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1. RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo esclarecer dúvidas sobre o Microempreendedor 
Individual, para tanto procurou-se apresentar ao leitor que busca conhecimento 
sobre formalização, benefícios e malefícios, terceirizações e desvios de funções do 
programa criado pelo governo para orientar o trabalhador informal a também 
contribuir com o INSS, procurou-se também, trazer uma visão dos contadores sobre 
o que melhorou ou piorou e o que ainda precisa por ventura ser corrigido. Escolhido 
o tema fora definida a metodologia e realizada pesquisas bibliográficas em artigos, 
sites de auxílio ao empresário, livros sobre o MEI. Após a pesquisa bibliográfica foi 
feita também uma pesquisa de campo, com a finalidade de saber a opinião dos 
empresários formalizados e dos contadores. Como principais resultados constatou-
se os acertos, as falhas de quem se favoreceu e quem se prejudicou e alertaram os 
empresários para que não cometam os mesmos erros que tem sido feitos, também 
se concluiu que o programa não agradou a todos, precisando de ajustes para 
continuar desempenhando seu papel. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi realizado com base na lei nº 5452 de 01 de maio de 1943 

da consolidação das leis trabalhistas (CLT) que pode ser substituída pela nova lei da 

terceirização 13.429 de 31 de março de 2017 que está em análise no congresso 

nacional, com isso toda e qualquer informação nele contido deve ser avaliado o 

período antes da mudança.  

O microempreendedor foi criado em 01 de julho de 2009 com o intuito de 

legalizar o trabalhador informal, que por sua vez obteve inúmeras vantagens, como 

direito a aposentadoria, auxílio doença, auxílio maternidade e poderá registrar até 

um funcionário recebendo o valor de um salário mínimo ou o piso da categoria 

imposta pelo sindicato. Segundo o site “existem mais de 6,5 milhões de 

microempreendedores cadastrados no Brasil em mais de 400 atividades diferentes.” 

(Portal do empreendedor, 2017) 

Tendo como obrigações recolhimento de imposto: 

 
Após a formalização, serão cobrados do MEI apenas valores simbólicos 
para o Município (R$ 5,00 de ISS) e para o Estado (R$ 1,00 de ICMS). Já o 
INSS será reduzido a 5% do salário mínimo (R$ 46,85). 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. (Portal do empreendedor, 2017). 

 

Deverá ter um faturamento anual de no máximo R$ 60 mil ou R$ 5 mil 

mensais. E declarar anualmente o valor bruto das receitas recebidas no ano anterior. 



Este trabalho também irá apontar não cumprimento destas obrigações e os 

desvios de funções realizados pelos grandes empresários que obrigam os seus 

funcionários a se tornarem MEI para não pagarem os direitos trabalhistas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Diante do atual cenário de crise, muitas pessoas tem procurado abrir seu 

próprio negócio, algumas na informalidade, outras optando pelo MEI, diante disso é 

imprescindível analisar o perfil dos empreendedores e como está, de uma forma 

geral, a adesão ao MEI e o comportamento de tais empresários. 

Como objetivo específico tem-se: a) Analisar as irregularidades do 

microempreendedor individual; b) Esclarecer os métodos utilizados ilegalmente; c) 

Alertar o trabalhador sobre os desvios de funções feitos pelos grandes empresários 

e suas consequências. 

 

4. METODOLOGIA 

 

De acordo com Gil (2008, p. 8) “Pode-se definir métodos como caminho para 

se chegar a determinado fim. E o método cientifico como um conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento”. 

O artigo foi desenvolvido através de conteúdos sobre pesquisas teórica e 

bibliográfica, tendo como base a Lei Complementar n° 128/2008, que criou a figura 

do microempreendedor individual.  

Os métodos de pesquisa utilizados foram elaboração de questionário aos 

empresários e contadores, análise de artigos publicado, sites do órgão de 

assessoria do empreendedorismo e pesquisa de campo. 

Segundo Rodrigues (2007, p.1) pesquisa de campo é “um conjunto de 

abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver 

problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de uma maneira sistemática”. 

 

 

 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Vantagens MEI 

 

O programa foi criado a partir de necessidades constatadas pelo o governo 

em 2003 no qual havia muitos trabalhadores informais que poderiam se tornar 

potenciais empreendedores então começaram as medidas para criar o plano do 

micro empreendedor. 

 
Havia completa ausência de mecanismos consistentes de incentivo à 
formalização. O pequeno empreendedor não cabia no molde da lei. Nessa 
época, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
havia 10 milhões de pequenos empreendimentos urbanos informais, os 
chamados trabalhadores por conta própria DOMINGUES (2015, p.20). 
 

Com a criação do programa a ideia era formalizar o maior número possível 

de trabalhadores informais com isso dar a eles as vantagens de ser um assegurado 

do INSS como aposentadoria, auxilio maternidade, auxilio doença entre outros e em 

contrapartida aumentar o valor arrecadado pela instituição. O próprio Sebrae fez 

uma pesquisa que relacionou o motivo para as formalizações.  

 
A pesquisa também aponta os motivos que levaram os 
microempreendedores a se formalizarem. 78,5% dos entrevistados 
afirmaram que o principal motivo para a formalização foi obter vantagens e 
benefícios para seus negócios. Os benefícios mais citados foram: “ter uma 
empresa formal” (42,5%), “possibilidade de emitir nota fiscal” (9,1%) e 
“possibilidade de crescer como empresa” (7,7%). Pesaram também os 

benefícios previdenciários (21,5%) (SEBRAE, 2015, p. 65). 
 

Mas com o passar do tempo e com maior abrangência do programa, 

começou a se detectar problemas onde essas falhas criaram brechas para novas 

formas de sonegações, desvios de funções além da grande inadimplência gerada 

pela falta de regularização dos formalizados. 

 

5.2. Inadimplências MEI 

 

O microempreendedor individual tem como obrigações mensais recolher 

guia chamada DAS (documento de arrecadação simplificada) que é o imposto 

recolhido pelas empresas optantes pelo simples nacional, no valor que varia de R$ 

45,00 até R$ 55,00 dependendo da atividade entre indústria, comércio e prestação 

de serviço. 



Segundo pesquisa, “inadimplência microempreendedor com a receita federal 

chega a 60%” (Perrin, 2017), dado preocupante pois umas das intenções ao se criar 

o MEI era tirar o trabalhador da informalidade e contar com o recolhimento desses 

trabalhadores, que era uma quantia inexistente antes da criação da nova forma 

empresarial. Em um primeiro momento a formalização foi um sucesso pois em oito 

anos são mais de 6,5 milhões de novos empresários.  Agora o trabalho a ser feito é 

regulamentar todas essas dívidas. 

Para o presidente do SEBRAE, a falta de cultura da pessoa que não era 

formalizado é o que causa o problema da inadimplência pois como ele não está 

acostumado a recolher nem um tributo muitas vezes ele deixa de recolher suas 

obrigações após a inscrição no MEI (Domingos, 2017). 

Com a crise economia no Brasil, tem feito que a economia desestabilizasse, 

assim gerando um desconforto financeiro ao empresário, com isso, houve muitos 

desempregos que é um dos principais motivos que o trabalhador vem procurar se 

formalizar como microempreendedor individual, entretanto a falta de trabalho pode 

ser um dos fenômenos causadores da inadimplência. 

Segundo IBEDEC (Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de 

Consumo), o problema da inadimplência é que o consumidor não se planeja 

financeiramente e os juros abusivos são grande fonte de lucro para as empresas 

financiadoras, pois sabem que irão receber para não negativar o consumidor. 

 

5.3. O Desvio de funções 

 

O principal motivo da criação do microempreendedor individual foi tirar o 

trabalhador da informalidade, isto é, obter contribuições e garantir direitos para 

aqueles que não recolhiam as tarifas do INSS. Porém, no decorrer do tempo, 

trabalhadores e empresários encontraram aberturas através das leis do MEI onde 

nelas grandes empresas se beneficiaram trocando o serviço do trabalhador comum 

pelo o terceirizado que além de diminuir o salário final do trabalhador terceirizado 

este também não recebe os direitos como FGTS, seguro desemprego e outros 

benefícios que o funcionário da CLT teria. 

De acordo com (Marques, 2017) essa redução do valor pago acarretará ao 

trabalhador terceirizado uma precarização do serviço, tal medida levará a empresa 

ter redução na folha de pagamento trabalhista da empresa más a pior causa direta 



será  que para o empresário gastar menos ao terceirizar ele deverá pagar menos 

aos que forem contratados, com isso esses contratados pagarão menos aos seu 

prestadores de serviço pois também buscam o lucro, consequentemente o salário 

final do trabalhador terá uma redução. 

Hoje já existem empresas que terceirizam todo o seu operacional, porém 

eles colocam em prática algumas das coisas que são proibidas pela lei da 

terceirização: 

 

• Exclusividade – prestador de serviço trabalha somente para uma empresa. 

• Tomador que supervisiona diretamente as atividades do seu contrato, 
dando ordens aos empregados do seu contratado. 

• Os empregados da contratante são subordinados da contratada. 

• Tomador controla jornada de trabalho dos empregados da contratada 
(horário, freqüência, etc.). 

• Contratação de pessoas jurídicas não especializadas. 

• A prestadora de serviços paga salários menores do que a empresa 
contratante ou suprime seus direitos. 

• Cláusulas abusivas a favor da empresa Tomadora (Exemplo: preço baixo, 
supervisão direta, subordinação, etc.) 

• A empresa contratante deixa de pagar verbas salariais aos empregados 
que trabalham na contratada (NORMAS LEGAIS, 2017) 

 

Tais práticas podem acarretar para a empresa contratante processos 

trabalhistas, pois se o microempreendedor individual contratado provar que foi 

obrigado a ceder às exigências da empresa que o contratou, ele passa ser 

responsabilidade da empresa que deverá arcar com todas as despesas desse 

contratado 

 

5.4 A visão do contador sobre o MEI 

 

No geral os donos de escritórios de contabilidade não ficaram satisfeitos 

com a criação do novo método empresarial pois isso causou uma grande diminuição 

no seu faturamento, já para os novos empresários a mudança foi vista com bons 

olhos porque além de facilitar a abertura a manutenção é muito mais barata. 

 

 6.  RESULTADOS 

 

Em pesquisa realizada em um escritório x da cidade de Auriflama foi 

apresentado que a maioria destes novos empresários são mulheres entre todas as 

faixas etárias e homens jovens que estão adentrando agora no mercado de trabalho. 



Figura 1: Quantidade de micro empreendedor formalizado. 

 
Fonte: MEI: Um estudo sobre microempreendedor individual e seus desvios de 
funções, 2017. 

 

Para o contador, grande desafio é conseguir tornar estes 

microempreendedores em renda, pois como o mesmo é dispensado de 

contabilidade o escritório se vê em desvantagem perdendo potenciais empresários 

que poderiam ser seus clientes. Além do mais o escritório não pode cobrar a 

abertura do MEI ficando apenas com serviços como alterações baixas e declarações 

onde a inadimplência alcança quase os 70% segundo este escritório. 

 

Figura2: Quantidade de empresas abetas x declarações feitas. 

 
Fonte: MEI: Um estudo sobre microempreendedor individual e seus desvios de 
funções, 2017. 

 

Também foi perguntado ao escritório sobre os desvios de funções praticados 

por este enquadramento empresarial e constatou-se que é cada vez maior a procura 



deste serviço pois a fiscalização é quase nula e as facilidades para sonegação de 

impostos são abrangentes de forma que cada vez mais empresas maiores procuram 

se reduzirem a microempreendedores. 

Este contador revelou que em sua opinião a tendência é que as regalias 

para este serviço sejam arrochadas porem aqueles que não estiverem em dia com 

suas contas irão ter despesas incalculáveis. 

Assim a pesquisa teve uma visão favorável de que é o programa que trouxe 

muitos benefícios a uma grande parte da população que não tem condições de arcar 

com as despesas de uma microempresa, porém por outro lado contadores e 

também os funcionários que não foram registrados não ficaram contentes pois como 

essas empresas são dispensadas dos serviços de contabilidade os escritórios 

perderam muitos rendimentos e os funcionários seus direitos trabalhistas. Sendo 

esta opinião uma unanimidade entre os contadores entrevistados, conforme o 

questionário aplicado a 10 contadores. 

 

Tabela 1: Opinião dos contadores 

Contadores 
consultados 

Número de 
empresas não 
MEI atendidas 

Número de 
MEI atendidos 

Favorável Desfavorável 

1 127 90 X  

2 233 136  X 

3 64 233 X  

4 38 85 X  

5 115 169 X  

6 21 58 X  

7 378 100  X 

8 162 79  X 

9 144 100  X 

10 70 92 X  

Fonte: MEI: Um estudo sobre microempreendedor individual e seus desvios de 
funções, 2017. 

 

Também tivemos a experiência de entrevistar brevemente uma quantidade 

de 50 microempreendedores que podemos aplicar o questionário e entendemos que 

os formalizados estão felizes com o programa, porém grande maioria não tem 

ciência ou não foi instruído corretamente sobre o modelo empresarial. 



Tabela 2: Opinião dos contadores 

Faixa etária 
Número de 

MEI 
formalizados 

Número de 
MEI atendidos 

por algum 
contador 

Favorável ao 
programa 

Desfavorável 
ao programa 

18 anos a 25 25 23 20 5 

26 anos a 35 10 8 9 1 

36 anos a 45 7 7 5 2 

46 anos a 56 6 6 6 0 

Mais de 56 
anos 

2 2 1 1 

     

     

Fonte: MEI: Um estudo sobre microempreendedor individual e seus desvios de 
funções, 2017. 
 

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Com tudo, buscou-se com este estudo analisar as pesquisas realizadas e 

concluir que o microempreendedor individual veio para ficar. 

Por ser um programa considerado relativamente novo, ainda tem muito o 

que corrigir, como os desvios. 

Os MEI que deveriam ser na verdade funcionários registrados, os 

faturamentos ultrapassados e principalmente as inadimplências. 
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