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Resumo:  

O presente artigo tem por objetivo analisar alguns aspectos teóricos que introduzem ao tema 

Substituição Tributária e seus efeitos, abordando questões legais e a penalização que sofrem 

as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, com o advento do crescimento da prática, 

pelos estados da federação, do instituto da Substituição Tributária. Por vezes, com estipulação 

de margens de valor agregado (MVA) fora da realidade comercial, não considerando as 

diversas marcas dos produtos ou fabricantes ou a participação deste no mercado estadual; fere 

frontalmente ao comando constitucional estabelecido no artigo 146, III, alinea “d” e gera 

descompasso com o espírito da Lei Complementar 123/2006. Ao cabo, busca-se estabelecer 

algumas alternativas como meio de propor mudanças à esta realidade; visando alguns 

incentivos específicos ao segmento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, e 

almejando-se compatibilizar o crescimento da arrecadação do estado com a melhoria da 

distribuição de renda, manutenção dos empregos e incremento na competitividade das 

mesmas. 

 

Palavras-chave: Direito Tributário; Substituição Tributária; Penalização das Microempresas 

e das Empresas de Pequeno Porte.  

 

Área temática do evento: Contabilidade para Usuários – Contabilidade tributária.     

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei Complementar No. 123, publicada em 14 de Dezembro de 2006 estipulou o 

ingresso de um novo regime de tributação a partir de 01 de Julho de 2007; com a implantação 

do novo Estatuto Nacional da Microempresa - ME e da Empresa de Pequeno Porte – EPP. 

Alterou também outros dispositivos legais, inclusive e, por exemplo, na Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT e no acesso à justiça. 

Reza a Constituição Federal, que cabe a Lei Complementar à constituição a definição 

de tratamento diferenciado e favorecido para as Microempresas e para as Empresas de 

Pequeno Porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no 

art. 155, II (ICMS), das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13 (Contribuições 

Sociais), e da contribuição a que se refere o art. 239 (PIS e Seguro Desemprego). 

Foram, a princípio, identificadas muitas vantagens com o estabelecimento deste novo 

regime diferenciado, que deveria favorecer às Microempresas - MEs e Empresas de Pequeno 

Porte – EPPs no âmbito dos poderes da união, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios. Sobretudo porque identificou-se serem elas responsáveis por aproximadamente 

99,2% (noventa e nove vírgula vinte por cento) do número total de empresas formais, por 

57,2% (cinquenta e sete virgula vinte por cento) dos empregos totais e 26,0% (vinte e seis por 

cento) da massa salarial do País; segundo o Boletim Estatístico de Micro e Pequenas 

Empresas elaborado pelo Sebrae no primeiro semestre de 2005. É justamente por estes 

motivos que estas empresas são merecedoras de um tratamento diferenciado com redução da 

carga tributária; menos burocracia na apuração de tributos, no cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e acessórias; entre outras vantagens, como por exemplo, o acesso 

ao crédito; este também carecendo de uma maior atenção. Vale salientar que segundo o 

mesmo Boletim do Sebrae, apesar de serem a maioria das empresas criadas, são em verdade 

frágeis por apresentarem taxa de mortalidade de 56% (cinquenta e seis por cento) com até 5 

(cinco) anos de existência, o dado é assombroso. 

 O enquadramento formatado na Lei Complementar no. 123 de 2006 é baseado, em 

resumo, na atividade (comércio, indústria e serviços) e no montante de faturamento anual. As 

Microempresas ou equiparadas a estas, são as que possuírem no ano-calendário receita bruta 

igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e as Empresas de Pequeno 

Porte – EPPs ou equiparadas a estas, são aquelas que possuírem no ano-calendário receita 

bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) até o montante igual ou inferior 

a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). Para além de outras regras 

estabelecidas na mencionada lei, que se não observadas, podem expulsar do enquadramento 

os beneficiários. 

     Percebe-se que o legislador buscou gerar alternativas para que os níveis de 

recolhimento fossem cotejados em tabelas com níveis máximos de tributação, 

progressivamente, respeitando o segmento: industrial, serviços e comercial, na forma de 

anexos à lei que sofre revisão dos limites periodicamente. 

Constata-se; que desde a aplicação deste tratamento diferenciado e favorecido 

dispensado às Microempresas - MEs e Empresas de Pequeno Porte – EPPs, houve um 

crescimento importante na arrecadação no âmbito da união, estados, DF e municípios, com a 

consequente formalização deste segmento empresarial, segundo dados do SEBRAE e da RFB 

– Receita Federal do Brasil através dos Boletins do Comitê Gestor até 2010.  

Este crescimento expressivo também foi, em parte, motivado pela economia mundial, 

capitaneadas pelos países emergentes – China, Índia, Russia, Africa do Sul e Brasil - e que 

podem apresentar uma rota diversa em face da crise mundial instalada e eclodida a partir de 

2008, com a bolha dos papeis sem lastro denominados de sub-prime, proliferados no mundo, 

em especial adquiridos por bancos de investimentos e fundos de pensão, a partir de bens 



 

 

imobiliários com valores irreais; amplamente divulgadas na imprensa internacional e 

nacional, como por exemplo na Revista “gentequeeduca” da editora Abril 

(www.revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/causou-crise-economica-mundial-

470382.html). Ressalvada a hipótese deste “choque” na economia mundial poder causar 

alguma alteração desta tendência, e a julgar que fossem mantidas as condições anteriores de 

crescimento, os governos estaduais estavam, e continuam a despeito da crise, ampliando a sua 

carga tributária.  

Em algum momento pode-se ter um efeito inverso ao almejado pelo legislador federal 

ordinário, como por exemplo: a busca da informalização, evasão fiscal deliberada, diminuição 

da competitividade das MEs e EPPs, resultando no perecimento de muitas delas, ceifando 

empregos, concentrando as operações nas médias e grandes empresas, pelas dificuldades de 

competição e sobrevivência. 

 O aumento da carga tributária estadual, mais especificamente do ICMS – Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, deve-se pela expansão indiscriminada do 

instituto da substituição tributária, onde este tributo é cobrado de forma antecipada, com 

margens estipuladas sem critérios transparentes ou no mínimo questionáveis, sem 

compromisso com a realidade mercadológica, conforme constatou-se no 18º. Congresso 

Brasileiro de Contabilidade na Cidade de Gramado apresentado pelo SINDCONT – Sindicato 

dos Contabilistas do Estado de São Paulo, onde este assunto foi amplamente debatido pelos 

contadores, contabilistas e advogados, com maior realce para o mercado de autopeças onde o 

MVA – Margem de Valor Agregado não corresponde a pratica do mercado, e que estudos 

segmentados também se demonstraram carentes de atenção tal como os de bricolagem, 

eletricos, eletrônicos e material de construção. Por vezes, não se observa que um mesmo 

produto é manufaturado por vários fabricantes e possuem naturalmente estruturas de custo 

diferenciadas, formatos diferentes, devendo-se pelo menos fazer uma ponderação sobre a 

participação de mercado de cada fabricante ou comerciante para a partir desta média 

estabelecer uma agregação de preço mais justa e dentro da realidade.  

 Assim, a proposta do artigo será de analisar alguns aspectos prejudiciais ligados a 

substituição tributária, e lançar algumas alternativas que não afetem a eficiência dos estados 

da federação; contudo, possibilite assegurar a competitividade das microempresas e empresas 

de pequeno porte, restabelecendo o equilíbrio tributário e o efeito pretendido pelo legislador. 

 O estudo está dividido cinco partes, iniciando-se por esta breve introdução, passando 

pelo referencial teórico que serviu de suporte, aspectos metodológicos e pesquisas, discussões 

e resultados, e finalmente as considerações finais e conclusivas. 

 
2.REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Para a realização das diversas funções administrativas do Estado de caráter político, 

social e econômico, necessita este gerir os recursos materiais e humanos, assegurando a 

governança. Neste particular, igualmente a um ente privado, o Estado utiliza-se da função 

financeira como atividade meio para se chegar aos seus fins, gerindo os ingressos e aplicação 

dos recursos monetários. ( DENARI, 2008, p. 3 e 4). 

 O presente trabalho concentra-se na geração das Receitas Públicas, no que diz respeito 

estritamente aos tributos, pois existe ainda a geração de outras rendas pagas à Administração 

Pública nas suas diversas esferas, tais como rendas da atividade econômica (não restituíveis), 

caução, fianças e empréstimos públicos (restituíveis).  

O renomado escritor e jurista Alimomar Baleeiro, em sua obra Uma Introdução à 

Ciência das Finanças considera as Receitas, em stricto sensu, apenas aquelas que uma vez 

recolhidas aos cofres públicos não mais são passíveis de restituição e integram em definitivo o 



 

 

patrimônio do ente Estatal. Nos ensina o Dr. Aliomar Baleeiro ( BALEEIRO, 1981, p. 130): 

“receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem quaisquer reservas, 

condições ou correspondência no passivo vem acrescer o seu vulto como elemento novo e 

positivo”.  

Concluí-se, ao cabo, pelas lições de Aliomar Baleeiro e também reforçada na obra de 

Ricardo Alexandre (ALEXANDRE, 2013, p. 4 a 6), que toda Receita é uma Entrada, mas 

nem toda Entrada é uma Receita, vide abaixo a classificação pacificada pela doutrina e 

capitaneada pelos autores citados acima: 

 

Receita Pública (amplo sensu): 

I- Entradas ou Ingressos 

II- Receitas (stricto sensu)  

1- Originárias: 

a) Patrimoniais (preço quase privado) 

b) Empresariais (preço público) 

 

2- Derivadas 

a) Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias; 

b) Contribuições Parafiscais e os Empréstimos Compulsórios. 

 

Considerar-se-á apenas às Receitas Derivadas no artigo em apreço, que são estipuladas 

de forma coercitivas pelo Estado, unilateral, fundado no jus imperii, ou seja, no Poder de 

Império do Estado, oriunda do patrimônio alheio, em nome do bem comum.  

Aporta-se três características básicas no tocante a tributo de forma geral segundo a 

obra de Ricardo Alexandre (ALEXANDRE, 2013, p. 14 a 15): a) devidos a um ente público, 

b) funda-se no Poder Político de Império do Estado, e c) visam à obtenção de recursos 

monetários ou financeiros para promoção do bem comum.  

Considera-se tributo, um termo mais amplo, pois engloba pelo próprio CTN – Codigo 

Tributário Nacional, artigo 5º, o que segue: Os tributos são impostos, taxas e contribuições de 

melhoria. Nossa maior atenção repousará sobre os impostos, definido na Lei 5.172 de 25 de 

Outubro de 1966 (CTN – Código Tributário Nacional), no seu artigo 16º a seguinte definição 

legal: 
Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de 

qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

 

2.1. Sistema Tributário no Brasil 

 

Para o Aurélio Buarque de Holanda, sistema possui vários significados, mas pode ser 

entendido como “tudo aquilo que é criado, que evoluiu ou morre” ( Dicionário Aurélio On 

Line, consultado em 05/04/2015 as 17:45h - <http://dicionariodoaurelio.com/sistema>). No 

sentido tributário observa-se que o sistema está em constante evolução, e representa o 

conjunto de tributos estabelecidos de forma ordenada, por um rol de normas jurídicas que 

disciplinam o poder impositivo do Estado consignados na Constituição de 1988 e no Código 

Tributário Nacional, estabelecendo regras que necessitam estarem em perfeita harmonia com 

o ordenamento jurídico, que regula a instituição dos tributos e relação entre a união, os 

estados federados, Distrito Federal e os municípios, relativos aos valores arrecadados. 

 O modelo atual contido de forma genérica na Carta Magna de 1988, estão cotejados 

nos artigos 145 à 162, 195 e 239, e resume o Sistema Tributário Nacional com apoio do 

Código Tributário Nacional. 

 O Sistema Tributário Nacional está assente no processo legislativo, que compreende o 

conjunto da seguinte estrutura hierárquica normativa: Constituição e suas emendas; Leis 



 

 

Complementares; Resolução do Senado Federal; Leis Ordinárias nas esferas federais, 

estaduais e municipais; Medidas Provisórias; Tratados e Convenções Internacionais acatadas 

no ordenamento; e por fim os Decretos, Portarias, Circulares, Instruções Normativas e 

Consultas, conforme normas estabelecidas na propria Constituição em vigor realtivo a esta 

hierarquia jurídica.  

Acentua-se que a Lei Constitucional é a fundação de todo sistema tributário nacional, 

onde se estabelece todo o embasamento jurídico, definem as espécies tributárias, as cobranças 

e a sua distribuição pelos entes (união, estados, DF e os municípios). 

 

2.2. Fato Gerador 

 

O fato gerador é um comando definido em lei, hipotético e abstrato, que descreve um 

fato com significação econômica, no qual será cobrado o tributo. Ensina-nos o Dr. Denari 

(DENARI, 2008, p. 187) ao definir o fato gerador como “um evento de conteúdo econômico, 

previamente descrito e tipificado na lei tributária, cuja concreta realização determina o 

nascimento da obrigação de pagar tributo”.  

Encontra-se em plena consonância com o artigo 114 do CTN – Código Tributário 

Nacional (Lei 5.172 de 25 de Outubro de 1966), que estipula o fato gerador como sendo uma 

situação definida em lei como necessária e suficiente a ocorrência do evento tributário. 

Ricardo Alexandre define ainda em forma de equação que “Hipotese de incidência + Fato 

gerador = Obrigação tributária” (ALEXANDRE, 2013, p. 262).  

 

2.3. Sujeição Passiva e a Substituição tributária 

 

Estabelece a Lei que criou o CTN (1966), a sujeição passiva da obrigação tributária, 

toda aquela a quem recai o encargo ou a responsabilidade de honrar o pagamento do tributo, 

suas penalidades e obrigações acessórias, inclusive aquele que assume a obrigação legal de 

substituir as operações anteriores (“para trás” – ex. produtor rural pela indústria) e 

subsequentes (“para frente” – ex. os fabricantes de cigarros, veículos e de bebidas pelos seus 

clientes comerciantes). Como se percebe o CTN de 1966 admite duas espécies de sujeição 

passiva: direta e indireta. Na direta estão albergados o contribuinte propriamente dito e o 

substituto tributário, a este equiparado para satisfazer a obrigação; e na indireta o responsável 

tributário é o sucessor; consignado no art. 128 do CTN. 
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a 

responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da 

respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em 

caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 

 

 Os estados federados para fazer face aplicabilidade do instituto da substituição 

tributária implementaram a Margem de Valor Agregado e posteriormente criaram as MVAA 

– Margem de Valor Agregado Ajustada a partir de 01/01/2013 com apoio do Senado Federal 

(Resolução do Senado Federal 13/2012); promovendo um ajuste para as alíquotas externas, ou 

seja, estabelecendo a MVA Ajustada para as mercadorias que vierem de fora do estado. 

Tomemos o exemplo da própria Secretaria de Fazenda de Minas Gerais 

<http://www.fazenda.mg.gov.br/noticias/SubstituicaoTributariaAjustedeMVA.htm> e com 

este expediente incrementaram um substancial crescimento na arrecadação: 
Subitem 24.1.17, Parte 2, Anexo XV – Xampu (NBM/SH 3305.10.00);  MVA-ST original = 

31%, com Alíquota Interestadual (ALQ Inter) = 4% e Alíquota Interna   (ALQ Intra) =  25%. 

Onde teremos A = (1 + MVA-ST original), sendo A = (1 + 0,31) onde A = 1,31 significando a 

MVA do Anexo XV; e ajustada por B = (1 - ALQ inter) / (1 - ALQ intra), onde B = (1 – 0,04) / 

(1 – 0,25), assim temos B = 0,96 / 0,75 resultando num ajuste de B = 1,28. MVA Ajustada 

seria = ((A x B) – 1) x 100= ((1,31 x 1,28) – 1) x 100 resultando em = 67,68%. (grifo nosso) 



 

 

 

2.4. Constituição Federal e a Lei Complementar n° 123/2006 

 

Os artigos 146 e 179 da Constituição Federal de 1988, instituiram a obrigação da 

união, os estados, o Distrito Federal e os municípios de apoiarem as Microempresas e as 

Empresas de Pequeno Porte. A primeira tentativa bem formatada foi introduzida pela Lei 

9.317 - 1996 e mais recentemente evoluiu para a Lei Complementar no. 123, publicada em 14 

de Dezembro de 2006 vigorando no ano seguinte e recebendo constantes alterações desde 

então. O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições pelas 

empresas em questão, denominado informalmente pela Receita Federal do Brasil como 

SIMPLES NACIONAL.  

Em síntese, este novo estatuto, vem simplificar o recolhimento dos tributos, 

unificando-os alguns impostos e contribuições, estratificando o pagamento consoante ao ramo 

de atividade e também ao faturamento, como seja: a receita bruta anual igual ou inferior a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para as microempresas e a receita bruta acima de 

R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e 

seiscentos mil reais) para as empresas de pequeno porte; para os ramos da indústria, comércio 

e serviços, (Lei Complementar 123, art. 3º). 

Havia ainda o intuito de aplicar-se um tratamento diferenciado, especialmente quanto 

à carga tributária das microempresas e empresas de pequeno porte, estipulado na própria Lei 

Complementar no. 123, artigo 1º e seguintes, contudo os estados da federação adotaram 

indiscriminadamente o expediente de promover a ampliação da base tributária com a 

ampliação da Substituição Tributária, antecipando a cobrança de ICMS – Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e isto vem aumentando a carga tributária e 

comprometendo a competitividade deste segmento (ME e EPP).  

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS E PESQUISA 

 

 Trabalhou-se com as tabelas dos anexos da Lei Complementar 123 e com os métodos 

de apuração de impostos de empresas fora do regime do SIMPLES NACIONAL fazendo a 

confrontação se a apuração seria vantajosa no sistema Normal ou no Simples, em relação ao 

ICMS no modelo de tributação pura, ou seja, sem antecipação por Substituição Tributária. 

 Coletamos também, com base no Anexo XV do Regulamento de ICMS-RICMS do 

estado de Minas Gerais, que trata da Substituição Tributária, nos anos de 2008 e 2009, nos 

seguintes ramos: Material de Construção, Eletroeletrônicos, Elétricos, Bricolagem entre 

outros para verificar em relação ao preço praticado se havia racional técnico para a 

estipulação das MVA – Margem de Valor Agregado em sitonia com a prática mercadológica, 

tendo em vista que empresários e contadores costumam divergir das metodologias aplicadas 

pelos estados federados, para além que tal situação agrava-se de ano para ano, com o aumento 

indireto dos impostos através do incremento das Margens de Valor Agregado. 

 Por fim, enquanto a Refoma Tributária não avança, traçamos algumas propostas 

paliativas para diminuição de possiveis afrontas a Constituição Federal e a Lei Complementar 

n. 123/2006. 

 

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS OBTIDOS 
 

 Tomando-se por base uma empresa no Regime Normal, considerando aproveitamento 

dos créditos de ICMS pela compra e débito do mesmo imposto pela venda, em confrontação 



 

 

outra empresa tributada pelo SIMPLES NACIONAL onde não existe a vantagem tributária do 

crédito, teremos: 

   

4.1. Apuração do ICMS – Tributação Normal  x  Tributação p/ Simples Nacional 
 
                                                                  Tabela 01 

Itens Normal  % Simples % 

Compra 100,00   100,00   

Credito ICMS 18,00   0,00   

          

CMV 82,00   100,00   

Valor agregado ou 

Markup 82,00  100,00% 64,00   64,00% 

          

Preço de Venda 164,00   164,00   

          

ICMS Venda 18% 29,52   6,48   

ICMS Compra (18,00)   0,00    

          

Liquido ICMS 11,52 7,02% 6,48 3,95% 

              Fonte: Autores 

 

A princípio, percebe-se que as empresas no sistema Normal de tributação pagam 

percentualmente mais ICMS que as empresas enquadradas no Simples Nacional, embora 

tenham vantagens no custo do produto pelo crédito recebido no momento da venda, se 

somarmos no caso do Simples Nacional o imposto não creditado teremos 24,48% 

(18%+6,48% sobre a compra) contra 11,52% do sistema Normal de tributação, todos em 

relação ao valor de aquisição ou base 100. Implicando numa menor carga tributária no sistema 

Normal, vejamos como se comporta o aspecto competitivo das empresas: 

 

4.2. Demonstrativo de Resultado 
 

Tabela 02 

Itens Normal  % Simples % 

Venda 164,00  100,00% 164,00 100,00% 

CMV 82,00    50,00% 100,00   60,98% 

ICMS  11,52      7,02% 6,48    3,95% 

Margem Bruta 70,48 42,98% 57,52  35,07% 

      Fonte: Autores 

 

Comprova-se que numa mesma base 100 de compra e com o mesmo preço de venda, 

as empresas no sistema de escrituração Normal (crédito e débito) levam uma importante 

vantagem em relação às empresas do Simples Nacional de aproximadamente de 23% na 

Margem Bruta (35,07% no Simples para 42,98% no Normal), porque as empresas deste 

último segmento não possuem o crédito de 18% e pagam mais 3,95% (6,48% +18% s/ base 

100), ou seja, arcam com 24,48% de ICMS contra 11,52% das empresas em regime normal, 

o dobro de diferença em relação ao valor da compra. A julgar apenas pelo ICMS não haveria 

nenhuma adesão ao SIMPLES NACIONAL, pois na modalidade de tributar na saída para 

venda o ICMS custa mais ao segmento das microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

4.3. Constitucionalidade da Substituição Tributária 
 



 

 

A Constitucionalidade da Substituição Tributária dividiu inúmeros e renomados 

advogados tributaristas no país por algum tempo, para estes juristas havia com a introdução 

do § 7º do artigo 150 da CF (emenda 3/93) que prevê atribuição a sujeito passivo de obrigação 

tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato 

gerador ocorre a posteriori – apresenta um ferimento no princípio da legalidade para aqueles 

que acreditavam na inconstitucionalidade; por tratar-se de matéria vedada em âmbito 

revisional da CF, sendo um direito reservado ao contribuinte (direitos e garantias individuais 

– art. 60, § 4º. IV), e também para outros houve afronta ao principio da vedação ao confisco. 

Contudo o STJ e STF já se posicionaram a favor da Constitucionalidade da emenda no. 3/93, 

em um caso concreto de uma concessionária de veículos (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade no. 1815), numa decisão com contornos muito mais políticos do que 

jurídicos; o argumento do Ministro Relator Ilmar Galvão do STF – Supremo Tribunal Federal 

foi de que a Substituição Tributária “evita a sonegação e auxilia a fiscalização”. 

Existe ainda uma outra tese de inconstitucionalidade relativa a substituição tributária 

contida na Lei Complementar no. 123 (art. 13, §, XIII), inerentes à simplificação apregoada 

pelo SIMPLES NACIONAL, pois não há o aproveitamento dos créditos das operações 

anteriores e fere o principio da não cumulatividade, resultando numa dupla oneração (MELO, 

José Eduardo Soares de. ICMS – Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2008, p. 196 a 200). 

O direito dos microempresários e dos empresários de pequeno porte foram atingidos pela 

desproporcionalidade, ou seja, pelo tratamento desfavorecido, contrariando o desejo do 

legislador constitucional. 

 

4.4. Efeitos as Microempresas – MEs e Empresas de Pequeno Porte – EPPs 
 

 Os efeitos da Lei Complementar no. 123 foram positivos de um modo geral para a 

simplificação dos recolhimentos dos tributos, embora ainda persista uma série de burocracias 

e informações acessórias conflitantes que podem causar a exclusão do regime diferenciado 

dos empresários em falta e trazê-los novamente a informalidade, que o estatuto tanto quis 

evitar. 

Contudo, constatam-se com perplexidade alguns efeitos nefastos criados a partir da 

ampliação da base tributária, através de um amplo estudo realizado pelo Sindicato dos 

Contabilistas do estado São Paulo, através de pesquisa realizada e apresentada no 18º. 

Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado na Cidade de Gramado no ano de 2008. 

 <site Micro Pequenas Empresas –www.microepequenasempresas.com.br/substituicao-

tributaria-penaliza-mpes/> com o acesso em 03/10/2008; onde de forma voraz a substituição 

tributária, que vem trazendo para uma vala comum todas as empresas (normal e simples 

nacional), quando se trata do recolhimento do ICMS por antecipação, os Microempresários e 

os Empresários de Pequeno Porte por seu turno sofrem por ausência de proteção. O aspecto da 

competitividade que o legislador se esforçou para assegurar as micro e pequenas empresas foi 

levada pela enxurrada de decretos com ampliação dos produtos substituídos pelas indústrias, 

comerciantes e distribuidores pelos estados federados, processo habilmente iniciado em São 

Paulo e Minas Gerais, alastrando Brasil a fora.  

Comprova-se, na sua grande maioria pelo estudo acima referenciado e publicado no 

18º. Congresso Brasileiro de Contabilidade na Cidade de Gramado, que a estipulação dos 

valores agregados ou markup para efeito da cobrança antecipada, estão fora da realidade, sem 

respeitar o porte do fabricante, preço praticado, especificação do produto (modelo) e a sua 

destinação. Realizou-se, através dos autores do presente artigo, uma pesquisa na cidade de 

Uberlândia, de alguns produtos envolvendo os setores de material de construção, bricolagem e 

utilidades do lar e constatou-se que existem várias mercadorias com discrepância entre a 

MVA (Margem de valor agregado) constantes do anexo XV do Regulamento do ICMS do 

http://www.microepequenasempresas.com.br/substituicao-tributaria-penaliza-mpes/
http://www.microepequenasempresas.com.br/substituicao-tributaria-penaliza-mpes/


 

 

estado de Minas Gerais, e o que é praticado pelos comerciantes pesquisados em 2008 e 2009 

que ora relatamos em parte, sem observar nesses resultados os efeitos que vigoraram a partir 

de 2013 da MVAA (Margem de valor agregado ajustada ) muito mais gravoso, como seja:  

 
Tabela 03 

Descrição Custo Preço CMV 

Margem 

Real 

MVA - 

Anexo XV Dif. 

PORTA 

DETERG/ESPONJA 

GLUB NT M-PLAS   8,86 10,91 81,16 18,84 35 (16,16) 

CESTA 

ORGANIZADORA 

187X140X63MM 2,83 3,49 80,98 19,02 35 (15,98) 

FERRO SECO CLASSIC 

ALUM. 220V MALLO 38,91 49,90 77,98 22,02 27 (4,98) 

CABIDE DE ACO INOX 

C/ADESIVO CT/06 4,50 5,90 76,23 23,77 35 (11,23) 

VARAL CHAO C/ASAS 

LAT.ALUM.SECALUX 70,43 92,50 76,14 23,86 35 (11,14) 

REPARO VALV.HYDRA 

MAX 4686325 DECA 19,63 25,90 75,79 24,21 35 (10,79) 

VARAL CHAO DE 

ALUMININIO SECALUX 55,79 74,90 74,49 25,51 35 (9,49) 

LIXA MADEIRA GRANA 

60 3M  0,36 0,49 72,92 27,08 35 (7,92) 

REPARO VALV11/2 

LX/MAST.4686924 DEC 13,19 18,90 69,78 30,22 35 (4,78) 

DISJUNTOR BIPOLAR 

30A LORENZET 23,89 34,50 69,24 30,76 35 (4,24) 

CONECTOR HASTE 

COBREADA 5/8" 1,31 1,90 68,78 31,22 35 (3,78) 

TORNEIRA MAXI 

ELET.5500W220V LOR 47,49 69,91 67,93 32,07 35 (2,93) 

LAMPADA ELET.20W  6,45 9,50 67,89 32,11 40 (7,89) 

DUCHA BELLO BANHO 

5500W220V BC LORE 23,56 34,89 67,52 32,48 35 (2,52) 

      Fonte: Anexo XV – RICMS/MG - Autores. 

 

Toma-se, por exemplo, dois comerciantes hipotéticos “A” (supermercadista – grande 

porte) e “B” (varejista de bairro - microempresa) com portes diferentes, sem concorrentes, 

dominando o mercado e preços finais distintos, a julgar que ambos os comerciantes 

conseguem ter um custo igual, por hipótese R$ 0,50. Tem-se, por exemplo, na situação no. 1: 

“A” com 80% do mercado e um preço final de R$ 4,00 e “B” possui que apenas 20% do 

mercado e preço final de R$ 1,00. Certamente na sua grande maioria não é feita uma média 

ponderada que resultaria num preço médio de venda de R$ 3,40 [( 80% x R$ 4,00)  + ( 20% x 

R$ 1,00)]; e numa situação no. 2: se fosse o inverso teríamos R$ 1,60 [(80% x R$ 1,00) + 

(20% x R$ 4,00)].   

Constata-se que em ambos os casos seria injusto estabelecer o maior preço, ou seja, de 

R$ 4,00 e consequentemente a maior margem para produtos diferentes, ainda mais gravosas 

no segundo caso do hipotético do varejista, que naturalmente deverá aumentar o seu preço 

para sobreviver.  

Conclui-se que como tais critérios dos governos estaduais não são transparentes, haja 

vista que o contribuinte não participa das decisões e pesquisas das margens de valor agregado; 

e por vezes, na prática, são maiores as margens de valor agregado que a realidade da 

comercialização; como acontece com o segmento de construção civil, informática, 



 

 

eletrônicos, artigos de cozinha e utilidades para o lar, entabulado na pesquisa referenciada no 

Anexo XV nos anos de 2008 e 2009 realizada pelos autores do artigo em apreço. Assim é 

possivel inferir que se baseiam no maior preço praticado, sem levar em conta a marcação 

agregada média ou a realidade de mercado. Verifica-se um expressivo crescimento na carga 

tributária, com o instituto da Substituição Tributária, de forma deliberada. 

Ao comparar-se, por exemplo, uma empresa comercial, que fatura anualmente R$ 

3.600.000,00 – com enquadramento no SIMPLES NACIONAL conforme artigo 3º da Lei 

Complementar no. 123, e pagaria no máximo 3,95% de ICMS na tributação, poderá chegar a 

quase ao dobro com a substituição tributária, em termos médios, e por vezes mais que o 

dobro, dependendo da margem agregada, vide a tabela abaixo, com algumas faixas de 

margens agregadas e seus respectivos acréscimos se dentro do estado, como sejam: 

 
Tabela 04 

Base Vlr. 

Margem 

de Valor 

Agregado 

Valor 

c/MA 

ICMS 

Antecipado 

ICMS 

Normal 

ICMS 

ST 

% 

Acréscimo 

tributação 

100,00 10% 110,00 19,80 18,00 1,80 1,64% 

100,00 15% 115,00 20,70 18,00 2,70 2,35% 

100,00 20% 120,00 21,60 18,00 3,60 3,00% 

100,00 25% 125,00 22,50 18,00 4,50 3,60% 

100,00 30% 130,00 23,40 18,00 5,40 4,15% 

100,00 35% 135,00 24,30 18,00 6,30 4,67% 

100,00 40% 140,00 25,20 18,00 7,20 5,14% 

100,00 45% 145,00 26,10 18,00 8,10 5,59% 

100,00 50% 150,00 27,00 18,00 9,00 6,00% 

100,00 55% 155,00 27,90 18,00 9,90 6,39% 

100,00 60% 160,00 28,80 18,00 10,80 6,75% 

100,00 65% 165,00 29,70 18,00 11,70 7,09% 

100,00 70% 170,00 30,60 18,00 12,60 7,41% 

100,00 75% 175,00 31,50 18,00 13,50 7,71% 

100,00 80% 180,00 32,40 18,00 14,40 8,00% 

100,00 85% 185,00 33,30 18,00 15,30 8,27% 

100,00 90% 190,00 34,20 18,00 16,20 8,53% 

100,00 95% 195,00 35,10 18,00 17,10 8,77% 

100,00 100% 200,00 36,00 18,00 18,00 9,00% 

Fonte: Autores. 

        

Conclui-se, portanto, que numa marcação variando entre 30% a 100% o acréscimo 

médio é quase o dobro do ICMS devido pelo regime diferenciado e em alguns casos mais que 

o dobro, retirando o objetivo do legislador federal de proteger as microempresas e empresas 

de pequeno porte, e que será tanto maior a diferença quanto menor for o enquadramento 

empresarial, em face da Substituição Tributária; atingindo o segmento de forma 

desproporcional, que deveriam ser favorecidos pelo comando constitucional. 

Pensa-se que na inclusão da Substituição Tributária na Lei Complementar no. 123 no 

artigo 13 § 1º XIII (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)  consistiu na maior 

fragilidade que certamente não foi o espirito do legislador constitucional, quando, inclusive 

repousa a possibilidade de invocar-se a inconstitucionalidade da lei estadual, como já 

evidenciado, por agressão ao principio protetivo constitucional, mas que por razões políticas 

são manobradas para atender aos estados federados, como aliás ja decidiu a Suprema Corte. 

Ressalta-se ainda uma outra prática que agride a concorrência de forma desleal, 

tomada por algumas grandes redes distribuidoras e de supermercados, possuírem Regimes 

Especiais ou “convênios”, os quais estabelecem como condição para se instalar no estado a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art2


 

 

concessão de alguns benefícios fiscais, por vezes em condições mais diferenciadas e 

favorecidas que as empresas protegidas por lei, quase sempre anunciadas pela imprensa, 

sendo, portanto, fato público e notório, como por exemplo, a manutenção do crédito tributário 

mesmos de produtos ja substituídos tributáriamente. 

Existe ainda outro aspecto envolvendo o estado de Rondônia relativo à questão do 

diferencial de aliquota considerado assunto de repercursão pelo então Ministro Joaquim 

Barbosa do STF – Supremo Tribunal Federal que se aposentou antes de apreciar o assunto, 

deixando ao seu sucessor a tarefa espinhosa de julgar a inconstitucionalidade do diferencial de 

aliquota, alguns estados como o Pará já julgaram a nivel estadual o assunto, conforme acordão 

<http://s.conjur.com.br/dl/acordao-tj-pa-diferencial-icms-empresas.pdf>, considerando a 

inconstitucionalidade da norma estadual. Contudo o assunto deverá ser pacificado em breve 

pela corte suprema.   

 

4.5. Alternativas às penalizações das microeempresas e das empresas de pequeno porte 
 

Não se apregoa, em tempo algum, que o estado fique sem buscar a eficiência 

estabelecida na Constituição Federal, combatendo a sonegação e vislumbrando meios de 

tornar a fiscalização mais eficaz. Reconhece-se, inclusive, que existe a liberdade do legislador 

ordinário para definir os melhores meios de assegurar a eficiência das funções tributárias do 

estado e para determinar, pelo poder a ele conferido, quantos produtos devem incorporar a 

lista de mercadorias cobradas por antecipação, desde que não prejudique as Microempresas e 

as Empresas de Pequeno Porte. 

Entende-se, por outro lado, que para fortalecer uma economia é necessário criar 

mecanismos inteligentes de incentivos aos que se iniciam na jornada empresarial, para que os 

percalços sejam minimizados e que se estabeleça o equilíbrio nas relações com as empresas 

de médio e grande porte; tornando-as competitivas, gerando empregos e rendas, e por vias de 

consequência mais arrecadação. Aliás, é a preocupação que o legislador constitucional quis 

transmitir ao legislador ordinário.   

Diante deste binômio, sente-se o desejo de contribuir a partir de algumas alternativas 

como meio de minimizar o impacto causado pelo legislador dos estados federados, como seja: 

 

4.5.1. Markup competitivo 

 

Esta proposta se desdobra em duas sugestões, quais sejam: 

 

a) ICMS Normal X SIMPLES NACIONAL – Como vimos, com mesmo preço de 

compra e venda, as empresas do sistema de apuração normal ainda apresentam uma 

vantagem competitiva em relação ao SIMPLES NACIONAL, na ordem de 23% na 

margem bruta. A proposta implicaria na aplicação de um redutor de alíquota com 

objetivo de garantir o mesmo resultado das empresas normais ou pelo menos mais 

competitivo, assim considerando-se o exemplo anterior resultaria numa alíquota zero 

ou a não cobrança do ICMS no SIMPLES NACIONAL. Entende-se a dificuldade dos 

governos estaduais considerarem esta proposta palatável, assim de forma a remediar, 

embora não corrija a distorção; pensa-se ainda que a aplicação de isenção do IRPJ para 

o SIMPLES NACIONAL seria uma alternativa simpática e bem vinda, assim como a 

eliminação da cobrança do FGTS como forma de incentivar o emprego. 

b) Substituição Tributária SIMPLES NACIONAL – A proposta a seguir consiste em 

se possuir duas faixas de substituição tributária, uma para as empresas no sistema de 

Tributação Normal e outra para o SIMPLES NACIONAL com redução média de 50% 

no percentual de agregação ou markup, variando com faixas, como seja: 

http://s.conjur.com.br/dl/acordao-tj-pa-diferencial-icms-empresas.pdf


 

 

 
Tabela 05 

Base Vlr. 

M. 

Agregada 

Valor 

c/MA 

ICMS 

Antec. 

ICMS 

Normal 

ICMS 

ST 

% 

Acréscimo 

C/ 

Redutor 

100,00 10% 110,00 19,80 18,00 1,80 1,64% 0,00% 

100,00 15% 115,00 20,70 18,00 2,70 2,35% 0,00% 

100,00 20% 120,00 21,60 18,00 3,60 3,00% 0,00% 

100,00 25% 125,00 22,50 18,00 4,50 3,60% 0,00% 

100,00 30% 130,00 23,40 18,00 5,40 4,15% 2,08% 

100,00 35% 135,00 24,30 18,00 6,30 4,67% 2,33% 

100,00 40% 140,00 25,20 18,00 7,20 5,14% 2,57% 

100,00 45% 145,00 26,10 18,00 8,10 5,59% 2,79% 

100,00 50% 150,00 27,00 18,00 9,00 6,00% 3,00% 

100,00 55% 155,00 27,90 18,00 9,90 6,39% 3,19% 

100,00 60% 160,00 28,80 18,00 10,80 6,75% 3,38% 

100,00 65% 165,00 29,70 18,00 11,70 7,09% 3,55% 

100,00 70% 170,00 30,60 18,00 12,60 7,41% 3,71% 

100,00 75% 175,00 31,50 18,00 13,50 7,71% 3,86% 

100,00 80% 180,00 32,40 18,00 14,40 8,00% 4,00% 

100,00 85% 185,00 33,30 18,00 15,30 8,27% 4,14% 

100,00 90% 190,00 34,20 18,00 16,20 8,53% 4,26% 

100,00 95% 195,00 35,10 18,00 17,10 8,77% 4,38% 

100,00 100% 200,00 36,00 18,00 18,00 9,00% 4,50% 

               Fonte: Autores. 

 

Esta compensação iria assegurar a constitucionalidade da lei, agregando a 

proporcionalidade ao sistema de Substituição Tributária.  

Outra forma, com vistas a simplificar, seria ajustar ao percentual máximo de cobrança 

da última faixa do SIMPLES NACIONAL para os casos de substituição tributária, ou seja, o 

máximo de 3,95% para os casos de ICMS substituto, sempre que o percentual de agregação 

fosse superior ao resultado obtido pela alíquota máxima, algo como 78,1% de markup. Este 

dispositivo iria garantir que nenhuma empresa recolheria o ICMS acima dos níveis 

estipulados na Lei Complementar no. 123, e iria assegurar um tratamento diferenciado e 

favorecido em relação às empresas do regime normal, preservando-se o principio da 

proporcionalidade. 

Promover ainda a revisão das margens agregadas atuais com base em sugestões dos 

contribuintes, e para novas criar grupos de estudos com empresários do ramo industrial e do 

comércio.  

 

4.5.2. Regras de incentivo as atividades 

 

Constituem regras de incentivos às atividades: 

Primeiramente, o direito à manutenção do crédito nas compras de Microempresas e 

Empresas de pequeno porte. Como já evidenciamos existe a prática nociva das grandes redes 

de Distribuidores e Supermercados de exigirem um desconto de até 25% quando o 

fornecimento é realizado pelas MEs e EPPs, que não existe o direito ao crédito, ceifando a 

competitividade. A proposta consiste em garantir um crédito no percentual limite às empresas 

normais, com consequente tributação pela venda. A prática iria possibilitar uma maior 

competividade ao segmento, sem prejudicar as margens.  

Em seguida, o Princípio Educativo. Esta proposta repousa no fato que muitos 

microempresários e empresários de pequeno porte não possuem condições de contratação de 



 

 

empresas de contabilidade ou consultoria para a orientação da legislação e para o 

cumprimento das obrigações principais e acessórias.  

Diante desta constatação notória, propõe-se que: 

1. O Estado disponibilizasse cartilhas educativas com linguagem acessível e 

montem programas de treinamento para a divulgação das informações, em conjunto 

com o SEBRAE. 

2. Nos cinco primeiros anos de vida, as MEs e as EPPs não fossem multadas, 

efetuando-se apenas o procedimento de denúncia espontânea para o recolhimento, com 

caráter meramente educativo; 

3.    Criar uma ouvidoria para assuntos ligados aos percentuais de agregação, 

quando não corresponderem à realidade das MEs e EPPs. 

Cobrar todos os tributos em uma alíquota única – visando a simplificação passaria 

necessariamente por este tratamento diferenciado, sem grandes exceções como ocorre hoje, 

que a lista da exclusão é maior que a da regra. Pensamos que talvez e por razões de controle 

tributário, apenas a CPMF – Contribuição Provisória s/ Movimentações Financeiras teria que 

ser refletida a luz da evasão fiscal uma exceção, ou dentro do limite de movimentação 

consoante ao faturamento declarado, em que pese não estar em vigor neste momento.  

 

4.5.3. Reforma Tributária 

 

Observam-se, com interesse, os movimentos para a aprovação da nova proposta de 

reforma tributária, sobretudo agora que politicamente se faz necessário para o enfrentamento 

da crise financeira internacional. A maior temática envolve justamente o ICMS com a 

possibilidade de ser substituído por outro tributo de nome IVA – Imposto de Valor Agregado, 

espera-se que o legislador federal corrija as discrepâncias e volte aos trilhos os comandos 

constitucionais, com o objetivo de proteger às MEs e EPPs, com tratamento diferenciado, 

favorecido e proporcional a capacidade contributiva. 

Será infrutífera a reforma tributária que não fundir o ICMS e o IPI num único tributo 

(IVA), pois com isto continuaremos a ter uma gama enorme de impostos e com cargas 

acessórias talvez superiores.   

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 
 

A Constituição Federal defende a livre iniciativa como um dos fundamentos da 

República, neste particular não poderia deixar de prever a proteção as MEs e EPPs; como de 

fato ocorre nas questões trabalhistas, previdenciárias, administrativas, creditícias, legais e 

especialmente na tributária, onde afetam os contribuintes de forma importante, seja com 

recolhimentos dos tributos e seja com as obrigações acessórias muito burocráticas para uma 

classe que não possui meios de atendê-las. 

A emenda constitucional no. 42 de 19 de Dezembro de 2003, com alteração no artigo 

146, inciso III, letra “d” da Constituição Federal de 1988, firmou entendimento que caberia a 

Lei Complementar estabelecer as normas sobre a “definição de tratamento diferenciado e 

favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes 

especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições 

previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.” Consolidou-

se o entendimento entre os doutrinadores, dentre eles Ricardo Alexandre e José Eduardo 

Soares de Melo, que poderá haver uma simplificação ainda maior do que a ocorrida pela Lei 

Complementar no. 123 de 2006, subordinando inclusive os entes federados. Alguns estados 

da federação invocaram que seria uma ofensa ao Pacto Federativo, superado pela via política 



 

 

e pela forma de partilha dos tributos, que os estados e os municípios têm direito, embora o 

assunto já tenha sido pacificado pelo STF há anos.  

O regime normal de tributação do ICMS (débito e crédito) identifica-se que este é 

mais vantajoso que o regime do SIMPLES NACIONAL, como restou demonstrado 

numericamente pelas tabelas 01 e 02, derrubando o princípio de um regime diferenciado 

defendido pelo legislador constitucional. 

Relativamente à questão da Substituição Tributária há previsão legal na Lei 

Complementar no. 123 no artigo 13 § 1º XIII, letra “a” no artigo das exceções. Alguns 

doutrinadores, entre eles José Eduardo Soares de Melo (MELO, José Eduardo Soares de. 

ICMS – Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 2008, p. 173 a 177), com justiça, reclamam 

que as exceções são tantas na lei que deveriam ser a regra para o § 1º do artigo 13, em face de 

abrir um leque muito extenso de outros tributos (incluindo a Substitituição Tributária do 

ICMS) e que neste particular consistiria uma melhor revisão do legislador para simplificar, 

como é o espirito da lei.  

Indiscutivelmente houve uma pequena melhoria com a simplificação das obrigações 

acessórias, contudo é questionável em relação às obrigações principais em face das carências 

já apontadas alhures. Algumas teses de inconstitucionalidades foram levantas perante a lei, 

pois o ônus, ou restrição de direito, que não for adequado, necessário e proporcional em 

sentido estrito para viabilizar a simplificação será inconstitucional, por desproporcionalidade. 

Como, por exemplo, a exclusão do regime unificado de recolhimento, dos tributos 

“antecipados” (art. 13 § 1º XIII), transformando a substituição em recolhimento definitivo, já 

vimos de forma mais gravosa, pois quase duplica o imposto por antecipação; observa-se que a 

empresa no SIMPES NACIONAL deveria recolher apenas na faixa máxima 3,95% sobre a 

Receita, resultando recolher quase o dobro para uma agregação média, podendo mais que 

duplicar noutros casos, sem contar que hoje nos estados de São Paulo e Minas Gerais a 

Substituição Tributária representa mais que 70% em relação a tributação Normal (débito e 

crédito), conforme o RICMS dos respectivos estados e as empresas estudadas na pesquisa 

realizada em 2008 e 2009 realizada pelos autores deste artigo. 

Não houve aqui o cuidado do legislador em respeitar a proporcionalidade e muito 

menos o “tratamento diferenciado e favorecido” no tocante a legislação estadual.   

Verifica-se, dia após dia, que os governos estaduais vêm incluindo novas mercadorias 

no rol de substituição tributária; motivando as pequenas empresas em simular os seus 

recolhimentos no sentido de avaliar se vale a pena ou não ficar no SIMPLES NACIONAL, e 

diminuindo o número de adesões; por outro lado o aumento da carga tributária das 

microempresas e empresas de pequeno porte dá lugar a insatisfação, frustração e muitos se 

encaminham rumo a informalidade e a evasão fiscal, para poder sobreviver. 

Cabe-nos, sociedade organizada, tornar os meios de tributação mais justos e cobrar 

posições mais igualitárias; como disse Rui Barbosa em seu discurso Oração aos Moços, 

quando paraninfo da Faculdade de Direito de São Paulo, como seja: 

“ A regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente aos desiguais, na 

medida em que se desigualam. “Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade 

natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade.” (BARBOSA, 2003, p.19).  

Vê-se que existem desequilíbrios quando o objetivo original era corrigí-los, constata-

se ser possível supri-los; falta capacidade de articulação para exigir-se que as microempresas 

e empresas de pequeno porte não sejam mais penalizadas e a próxima reforma tributária será 

uma excelente oportunidade, que não se pode e nem se deve perder. 
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