
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: MEI-MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL UMA TRIBUTAÇÃO QUE VEIO PARA 
INCENTIVAR QUEM TRABALHA DE FORMA INFORMAL.
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS CONTÁBEISSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JALESINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ELISANDREIA ROMÃO MUNIZ, BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LUCIANA APARECIDA ROCHAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): AGNALDO SILAS DE OLIVEIRACOLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

O presente artigo demonstra de forma clara e objetiva para o leitor, quais tributos o 

Microempreendedor Individual tem que pagar, quais suas obrigações, quais suas 

vantagens e desvantagens, qual seu faturamento e quais os benefícios, como por 

exemplo, auxilio maternidade, auxilio doença entre outros que na informalidade não 

teriam direito. O MEI pode-se dizer que a forma de pagamento da tributação é 

simplificada assim, facilitando para os empresários. E levando em consideração que 

sair da informalidade foi um grande passo, sendo assim responsável pela grande 

movimentação econômica do país. E levando em conta a grande importância dos 

empreendedores no país muitos deles ainda atua na informalidade, esse artigo vem 

mostrar que eles podem se formalizar de maneira simples. E também vem mostrar 

que trabalhando formalmente pode vir a aumentar seus clientes. O MEI tem direito a 

registrar um funcionário. O MEI é uma forma revolucionaria que os pequenos 

empreendedores estão aderindo para maior facilidade no pagamento de impostos e 

contribuições. 

Palavras chave: Micro Empreendedor Individual. 

2. INTRODUÇÃO 

Uma duvida que varias pessoas que trabalham de maneira informal tem, é 

que, se existe uma forma de se regularizar sem pagar uma tributação alta, no 

discorrer desse artigo pode-se dizer que para as pessoas que desejam ser 

empresários, mas continuam na irregularidade devido ao fato das complicações que 

outro sistema de tributação traz. Então esse artigo tende a mostrar de forma clara 

como o MEI funciona. Como a simplicidade desse tipo de tributação pode trazer 

benefícios para seus usuários de uma forma mais fácil e mais rápida. O micro 

empreendedor individual tende a crescer cada vez mais no mercado de trabalho, 

sabendo-se que seguindo este ramo de trabalho é mais simplificado. 

3. OBJETIVOS: 

Demonstrar para o empresário irregular que pode se regulariza de uma forma 

simples. Mostrar de forma clara quais tributos o Microempreendedor paga. Explicar 

de forma clara e simples como essa forma de tributação funciona. Mostrar os 

benefícios que o empresário tem com essa forma de tributação. 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este artigo foi realizado através de pesquisas bibliográfica e exploratória 

referente ao assunto, no qual foram coletados livros, artigos científicos e 

monografias. 

Para Gil (2002, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é o desenvolvimento com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

Conceito de metodologia esta relacionado a quais métodos são mais utilizados para 

o desenvolvimento de pesquisas em determinadas áreas de conhecimento.  

Ao que se refere ao ponto de vista de abordagem do problema aplicou-se a 

pesquisa qualitativa onde busca demonstrar através de interpretações bibliográficas 

alguns autores que abordaram o problema anteriormente. 

Do ponto de vista dos objetivos da pesquisa foi abordada a forma 

exploratória, pois envolveu levantamento bibliográfico e analise de exemplos que 

estimulassem a compreensão e proporcionassem maior familiaridade com o 

problema. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

     5.1 Microempreendedor Individual (MEI) 

O microempreendedor é aquele trabalhador autônomo que legaliza seu 

comercio, para ser microempreendedor seu faturamento não pode excede 

R$60.000,00 no ano, ele também não pode ser sócio em outra empresa e nem ter 

sócio na sua empresa. 

Após a formalização, serão cobrados do MEI apenas valores simbólicos para 

o Município de R$ 5,00 de ISS e para o Estado de R$ 1,00 de ICMS. Já o INSS será 

cobrado a porcentagem de 5% do salário mínimo. Com isso, o MEI terá direito aos 

benefícios previdenciários. O vencimento dos impostos é até o dia 20 de cada mês, 

passando para o dia útil seguinte caso incida em final de semana ou feriado. 

Não são todas as empresas optantes pelo MEI que paga todos esses valores 

depende do ramo que cada empresa segue. Por exemplo, uma empresa com 

prestação de serviços e vendas paga todos os valores (INSS+ R$5,00 + R$1,00), a 

empresa somente com vendas não paga o valor simbólico para o município 

(INSS+R$1,00) e a empresa somente com prestação de serviço não paga o ICMS 

(INSS+R$5,00). 
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Nesse sistema de tributação o empresário pode ter apenas um funcionário, 

com o funcionário o MEI passa a pagar os tributos pelo seu funcionário que são a 

GPS calculado com a alíquota de 11%em cima do salario do funcionário (sendo 8% 

descontado do funcionário e 3% o patrão que tem que pagar), FGTS calculado na 

alíquota de 8% sobre o salario do funcionário, que pode ser o salario mínimo vigente 

ou o salario determinado pelo sindicato que o trabalhador se enquadra.  

O Micro Empreendedor Individual não tem obrigação de fazer nota, entretanto 

ele entrega uma declaração mensal de suas saídas. Segue exemplo: 

RELATÓRIO MENSAL DAS RECEITAS BRUTAS 

CNPJ: 

Empreendedor individual: 

Período de apuração: 

RECEITA BRUTA MENSAL – REVENDA DE MERCADORIAS (COMÉRCIO) 

I – Revenda de mercadorias com dispensa de emissão de 

documento fiscal 

R$ 

II – Revenda de mercadorias com documento fiscal 

emitido 

R$ 

III – Total das receitas com revenda de mercadorias (I + II) R$ 

RECEITA BRUTA MENSAL – VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 

(INDÚSTRIA) 

IV – Venda de produtos industrializados com dispensa de 

emissão de documento fiscal 

R$ 

V – Venda de produtos industrializados com documento 

fiscal emitido 

R$ 
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VI – Total das receitas com venda de produtos 

industrializados (IV + V) 

R$ 

RECEITA BRUTA MENSAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

VII – Receita com prestação de serviços com dispensa de 

emissão de documento fiscal 

R$ 

VIII – Receita com prestação de serviços com documento 

fiscal emitido 

R$ 

IX – Total das receitas com prestação de serviços (VII + 

VIII) 

R$ 

X - Total geral das receitas brutas no mês (III + VI + IX) R$ 

LOCAL E DATA: 

 

ASSINATURA DO 

EMPRESÁRIO: 

 

ENCONTRAM-SE ANEXADOS E ESTE RELATÓRIO: 

- Os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços 

tomados referentes ao período; 

- As notas fiscais relativas às operações ou prestações realizadas eventualmente 

emitidas. 

 

 Fonte: Portal do microempreendedor (2016) 

   5.2 A diferença entre o MEI e outras formas de tributação 

Atualmente, existem diversas formas de empreender ou de trabalhar por conta 

própria. Autônomo, Liberal, Micro Empreendedor Individual e Micro Empreendedor 

um empresário pode fazer parte de todas essas categorias, entretanto existem 

diferentes definições para cada categoria. 

 Autônomo: Nessa categoria a pessoa não tem vinculo com empresa 

nenhuma, com isso não tem direito a salario, decimo terceiro, férias, folga 
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semanal, podendo contribuir por conta própria para a previdência para ter 

direito a aposentadoria e outros benefícios previdenciários. 

Quanto a sua tributação, os maiores tributos estão ligados a sua renda, 

se esse profissional declara imposto de renda como pessoa física ele 

utilizado uma tributação de 15%, se declara como pessoa jurídica esse 

percentual passa a ser de 13%. Além do imposto de renda o autônomo 

também precisa contribuir com a previdência e pagar o ISS devido do 

município em que trabalha. 

 Profissional liberal: Os profissionais liberais diferentemente dos autônomos 

podem ter vinculo com uma empresa ou mais, e esses profissionais possuem 

certificados para exercer suas profissões – Ex. Medico, advogado, contador 

etc. Esses profissionais possuem registros em concelhos, pagam seus 

tributos e também pagam anualmente por esses registros. 

Quanto a sua tributação para esses profissionais pagam de acordo 

com seus serviços prestados, também tem que declara imposto de renda de 

pessoa física ou jurídica, além de pagar as taxas referentes aos concelhos 

que pertencem. 

 Microempreendedor: Diferente das outras categorias esses profissionais 

são pessoas jurídicas que constituem uma empresa podendo ter no máximo 

09 funcionários no caso de prestadores de serviço e no máximo 19 no caso 

de comercio, indústrias e ter uma renda de no máximo R$240 mil por ano. 

Quanto a seus tributos esse profissional além de pagar os tributos 

indicados pra sua categoria tem que declara imposto de renda e pagar a 

previdência dele e do seu funcionário, mas no seu caso é obrigatório ser da 

pessoa jurídica. Na lista de seus tributos estão IRPJ, IPI, ICMS, COFINS, 

PIS, etc. No caso desse profissional ele pode aderir pelo simples nacional 

que é uma guia simplificada que engloba todos os tributos.  

 Microempreendedor Individual: Essa categoria de tributação foi criado em 

2009. Nessa tributação o empresário pode ter 1 funcionário e ter renda de 

R$60 mil por ano. 
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Quanto a sua tributação esses empresários estão livres de declara 

imposto de renda e outros tributos, sendo pago somente uma guia contendo 

o valor de 5% do salario mínimo vigente no ano, R$5,00 de ISS e R$1,00 de 

ICMS. 

Essas categorias embora todos os profissionais trabalhem por conta 

própria existe diferenças e como podemos perceber a maioria delas estão 

em suas tributações. 

   5.3 Sua Lei 

O MEI é regido pela lei complementar 128/08, tendo mudanças descritas na 

lei complementar 147 de 2014: 

“Art. 4º...§ 3o  Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam 
reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à 
abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à 
licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e 
encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor 
Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a 
demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de 
licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de 
responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de 
profissões regulamentadas.”(Lei complementar 147 de 2014) 

§ 3o-A. O agricultor familiar, definido conforme a Lei no 11.326, de 24 
de julho de 2006, e identificado pela Declaração de Aptidão ao 
Pronaf - DAP física ou jurídica, bem como o MEI e o empreendedor 
de economia solidária ficam isentos de taxas e outros valores 
relativos à fiscalização da vigilância sanitária. 

§ 4o  No caso do MEI, de que trata o art. 18-A desta Lei 
Complementar, a cobrança associativa ou oferta de serviços privados 
relativos aos atos de que trata o § 3o deste artigo somente poderá 
ser efetuada a partir de demanda prévia do próprio MEI, firmado por 
meio de contrato com assinatura autografa, observando-se que: 

I - para a emissão de boletos de cobrança, os bancos públicos e 
privados deverão exigir das instituições sindicais e associativas 
autorização prévia específica a ser emitida pelo CGSIM; 

II - o desrespeito ao disposto neste parágrafo configurará vantagem 
ilícita pelo induzimento ao erro em prejuízo do MEI, aplicando-se as 
sanções previstas em lei. (Lei complementar 147 de 2014) 
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5.4 VANTAGENGEN E DESVANTAGENS DO MEI 

Algumas das vantagens do MEI são as taxas que ele não tem que pagar 

como, por exemplo: Taxas e honorários para formalização ou abertura, IRPJ, CSLL, 

PIS, COFINS, IPI, CPP (Essa contribuição também não é paga pelos optantes do 

Simples Nacional), A 1ª Declaração Anual do MEI pode ser feita gratuitamente pelos 

contabilistas beneficiados pelo Simples Nacional ou suas entidades representativas. 

Também o Microempreendedor tem direito a auxílios da previdência como: 

Aposentadoria por idade: Mulher aos 60 anos e homem aos 65, aposentadoria por 

invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte, 

no caso para ter direito a esses benefícios previdenciários o Microempreendedor 

tem uma carência de 12 meses, salvo auxilio maternidade que a carência é de 10 

meses. Outra vantagem do MEI é que não é obrigatório ter acompanhamento de um 

contador podendo ter caso queira recomenda-se aderir ao contador caso o 

microempreendedor contrate um funcionário, mesmo assim o MEI tem o direito à 

abertura de sua empresa gratuita por um contador e a 1ª declaração anual gratuita. 

Outra vantagem é que quando o empresário se formaliza ele tem uma forma mais 

fácil de comprovar sua renda ao contrario de empresários informais que não tem 

essa facilidade. 

Algumas de suas desvantagens são que, o MEI tem direito a apenas um 

funcionário e seu faturamento não pode ultrapassar R$60.000,00 no ano, se 

ultrapassar esse valor ele migrará para o Microempreendedor. 

5.5 COMO SE TORNAR UM MICROEMPREENDEDOR INDIVUDUAL 

Algumas precauções devem ser observadas como, por exemplo, verificar se a 

pessoa que vai fazer o cadastro esta recebendo algum beneficio previdenciário, 

verificar na prefeitura da sua cidade de pode abri determinado comercio em 

determinada área e verificar se seu empreendimento pode ser registrado no MEI. 

Deve-se observar alguns pontos em relação ao empreendedor para se ter a 

certeza que ele esta adequado para criar sua empresa nesse sistema de tributação 

como, por exemplo, observar se a pessoa é pensionista ou servidor publico, se a 

pessoa for estrangeiro deve-se observar se seu visto é permanente ou temporário se 

for temporário não pode se cadastrar e também a pessoa não pode ser titular ou 
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sócia em outra empresa. Pessoas registradas no regime da CLT podem se cadastrar 

nesse regime, mas se forem demitidas não terão direito ao seguro desemprego, se a 

pessoa se cadastrar e já estiver recebendo o seguro desemprego o mesmo perde o 

direito de termina de receber, ou seja, o beneficio é cortado na hora o mesmo 

acontece com as pessoas que recebem auxilio doença elas podem se cadastrar, 

mas cessa o auxilio. Pessoas que recebem bolsa família podem se cadastrar e não 

perdem o beneficio salvo se a renda familiar ultrapassar os limites do programa. 

Depois de observar os pontos descritos a cima necessita somente seguir os 

passos descritos a seguir e sair da informalidade. 

A formalização do pequeno negocio é feita pela internet, primeiramente entra no 

portal do microempreendedor(www.portaldoempreendedor.gov.br) a inscrição do 

MEI é gratuita e simples feita somente no portal, após entrar no portal deve-se 

inserir seu CPF, data de nascimento, titulo de eleitor, RG, o CEP, nome, endereço, 

telefone, e-mail, a atividade a ser exercida e selecionar os campos de 

desimpedimentos legais. Depois de preencher todos os campos que se pede e 

concluir o cadastro o empreendedor terá seu CNPJ, um cadastro no INSS, inscrição 

estadual, um alvará provisório que consta a sua atividade e um certificado do 

microempreendedor. Depois desses procedimentos o empreendedor leva os dados 

para a prefeitura, vigilância sanitária (se for necessário) para conseguir seus devidos 

alvarás de funcionamento. E pronto seu empreendimento esta aberto e pronto para 

opera. Depois de aberto recomenda-se que o contribuinte imprima as guias do 

DASMEI para poder efetuar os pagamentos, Imprima o Certificado de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, Imprima o Cartão CNPJ no site da Receita 

Federal e imprima e preencha todos os meses o Relatório mensal de receitas Brutas 

disponíveis no portal do microempreendedor. 

6. RESULTADOS 

Conforme o resultado da pesquisa, podemos perceber o quanto o MEI- 

Microempreendedor individual é importante para a sociedade, pois consegue 

prevenir e combater a informalidade, como também norteia os caminhos pelos quais 

a sociedade deve seguir proporcionando a estes serviços de qualidade com 

segurança. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/ccmei
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/ccmei
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da pesquisa realizada pode-se concluir que por causa das suas 

facilidades e seus impostos mais baratos a tendência é que com o passar do tempo 

venha a aumentar os microempreendedores individual. 
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