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Microempreendedor Individual – A Importância da Formalização 

 

Resumo 

 

No Brasil, milhões de pessoas trabalham na informalidade, porém esse índice vem 

sofrendo crescente queda. Segundo o artigo “Taxa de Mortalidade manteve 

tendência de queda”, publicado em 27 de Fevereiro de 2014 no site do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a queda no índice de informalidade foi 

observada ao longo do ano de 2013 e está apresentando valor de 33%. Diminuir 

ainda mais esse percentual é o objetivo do Governo Federal com a criação do 

Microempreendedor Individual (MEI) a partir de 2009, essa nova natureza jurídica 

permite que brasileiros que atuam em mais de 470 atividades diferentes de trabalho 

formalizem-se gratuitamente pela internet e passem a ser Microempreendedores 

Individuais, assegurados de benefícios previdenciários recolhendo mensalmente 

uma taxa de 5% do salário mínimo vigente mais um singelo valor referente aos 

impostos de prestação de serviços e comércio dependendo do segmento escolhido. 

A formalização é rápida e pode facilmente ser feita pelo futuro empreendedor que 

deseja se cadastrar nessa natureza jurídica, ao decorrer desse artigo constam 

informações importantes que irão esclarecer e guiar o pequeno empreendedor no 

processo simples e não burocrático que é a formalização. 

 

Introdução 

 

Microempreendedor Individual (MEI) é a denominação dada ao trabalhador 

autônomo que se formaliza como pequeno empresário cujo faturamento anual não 

ultrapasse o valor de R$ 60.000,00, possua um único estabelecimento (não tenha 

filiais), não seja sócio de nenhuma outra empresa e se enquadre nas atividades 

permitidas de acordo com a lei 128/08. 

O MEI possui o Cadastrado Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), que 

facilita a abertura de contas em banco e a solicitação de empréstimos. O MEI não é 

obrigado a emitir a Nota Fiscal para Pessoas Físicas, porém quando realizar vendas 

ou prestar serviços para Pessoas Jurídicas deve emitir a Nota Fiscal de Saída, salvo 

se o comprador/tomador do serviço emitir Nota Fiscal de Entrada. No entanto, as 
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compras realizadas pelo Microempreendedor Individual devem ter sempre o 

documento fiscal.  

O MEI é tributado através do SIMEI um sistema de recolhimento fixo mensal 

dos impostos contidos no Simples Nacional. O valor depende da atividade exercida 

pelo Microempreendedor (Prestação de Serviços R$ 5,00 de ISS; Comércio R$ 1,00 

de ICMS; Seguridade Social R$ 36,20 – 5% do Salário Mínimo – valores referente à 

Janeiro/2014), esse pagamento é feito através da Guia de Recolhimento que é 

entregue via correio ao MEI ou gerada pelo aplicativo PGMEI no Portal do Simples 

Nacional na internet. O MEI é isento do recolhimento de impostos federais como o 

PIS e a COFINS. Através desse recolhimento o MEI tem o direito à aposentadoria 

por idade com valor de um salário mínimo, afastamento pelo INSS, auxílio-doença, 

direito a pensão por morte e auxílio-reclusão para a família e as mulheres têm o 

direito de receber a assistência do salário maternidade, benefícios estes que os 

trabalhadores quando são informais não possuem porque não são contribuintes da 

Previdência Social. Caso o MEI queira se aposentar por tempo de contribuição e não 

por idade, ele deverá recolher um complemento ao INSS. 

O tema Microempreendedor Individual – A Importância da Formalização é 

bastante oportuno para o momento, uma vez que os pequenos negócios crescem 

continuamente no Brasil, segundo uma pesquisa realizada pelo SEBRAE Nacional 

publicada na revista Exame.com, o número de pequenos empreendimentos pode 

chegar a 4,0 milhões em Julho desse ano (2014), portanto é importante que os 

trabalhadores informais conheçam a possibilidade e as vantagens que têm ao se 

tornarem MEI.  

 

Objetivos 

 

Estudar a importância da formalização do trabalhador como Microempreendedor 

Individual e mostrar os benefícios e obrigações que resultarão dessa formalização 

de maneira a incentivar e motivar os trabalhadores informais que a formalização é a 

maneira correta e segura de garantir seu negócio. 

Verificar o procedimento necessário para a formalização do 

Microempreendedor Individual para que ao fim deste trabalho o empreendedor 

esteja consciente da importância e vantagens da formalização. 
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Metodologia  

 

A Metodologia para o desenvolvimento do projeto dar-se-á através da pesquisa em 

livros, artigos publicados em revistas e sites relacionados ao tema. 

 

Desenvolvimento 

 

O trabalhador que deseja formalizar-se deve acessar o Portal do Empreendedor 

(http://www.portaldoempreendedor.gov.br/), um site criado pelo Governo Federal 

onde estão esclarecidas dúvidas e informações necessárias ao MEI. Ao clicar no 

ícone MEI – Microempreendedor Individual na lateral esquerda da página, o futuro 

MEI pode ler pequenos artigos que explicam em detalhes o que é o MEI, as 

atividades permitidas, quanto custa, as alterações quando forem necessárias, dentre 

outros temas que são importantes saber ao se formalizar, destacando que 

primeiramente deve-se verificar se a atividade desejada está enquadrada na 

legislação vigente do MEI.  

 

 

Figura 1 – Site: Portal do Empreendedor 
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 Além de constatar que sua atividade enquadra-se na tabela vigente pela 

legislação do MEI, o trabalhador precisa saber se a prefeitura de sua cidade permite 

que a atividade escolhida seja realizada no local que ele abrirá seu negócio, para 

isso algumas prefeituras disponibilizam um serviço de consulta prévia do local onde 

a atividade será exercida de modo que o empreendedor não se registre num local 

não permitido, porque caso isso aconteça o alvará provisório (180 dias) emitido 

assim que a inscrição no MEI é concluída pode ser cancelado e o empreendedor 

pode se prejudicar com multas, apreensões de mercadorias e em alguns casos o 

encerramento do seu negócio.  

A formalização é feita pela internet e não tem custo para o 

microempreendedor e não é necessário apresentar nenhum documento na Junta 

Comercial, no INSS ou na Prefeitura do Munícipio aonde o MEI irá se estabelecer, 

porque o cadastro é todo feito digitalmente pela internet e ao final o número do 

CNPJ, a inscrição na Junta Comercial, no INSS e o Alvará de Funcionamento são 

obtidos por meio de um documento único chamado Certificado de Condição do 

Microempreendedor Individual (CCMEI), que comprova o cadastro de registro do 

MEI. 

 Com a certeza que pode começar seu novo empreendimento, o 

Microempreendedor Individual pode contratar um funcionário (mas apenas um), com 

condições pré-estabelecidas pela legislação do MEI. A remuneração do funcionário 

deve ser de no máximo um salário mínimo ou o piso da categoria da atividade 

exercida e terá todos os direitos e obrigações previstas pela CLT. O empregador tem 

por obrigação preencher a guia do FGTS e a GFIP do seu funcionário todo mês 

através do sistema gratuito chamado Conectividade Social da Caixa Econômica 

Federal, o procedimento é bem simples, o próprio MEI pode aprender e fazer todo 

mês para não ter custo com consultoria contábil. Assim o empregador deve 

depositar o valor do FGTS (8% do salário do funcionário) e recolher 3% desse 

mesmo salário para a Previdência Social, isso permite que o empregador esteja 

assegurado contra eventuais reclamações trabalhistas e garante que o funcionário 

tenha direito à aposentadoria, auxilio doença, salário maternidade e o seguro 

desemprego. Portanto, o MEI que pretende contratar um funcionário deve ter ciência 

que o custo total do seu funcionário será o salário acrescido de 11% (R$ 79,64 para 

o salário mínimo atual). 
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 Como relatado acima o próprio MEI pode fazer o depósito do FGTS e o 

preenchimento da GFIP, essa é uma das muitas vantagens do MEI, uma vez que 

essa natureza jurídica está isenta de realizar uma contabilidade formal, não sendo 

necessária a confecção de livros contábeis nem a consultoria de uma empresa 

especializada em Contabilidade o que diminui as despesas do pequeno 

empreendedor, porém não deixa de ser de extrema importância que haja o mínimo 

possível de controle dentro da empresa, principalmente das compras e vendas, 

porque a principal característica do MEI é que seu faturamento anual não deve 

passar dos R$ 60.000,00 (média de R$ 5.000,00 mensais).  

Continuando o assunto sobre a Contabilidade e as finanças do 

Microempreendedor Individual, é necessário que o pequeno empreendedor 

preencha até o dia 20 de todo mês, o relatório mensal das receitas brutas referente 

ao mês anterior, esse relatório encontra-se disponível para download no Portal do 

Empreendedor e pode ser preenchido manualmente, junto a ele devem ficar 

anexadas as Notas Fiscais de Entrada e Saída que foram emitidas no mês do qual 

se trata o relatório. Ao final do exercício, o MEI utilizará os 12 relatórios preenchidos 

ao longo do ano para fazer a Declaração Anual do Simples Nacional do MEI (DASN 

– SIMEI). 

A DASN-SIMEI é feita pelo site do Portal do Simples Nacional, onde o MEI 

entra com o número de seu CNPJ e preenche os valores do faturamento anual de 

acordo com os relatórios que já foram preenchidos. A Declaração serve para 

informar à Receita Federal do Brasil o faturamento do MEI e confirmar o pagamento 

dos impostos por meio do carnê do Simples Nacional.  
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Figura 2 – Modelo do Relatório Mensal de Receitas Brutas 

 O trabalhador que precisar de maiores informações sobre a formalização 

como Microempreendedor individual, pode encontrar também dentro do Portal do 

Empreendedor na aba de “Onde obter ajuda?” o manual em PDF do passo a passo 

das telas do cadastro, roteiros de alteração e baixa da inscrição do MEI, o SEBRAE 

também presta serviços gratuitos para auxiliar o MEI na gestão do seu 

empreendimento, bem como site e telefones úteis que ajudam a sanar as dúvidas do 

futuro empreendedor. 

 

Resultados 

 

Formalizar-se pela condição de Microempreendedor Individual (MEI) é o meio menos 

burocrático e mais simplificado para o trabalhador informal que deseja fazer de seu 

pequeno negócio um empreendimento formal com benefícios que a formalização 

traz aos empreendedores de maiores portes e as garantias que só o assalariado 

possui, com um custo bem menor que as empresas de médio e grande porte. 
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 Segundo o artigo “MEI faz cinco anos com formalização de mais de 4 milhões 

de optantes” publicado em 01 de Julho de 2014 no Portal Administradores.com, 

desde 2009, quando foi criada a categoria do MEI mais de 4,1 milhões de brasileiros 

já se formalizaram e contam com os benefícios previdenciários que antes não 

tinham, são mais de 470 atividades permitidas das quais vendedores de roupas, 

cabelereiros e pedreiros somam consideráveis 22% dos registros do MEI. Segundo 

Luiz Barreto, presidente do SEBRAE, o MEI pode ser considerado o maior 

movimento de formalização empresarial do mundo.  

 Milhões de brasileiros conquistaram o direito de formalizar seu 

empreendimento e conseguir linhas de crédito para financiamentos e empréstimos 

bancários através da formalização pelo Microempreendedor Individual, além de 

ajudar a criar novos empregos no mercado brasileiro, porque ainda que seja apenas 

um funcionário por empregador, se cada um tiver um, já são mais 4 milhões de 

empregos gerados no Brasil com a criação do MEI. 

 Portanto a formalização do trabalhador na condição de Microempreendedor 

Individual contribui para a melhoria da qualidade de vida e de trabalho de milhões de 

brasileiros, assegurando benefícios a homens e mulheres que desejam tornar seu 

negócio melhor e sentir-se mais seguros com relação ao seu futuro. 

 

Considerações Finais 

 

Visto que a formalização dos trabalhadores informais como Microempreendedores 

Individuais está em constante crescimento e já atingiu aproximadamente 4,0 milhões 

de microempreendedores, a pesquisa relativa a esse tipo de formalização e suas 

vantagens é viável devido o percentual de trabalhadores informais ser de 33%, 

número significativo que pode ser reduzido através da divulgação da facilidade e dos 

benefícios conquistados através da formalização como MEI. 

Além de ter ampla gama de atividades que podem ser exercidas o MEI 

garante que o trabalhador antes informal esteja agora seguro com relação aos seus 

direitos previdenciários, pagando um pequeno valor mensal que inclui os impostos 

referentes à sua atividade mais a taxa de recolhimento dos benefícios 

previdenciários. 
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O MEI é uma chance de formalização onde os trabalhadores informais 

conseguem sem precisar de muito conhecimento específico sobre Contabilidade e 

Empreendedorismo gerir seu pequeno negócio, contribuindo com a melhoria da 

economia do país e com sua própria qualidade de vida. 
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