
O ESTATUTO DA MICROEMPRESA

O "Estatuto da Microempresa' ora em tramitação no
Congresso Nacional, tem causado polêmicas nos meios especia-
lizados. Realizam-se numerosos simpósios e seminários sobre o
assunto e inúmeras têm sido as emendas sugeridas por órgãos
empresariais e governamentais.

Visando colocar essa questão também a nível técnico, no
âmbito da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, o Dr. Solano
Filardi, especialista no assunto e ativo participante em vários da-
queles simpósios, fez uma exposição para a equipe técnica do
INDICADOR.

Abaixo estão transcritos, em resumo, alguns dos principais
pontos de sua abordagem.

O QUE Ë O ESTATUTO

O Estatuto da Microempresa é um instrumento legal, que foi
apresentado pelo Executivo - mais precisamente pelo Programa Na-
cional de Desburocratização - ao Congresso Nacional com o objeti-
vo de criar isenções para as consideradas microempresas.

Pelo projeto, são consideradas microempresas aquelas com recei-
ta bruta anual inferior a 10 mil ORTNs, que não sejam sociedades por
ações, não tenham participação societária de pessoa jurídica, não ope-
rem no setor de importação e exportação de produtos estrangeiros,
ou no setor de compra, venda e construção de imóveis. Existem
algumas exceções, regulamentadas no projeto, bem como outras
exclusões, de menor importância.

O Estatuto cria isenções fiscais a nível federal, estadual e muni-
cipal.

No caso do 1CM, deixa para cada Estado a fixação de percentuais
de redução do imposto a ser pago. Aqui em Minas, por exemplo, estão
sendo estudados os critérios a serem aplicados, prevendo-se, inclusive,
a redução do limite de receita bruta para o enquadramento como mi-
croempresa, que seria fixado em apenas 5.000 ORTNs e não em
10.000 ORTNs.
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Quanto aos impostos federais, haveria isenções, dentre outros
impostos, no Imposto de Renda de pessoa jurídica, mas não no IPI.

Os impostos municipais também seriam objeto de isenções, a
serem regulamentadas por leis municipais. Belo Horizonte e Curiti-
ba já têm decretos estipulando o que seria microempresa, para efeitos
de isenção de impostos municipais.

Há também outras medidas referentes a isenções, não de impos-
tos, mas de papéis e documentação, exatamente por vir este projeto
do Programa Nacional de Desburocratização. As microempresas fica-
riam isentas de vários papéis e comprovantes legais. Claro que a con-
tabilidade, como tal, apesar de não ser necessária a sua apresentação
ao Fisco, terá que ser mantida, mas, aí, para o controle do próprio
empresário.

PONTOS POLÊMICOS

Existem vários questionamentos ao projeto, uns no plano eco-
nômico e outros de caráter tipicamente profissional, de classe. Exem-
plo destes últimos é o caso dos contabilistas, que estão muito preo-
cupados com a isenção de papéis, pois, com isso, eles poderiam vir a
perder espaço. Nesse caso, acredito que o importante realmente é a
desburocratização e que esta classe seja melhor preparada para prestar
apoio aos empresários das microempresas em termos de contabilida-
de de custos.

Existem também as críticas dos engenheiros, quanto à exclu-
são, no Estatuto, do setor da construção civil. Aí também não sou tão
radical, acho que a inclusão das empresas de construção civil deveria
se restringir somente ao interior, pois lá existem de fato microempre-
sas de construção, familiares, com um mestre de obras e dois ou três
pedreiros. Estas deveriam ser protegidas, pois, do contrário, conti-
nuam no processo, já centenário, de não pagar impostos, ou pouco a
pouco serão esmagadas pelas empresas da capital que já começam a
entrar no interior.

Outra crítica que tem sido feita se refere ao corte abrupto das
isenções a partir das 10.000 ORTNs. Isto fatalmente levaria a que as
empesas evitassem crescer ou a sonegar receitas acima das 10.000
ORTNs para assim sonegar impostos. Em recente seminário, sugeri a
aplicação do critério da "cascata", ou seja, a partir das 10.000 ORTNs
de faturamento, os impostos cresceriam de forma gradativa, até se-
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rem aplicados integralmente, quando o faturamento atingisse um cer-
to limite, digamos 20 ou 30 mil ORTNs. Isto evitaria que uma micro-
empresa recebesse toda a carga tributária apenas por ter aumentado
seu faturamento de 10.000 para 10.001 ORTNs.

Existe ainda a polêmica sobre a época de apuração do fatura-
mento para fins de enquadramento como microempresa. Aí o pro-
blema fundamental é o seguinte: ao final do ano, quando normal-
mente o ano fiscal coincide com o ano gregoriano, é que se faz o cál-
culo do valor do faturamento daquele ano, com base nas ORTNs do
janeiro anterior, significando, devido à alta inflação, que na verdade as
10 mil ORTNs apuradas por este critério em janeiro, equivalem a me-
nos de 5 mil ORTNs do mês de dezembro. Já existe proposta da
FIEMG no sentido de que o cálculo seja feito com base nas ORTNs
de dezembro, o que ampliaria em muito o número de empresas en-
quadradas no Estatuto.

Há também resistências ao Estatuto da Microempresa em
alguns governos de Estado, que temem a redução de suas receitas
via redução de 1CM, argumentando que o governo federal é que de-
veria ser mais penalizado e não os estados e municípios como, se-
gundo estas avaliações, estaria ocorrendo. Recentemente vi uma in-
formação que o governo de Minas perderia 65 bilhões ao mês com a
aplicação do Estatuto da Microempresa. Não conheço os dados reais,
mas isso me parece uma superestimação muito grande. O que se deve
ter claro é que hoje a microempresa não tem condições de pagar im-
postos. Ou paga impostos e se acaba, ou não paga impostos e continua.
Assim, o argumento da perda de arrecadação não me parece relevante,
ainda que possa ser verdadeiro, em termos percentuais, em determina-
dos Estados de economia não muito industrializadas. Mas para Estados
como Minas Gerais não é tão substancial esta perda.

RESISTÊNCIAS: FILOSOFIA DO MODELO BRASILEIRO

Um problema que vejo no Estatuto é a forma como exclui qual-
quer microempresa que participe, ou tenha participação, de pessoa
jurídica. Assim, ficam fechadas, saídas que considero fundamentais
para o pequeno produtor: a coletivização da compra de matérias
primas, do acabamento do produto ou de sua comercialização, atra-
vés da formação de um tipo de cooperativa ou empresa coletiva. Por
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exemplo: em uma cidade com pequenos produtores de calçados,
verifica-se uma perda muito grande de competitividade, devido às
compras de couro em pequena escala e, de repente, estes micropro-
dutores resolvem enfrentar este problema através da compra coopera-
tiva da matéria prima. A partir do momento em que fizeram isto, da
maneira como está posto no projeto de lei, estariam eles impedidos de
se valer do Estatuto da Microempresa: eles e a nova empresa criada.

Acredito que a lei deveria ressalvar os casos de associação no sen-
tido da verticalizaçàb, para aumentar a competitividade das microem-
presas. Deveria ser introduzida, ainda no Congresso, esta ressalva.

Há também um perigo no Estatuto, relativo à maneira como po-
deria passar a ser vista a microempresa pelas autoridades fiscais. O nos-
so Estado sempre teve uma mentalidade fiscalista. Todas as micro-
empresas sempre foram muito perseguidas pela fiscalização até que en-
tramos nesta crise violenta de desemprego e as microempresas passa-
ram a ser toleradas.

Com a aprovação da lei, essa mentalidade poderá tender a reapa-
recer, sob a argumentação de que, existindo o Estatuto da microem-
presa, no se podem tolerar empresas informais. A máquina fiscaliza-
dora do Estado poderá passar a atuar repressivamente sobre as ati-
vidades econômicas informais - a chamada "economia invisível" -
na tentativa de forçar a formalização do setor informal.

Caso isso venha a ocorrer, o que hoje se apresenta como desem-
prego disfarçado e subocupação fatalmente se transformará em desem-
prego aberto, com graves conseqüências políticas e sociais.

A experiência que se tem disso, na Indonésia, foi terrível. Aca-
bou-se com o mercado informal de trabalho, acabou-se com as empre-
sas informais e transformou-se o que era antes subocupação em desem-
prego aberto.

Não acredito que a idéia do Programa Nacional de Desburocra-
tização tenha sido a de forçar a inclusão da "economia invisível" no
setor formal da economia, mas contém este risco. O setor político de-
ve ficar atento.

Finalmente, vale registrar que, apesar do Estatuto, as micro-
empresas continuarão relegadas. Terão, talvez, menos empecilhos
por parte do governo federal, mas não terão muitas vantagens a mais.
Alguns podem considerar que só o fato de o governo não atrapalhar
já ajuda.

Mas o que se percebe é que deverá haver uma reação muito gran-
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de quando da aplicação do Estatuto da Microempresa. Resistências
a partir de fatos simples, como o de técnicos de bancos de desenvol-
vimento que não sabem como analisar o que significaria liqüidez, e
todos estes coeficientes de análise contábil, para uma microempresa,
no caso da concessão de um financiamento. A microempresa, na ver-
dade, não tem como oferecer garantias, a não ser o bom nome do em-
presário. Ora, estes técnicos não estão habituados a uma coisa desta.
No Brasil há muito tempo não existem mais negócios só na base da
confiança no empresário. Hoje, qualquer banco, seja comercial ou de
desenvolvimento, usa e abusa das garantias materiais, que às vezes che-
gam a 1201/o do valor do empréstimo.

Deverá haver resistências também a nível das grandes empresas,
e até das médias empresas, aue temem que a partir do Estatuto as oo-
líticas governamentais passem a dar preferência às microempresas.
Já houve o caso, inclusive, do afastamento de uma das idéias iniciais
do Programa Nacional de Desburocratização, que era o de fixar um
percentual alto, em torno de 2 a 3% do que os bancos aplicam, como
obrigatoriamente destinado às microempresas. Isto não passou no
Ministério da Fazenda, sob a alegação que sua política no momento
seria no sentido da desvinculação de todo e qualquer tipo de emprés-
timo e que, portanto, não poderia vincular este percentual à micro-
empresa.

A microempresa continuará relegada, apesar do Estatuto. O Es-
tatuto sofrerá resistência em sua aplicação. Tudo isso em decorrência
do próprio modelo de desenvolvimento pelo qual se optou, onde a
pequena empresa, o pequeno município, tudo que é pequeno neste
país, é elemento estranho dentro do sistema dominado pelos oligopó-
lios.

A microempresa estará relegada enquanto o "modelo brasileiro"
privilegiar as empresas oligopolistas, os grandes conglomerados finan-
ceiros e os grandes municípios. Esta é a filosofia do modelo.
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