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“É preciso injetar conhecimento para gerar transformação na economia do estado”

O ministrO revelOu que, pOr meiO dO Novo Simples Nacional e da Redesim (Rede Nacional para Simplificação do Registro e da 
legalização de empregos e negócios), pagamentos de itens como simples, FGts e Caged serão desburocratizados 

Em recente 
visita no Ama-
pá, ministro 
destacou a 
importân-
cia do fim da 
Substituição 
Tributária

O ministro da Secreta-
ria da Micro e pe-
quena Empresa da 

Presidência da república, 
Guilherme Afif Domingos, 
apresentou na última 
quarta feira, 30, o projeto 
da Secretaria para unificar, 
via internet, as obrigações 
aos microempreendedo-
res. O ministro revelou 
que, por meio do Novo 
Simples Nacional e da Re-
desim (Rede Nacional 
para Simplificação do Re-
gistro e da Legalização de 
Empregos e Negócios), 
pagamentos de itens 
como Simples, FGTS e Ca-
ged serão desburocrati-
zados para facilitar aber-
tura, manutenção e 
fechamento de empresas. 
“Infelizmente a substitui-
ção tributaria é um artifi-
cio usado pelas fazendas 
estaduais para acabar dri-
blando os ganhos com 
simples, das pequenas e 
grandes empresas. O ga-
nho simples veio em 2007 

DIvulGAção
e nesse período em São 
Paulo, a fazenda local re-
solveu inventar a substi-
tuição tributaria para to-
dos os setores, porque a 
substituição sempre exis-
tiu nos setores homogê-
neos de distribuição, o 
qual já se conhece a mar-
gem, porque o preço do 
produto é conhecido, sa-
be-se a margem e o valor 
que será agregado ao o 
imposto. 

A substituição sempre 
existiu para cigarros, be-
bidas, autopeças, auto-
móveis, combustíveis e 
resolveram estender para 
tudo, mas por não serem 
homogêneos, e sim diver-
sificados, as margens ti-
nham que ser arbitradas, 
só que com o passar do 
tempo viraram margem 
arbitrarias na mão do fis-
co, que passou a cobra de 
700% a 800% o valor do 
imposto”, afirma.
Domingos ressalta que o 

novo projeto, já aprovado 
no Senado, será na próxi-
ma semana discutido na 
Câmara Federal. “Preten-
demos proibir a substitui-
ção tributária nos peque-
nos empresários com 
exceção dos setores ho-
mogêneos e mais alguns 
produtos semelhantes, a 
lista já aprovada, mas ain-
da precisa ser confirmada 
pelo nosso na câmara que 
era pra ter sido votado 
nessa semana mesmo, 
mas ficou para ser votado 
na semana que vem. Por 
outro lado, existe uma 
movimentação muito 

grande dos governadores 
que se queixam muito da 
perda de arrecadação do 
fundo de participação, to-
dos eles foram atrás da 
substituição tributaria 
como forma de compen-
sar as perdas, em matéria 
de justiça tributaria apena 
sem cima dos pequenos, 
pegar a diferença dos pe-
quenos que acaba sendo 
uma covardia. O grande 
desafio é equilibrar essas 
fontes ao mesmo tempo, 
metendo o pé no acelera-
dor não para o consumo e 
sim para a produção, por-
que se você não equilibrar 
produção e consumo, 
gera inflação”, explica.
De acordo com o Afif, é 

preciso injetar conheci-
mento para gerar trans-
formação na economia do 
estado. “A economia do 
Amapá é basicamente 
voltada para as micros e 
pequenas empresas de 
comercio e serviços, ela 
tem forte influencia no es-
tado, em termos da inje-
ção de recursos do funcio-
nalismo publico que 
aumenta cada vez mais 
esse tipo de empresas. É 
preciso ter uma visão dos 
recursos naturais das 
grandes corporações, 
como mineradoras e ou-
tras empresas que tem 
esse potencial, mas tem 
que buscar isso através do 
trabalho de qualificação 
das pessoas para entram 
no processo de transfor-
mação dos recursos natu-
rais, muitos recursos natu-
rais podem ser 

transformados, então é 
preciso investir em uma 
educação voltada ao tra-
balho, e aí terá muita im-
portância nos termos da 
identificação para poder 
criar novos empreende-
dores na área da transfor-
mação dos recursos, e as-
sim não ficar apenas no 
ramo de comércios e ser-
viços”, explica.

novo simples
A aprovação do Novo 

Simples vai permitir que 
as empresas sejam classi-
ficadas pelo faturamento 
e não mais pelos setores 
em que atuam.
 Possibilitará, também, 

que a substituição tributá-
ria seja extinta ou tenha 
um abatimento na íntegra 
para as empresas de pe-
queno porte. A votação 
do projeto de aperfeiçoa-
mento do Simples foi 
adiada para a próxima se-
mana, no plenário da Câ-
mara dos Deputados.

substituição tributária 
do iCms

A Substituição Tributária 
(ST) é o regime pelo qual a 
responsabilidade pelo 
ICMS devido em relação 
às operações ou presta-
ções de serviços é atribuí-
da a outro contribuinte.
Lei estadual poderá atri-

buir a contribuinte do im-
posto ou a depositário a 
qualquer título a respon-
sabilidade pelo seu paga-
mento, hipótese em que 
assumirá a condição de 
substituto tributário.

 Karina Rodrigues 
Da Reportagem

proposta que reduz carga das microempresas
O Plenário do Senado 

aprovou na semana 
passada, projeto de 

lei (PlS 323/2010) que ali-
via a carga tributária das 
microempresas e empre-
sas de pequeno porte es-
tabelecendo limite ao po-
der dos estados de adotar 
a substituição tributária, 
mecanismo de arrecada-
ção que obriga o contri-
buinte a pagar o imposto 
devido por seus clientes ao 
longo da cadeia de comer-
cialização.

A ampliação dessa mo-
dalidade de cobrança re-
duz, na prática, os benefí-
cios do tratamento 
diferenciado das microem-
presas, previsto na Consti-
tuição e na Lei Comple-
mentar 123/2006, como 
avaliou o relator da pro-
posta, senador Armando 
Monteiro (PTB-PE).

Com a expansão da 
substituição tributária, fica 
mais fácil a fiscalização dos 
chamados tributos plurifá-
sicos, como o Imposto so-
bre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS). 
São assim chamados por 
incidirem em diferentes fa-
ses da circulação do pro-
duto. Autor do projeto, o 
ex-senador Alfredo Cotait, 
explicou que, por esse sis-
tema, o tributo plurifásico 
passa a ser recolhido de 
uma só vez, como se fosse 
monofásico.

emenda
No parecer final apre-

sentado nesta terça em 
Plenário, Armando Mon-
teiro acolheu parcial-
mente emenda apresen-
tada pelos senadores 
Eduardo Suplicy (PT-SP) 
e Aloysio Nunes (PSDB-
-SP) em relação à pro-

posta aprovada na CAE. 
O relator explicou que o 
substitutivo aprovado na 
comissão excluía pratica-
mente todas as micro-
-empresas do Simples 
Nacional do regime de 
substituição tributária. Já 
o substitutivo aprovado 
no Plenário, reduziu esse 
universo devido ao im-
pacto que a proposta 
causaria nas finanças es-
taduais, já que cerca de 
30% das arrecadações 
dos estados provêm da 
aplicação da substituição 
tributária.

- As emendas permiti-
ram que nós construísse-
mos uma solução negocia-
da com o Confaz e ao final 
chegamos a um resultado 
que garante a exclusão de 
um grande número de 
empresas desse mecanis-
mo de substituição tributá-
ria, mas com um impacto 
suportável para os físicos, 
portanto, um bom acordo 
– comemorou.

Armando Monteiro esti-
mou que, atualmente, exis-
tem cerca de 1,5 milhão de 
empresas submetidas a 
esse regime e que, com a 
mudança, esse número fi-
caria reduzido a algo como 
300 mil empresas.

 O senador destacou 
que a aprovação da pro-
posta é umas das contri-
buições mais relevantes 
que o Senado oferece 
para a melhoria dos am-
bientes de operação das 
empresas no Brasil.

– Mesmo o impacto fis-
cal será, a médio prazo, 
compensado pelo dina-
mismo da atividade eco-
nômica e da liberação da 
energia empreendedora 
que esse país tem – afir-
mou.

DIvulGAção

Eu ia começar este 
artigo na noite do 
domingo passado 

cobrando o desapareci-
mento do farol da forta-
leza, isso em função do 
excesso de pedidos em 
e-mails para eu cobrar 
(estou começando a 
gostar deste sentimen-
to de amapalidade!); 
mas quando o progra-
ma fantástico da rede 
globo acabou, comecei 
a receber uma grande 
quantidade de telefo-
nemas a respeito da 
saúde no Amapá, visto 
que, como sempre falo 
em todos os lugares em 
que faço palestras e 
conferências que sou 
amapaense e moro em 
Macapá, sou conhecido 
fora daqui como o mé-
dico da região. Os ques-
tionamentos foram em 
cima do fato de eu mo-
rar aqui e aquela notícia 
ser daqui. Tive que ouvir 
comentários que sem-
pre iniciavam com um 
elogio para depois, de 
imediato vir a cobrança, 
do tipo: “Eduardo você 
mora em Macapá!”, 
“você é uma das maio-
res autoridades em saú-
de neste planeta!”, 
“você é um professor 
de medicina”; “você 
tem um dos maiores 
currículos universitário 
do país!”, seguida da 
cobrança “Como isso 
pode estar acontecen-
do na cidade onde você 
vive? E por que você 
não interfere nisso?”. 
Tive que ouvir estes co-
mentários de diversos 
lugares do país e ficar 
calado ou simplesmen-
te dizer que, no mo-
mento, não tenho como 
interferir, pois não faço 

parte da estrutura go-
vernamental e nem te-
nho poderes para tal, 
pois sou apenas um 
cientista da área de saú-
de, que moro em Maca-
pá. Mas, outra vez devi-
do a intensa cobrança, 
vou, de novo, me candi-
datar a político, pois 
existe um provérbio de 
que basta o “bem” não 
fazer nada para o “mal” 
prevalecer . E pela ter-
ceira vez, vou me expor 
a uma candidatura. Na 
primeira vez foi para 
ajudar o partido, na se-
gunda, não estava pro-
gramado, até eu ir assis-
tir uma senhora com 
acidente vascular cere-
bral no hospital geral de 
Macapá, no dia que o 
estado financiou a es-
cola de samba Beija-
-Flor, e naquela mesma 
noite não tinha o remé-
dio “aspirina” no hospi-
tal, o que desencadeou 
a segunda candidatura, 
pois você não pode fi-
car assistindo a esses 
fatos, tendo saber e co-
nhecimento para inter-
ferir, e não fazer nada. E 
este é o raciocínio lógi-
co desta terceira candi-
datura, pois como nun-
ca distribuí dinheiro em 
boca de urna, prática 
proibida pela lei e pelos 
meus princípios éticos, 
mas fato que dizem ser 
relativamente comum 
nas eleições daqui, só 
posso ir buscar meus 
votos nas pessoas inte-
ligentes, esclarecidas e 
com boas intenções, e 
que não sejam analfa-
betos funcionais, pois 
este é aquela que sabe 
ler, escrever, fazer con-
tas, mas não sabe pen-
sar em prol de sua co-

Amapá, o fantástico 
e eu político
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munidade, e como 
estamos na Amazô-
nia, em prol da hu-
manidade. um 
exemplo daquele 
que não pensa, é o 
que agradece ao 
deputado que cola-
borou para pagar o 
enterro do seu filho 
ou da sua mãe, mas 
esquece que o mes-
mo político não in-
terferiu para que os 
seus filhos ou a sua 
mãe não morres-
sem. Infelizmente 
uma parte do nosso 
povo foi aculturada 
corruptamente, e 
esperam a eleição 
como se fosse o dia 
de natal, para ga-
nhar um presente, e 
a seguir passar mal 
por quatro anos, 
continuando a mo-
rar num acampa-
mento, pois morar 
numa cidade que 
não tem esgoto, 
que metade não 
tem água encanada 
e que não tem inter-
net, é morar num 
acampamento. Por-
tanto, vou me can-
didatar de novo, e 
espero que todos 
aqueles que dese-
jem transformar 
este nosso querido 
acampamento em 

cidade e que quei-
ram um político 
com saber, conheci-
mento e autoridade 
para colaborar ou 
“bater de frente” se 
necessário, com o 
próximo governo, 
para estruturar prin-
cipalmente a saúde 
e a educação do es-
tado, avaliem em 
quem vão votar, 
pois somente políti-
cos com autoridade 
naquilo que fazem 
podem mudar a his-
tória, pois vide a 
nossa e os nossos 
oito últimos anos 
aqui no Amapá, o 
que mudou pra me-
lhor na sua vida? 
Pense!

Eu comentei no 
artigo passado que 
só o que me deixa-
va triste sobre Ma-
capá é que trinta e 
sete anos depois, 
quando voltei, a ci-
dade não mudou 
muito, pois o hospi-
tal onde nasci ainda 
é o único estadual 
na cidade. uma se-
mana abençoada à 
todos. Semana que 
vem volto a falar de 
Macapá e de saúde. 
Mas no final das 
contas, onde estará 
o farol da fortaleza? 

Benefícios
De acordo com o sena-

dor José Pimentel (PT-CE), 
a proposta vai beneficiar 
8,5 milhões de micro e pe-
quenas empresas. Pimen-
tel lembrou que, somente 
em 2013, as micro e pe-
quenas empresas geraram 
1,1 milhão de empregos.

A senadora Gleisi Hoff-
mann (PT-PR) reconheceu 
que os estados precisam 
de mais recursos, mas dis-
se que a sanha arrecada-
dora não pode prejudicar 
as micro e pequenas em-
presas. Para a senadora, a 
substituição tributária anu-
la os benefícios do Sim-
ples. Ela disse que, com o 
Simples Nacional, uma 
empresa desembolsaria 
para pagar impostos 8,33% 
de suas receitas, sendo 
2,92% de ICMS. Com a 
substituição tributária, a 
empresa paga 14% de im-
postos, sendo quase 6% 
de ICMS. Gleisi acrescen-
tou que a Câmara dos De-
putados já sinalizou que 
vai aprovar a matéria nos 
mesmos moldes do Sena-
do. Assim, a matéria já vai à 
sanção e as mudanças na 
lei serão mais rápidas.

Os senadores Ricardo 
Ferraço (PMDB-ES) e lúcia 
vânia também subiram à 
tribuna para elogiar a 
aprovação da proposta e 
concordaram que o uso in-
discriminado da substitui-
ção tributária pelos esta-
dos tem prejudicado as 
pequenas empresas e anu-
lado os benéficos do Sim-
ples Nacional.

Burocracia
Durante tramitação na 

CAE, Armando também 
realizou mudanças na pro-
posta original que foram 
mantidas no Plenário. O 
relator disse ter aproveita-

do medidas que visam re-
duzir a burocracia no reco-
lhimento do tributo. Para 
isso, incluiu no substitutivo 
a vedação da exigência, 
aos optantes do Simples, 
de “obrigações tributárias 
acessórias unilaterais” pe-
los estados. Segundo o 
substitutivo, as únicas exi-
gências aceitas são as que 
constam do portal do Sim-
ples Nacional.

De acordo com Arman-
do Monteiro, as micro e 
pequenas empresas sujei-
tas à substituição tributá-
ria são obrigadas a reali-
zar cálculos complicados 
para apurar o imposto a 
ser recolhido, por conta 
das grandes variações de 
alíquotas por setores e 
por estados.

O substitutivo prevê que 
as informações relativas ao 
ICMS devido na substitui-
ção tributária sejam forne-
cidas por meio de aplicati-
vo único, colocado à 
disposição dos empresá-
rios, de forma gratuita, no 
portal do Simples Nacio-
nal. Também será gratuito, 
como estabelece o substi-
tutivo, o fornecimento de 
aplicativo para a emissão 

de nota fiscal eletrônica 
(NF-e) para microempre-
sas e empresas de peque-
no porte. Esses aplicativos 
deverão ser regulamenta-
dos pelo Comitê Gestor do 
Simples Nacional no prazo 
de 180 dias.

prazo
O substitutivo também 

fixa prazo mínimo de 60 
dias para o vencimento do 
imposto devido por subs-
tituição tributária. Essa me-
dida, conforme o relator, 
ajuda a minimizar um dos 
efeitos negativos da subs-
tituição tributária, que é a 
redução do capital de giro 
das empresas que atuam 
como substitutas – elas 
pagam o tributo antes de 
receberem o valor relativo 
à venda efetuada.

Conforme Armando 
Monteiro, “o descasamen-
to entre os prazos médios 
de pagamento do tributo 
e da realização financeira 
dos recebíveis resulta em 
maior custo financeiro 
para as empresas submeti-
das ao regime”.

perdas
No relatório, Armando 

Monteiro citou uma simu-
lação realizada pelo Insti-
tuto Brasileiro de Planeja-
mento e Tributação (IBPT) 
mostrando que a carga 
sobre uma empresa en-
quadrada no Simples qua-
se dobra com a substitui-
ção tributária. Conforme o 
estudo, uma empresa com 
faturamento anual de R$ 
1,2 milhão e que tenha 
70% de suas vendas vincu-
ladas a esse mecanismo de 
arrecadação desembolsa-
ria 14% em impostos. Sem 
a substituição, recolheria 
ao Simples apenas 8,33%.

Estudo da Fundação Ge-
túlio vargas, citado pelo 
autor do projeto, estima 
em R$ 1,7 bilhão a perda 
das micro e pequenas em-
presas no ano fiscal de 
2008, decorrentes da apli-
cação da substituição tri-
butária. (Agência senado)


