANEXOS 
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7.1. ANEXO- I- LEI N° 9.317 DE 05.12.96 



Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES" 

LEI n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996 

DOU de 06/12/96, pág. 25.973/7 
Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e 
das empresas de pequeno porte, institui o Sistema 
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e das Empresas de pequeno 
Porte - SIMPLES e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Capítulo I 
Das Disposições Preliminares 
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Art. 1° Esta Lei regula, em conformidade com o disposto no art. 179 da Constituição, 
o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às microempresas e as 
empresas de pequeno porte, relativo aos impostos e às contribuições que menciona. 
Capítulo 11 
Da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 
Seção Única 
Da Definição 
Art. 2° Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
I - microempresa, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 
11 Alterado pelo art. 3° da Lei n° 9. 732/98 
empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a 
R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). 
§ 1° No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, os limites de que 
tratam os incisos I e 11 serão proporcionais ao número de meses em que a pessoa 
jurídica houver exercido atividade, desconsideradas as frações de meses. 
§ 2° Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o produto da 
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços 
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 
Capítulo III 
Do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES 
Seção I 
Da Definição e da Abrangência 
Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de 
pequeno porte, na forma do art. 2°, poderá optar pela inscrição no Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - SIMPLES. 
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§ 1° A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos seguintes 
impostos e contribuições: 
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas- IRPJ; 
b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP; 
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido- CSLL; 
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS; 
e) Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI; 
f) Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que tratam 
o art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e a Lei Complementar n° 84, de 18 
de janeiro de 1996. 
§ 2° O pagamento na forma do parágrafo anterior não exclui a incidência dos 
seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou 
responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais 
pessoas jurídicas: 
a) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários - IOF; 
b) Imposto sobre Importação de Produtos Estrangeiros- 11; 
c) Imposto sobre Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou 
Nacionalizados- IE; 
d) Imposto de Renda, relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa 
jurídica e aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa 
ou variável, bem assim relativo aos ganhos de capital obtidos na alienação de ativos; 
e) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR; 
f) Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira- CPMF; 
g) Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
h) Contribuição para a Seguridade Social, relativa ao empregado. 
§ 3° A incidência do imposto de renda na fonte relativa aos rendimentos e ganhos 
líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável e aos ganhos de capital, 
na hipótese da alínea "d" do parágrafo anterior, será definida. 
§ 4° A inscrição no SIMPLES dispensa a pessoa jurídica do pagamento das demais 
contribuições instituídas pela União. 
Art. 4° Alterado pelo art. 3° da Lei n° 9.732/98 
O SIMPLES poderá incluir o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Serviços de Transporte Interestadual e lntermunicipal - ICMS ou 
o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS devido por microempresas e 
empresa de pequeno porte, desde que a Unidade Federada ou o município em que 
esteja estabelecida venha a ele aderir mediante convênio. 
§ 1 o Os convênios serão bilaterais e terão como partes a União, representada pela 
Secretaria da Receita Federal, e a Unidade Federada ou o município, podendo 
limitar-se à hipótese de microempresa ou de empresa de pequeno porte. 
§ 2° O convênio entrará em vigor a partir do terceiro mês subseqüente ao da 
publicação, no Diário Oficial da União, de seu extrato. 
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§ 3° Denunciado o convênio, por qualquer das partes, a exclusão do ICMS ou do ISS 
do SIMPLES somente produzirá efeito a partir de 1° de janeiro do ano-calendário 
subseqüente ao da sua denúncia. 
Seção 11 
Do Recolhimento e dos Percentuais 
Art. 5° Alterado pelo art. 3° da lei n° 9.732/98 
O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte, 
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta 
mensal auferida, dos seguintes percentuais: 
I - para a microempresa, em relação à receita bruta acumulada dentro do ano
calendário: 
a) até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais): 3% (três por cento); 
b) de R$ 60.000,01 (sessenta mil reais e um centavo) a R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais): 4% (quatro por cento); 
c) de R$ 90.000,01 (noventa mil reais e um centavo) a R$ 120.000,00 (cento e vinte 
mil reais): 5% (cinco por cento); 
11 - para a empresa de pequeno porte, em relação à receita bruta acumulada dentro 
do ano-calendário; 
a) até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais): 5,4% (cinco inteiros e quatro 
décimos por cento); 
b) de R$ 240.000,01 (duzentos e quarenta mil reais e um centavo) a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais): 5,8% (cinco inteiros e oito décimos por cento); 
c) de R$ 360.000,01 (trezentos e sessentà mil reais e um centavo) a R$ 480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais): 6,2% (seis inteiros e dois décimos por cento); 
d) de R$ 480.000,01 (quatrocentos e oitenta mil reais e um centavo) a R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais): 6,6% (seis inteiros e seis décimos por cento). 
e) de R$ 600 000,01 (seiscentos mil reais e um centavo) a R$ 720.000,00 
(setecentos e vinte mil reais): 7% (sete por cento). 
§ 1 ° O percentual a ser aplicado em cada mês, na forma deste artigo, será o 
correspondente à receita bruta acumulada até o próprio mês. 
§ 2° No caso de pessoa jurídica contribuinte do IPI, os percentuais referidos neste 
artigo serão acrescidos de 0,5 (meio) ponto percentual. 
§ 3° Caso a Unidade Federada em que esteja estabelecida a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte tenha celebrado convênio com a União, nos termos do 
art. 4°, os percentuais referidos neste artigo serão acrescidos, a título de pagamento 
do ICMS, observado o disposto no respectivo convênio: 
I - em relação a microempresa contribuinte exclusivamente do ICMS: de até 1 (um) 
ponto percentual; 
11 - em relação a microempresa contribuinte do ICMS e do ISS: de até 0,5 (meio) 
ponto percentual; 
III - em relação a empresa de pequeno porte contribuinte exclusivamente do ICMS de 
até 2,5 (dois e meio) pontos percentuais; 
IV- em relação a empresa de pequeno porte contribuinte do ICMS e do ISS: de até 2 
(dois) pontos percentuais; 
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§ 4° Caso o município em que esteja estabelecida a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte tenha celebrado convênio com a União, nos termos do art. 4°, os 
percentuais referidos neste artigo serão acrescidos, a título de pagamento do ISS, 
observado o disposto no respectivo convênio: 
I - em relação a microempresa contribuinte exclusivamente do ISS: de até 1 (um) 
ponto percentual. 
11 - em relação a microempresa contribuinte do ISS e do ICMS: de até 0,5 (meio) 
ponto percentual; 
III - em relação a empresa de pequeno porte contribuinte exclusivamente do ISS: de 
até 2,5 (dois e meio) pontos percentuais. 
IV - em relação a empresa de pequeno porte contribuinte do ISS e do ICMS: de até 
0,5 (meio) ponto percentual. 
§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno 
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem 
assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS. 
§ ao O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a 
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4°. 
Seçãolll 
Da Data e Forma de Pagamento 
Art. ao O pagamento unificado de impostos e contribuições, devidos pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES, será feito de 
forma centralizada, até o décimo dia do mês subseqüente àquele em que houver 
sido auferida a receita bruta. 
§ 1° Para fins do disposto neste artigo, a Secretaria da Receita Federal instituirá 
documento de arrecadação único e específico (DARF-SIMPLES). 
§ 2° Os impostos e contribuições devidos pelas pessoas jurídicas inscritas no 
SIMPLES não poderão ser objeto de parcelamento. 
Seção IV 
Da Declaração Anual Simplificada, da Escrituração e dos Documentos 
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES 
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último 
dia útil do mês de maio do ano-calendário subseqUente ao da ocorrência dos fatos 
geradores dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4°. 
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de 
escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto 
não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam 
pertinentes: 
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira, 
inclusive bancária; 
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques 
existentes no término de cada ano-calendário; 
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração 
dos livros referidos nas alíneas anteriores. 
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§ 2° O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da microempresa 
e empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias previstas na legislação 
previdenciária e trabalhista. 
Capítulo IV 
Da opção pelo SIMPLES 
Art. 8° A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica 
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no 
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda-CGC/MF, quando o 
contribuinte prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto: 
I- especificação dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI, ICMS ou ISS); 
11- ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte). 
§ 1° As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF exercerão sua 
opção pelo SIMPLES mediante alteração cadastral. 
§ 2° A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa jurídica 
à sistemática do SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente, 
sendo definitiva para todo o período. 
§ 3° Excepcionalmente, no ano-calendário de 1997, a opção poderá ser efetuada até 
31 de março, com efeitos a partir de 1° de janeiro daquele ano. 
§ 4° O prazo para a opção a que se refere o parágrafo anterior poderá ser prorrogado 
por ato da Secretaria da Receita Federal. 
§ 5° As pessoas jurídicas inscritas no SIMPLES deverão manter em seus 
estabelecimentos, em local visível ao público, placa indicativa que esclareça tratar-se 
de microempresa ou empresa de pequeno porte inscrita no SIMPLES. 
Capítulo V 
Das vedações à opção 
Art. 9° Alterado pelo art. 6° da Lei n° 9779/99. 
Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: 
I - na condição de microempresa, que tenha auferido, no ano-calendário 
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais); 
11 - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário 
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte 
mil reais); 
III- constituída sob a forma de sociedade por ações; 
IV - cuja atividade seja banco comercial, banco de investimentos, banco de 
desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e 
investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade corretora de títulos, valores 
mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores imobiliários, empresa de 
arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, empresas de seguros privados e de 
capitalização e entidade de previdência privada aberta; 
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à 
construção de imóveis; 
VI- que tenha sócio estrangeiro, residente no exterior; 
VIl - constituída sob qualquer forma, de cujo capital participe entidade da 
administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal; 
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VIII - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no país, de pessoa jurídica 
com sede no exterior; 
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 
outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso 11 do art. 2°; 
X - de cujo capital participe, como sócio, outra pessoa jurídica. 
XI - cuja receita decorrente da venda de bens importados seja superior a 50% 
(cinqüenta por cento) de sua receita bruta total; 
XII - que realize operações relativas a: 
a) importação de produtos estrangeiros; 
b) locação ou administração de imóveis; 
c) armazenamento e depósito de produtos de terceiros; 
d) propaganda e publicidade, excluídos os veículos de comunicação; 
e) factoring; 
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra; 
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial, 
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico, 
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, 
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, 
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, 
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício 
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; 
XIV - que participe do capital de outra pessoa jurídica, ressalvados os investimentos 
provenientes de incentivos fiscais efetuados antes da vigência da Lei n° 7 .256, de 27 
de novembro de 1984, quando se tratar de microempresa, ou antes da vigência 
desta Lei, quando se tratar de empresa de pequeno porte; 
XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do 
Seguro Social- INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa; 
XVI - cujo titular, ou sócio que participe de seu capital com mais de 10% (dez por 
cento), esteja inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do Seguro 
Social- INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa; 
XVII - que seja resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da 
pessoa jurídica, salvo em relação aos eventos ocorridos antes da vigência desta Lei; 
XVIII- cujo titular, ou sócio com participação em seu capital superior a 10% (dez por 
cento), adquira bens ou realize gastos em valor incompatível com os rendimentos por 
ele declarados. 
§ 1° Na hipótese de início de atividade no ano-calendário imediatamente anterior ao 
da opção, os valores a que se referem os incisos I e 11 serão, respectivamente, de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) multiplicados pelo 
número de meses de funcionamento naquele período, desconsideradas as frações 
de meses. 
§ 2° O disposto nos incisos IX e XIV não se aplica à participação em centrais de 
compras, bolsas de subcontratação, consórcio de exportação e associações 
assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária 
e outros tipos de sociedades, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva 
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dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte, desde 
que estas não exerçam as atividades referidas no inciso XII. 
§ 3° O disposto no inciso XI e na alínea "a" do inciso XII não se aplica à pessoa 
jurídica situada exclusivamente em área da Zona Franca de Manaus e da Amazônia 
Ocidental, a que se referem os Decretos-leis n°s 288, de 28 de fevereiro de 1967, e 
356, de 15 de agosto de 1968. 
Art. 1 O. Não poderá pagar o ICMS, na forma do SIMPLES, ainda que a Unidade 
Federada onde esteja estabelecida seja conveniada, a pessoa jurídica: 
I - que possua estabelecimento em mais de uma unidade Federada; 
11 - que exerça, ainda que parcialmente, atividade de transporte interestadual ou 
intermunicipal. 
Art. 11. Não poderá pagar o ISS, na forma do SIMPLES, ainda que o Município onde 
esteja estabelecida seja conveniado, a pessoa jurídica que possua estabelecimento 
em mais de um município. 
Capítulo VI 
Da exclusão do SIMPLES 
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa 
jurídica ou de ofício. 
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á: 
I - por opção. 
11 - obrigatoriamente, quando: 
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°; 
b) ultrapassado, no ano-calendário de início de atividades, o limite de receita bruta 
correspondente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) multiplicados pelo número de 
meses de funcionamento nesse período. 
§ 1° A exclusão na forma deste artigo será formalizada mediante alteração cadastral. 
§ 2° A microempresa que ultrapassar, no ano-calendário imediatamente anterior, o 
limite de receita bruta correspondente a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) 
estará excluída do SIMPLES nessa condição, podendo mediante alteração cadastral, 
inscrever-se na condição de empresa de pequeno porte. 
§ 3° No caso do inciso 11 e do parágrafo anterior, a comunicação deverá ser efetuada: 
a) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente àquele em 
que se deu o excesso de receita bruta, nas hipóteses dos incisos I e 11 do art. 9°; 
b) até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que houver ocorrido o fato que 
deu ensejo à exclusão, nas hipóteses dos demais incisos do art. 9° e da alínea "b" do 
inciso 11 deste artigo. 
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer 
das seguintes hipóteses: 
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso 11 e § 2° do artigo anterior, quando não 
realizada por comunicação da pessoa jurídica; 
11 - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição 
de livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de 
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou 
de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição de 
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auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 
1966 (Sistema Tributário Nacional); 
III - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao 
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam 
as atividades da pessoa jurídica ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade; 
IV - constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os 
verdadeiros sócios ou acionista, ou o titular, no caso de firma individual; 
V - prática reiterada de infração à legislação tributária; 
VI - comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; 
VIl- incidência em crimes contra a ordem tributária, com decisão definitiva. 
Art. 15. Alterado pelo art. 3° da Lei n° 9.732/98 
A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá efeito: 
I - a partir do ano-calendário subseqüente, na hipótese de que trata o inciso I do art. 
13; 
11 - a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas 
hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9°; 
III - a partir do início de atividade da pessoa jurídica, sujeitando-a ao pagamento da 
totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de 
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, apenas, de juros de 
mora quando efetuado antes do início de procedimento de ofício, na hipótese do 
inciso li, "b", do art. 13; 
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite 
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e 11 do art. 9°; 
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos 
incisos 11 a VIl do artigo anterior. 
§ 1° A pessoa jurídica que, por qualquer razão, for excluída do SIMPLES deverá 
apurar o estoque de produtos, matérias-primas, produtos intermediários e materiais 
de embalagem existente no último dia do último mês em que houver apurado o IPI ou 
o ICMS de conformidade com aquele sistema e determinar, a partir da respectiva 
documentação de aquisição, o montante dos créditos que serão passíveis de 
aproveitamento nos períodos de apuração subseqüentes. 
§ 2° O convênio poderá estabelecer outra forma de determinação dos créditos 
relativos ao ICMS, passíveis de aproveitamento, na hipótese de que trata o parágrafo 
anterior. 
Art. 16° A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em 
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às 
demais pessoas jurídicas. 
Capítulo VIl 
Das atividades de Arrecadação, Cobrança, Fiscalização e Tributação 
Art. 17° Competem à Secretaria da Receita Federal as atividades de arrecadação, 
cobrança, fiscalização e tributação dos impostos e contribuições pagos de 
conformidade com o SIMPLES. 
§ 1° Aos processos de determinação e exigência dos créditos tributários e de 
consulta, relativos aos impostos e contribuições devidos de conformidade com o 
SIMPLES, aplicam-se as normas relativas ao imposto de renda. 
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§ 2° A celebração de convênio, na forma do art. 4°, implica delegar competência à 
Secretaria da Receita Federal, para o exercício das atividades de que trata este 
artigo, nos termos do art. 7° da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema 
Tributário Nacional). 
§ 3° O convênio a que se refere o parágrafo anterior poderá, também, disciplinar a 
forma de participação das Unidades Federadas nas atividades de fiscalização. 
Seção I 
Da Omissão de Receita 
Art. 18° Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte todas as 
presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos 
impostos e contribuições de que trata esta Lei, desde que apuráveis com base nos 
livros e documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas. 
Seção 11 
Dos Acréscimos Legais 
Art. 19° Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela 
empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES, as normas relativas aos juros e 
multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda, inclusive, quando for o 
caso, em relação ao ICMS e ao ISS. 
Art. 20° A inobservância da exigência de que trata o § 5° do art. 8° sujeitará a pessoa 
jurídica à multa correspondente a 2% (dois por cento) do total dos impostos e 
contribuições devidos de conformidade com o SIMPLES no próprio mês em que 
constatada a irregularidade. 
Parágrafo único. A multa a que se refere este artigo será aplicada, mensalmente, 
enquanto perdurar o descumprimento da obrigação a que se refere. 
Art. 21° A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica 
do SIMPLES, nos prazos determinados no § 3° do art. 13, sujeitará a pessoa jurídica 
a multa correspondente a 10% (dez por cento) do total dos impostos e contribuições 
devidos de conformidade com o SIMPLES no mês que anteceder o início dos efeitos 
da exclusão, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), insusceptível de redução. 
Art. 22° A imposição das multas de que trata esta Lei não exclui a aplicação das 
sanções previstas na legislação penal, inclusive em relação a declaração falsa, 
adulteração de documentos e emissão de nota fiscal em desacordo com a operação 
efetivamente praticada, a que estão sujeitos o titular ou sócio da pessoa jurídica. 
Seção III 
Da Partilha dos Valores Pagos 
Art. 23. Alterado pelo art. 3° da Lei n° 9.732/98 
Os valores pagos pelas pessoas jurídicas inscritas no SIMPLES corresponderão a: 
I - no caso de microempresas: 
a) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea "a" do inciso I do art. 5°: 
1 - 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ; 
2- O% (zero por cento), relativo ao PIS/PASEP; 
3- 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), relativos as contribuições de que trata 
a alínea "f' do§ 1° do art. 3°; 
4- 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) relativos à COFINS; 
b) em relação a faixa de receita bruta de que trata a alínea "b" do inciso I do art. 5°: 
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1 - 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ; 
2- 0% (zero por cento), relativo ao PIS/PASEP; 
3- 0,4% (quatro décimos por cento), relativos à CSLL; 
4- 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento), relativos às contribuições de que trata 
a alínea "f' do§ 1° do art. 3°; 
5-2% (dois por cento), relativos à COFINS; 
c) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea "c" do inciso 1 do art. 5°: 
1 - 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ; 
2- 0% (zero por cento), relativo ao PIS/PASEP; 
3- 1% (um por cento), relativo à CSLL; 
4- 2% (dois por cento), relativos à COFINS; 
5-2% (dois por cento), relativos às contribuições de que trata a alínea "f' do§ 1° do 
art. 3°. 
11 - no caso de empresa de pequeno porte: 
a) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea "a" do inciso 11 do art. 5°: 
1 -O, 13% (treze centésimos por cento), relativo ao IRPJ; 
2- O, 13% (treze centésimos por cento), relativo ao PIS/PASEP; 
3- 1% (um por cento), relativo à CSLL; 
4-2% (dois por cento), relativos à COFINS; 
5-2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por cento), relativos às contribuições 
de que trata a alínea "f' do§ 1° do art. 3°; 
b) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea "b" do inciso 11 do art. 5°: 
1 - 0,26% (vinte e seis centésimos por cento), relativo ao IRPJ; 
2-0,26% (vinte e seis centésimos por cento), relativo ao PIS/PASEP; 
3- 1% (um por cento), relativo à CSLL; 
4- 2% (dois por cento), relativos à COFINS; 
5 - 2,28% (dois inteiros e vinte e oito centésimos por cento), relativos às 
contribuições de que trata a alínea "f' do§ 1° do art. 3°. 
c) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea "c" do inciso 11 do art. 5°: 
1 - 0,39% (trinta e nove centésimos por cento), relativo ao IRPJ; 
2-0,39% (trinta e nove centésimos por cento), relativo ao PIS/PASEP; 
3- 1% (um por cento), relativo à CSLL; 
4- 2% (dois por cento), relativos à COFINS; 
5 - 2,42% (dois inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), relativos às 
contribuições de que trata a alínea "f' do§ 1° do art. 3°. 
d) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea "d" do inciso 11 do art. 5°: 
1 - 0,52% (cinqüenta e dois centésimos por cento), relativo ao IRPJ; 
2- 0,52% (cinqüenta e dois centésimos por cento), relativo ao PIS/PASEP; 
3- 1% (um por cento), relativo à CSLL; 
4- 2% (dois por cento), relativos à COFINS; 
5 - 2,56% (dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos por cento), relativos às 
contribuições de que trata a alínea "f' do 1° do art. 3°. 
e) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea "e" do inciso 11 do art. 5°: 
1 - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), relativo ao IRPJ; 
2- 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), relativo ao PIS/PASEP; 
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3- 1% (um por cento), relativo à CSLL; 
4- 2% (dois por cento), relativos à COFINS; 
5- 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento), relativos às contribuições de que 
trata a alínea "f' do§ 1° do art. 3°. 
§ 1° Os percentuais relativos ao IPI, ao ICMS e ao ISS serão acrescidos de 
conformidade com o disposto nos§§ 2° a 4° do art. 5°, respectivamente. 
§ 2° A pessoa jurídica, inscrita no SIMPLES na condição de microempresa, que 
ultrapassar, no decurso do ano-calendário, o limite a que se refere o inciso I do art. 
2°, sujeitar-se-á, em relação aos valores excedentes, dentro daquele ano, aos 
percentuais e normas aplicáveis ás empresas de pequeno porte, observado o 
disposto no parágrafo seguinte. 
§ 3° A pessoa jurídica cuja receita bruta, no decurso do ano-calendário, exceder ao 
limite a que se refere o inciso 11 do art. 2°, adotará, em relação aos valores 
excedentes, dentro daquele ano, os percentuais previstos na alínea "e" do inciso 11 e 
nos §§ 2°, 3°, inciso III e IV, e § 4°, inciso III ou IV, todos do art. 5°, acrescidos de 
20% (vinte por cento), observado o disposto em seu§ 1°. 
Art. 24. Os valores arrecadados pelo SIMPLES, na forma do art. 6°, serão creditados 
a cada imposto e contribuição a que corresponder. 
§ 1° Serão repassados diretamente, pela União, às Unidades Federadas e aos 
Municípios conveniados, até o último dia útil do mês da arrecadação, os valores 
correspondentes, respectivamente, ao ICMS e ao ISS, vedada qualquer retenção. 
§ 2° A Secretaria do Tesouro Nacional celebrará convênio com o Instituto Nacional 
de Seguridade Social - INSS, visando a transferência dos recursos relativos às 
contribuições de que trata a alínea "f' do § 1° do art. 3°, vedada qualquer retenção, 
observado que, em nenhuma hipótese, o repasse poderá ultrapassar o prazo a que 
se refere o parágrafo anterior. 
Capítulo VIII 
Das disposições gerais e transitórias 
Seção I 
Da Isenção dos Rendimentos Distribuídos aos Sócios e ao Titular 
Art. 25. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de 
ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ao titular ou sócio da 
microempresa ou da empresa de pequeno porte, salvo os que corresponderem a pro 
labore, aluguéis ou serviços prestados. 
Seção 11 
Do Parcelamento 
Art. 26° Poderá ser autorizado o parcelamento, em até setenta e duas parcelas 
mensais e sucessivas, dos débitos para com a Fazenda Nacional e para com a 
Seguridade Social, de responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno 
porte e de seu titular ou sócio, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de outubro 
de 1996. 
§ 1° O valor mínimo da parcela mensal será de R$ 50,00 (cinqüenta reais), 
considerados isoladamente os débitos para com a Fazenda Nacional e para com a 
Seguridade Social. 
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§ 2° Aplicam-se ao disposto neste artigo as demais regras vigentes para 
parcelamento de tributos e contribuições federais. 
Seção III 
Do Conselho Deliberativo do SEBRAE 
Art. 27° (VETADO) 
Art. 28° A Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, com vigência prorrogada pela Lei 
n° 9.144, de 8 de dezembro de 1995, passa a vigorar até 31 de dezembro de 1997. 
Art. 29° O inciso I do art. 1° e o art. 2° da Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1° ........... . 
- motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente, em veículo de sua 
propriedade atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de titular 
de autorização, permissão ou concessão do Poder Público e que destinam o 
automóvel à utilização na categoria de aluguel (táxi); 
Art. 2°0 benefício de que trata o art. 1° somente poderá ser utilizado uma vez, salvo 
se o veículo tiver sido adquirido há mais de três anos, caso em que o benefício 
poderá ser utilizado uma segunda vez." 
Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir 
de 1° de janeiro de 1997. 
Art. 31. Revogam-se os artigos 2°, 3°, 11 a 16, 19, incisos 11 e III, e 25 a 27 da Lei n° 
7 .256, de 27 de novembro de 1984, o art. 42 da Lei n° 8.383 de 30 de dezembro de 
1991 e os arts. 12 a 14 da Lei n° 8.864, de 28 de março de 1994. 
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175° da Independência e 108° da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 



74 

7.2. ANEXO -li- DECRETO 5.141/96, ART. 406 À 416. 
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CAPÍTULO XVI 

DO REGIME DAS MICROEMPRESAS - SIMPLES/PR 

Art. 406. As microempresas, relativamente ao ICMS, terão tratamento tributário 

diferenciado, denominado SIMPLES/PR, regendo-se pelos termos, limites e 

condições deste Capítulo (art. 170, inciso IX, da Constituição Federal; Convênio 

ICMS 59/89; art. 143, "caput", da Constituição Estadual). 

Art. 407. Para os fins do disposto neste Capítulo, considera-se: 

I - microempresa, faixa "A", o contribuinte que tiver receita bruta anual igual ou 

inferior ao valor equivalente a 1.781 Unidades Padrão Fiscal do Paraná- UPF/PR; 

11 - microempresa, faixa "8", o contribuinte que tiver receita bruta anual superior ao 

valor equivalente a 1.781 UPF/PR e igual ou inferior ao equivalente a 4.274 UPF/PR; 

III - microempresa, faixa "C", o contribuinte que tiver receita bruta anual superior ao 

valor equivalente a 4.274 UPF/PR e igual ou inferior ao valor equivalente a 25.641 

UPF/PR, ressalvado o contido no § 3° do art. 41 O. 

§ 1° No primeiro ano de atividade, o limite da receita será obtido proporcionalmente 

ao número de meses decorridos do mês de inscrição da empresa no Cadastro de 

Contribuintes do Estado - CAD/ICMS, inclusive, e dezembro do mesmo ano. 

§ 2° Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o valor total das 

saídas de mercadorias e das prestações de serviços, promovidas pelo 

estabelecimento, excluídos os valores correspondentes a saídas canceladas, 

descontos incondicionais concedidos, devoluções de mercadorias adquiridas, às 

transferências em operações internas, às operações internas decorrentes de 
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remessas para depósito, armazenagem, demonstração, feira ou exposição, 

industrialização ou conserto, às saídas com isenção, imunidade, suspensão do 

pagamento do imposto ou sujeitas ao regime de substituição tributária, bem como às 

saídas para venda ambulante não realizadas. 

§ 3° Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, para fins de determinação da 

receita bruta apurada mensalmente, é vedado efetuar qualquer outra exclusão em 

virtude da alíquota incidente ou de tratamento tributário diferenciado (crédito 

presumido e redução da base de cálculo). 

Art. 408. O enquadramento no SIMPLES/PR será realizado mediante opção 

expressa do contribuinte, que informará também se é contribuinte do ISS. 

Art. 409. Será excluído do SIMPLES/PR o contribuinte: 

I - que não preencher os requisitos mencionados neste Capítulo; 

li - incluído com base em informações irreais; 

III- que ocultar ao fisco operações ou prestações relacionadas com suas atividades; 

IV - que optar pelo regime normal de tributação. 

§ 1° A empresa excluída retornará ao regime normal de apuração e pagamento do 

imposto, a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ocorrência do 

evento, exceto no caso de exclusão por opção, hipótese em que o contribuinte 

sujeitar-se-á ao regime normal a partir do 1° dia do mês subseqüente ao da opção. 

§ 2° Nas hipóteses deste artigo e do § 4° do artigo seguinte, fica assegurado o direito 

de recuperação do crédito em relação às entradas de mercadorias anteriormente 

tributadas, existentes em estoque, ressalvadas as sujeitas ao regime de substituição 

tributária, cujas saídas devam ocorrer com débito do imposto, podendo o 
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contribuinte, na impossibilidade ou dificuldade de determinação do valor real, 

apropriar-se de 12% do valor dessas mercadorias. 

§ 3° Para os fins do disposto no parágrafo anterior, a recuperação do crédito em 

relação à entrada de bens do ativo permanente deverá observar, no que couber, o 

contido no § 4° do art. 24. 

Art. 41 O. O valor devido mensalmente: 

1- pela microempresa, faixa "A", será o valor correspondente a uma UPF/PR; 

11- pelos demais optantes pelo SIMPLES/PR será determinado mediante a aplicação, 

sobre a receita bruta, dos seguintes percentuais: 

a) em relação à microempresa, faixa "8", contribuinte exclusivamente do ICMS: um 

ponto percentual; 

b) em relação à microempresa, faixa "B", contribuinte do ICMS e do ISS: 0,5 (meio) 

ponto percentual; 

c) em relação à microempresa, faixa "C", contribuinte exclusivamente do ICMS: 2,5 

(dois e meio) pontos percentuais; 

d) em relação à microempresa, faixa "C", contribuinte do ICMS e do ISS: 2,0 (dois) 

pontos percentuais. 

§ 1° A microempresa, faixa "A", optante pelo SIMPLES/PR que, no decurso do 

exercício, exceder a receita bruta acumulada ao valor equivalente a 1.781 UPF/PR, 

sujeitar-se-á, a partir, inclusive, do mês em que verificado o excesso, aos percentuais 

previstos para as microempresas, faixa "8", na forma das alíneas "a" ou "b" do inciso 

11, desde que não haja ultrapassado o limite de receita bruta anual equivalente a 

4.274 UPF/PR, devendo, até o primeiro dia do segundo mês após a ocorrência, 
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comunicar o fato à repartição fazendária a que estiver subordinada, passando então 

a ser considerada microempresa, faixa "B". 

§ 2° A microempresa, faixa "B", optante pelo SIMPLES/PR que, no decurso do 

exercício, exceder a receita bruta acumulada ao valor equivalente a 4.274 UPF/PR, 

sujeitar-se-á, a partir, inclusive, do mês em que verificado o excesso, aos percentuais 

previstos para as microempresas, faixa "C", na forma das alíneas "c" ou "d" do inciso 

11, desde que não haja ultrapassado o limite de receita bruta anual equivalente a 

25.641 UPF/PR, devendo, até o primeiro dia do segundo mês após a ocorrência, 

comunicar o fato à repartição fazendária a que estiver subordinada, passando então 

a ser considerada microempresa, faixa "C", ressalvado o disposto no parágrafo 

seguinte. 

§ 3° A microempresa, faixa "C", cuja receita bruta, no decurso do exercício, exceder, 

em até 10% (dez por cento), ao limite de receita bruta acumulada equivalente a 

25.641 UPF/PR, deverá recolher o imposto sobre a parcela excedente em GR-PR 

distinta, sujeitando-se, inclusive, no mês em que verificado o excesso: 

a) se for contribuinte do ICMS: 3,5 (três e meio) pontos percentuais; 

b) se for contribuinte do ICMS e do ISS: 3 (três) pontos percentuais. 

§ 4° A microempresa, faixa "C", cuja receita bruta, no decurso do exercício, exceder 

ao limite de receita bruta acumulada prevista no parágrafo anterior, estará excluída 

do SIMPLES/PR, a partir do primeiro dia do segundo mês após a ocorrência, 

devendo comunicar o fato à repartição fazendária a que estiver subordinada, 

passando a submeter-se ao regime normal de tributação. 
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§ 5° O valor devido mensalmente pelas microempresas, faixas "8" e "C", sem 

prejuízo do disposto no inciso 11, não poderá ser inferior a uma UPF/PR. 

§ 6° Aplicam-se também sobre o valor da receita bruta apurada pela microempresa, 

faixa "C", que exceder o limite da receita bruta acumulada de que trata o§ 3°, até a 

data de retorno ao regime normal de tributação, os percentuais ali estabelecidos. 

Art. 411. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a microempresa optante pelo 

SIMPLES/PR é responsável pelo pagamento do imposto referente: 

I - às mercadorias que adquirir de contribuinte não inscrito no CAD/ICMS, 

ressalvadas as hipóteses previstas no inciso 11 do art. 56; 

11 - à entrada decorrente de importação própria de bens não destinados ao ativo 

permanente e de mercadorias; 

III - às aquisições de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária em 

que não tenha ocorrido a retenção do ICMS e o remetente não tenha sido ou tenha 

deixado de ser eleito substituto tributário; 

IV - à utilização de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra unidade 

federada e não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüente alcançada 

pela incidência do imposto; 

V - à entrada decorrente de importação própria de bens destinados ao ativo 

permanente, cuja saída física do estabelecimento importador ocorra em prazo inferior 

a três anos. 

Parágrafo único. Em relação ao disposto no inciso V, deverá ser recolhido o imposto 

na proporção de um trinta e seis avos por mês ou fração faltante para completar o 

triênio. 
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Art. 412. A opção pelo SIMPLES/PR veda, para a microempresa, a utilização ou 

destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação e 

transferência de créditos relativos ao ICMS. 

Art. 413. Não poderá optar pelo SIMPLES/PR, o contribuinte: 

I -na condição de microempresa, faixa "A", que tenha, no exercício imediatamente 

anterior, receita bruta superior ao valor equivalente a 1.781 UPF/PR; 

11 - na condição de microempresa, faixa "8", que tenha, no exercício imediatamente 

anterior, receita bruta superior ao valor equivalente a 4.274 UPF/PR; 

-III - na condição de microempresa, faixa "C", que tenha, no exercício imediatamente 

anterior, receita bruta superior ao valor equivalente a 25.641 UPF/PR, ressalvado o 

disposto no § 3° do art. 41 O; 

IV - constituídos sob a forma de sociedade por ações, cooperativa, ou em que o 

titular ou sócio seja pessoa jurídica, ou, ainda, pessoa física domiciliada no exterior; 

V- que realize operações relativas a: 

a) armazenamento e depósito de produtos de terceiros; 

b) produção, extração ou exportação de produtos primários; 

VI - que preste serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de 

comunicação; 

VIl - cujo titular ou sócio participe de outras sociedades comerciais cujo faturamento, 

em sua totalidade, seja superior ao valor equivalente a 25.641 UPF/PR, ressalvado o 

disposto no§ 3° do art. 410; 

VIII- eleito substituto tributário em relação a operações subseqüentes; 

IX - que operem nos seguintes ramos de atividade econômica: 
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a) serrarias com desdobramento de madeira- código CNAE-Fiscal- 2010-9/01; 

b) secagem, salga, curtimento e outras preparações de couros e peles, inclusive 

subprodutos- códigos CNAE-Fiscal1511-3 e 1910-0/00; 

c) construção civil - código CNAE-Fiscal 45; 

d) comércio varejista de veículos novos e usados, concessionárias (exclusive 

bicicletas e triciclos) -códigos CNAE-Fiscal 5010-5 e 5041-5/03; 

e) comércio varejista de aparelhos e equipamentos para comunicação (inclusive 

peças e acessórios)- código CNAE-Fiscai5245-0/03; 

f) comércio atacadista em geral - códigos CNAE-Fiscal 51, 5030-0/01, 5030-0/02, 

5041-5/01 e 5041-5/02. 

§ 1° Será vedada a opção pelo SIMPLES/PR ao contribuinte em situação fiscal 

irregular perante o CADIICMS, ou com débitos pendentes de ICMS, ressalvados os 

casos em que a exigibilidade do crédito esteja suspensa. 

§ 2° Na hipótese de início de atividade no exercício imediatamente anterior ao da 

opção, os valores a que se referem os incisos I, 11 e III serão, respectivamente, 

equivalentes a 149, 357 e 2.137 UPF/PR, multiplicados pelo número de meses de 

funcionamento naquele período. 

Art. 414. As microempresas optantes pelo SIMPLES/PR deverão cumprir as 

seguintes obrigações acessórias: 

I - inscrever-se no CAD/ICMS; 

11 - emitir documentos fiscais para documentar as entradas e as saídas que 

promover; 
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III - escriturar os livros Registro de Entradas e Registro de Saídas, os quais se 

prestarão aos demais registres que a legislação determinar; 

IV - apresentar, mensalmente, GIA/ICMS, cuja forma e prazo observará o disposto 

em norma de procedimento, excetuadas as microempresas enquadradas na faixa 

"A"; 

V- preencher e entregar, anualmente, a Declaração Fisco-Contábil Simplificada; 

VI - manter toda a documentação relativa aos atos negociais que praticar ou em que 

intervier, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das 

operações ou prestações a que se refiram. 

§ 1° A microempresa deverá proceder ao levantamento dos estoques em 31 de 

dezembro de cada ano, escriturando a quantidade, descrição e valor dos produtos no 

livro Registro de Entradas ou no livro Registro de Inventário. 

§ 2° Fica facultado às microempresas, faixa "A", em substituição à utilização do livro 

Registro de Saídas, a escrituração dos documentos fiscais de saída na coluna 

"Observações" do livro Registro de Entradas. 

§ 3° As microempresas enquadradas no SIMPLES/PR deverão manter em seus 

estabelecimentos, em local visível ao público, placa indicativa que esclareça tratar-se 

de microempresa enquadrada no SIMPLES/PR com o respectivo número da 

inscrição no CADIICMS. 

Art. 415. Para os fins do disposto no inciso 11 do artigo anterior, os documentos 

fiscais emitidos pelas microempresas optantes pelo SIMPLES/PR: 

I - não deverão conter o destaque do ICMS; 
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11 - deverão conter impressa, ainda que por meio de carimbo, a expressão 

"Documento Emitido por Microempresa Optante pelo SIMPLES/PR - Não gera direito 

a crédito de ICMS". 

Art. 416. Procedimentos contrários às disposições deste Capítulo sujeitam a 

microempresa às multas previstas no art. 603, de conformidade com o ilícito 

praticado. 

Parágrafo único. O titular ou sócio responderá solidariamente pela aplicação deste 

artigo, ficando ainda impedido de optar, em qualquer outra empresa, pelo 

SIMPLES/PR. 
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7.3. ANEXO - III - DECRETO 5.141/96, ART.406 À 416, ALTERADO PELO 

DECRETO 1.163 de 28/04/03 
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CAPÍTULO XVI 

DO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

Art. 406. As microempresas e as empresas de pequeno porte terão tratamento 

tributário diferenciado, regendo-se pelos termos, limites e condições deste Capítulo. 

Art. 407. Para os fins do disposto neste capítulo, considera-se: 

I - Microempresa, aquela que tiver receita bruta anual igual ou inferior a R$ 

180.000,00 (cento e oitenta mil reais), no ano de seu enquadramento ou no ano 

anterior, se estiver em atividade; 

11 - Empresa de Pequeno Porte - EPP, aquela que tiver receita bruta anual superior a 

R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais), no ano de seu enquadramento ou no ano anterior, se 

estiver em atividade. 

§ 1° A receita bruta prevista neste artigo: 

a) será a auferida no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro; 

b) terá seu limite calculado proporcionalmente ao número de meses de efetiva 

atividade quando: 

1. o início das operações ocorrer após o mês de janeiro; 

2. o seu encerramento ocorrer antes do mês de dezembro; 

3. suas atividades forem suspensas por um ou mais meses do ano civil; 

c) considerará o valor total das saídas de mercadorias e das prestações de serviços, 

promovidas em conjunto por todos os estabelecimentos da empresa, excluídos os 
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valores correspondentes a prestações de serviços compreendidos na competência 

tributária dos Municípios, saídas canceladas, descontos incondicionais concedidos, 

devoluções de mercadorias adquiridas, transferências em operações internas e 

operações internas decorrentes de remessas para depósito, armazenagem, 

demonstração, feira ou exposição, industriali 1 ação ou conserto. 

§ 2° Revogado. 

O§ 2° foi revogado pelo art. 1°, alteração 1 , sa, do Decreto n. 1.163, de 28.04.2003, 

produzindo efeitos a partir de 1°.02.2003. 

Redação anterior, dada pelo art. 1°, alteração 141a, do Decreto n. 246, de 

29.01.2003, que não surtiu efeitos: 

"§ 2° Ressalvado o disposto na alínea "c" do parágrafo anterior, para fins de 

determinação da receita bruta apurada mensalmente, é vedado efetuar qualquer 

outra exclusão." 

Art. 408. O enquadramento no Regime Fiscal das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte será realizado mediante opção expressa do contribuinte, observado o 

disposto em Norma de Procedimento Fiscal. 

Art. 409. Não poderá optar pelo Regime Fiscal das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte a empresa: 

I - constituída sob a forma de sociedade por ações ou em que o titular ou sócio seja 

pessoa jurídica; 

11 - que realize atividade de armazenamento e depósito de produtos de terceiros, bem 

como de produção de produtos primários; 
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Nova redação dada ao inciso 11 pelo art. 1°, alteração 152a, do Decreto n. 1.246, de 

12.05.2003, produzindo efeitos a partir de 12.05.2003. 

Redação anterior, dada pelo art. 1°, alteração 141a, do Decreto n. 246, de 

29.01.2003, em vigor no período de 1°.02.2003 a 11.05.2003: 

"11 - que realize operações relativas a: 

a) armazenamento e depósito de produtos de terceiros; 

b) produção e extração de produtos primários;" 

III - que preste serviços de transporte interestadual ou intermunicipal; 

IV- em que o titular ou sócio participe de outras sociedades comerciais cuja receita 

bruta, em sua totalidade, seja superior ao valor equivalente a R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais); 

Nova redação dada ao inciso IV pelo art. 1°, alteração 160a, do Decreto n. 1.163, de 

28.04.2003, produzindo efeitos a partir de 1°.02.2003. 

Redação anterior, dada pelo art. 1°, alteração 141a, do Decreto n. 246, de 

29.01.2003, que não surtiu efeitos: 

"IV - em que o titular ou sócio participe de outras sociedades comerciais cujo 

faturamento, em sua totalidade, seja superior ao valor equivalente a R$ 1.500.000,00 

(um milhão e quinhentos mil reais);" 

V - eleito substituto tributário em relação a operações subseqüentes. 

Art. 41 O. A parcela de receita bruta mensal do conjunto de estabelecimentos da 

microempresa e da empresa de pequeno porte, até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

fica desonerada do ICMS. 
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui as microempresas e as empresas 

de pequeno porte da obrigatoriedade de recolhimento do imposto nas hipóteses 

previstas no art. 412. 

Art. 411. As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas 

neste Capítulo, ficam sujeitas ao recolhimento mensal de ICMS de valor equivalente 

ao somatório do resultado da aplicação dos seguintes percentuais sobre a receita 

bruta mensal do conjunto de seus estabelecimentos: 

I - 2% (dois pontos percentuais), sobre a parcela de receita bruta que exceda R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) e seja igual ou inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais); 

11 - 3% (três pontos percentuais), sobre a parcela de receita bruta que exceda R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) e seja igual ou inferior a R$ 100.000,00 (cem mil 

reais); 

III - 4% (quatro pontos percentuais), sobre a parcela de receita bruta que exceda R$ 

100.000,00 (cem mil reais). 

§1° Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o valor total das 

saídas de mercadorias e das prestações de serviços, promovidas pelo conjunto de 

estabelecimentos da empresa, excluídos os valores correspondentes a: 

a) prestações de serviços compreendidos na competência tributária dos municípios; 

b) saídas canceladas; 

c) descontos incondicionais concedidos; 

d) devoluções de mercadorias adquiridas; 

e) transferências em operações internas; 
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f) operações internas decorrentes de remessas para depósito, armazenagem, 

demonstração, feira ou exposição, industrialização ou conserto; 

g) saídas com isenção, imunidade, suspensão do pagamento do imposto, sujeitas ao 

regime de substituição tributária e para venda ambulante não realizadas. 

h) saídas de que trata o inciso IV do art. 412, que tiveram o imposto recolhido por 

ocasião do fato gerador. 

O parágrafo único foi renumerado para § 1°, acrescentando-se a este a alínea "h", 

pelo art. 1°, alteração 161a, do Decreto n. 1.163, de 28.04.2003, produzindo efeitos a 

partir de 1°.02.2003. 

§ 2° Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, para fins de determinação da 

receita bruta apurada mensalmente, é vedado efetuar qualquer outra exclusão. 

O § 2° foi acrescentado pelo art. 1°, alteração 161a, do Decreto n. 1.163, de 

28.04.2003, produzindo efeitos a partir de 1°.02.2003. 

Art. 412. A microempresa e a empresa de pequeno porte são responsáveis, também, 

pelo pagamento do imposto referente: 

I - às hipóteses de responsabilidade previstas na legislação do ICMS; 

11 - à entrada decorrente de importação de bens e de mercadorias e à arrematação 

em leilão; 

III - às aquisições de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária em 

que não tenha ocorrido a retenção do ICMS e o remetente não tenha sido ou tenha 

deixado de ser eleito substituto tributário; 

IV - às hipóteses de recolhimento no momento do fato gerador, de que trata o inciso 

11 do art. 56. 
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Nova redação dada ao inciso IV pelo art. 1°, alteração 1623
, do Decreto n. 1.163, de 

28.04.2003, produzindo efeitos a partir de 1°.02.2003. 

Redação anterior, dada pelo art. 1°, alteração 141 3
, do Decreto n. 246, de 

29.01.2003, que não surtiu efeitos: 

"IV- às hipóteses de recolhimento antecipado." 

Parágrafo único. O recolhimento do imposto nas hipóteses tratadas neste artigo 

deverá ser efetuado, independentemente das obrigações decorrentes do Regime das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, observando a carga tributária de 

cada produto. 

O par. único foi acrescentado pelo art. 1°, alteração 1623
, do Decreto n. 1.163, de 

28.04.2003, produzindo efeitos a partir de 1°.02.2003. 

Art. 413. A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuírem mais de um 

estabelecimento no Estado deverão efetuar a apuração e o recolhimento do imposto 

de forma centralizada, observado o disposto em Norma de Procedimento Fiscal, num 

único estabelecimento, denominado centralizador, devendo informar, por ocasião do 

pedido de enquadramento de cada um dos estabelecimentos, a condição de 

centralizador ou centralizado. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, o novo estabelecimento 

inscrito no CAD/ICMS, de empresa enquadrada no Regime Fiscal das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte será automaticamente 

considerado como centralizado. 

Art. 414. Perderá a condição de microempresa e de empresa de pequeno porte 

aquela que: 



I - não preencher os requisitos mencionados neste Capítulo; 

11 - optar pelo regime normal de tributação; 
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III - ocultar ao fisco operações ou prestações relacionadas com suas atividades ou 

quando for constatada incompatibilidade entre a receita bruta declarada e as 

informações econômico-fiscais prestadas pela empresa ou apuradas pelo fisco. 

§ 1° A empresa excluída do Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte retornará ao regime normal de apuração e pagamento do imposto a 

partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ocorrência do evento, 

exceto no caso de exclusão por opção, hipótese em que o contribuinte sujeitar-se-á 

ao regime normal a partir do 1 o dia do mês subseqüente ao da opção. 

§ 2° Na hipótese de desenquadramento previsto neste artigo, a empresa poderá ser 

reenquadrada no Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno 

Porte após decorrido o prazo de um ano, contado do mês de referência do 

desenquadramento. 

Nova redação dada ao § 2° pelo art. 1°, alteração 1633
, do Decreto n. 1.163, de 

28.04.2003, produzindo efeitos a partir de 1°.02.2003. 

Redação anterior, dada pelo art. 1°, alteração 141 3
, do Decreto n. 246, de 

29.01.2003, que não surtiu efeitos: 

"§ 2° Na hipótese de desenquadramento de ofício previsto neste artigo, a empresa 

poderá ser reenquadrada no Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte após decorrido o prazo de um ano, contado do mês de referência do 

desenquadramento." 
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§ 3° A microempresa e a empresa de pequeno porte cuja receita bruta, no decurso 

do exercício, exceder ao limite acumulado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais), estará excluída do Regime Fiscal das Microempresas e das 

Empresas de Pequeno Porte, a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente 

ao da ocorrência. Tal fato deverá ser comunicado à repartição fazendária a que 

estiver subordinada, até o último dia útil do mês subseqüente ao da ocorrência, 

passando a empresa a submeter-se ao regime normal de tributação. 

Art. 415. Na hipótese do artigo anterior, fica assegurado o direito de recuperação do 

crédito em relação às entradas de mercadorias anteriormente tributadas, existentes 

em estoque, ressalvadas as sujeitas ao regime de substituição tributária, cujas 

saídas devam ocorrer com débito do imposto, podendo o contribuinte, na 

impossibilidade ou dificuldade de determinação do valor real, apropriar-se de 12% do 

valor dessas mercadorias. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, a recuperação do crédito em 

relação à entrada de bens do ativo permanente deverá observar, no que couber, o 

contido no § 4° do art. 24. 

Art. 416. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão cumprir as 

seguintes obrigações acessórias: 

I - inscrever-se no CAD/ICMS; 

11 - emitir documentos fiscais para documentar as entradas e as saídas que 

promover; 

III - escriturar os livros Registro de Entradas e Registro de Saídas, os quais se 

prestarão aos demais registras que a legislação determinar; 
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IV - apresentar, mensalmente, GIA/ICMS, cuja forma e prazo observará o disposto 

em Norma de Procedimento Fiscal; 

V- preencher e entregar, anualmente, a Declaração Fisco-Contábil - DFC, e a Guia 

de Informação das Operações e Prestações Interestaduais- GI/ICMS; 

VI. - manter toda a documentação relativa aos atos negociais que praticar ou em que 

intervier, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das 

operações ou prestações a que se refiram; 

VIl - proceder ao levantamento dos estoques em 31 de dezembro de cada ano, 

escriturando a quantidade, descrição e valor dos produtos no livro Registro de 

Entradas ou no livro Registro de Inventário; 

VIII -manter em seus estabelecimentos, em local visível ao público, placa indicativa 

que informe tratar-se de empresa enquadrada no Regime Fiscal das Microempresas 

e das Empresas de Pequeno Porte com o respectivo número da inscrição no 

CAD/ICMS; 

IX - entregar arquivo magnético, na hipótese de emitir documentos fiscais ou 

escriturar livros fiscais por sistema eletrônico de processamento de dados, 

atendendo o disposto no Capítulo XIV do Título III. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto no inciso 11, os documentos fiscais emitidos 

pelas empresas enquadradas no Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas 

de Pequeno Porte: 

a) não deverão conter o destaque do ICMS; 
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b) deverão conter impressa, ainda que pór meio de carimbo, a expressão: 

"Documento emitido por empresa enquadrada no Regime Fiscal dàs Microempresas 

e das Empresas de Pequeno Porte- Não gera direito a crédito de ICMS". 

Art. 416-A. A opção pelo Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte veda a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo 

fiscal, assim como a apropriação e transferência de créditos relativos ao ICMS. 

Art. 416-B. Aplicam-se às empresas enquadradas no Regime Fiscal das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte as multas previstas no art. 55 da 

Lei n. 11.580, de 14 de novembro de 1996, de conformidade com o ilícito praticado. 

Art. 416-C. Ressalvado o disposto neste Capítulo, aplicam-se à empresa enquadrada 

no Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, no que 

couber, as demais normas relativas ao ICMS. 

Nova redação dada ao Capítulo XVI pelo art. 1°, alteração 141a, do Decreto n. 246, 

de 29.01.2003, produzindo efeitos a partir de 1°.02.2003. 


