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SUPERSIMPLES - ANÁLISE DOS PROJETOS SOBRE A
NOVA TRIBUTAÇÃO DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA

DE PEQUENO PORTE

Adriano da Nóbrega Silva

INTRODUÇÃO

 objetivo do presente estudo é a análise do Projeto de Lei
Complementar nº 123, de 2004, de autoria do nobre
Deputado Jutahy Júnior, o qual institui regime único

nacional de arrecadação diferenciada, simplificada e favorecida, aplicável à microempresa e à
empresa de pequeno porte, relativo aos impostos e às contribuições da União, dos Estados,
do DF e dos Municípios, bem assim do Projeto de Lei Complementar nº 125, de 2004, de
autoria do nobre Deputado Eduardo Paes e do Substitutivo aprovado pela Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, sobre a mesma matéria.

Antes de adentrar na análise propriamente dita, convém esclarecer
que os referidos Projetos foram elaborados tendo em vista a previsão, no parágrafo único do
art. 146 da Constituição Federal, da possibilidade de instituição de regime único de
arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, observados os seguintes requisitos:

I - será opcional para o contribuinte;

II- poderão ser estabelecidas condições de enquadramento
diferenciadas por Estado;

III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da
parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada
qualquer retenção ou condicionamento; e

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser
compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes.

O
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O referido regime único teve sua previsão em sede constitucional
trazido pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003.

DA TRAMITAÇÃO DO  PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Em sua tramitação, o Projeto de Lei Complementar nº 123, de 2004,
teve a ele apensado o de número 125, do mesmo ano. Ambos foram encaminhados à
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, ocasião em que foram
relatados pelo Deputado Bismarck Maia.

Os Projetos de Lei Complementar foram aprovados naquela
comissão, nos termos do Substitutivo do relator. Cabe destacar que, durante a apreciação
nessa Comissão, houve apresentação de voto em separado por parte do Deputado Jorge
Boeira, pela rejeição dos dois Projetos de Lei Complementar, bem assim pela rejeição do
parecer do relator.

DO ESCOPO DA ANÁLISE

A análise vem se concentrar principalmente no Substitutivo aprovado
pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio fazendo-se apenas
referência, quando necessário, ao texto daquelas previstas nos projetos de lei complementar
inicialmente apresentados.

DA JUSTIFICATIVA DOS PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

A Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ao introduzir o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples), facilitou o cumprimento das obrigações tributárias principais e
acessórias por parte dessas empresas.

Segundo a justificativa do Projeto de Lei Complementar nº 123, de
2004, na década de noventa, o número de tais empresas chegava, no Estado de São Paulo, a
noventa e sete por cento do total de estabelecimentos empresariais, sendo que, desse
montante, oitenta e sete por cento eram microempresas.
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Após a implantação do Simples, o qual possibilitou o recolhimento
unificado de diversos tributos e contribuições federais, vários Estados Federados adotaram
medidas semelhantes em suas respectivas áreas de competência, as quais, contudo, faziam uso
de normas de enquadramento e alíquotas bastante diferenciadas, dada a autonomia política
destes entes.

Nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 42, de 2004, veio a
atender um anseio que já se fazia sentir, qual seja, o de se criar um mecanismo de
recolhimento dos tributos e contribuições devidos em todos os entes da federação, de modo
unificado, com menores custos para as microempresas e empresas de pequeno porte.

Além desse propósito, os Projetos de Lei visam a reduzir as
obrigações acessórias a que estão sujeitas as pequenas empresas, bem como a facilitar os
procedimentos de abertura e baixa das mesmas.

DA ANÁLISE DO SUBSTITUTIVO

O caput do art. 1º do Substitutivo prevê a criação do regime
tributário único nacional de arrecadação diferenciada, simplificada e favorecida, aplicável à
microempresa e à empresa de pequeno porte, relativo aos impostos e às contribuições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O § 1º do referido artigo prevê, em atendimento às disposições
constitucionais respectivas, que o regime tributário será opcional, compreendendo a
arrecadação, a fiscalização e a cobrança compartilhada dos impostos e contribuições pelos
entes federados.

O § 2º do art. 1º, também em atendimento às disposições
constitucionais, estabelece que o recolhimento será efetuado em guia única e de modo
centralizado. O referido dispositivo é uma junção do disposto no § 2º do Projeto de Lei
Complementar nº 123, de 2004, com o § 2º do Projeto de Lei Complementar nº 125, do
mesmo ano.

Em que pese o texto do dispositivo constitucional ter utilizado
fórmula semelhante, seria aconselhável que ele previsse em que estabelecimento da pessoa
jurídica deve ser centralizado o recolhimento, ainda que o normal indique que tal
procedimento será realizado na matriz.
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Além disso, como já afirmado, estabelece ele que o modo do
recolhimento, bem como a forma da guia, serão objeto de regulamento da Secretaria da
Receita Federal.

Quanto a essa disposição, ressalte-se que, em virtude de o Projeto de
Lei Complementar tratar de competências dos Entes da Federação dos três níveis de
Governo, a regulamentação poderia ser feita atribuindo as competências regulamentares ou a
um único ente, como prevê a disposição, ou a um órgão colegiado, com representantes de
todos os níveis.

A primeira das alternativas, contemplada no dispositivo ora em
comento, traz a vantagem de ser mais célere no que se refere às decisões a serem tomadas,
mas tem o inconveniente de centralizar as discussões apenas no nível federal, podendo daí
advir que eventuais particularidades de Estados sejam relevadas ou ignoradas.

Já a segunda das alternativas foi a vislumbrada no art. 2º do Projeto
de Lei Complementar nº 125, de 2004, tendo sido contemplada no art. 7º do Substitutivo,
com a criação de um Conselho Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Tendo em vista as disposições do referido art. 7º, não se compreende
porque a regulamentação do recolhimento e da centralização tenha ficado a cargo da
Secretaria da Receita Federal. Talvez tal fato tenha decorrido da consolidação dos textos dos
dois Projetos de Lei Complementar apresentados e, sendo assim, haveria que se retirar a
previsão da regulamentação prevista nesse dispositivo, por estar incompatível com a do art. 7º
mencionado.

O § 3º do art. 1º estabelece que são aplicáveis, no que couber, as
disposições das Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e nº 9.841, de 5 de outubro de 1999,
com relação à definição de microempresa, empresa de pequeno porte e ao sistema integrado
de pagamento de impostos e contribuições.

Dispositivo assemelhado já se encontrava no Projeto de Lei
Complementar nº 123, de 2004, em fórmula bastante ambígua, na medida em que previa que
as definições de microempresa e empresa de pequeno porte seriam, no que couber, as das leis
referidas.

A redação prevista no Substitutivo, bem como aquela constante do
Projeto de Lei Complementar nº 125, de 2004, em nada contribuem para a resolução da
ambigüidade, na medida em que, à guisa de exemplo, as Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de
1996, e nº 9.841, de 5 de outubro de 1999, utilizam definições diferentes de empresa de
pequeno porte.
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Seria aconselhável, dado que se trata de um regime tributário
autônomo, que o texto legal fosse mais detalhado, de modo a buscar regular por completo os
conceitos e definições que pretende utilizar, como forma de se evitar dúvidas e contradições
quando da aplicação da lei.

Ressalte-se que nesse dispositivo, pela primeira vez, o Substitutivo
faz uso de vocábulo para se referir ao novo sistema tributário: Supersimples.

O art. 2º prevê que a opção pelo Supersimples é facultativa para
todas as microempresas e empresas de pequeno porte, independentemente do ramo de
atividade.

Em que pese a simplificação que trará para o Sistema a circunstância
de que todos os contribuintes, independentemente do ramo de atividade, possam nele
integrar, o dispositivo peca, posteriormente, por não prever alíquotas diferenciadas em função
do tipo de atividade desenvolvida.

Lembra-se aqui que o lucro presumido das pessoas jurídicas, modo
opcional de apuração e recolhimento do imposto sobre a renda que faz uso de sistemática
bastante assemelhada ao do regime do Simples utiliza alíquotas diferentes, em função do ramo
de atividade, tendo em vista que os componentes de custo das empresas que atuam em ramos
diferentes não são, obviamente, iguais.

Além disso, no atual Simples, não é possível que certas pessoas
jurídicas possam nele ingressar, independentemente do ramo de atividade que desenvolvam, a
exemplo das seguintes:

I – que tenha sócio estrangeiro, residente no exterior;

II – constituída sob qualquer forma, de cujo capital participe entidade
da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal;

III – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no país, de
pessoa jurídica com sede no exterior;

IV – de cujo capital participe, como sócio, outra pessoa jurídica;

V – que participe do capital de outra pessoa jurídica, ressalvados os
investimentos provenientes de incentivos fiscais efetuados antes da vigência da Lei nº 7.256,
de 27 de novembro de 1984, quando se tratar de microempresa, ou antes da vigência desta
Lei, quando se tratar de empresa de pequeno porte; e
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VI - que seja resultante de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento da pessoa jurídica, salvo em relação aos eventos ocorridos antes da vigência
desta Lei.

Por essa razão, os projetos de lei em comento deveriam prever
expressamente quais são as pessoas que nele podem ou não ingressar.

O art. 3º do Substitutivo encontra distante paralelo no § 5º do
Projeto de Lei Complementar nº 123, de 2004. O referido parágrafo estabelecia que seria
facultado ao Poder Executivo a fixação de alíquotas diferenciadas por atividade na forma de
regulamento.

Trata-se, evidentemente, de fórmula de constitucionalidade duvidosa,
na medida em que a fixação de alíquotas é matéria de lei, salvo na hipótese de exceções
expressamente previstas no texto constitucional,a exemplo da possibilidade de modificação
das alíquotas daqueles impostos com caráter extrafiscal.

Já o art. 3º do Substitutivo prevê que cabe aos Estados, Distrito
Federal e Municípios a fixação, de forma diferenciada, das alíquotas dos impostos e
contribuições de suas competências, para microempresas e empresas de pequeno porte que
aderirem ao Supersimples, de modo a atender às necessidades sócio-econômicas de cada
região.

Em uma primeira abordagem, esse dispositivo não fere o princípio da
legalidade, caso se entenda que os entes federados farão a fixação das alíquotas por lei.
Entretanto, caso a intenção tenha sido, a exemplo do verificado no Projeto de Lei nº 123, de
2004, a regulamentação por ato do Poder Executivo, o dispositivo, assim como o do projeto
original, também se mostra inconstitucional, por desatendimento a esse princípio.

Além disso, a referida disposição esbarra nos propósitos maiores que
inspiraram a criação do Supersimples, na medida em que possibilita a existência de um
sistema que não é uniforme em todo o território nacional.

Ademais, não esclarece qual seria o eventual tratamento tributário a
ser dado às operações interestaduais ou intermunicipais. Na hipótese de um ente federado
adotar para o seu Supersimples alíquotas menores que a de outro, a que alíquota estaria
prevista empresa nele sediada, mas que realizasse, por exemplo, todas as suas vendas para
clientes situados em outro ente federado?
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Sequer há previsão, em qualquer dos projetos de lei, do modo
segundo o qual será realizada a repartição das receitas arrecadas na forma do Supersimples.

O art. 4º do Substitutivo estabelece, de modo inovador, que o
recolhimento de impostos e contribuições a que se refere o § 1º, do art. 3º, da Lei nº 9.317, de
1996, estará sujeito aos seguintes percentuais:

I – 0% (zero por cento) para microempresas com receita bruta anual
de até R$ 12.696,00; e

II – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) para
microempresas com receita bruta anual de R$ 12.696,01 até duas vezes este valor.

O dispositivo padece da intenção de sintetizar ao máximo o texto
legal que parece ter inspirado sua elaboração, o que lhe prejudica em muito o sentido.

Isso porque o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.317, de 1996, apenas elenca
os tributos e contribuições federais que estão incluídos no Simples. Assim sendo, não se
entende porque o novo texto legal não prevê quais são os tributos e contribuições nele
incluídos.

Além disso, saliente-se que o Substitutivo não faz qualquer menção
ao § 2º do art. 3º da Lei nº 9.317, de 1996, o qual vem expressamente estabelecer quais os
impostos e contribuições federais que não estão incluídos naquele Sistema de Pagamento.

É certo que se pode objetar à presente crítica ao se afirmar que o § 3º
do art. 1º do Substitutivo afirma que a Lei do Simples é aplicável subsidiariamente, mas há
que se lembrar que o dispositivo mencionado prevê que esta Lei o será apenas no que couber,
o que pode gerar dúvidas na aplicação da lei.

Outra crítica a ser feita é a de que o Substitutivo, num silêncio
retumbante, em nenhum momento prevê as alíquotas para os impostos e contribuições
federais devidos pelas empresas de pequeno porte.

Caso tal tenha se dado em função do disposto no § 3º do art. 1º,
valem aqui as observações já feitas anteriormente: a omissão pode dificultar a aplicação da lei.

Imagine-se que a Lei nº 9.317, de 1996, tenha suas alíquotas alteradas.
as novas alíquotas são aplicáveis também para o Supersimples?

Imagine-se, então, situação ainda pior: a Lei nº 9.317, de 1996, vem a
ser retirada do ordenamento jurídico, seja por mera revogação expressa, seja pelo fato de a
matéria vir a ser regulada inteiramente em outra lei. Nesse caso, seria lícito afirmar que o
Supersimples não mais subsiste?
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Sequer o disposto no art. 16 do substituto sana tais problemas. A
norma mencionada prevê que enquanto não forem fixadas as alíquotas diferenciadas por
atividade e os limites de enquadramento das microempresas e das empresas de pequeno
porte, caberá ao Senado Federal, no âmbito de suas competências, a sua discussão e
aprovação, na forma do inciso XV do art. 52 da Constituição Federal,.

Ocorre que tal disposição não autoriza ao Senado o papel de fixação
de alíquotas para qualquer tributo ou contribuição, nem tampouco exclui a aplicação do
princípio da legalidade previsto no Sistema Constitucional Tributário. Assim sendo, também o
referido art. 16 padece de inconstitucionalidade.

O art. 5º do Substitutivo estabelece que, da base de cálculo dos
impostos e contribuições devidos, no ano-calendário, pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, optantes pelo Supersimples, serão deduzidas as despesas com a folha de
pagamento de salários e encargos dos empregados regularmente contratados, além daquelas já
previstas em legislação vigente.

Novamente a intenção sintetizadora que norteou a elaboração do
dispositivo acabou por torná-lo deficiente. O legislador pretende que, na apuração da base de
cálculo do Supersimples sejam deduzidas as referidas despesas da base de cálculo, mas em
momento algum se estabelece qual é essa base de cálculo.

Além disso, em relação às demais deduções previstas na legislação
vigente, convém indagar que legislação seria essa. Caso tenha em mente a legislação de cada
ente federado, imagine-se o caos que será criado para o Supersimples na medida em que um
município admita uma determinada dedução da base de cálculo do ISS e outro não o faça.

O art. 6º do Substitutivo, na esteira do que já estabeleciam os
Projetos de Lei Complementar, institui o Sistema Integrado de Gestão de Informações Fiscais
– SIGFIS, responsável pela coleta, gestão, integração de base e distribuição das informações
necessárias à gestão unificada do novo regime tributário.

Há no dispositivo um evidente equívoco no que se refere à técnica
legislativa, visto que o SIGFIS é o órgão responsável pela gestão unificada do Supersimples e
não pela do Simples.

O § 1º estabelece que as informações geradas pelo SIGFIS
constituirão o Cadastro Nacional Único de Contribuição para a arrecadação, a fiscalização e a
cobrança dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, com base no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
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Ressalte-se que o dispositivo utiliza expressão equivocada, na medida
em que o SIGFIS só compreenderá as pessoas que sejam optantes pelo Supersimples. Nesse
sentido, não há que se falar em cadastro único, pois ainda subsistirão o CNPJ e os cadastros
respectivos dos estados e municípios para os não-optantes e para as grandes empresas.

Por essa razão, seria mais aconselhável falar em cadastro unificado e
não em cadastro único.

O §§ 2º e 3º prevêem que o cadastro irá conter, obviamente,
informações de interesse de todas as esferas de governo envolvidas, cabendo sua gestão à
União.

Em uma fórmula obscura, o § 3º prevê, além disso, que o cadastro
será compartilhado respeitando-se os limites das competências dos entes federados.
Tratando-se das administrações tributárias respectivas, não se vislumbram que informações
poderiam não ser compartilhadas.

Talvez a intenção do legislador seja que o cadastro contenha não só
informações fiscais, como dá a entender sua denominação, mas também outras informações,
como parece antecipar o § 2º, ao se referir a informações gerais, bem como o § 4º, ao prever
que o cadastro poderá conter outras, dos cartórios e das juntas comerciais, o que,
evidentemente, seria feito por convênio.

Assim sendo, as informações que são objeto de sigilo não poderão,
obviamente, ser compartilhadas entre todos os entes componentes do Sistema.

O art. 7º do Substitutivo cria o Conselho Nacional da Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte – CMPE, com a finalidade de normatizar e regulamentar o
regime tributário único.

A Lei, como medida de boa técnica legislativa, deveria fazer menção
ao Supersimples e não a regime tributário único. Tal equívoco decorreu, obviamente, da
utilização como modelo do disposto no art. 2º do Projeto de Lei Complementar nº 125, de
2004, o qual utilizava a mesma fórmula.

O parágrafo único do dispositivo estabelece que o Conselho será
composto, de forma paritária, com representantes da União, dos Estados, do DF, dos
Municípios e das entidades representativas dos contribuintes.

Tendo em vista o elevado número de municípios, talvez fosse
aconselhável que o dispositivo fizesse a previsão de que o Conselho fosse composto pelo
representante do maior município em termos de atividade econômica de cada Estado.
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Com isso, haveria vinte e sete representantes dos Estados e vinte e
sete dos Municípios e seria mantido o equilíbrio entre os votos dos Estados e dos Municípios.

Além disso, a fim de manter o equilíbrio da federação, o voto dos
representantes da União, mesmo que em número menor que vinte e sete, deveria ter o mesmo
peso que o voto dos representantes dos Estados e dos Municípios.

Saliente-se que o tamanho do Conselho deve ser objeto de análise.
Isso porque, desconsiderando-se os representantes dos contribuintes, com a adoção da
proposta indicada, caso a União só conte com um representante, o Conselho já contaria com
cinqüenta e cinco membros.

Obviamente, a previsão de representantes dos contribuintes é salutar,
mas esbarra no seguinte questionamento: qual seria o peso desses no Conselho? O mesmo
que o de todos os outros entes reunidos, colocando, de um lado, o Fisco e de outro o
contribuinte?

Há que se indagar, ainda, qual seria efetivamente o papel dos
representantes dos contribuintes. Tendo em vista que muitas das decisões a serem tomadas
pelo Conselho dirão respeito diretamente a políticas públicas, caso a função desses
representantes seja a de assegurar que os interesses dos representados sejam levados em conta
nas discussões, uma medida mais conservadora, mas ainda assim salutar, seria a de lhes
atribuir o direito de se manifestar nas deliberações, mas sem poder de voto ou de veto.

O art. 8º do Substitutivo prevê que o processo de abertura de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á com a obtenção do registro único
expedido pelo Cadastro Nacional Único, que terá validade para todos os fins, ficando
condicionado, conforme o ramo de atividade, apenas à emissão de laudo de vistoria dos
órgãos federais estaduais ou municipais, quando for o caso.

Como contrapartida, tendo em vista o elevado número de empresas
que serão registradas após a aprovação da lei complementar, o art. 9º estabelece que a baixa da
microempresa e da empresa de pequeno porte dar-se-á mediante requerimento ao responsável
pelo Cadastro Nacional Único de Contribuinte, ficando sujeitos os requerentes à fiscalização e
à quitação de eventuais débitos até a data da solicitação.

Esses dispositivos ficariam melhor colocados em lei ordinária e não
em lei complementar, por tratar de matéria de direito civil, cuja competência é privativa da
União. Trata-se, a toda prova, de medida revolucionária no ordenamento jurídico brasileiro,
rompendo com os entraves que impedem a abertura e a baixa de empresas.
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O art. 9º peca ao se referir a cadastro único quando, como já se
demonstrou, o mais correto seria a previsão a cadastro unificado. Além disso, há um equívoco
quanto à circunstância de os requerentes da baixa ficarem sujeitos à fiscalização e à quitação
de eventuais débitos. Isso porque a dissolução de uma empresa não favorece apenas o
requerente, mas todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que dela sejam sócias.

O art. 10 estabelece que os procedimentos para a arrecadação e a
cobrança dos impostos e contribuições serão definidos pelo CMPE, ficando assegurada a
imediata distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados, por
ocasião do efetivo recolhimento junto ao sistema bancário.

Esse dispositivo vem a atender a determinação constitucional
prevista no inciso III do parágrafo único do art. 146 da Carta Política.

O art. 11 prevê que caberá aos órgãos estaduais e municipais de
fazenda, nas suas esferas de competência, a responsabilidade pela fiscalização do SIGFIS em
parceria com a Secretaria da Receita Federal.

Não se compreende porque a atuação dos órgãos municipais e
estaduais de Fazenda deva ser realizada em parceira com a Secretaria da Receita Federal na
medida em que atuarão respeitando suas respectivas esferas de competência.

Além disso, a previsão no parágrafo único do referido artigo, ao
assegurar aos órgãos federais, estaduais e municipais a disponibilização das informações
fiscais necessárias ao cumprimento de suas responsabilidades, pode ser frustrado ao prever
que tal se dará na forma de regulamento.

O art. 12 do Substitutivo repete as disposições dos Projetos de Lei
Complementar nº 123 e 125, de 2004, acrescentando ao art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, dispositivo que dispensa as microempresas e as empresas de pequeno porte que não
exerçam atividades nocivas e prejudiciais à saúde do Trabalhador da apresentação do Perfil
Profissiográfico Previdenciário – PPP.

Segundo a exposição de motivos do Projeto de Lei Complementar nº
123, de 2004, trata-se de documento histórico-laboral, individual do trabalhador que presta
serviço à empresa, destinado a dar informações ao INSS relativas à efetiva exposição a
agentes nocivos que entre outras informações registra dados administrativos, atividades
desenvolvidas, registros ambientais e resultados de monitorização biológica com base no
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
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A disposição, a toda evidência, visa a diminuir ainda mais as
obrigações acessórias a que estão submetidas as pequenas empresas, mormente ao se levar em
conta que a não manutenção do referido perfil, de modo atualizado, ou o não fornecimento
do mesmo ao empregado, por ocasião do encerramento do contrato de trabalho, enseja
aplicação de multa de R$ 991,03 a R$ 99.102,12.

No mesmo sentido vem o art. 13 do Substitutivo, ao dispensar as
pessoas jurídicas optantes pelo Supersimples que não tiverem empregados da apresentação da
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados.

Em relação a esse dispositivo, cabe apontar que pode haver pessoas
físicas optantes pelo Supersimples, no caso, os empresários individuais que exploram
atividade comercial, os quais são apenas equiparados a pessoas jurídicas pela legislação
tributária.

Assim sendo, caberia um pequeno reparo na redação do dispositivo,
para que dele fosse retirada a expressão “pessoas jurídicas”, podendo a mesma ser substituída
pela expressão “microempresas e empresas de pequeno porte”.

O art. 14 do Substitutivo, na esteira do que previam os dois Projetos
de Lei Complementar, estabelece que todas as pessoas jurídicas enquadráveis como
microempresa ou empresa de pequeno porte, optantes ou não pelo Simples Federal, que
durante cinco anos não tenham exercido atividade econômica de qualquer espécie, poderão
requerer e obter a baixa nos registros competentes.

Essa baixa ocorrerá independentemente de prova de quitação de
impostos e contribuições para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O referido dispositivo estaria melhor colocado em lei ordinária, haja
vista que trata, de matéria de direito empresarial, cuja competência é exclusiva da União, bem
como de prova de quitação de impostos e contribuições federais, débitos para com o INSS e
o FGTS, assuntos exclusivamente federais.

Ademais, utiliza fórmula ambígua, na medida em que não deixa claro
se a pessoa jurídica é enquadrável como microempresa ou empresa de pequeno porte segundo
as disposições da Lei nº 9.317, de 1996, ou segundo a Lei nº 9.841, de 1999, as quais, como
sabido, adotam critérios diferentes.
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Também é necessário relembrar que há microempresas e empresas de
pequeno porte que não são pessoas jurídicas, mas apenas assim consideradas para efeitos
fiscais, quais sejam, as firmas mercantis individuais, como eram denominadas antes do Novo
Civil.

O § 1º do dispositivo dispensa a microempresa e a empresa de
pequeno do pagamento de juros de mora, multas e quaisquer acréscimos legais pela entrega
de declaração de rendimentos nos períodos em que permaneceu sem movimentação de
atividade.

Tendo em vista que a declaração de rendimentos é exigida
unicamente pela Secretaria da Receita Federal, o referido dispositivo ficaria melhor colocado
em lei ordinária, sobretudo por não ter qualquer relação com o chamado Supersimples.

Por outro lado, caso a intenção seja a de dispensar as referidas
empresas da apresentação de quaisquer declarações, inclusive as porventura exigidas pelos
fiscos estaduais ou municipais, é necessário esclarecer tal circunstância em seu texto.

Apesar da intenção do dispositivo, ressalte-se que a exigência da
apresentação de declaração, mesmo quando a empresa está inativa, serve como importante
instrumento de controle por parte do Fisco.

Além disso, a multa atualmente aplicada pela legislação tributária
federal tem valor fixo e extremamente reduzido, qual seja, de duzentos reais, conforme § 3º
do art. 7º da Lei nº 10.426, de 2002.

O § 2º do art. 14 estabelece que os débitos apurados por ocasião da
baixa das microempresas e empresas de pequeno porte poderão ser requeridos e parcelados
na forma da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, no prazo de seis meses após a publicação
da Lei Complementar. A exemplo das demais disposições previstas no artigo, tal norma
deveria ter sido objeto de lei ordinária.

Por fim, o § 3º do dispositivo estabelece que os sócios das
microempresas e das empresas de pequeno porte responderão pelos débitos remanescentes,
apurados na data da baixa dos respectivos registros.

A primeira crítica a ser feita ao dispositivo é a de que há
microempresas e empresas de pequeno porte que não são pessoas jurídicas e, portanto, não
possuem sócios, mas titulares.

Além disso, tendo em vista que a disposição do § 2º é transitória,
abrangendo apenas parcelamentos no prazo de seis meses a contar da publicação da Lei
Complementar, a menção, no § 3º, a débitos remanescentes pode gerar dúvida acerca de quais
débitos seriam esses.
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Há que se lembrar, ainda, que que o Código Tributário Nacional
possui diversas disposições acerca de responsabilidade tributária. Assim,
exemplificativamente, o art. 134 do referido Código determina que, nos casos de
impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte,
respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que
forem responsáveis, os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

No mesmo sentido, o art. 135 determina que são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

A fim de evitar dúvidas quando da aplicação do dispositivo sobre a
aplicabilidade dessas disposições às microempresas e empresas de pequeno porte, seria
aconselhável para o dispositivo a seguinte redação:

“§ 3º Sem prejuízo das disposições acerca de responsabilidade tributária
previstas no Código Tributário Nacional, o titular ou os sócios das microempresas
e das empresas de pequeno porte responderão pelas obrigações devidas pela
empresa até a data da baixa dos respectivos registros.”

O art .15 do Substitutivo, reproduzindo previsão do Projeto de Lei
Complementar nº 125, de 2004, estabelece que cabe à Secretaria da Receita Federal e à Justiça
Federal, no âmbito de suas respectivas competências, dirimirem quaisquer conflitos de caráter
fiscal e administrativo com relação ao Supersimples.

Esse dispositivo encontra-se em desacordo com o art. 7º do
Substitutivo, na medida em que tal atribuição já é atribuída, implicitamente, para o Conselho
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Ademais, a Justiça Federal não funciona como órgão consultivo,
tendo, ao contrário, função judicante, pelo que é desaconselhável atribuir-lhe competência
estranha às suas habituais atribuições.

Por fim, não se justifica a centralização da competência na Secretaria
da Receita Federal, tendo em vista que o Supersimples envolve interesses das três esferas de
Governo, razão pela qual, como já estabelece o art. 7º, o órgão natural para o exercício dessa
competência seria o Conselho.
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O art. 16, como já apontado em outra parte da presente análise,
padece de inconstitucionalidade.

Por fim, nas disposições finais do Substitutivo, constantes de seus
arts. 17 e 18, é revogado o art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996. Esse dispositivo
é o que prevê quais são as pessoas jurídicas excluídas de ingresso no Simples.

Em que pese a surpresa inicial que pode advir da circunstância de um
artigo de lei complementar revogar um dispositivo de lei ordinária, há que se lembrar que,
com o advento da Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, a Lei nº 9.317,
de 1996, passou a regular matéria reservada a lei complementar, por força do disposto no art.
146, III, d, da Carta Magna.

Observa-se, apesar disso, que tal dispositivo é estranho aos
propósitos do Supersimples, na medida em que o regime de tributação federal denominado
Simples não se confunde com aquele.

Além disso, importa renúncia de receita, na medida em que autoriza a
contribuintes hoje não beneficiados o pagamento de tributos a alíquotas mais favorecidas.
Essa renúncia não está estimada, o que vai de encontro com as disposições da Lei de
Responsabilidade Fiscal a esse respeito.

CONCLUSÃO

Apesar da meritória iniciativa na apresentação dos Projetos de Lei
Complementar nº 123 e 125, de 2004, bem assim do Substitutivo aprovado pela Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, nota-se, a toda evidência, que nenhum
dos projetos atende satisfatoriamente os propósitos a que se destinam, demandando uma
melhor reflexão sobre a instituição do chamado Supersimples no ordenamento jurídico
brasileiro.

2004_13121_Francisco Dorneles_240
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2003

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº  123, DE 2004

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº  125, DE 2004

Art 1o Esta Lei Complementar regula e institui,
em conformidade com o disposto no parágrafo único do
art. 146 e no inciso IX do art. 170 da Constituição
Federal, o regime tributário único nacional de arrecadação
diferenciada, simplificada e favorecida, aplicável à
microempresa e à empresa de pequeno porte, relativo aos
impostos e às contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 1º Esta Lei regula e institui, em
conformidade com o disposto no parágrafo único do art.
146 e no inciso IX do art. 170 da Constituição Federal, o
regime único nacional de arrecadação diferenciada,
simplificada e favorecida, aplicável à microempresa e à
empresa de pequeno porte, relativo aos impostos e às
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.

Art. 1º Esta Lei Complementar regula e institui,
em conformidade com o disposto no parágrafo único do
art. 146 da Constituição Federal, o regime tributário único
de arrecadação diferenciada, simplificada e favorecida,
aplicável à microempresa e à empresa de pequeno porte,
relativo aos impostos e às contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§  1o O regime tributário único compreende a
arrecadação, a fiscalização e a cobrança compartilhada dos
impostos e contribuições pelos entes federados, sendo
opcional para o contribuinte.

§ 1º O regime único nacional compreende a
arrecadação, a fiscalização e a cobrança compartilhada dos
impostos e contribuições pelos entes federados, sendo
opcional para o contribuinte.

§ 1º O regime tributário único compreende a
arrecadação, a fiscalização e a cobrança compartilhada dos
impostos e contribuições pelos entes federados, sendo
opcional para o contribuinte.

§ 2o O pagamento de impostos e contribuições
dos entes federados, no regime tributário único nacional,
dar-se-á de forma centralizada e numa única guia de
recolhimento mensal, a ser regulamentada pela Secretaria
da Receita Federal.

§ 2º  O pagamento de impostos e contribuições
dos entes federados, no regime único nacional dar-se-á
numa única guia de recolhimento mensal a ser
regulamentada pela Secretaria da Receita Federal.

§ 2º  O pagamento de impostos e contribuições
dos entes federados, no regime tributário único dar-se-á
de forma centralizada e numa única guia de recolhimento
mensal.

§ 3o Aplica-se, no que couberem, as disposições
das Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e nº 9.841,
de 5 de outubro de 1999, com relação à microempresa, à
empresa de pequeno porte e ao Sistema Integrado de

§ 3º Aplica-se no que couber as disposições da
Lei nº 9.317 de 5 de dezembro de 1996, com relação à
definição de microempresa e empresa de pequeno porte e
ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

§ 3º Aplica-se no que couber as disposições das
Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996 e a de nº 9.841,
de 5 de outubro de 1999, com relação à  microempresa, à
empresa de pequeno porte e ao Sistema Integrado de
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2003

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº  123, DE 2004

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº  125, DE 2004

Pagamento de Impostos e Contribuições –
SUPERSIMPLES.

Contribuições – SIMPLES. Pagamento de Impostos e Contribuições –
SUPERSIMPLES.

Art. 2o A opção pelo Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições –
SUPERSIMPLES é facultativa para qualquer
microempresa e empresa de pequeno porte,
independentemente de seu setor de atividade econômica.

§ 4º A opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES, é
facultativa para qualquer microempresa e empresa de
pequeno porte, independente de seu setor de atividade
econômica.

§ 4º A opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES, é
facultativa para qualquer microempresa e empresa de
pequeno porte, independente de seu setor de atividade
econômica.

Art. 3º Cabe aos Estados, Distrito Federal e
Municípios a fixação, de forma diferenciada, das alíquotas
dos impostos e contribuições de suas competências, para
microempresas e empresas de pequeno porte que
aderirem ao SUPERSIMPLES, de modo a atender às
necessidades sócio-econômicas de cada região.

§ 5º É facultado ao Poder Executivo a fixação de
alíquotas diferenciadas por atividade na forma de
regulamento.

(sem correspondente)

Art. 4º O recolhimento de impostos e
contribuições a que se refere o § 1º, do art. 3º, da Lei nº
9.317, de 1996, estará sujeito aos seguintes percentuais:

I – 0% (zero por cento) para microempresas
com receita bruta anual de até R$ 12.696,00;

II – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento)
para microempresas com receita bruta anual de R$
12.696,01 até duas vezes este valor.

Parágrafo único. Os valores estabelecidos nos
inciso I e II deste artigo serão revistos na mesma época e
proporção em que for atualizada a Tabela Progressiva
para Cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física.

Art. 5º Da base de cálculo dos impostos e

(sem correspondente) (sem correspondente)
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2003

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº  123, DE 2004

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº  125, DE 2004

contribuições devidos, no ano-calendário, pelas
microempresas e empresas de pequeno porte, optantes
pelo SUPERSIMPLES, será deduzida as despesas com a
folha de pagamento de salários e encargos dos
empregados regularmente contratados, além daquelas já
previstas em legislação vigente.

(o art. 2º do Projeto de Lei Complementar nº 125, de
2004, encontra paralelo no art. 7º deste Substitutivo)

(correspondente no art. 7º) (sem correspondente) Art. 2º Fica criado o Conselho Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – CMPE
com a finalidade de normatizar e regulamentar o regime
tributário único de que trata esta Lei.

Parágrafo único. O CMPE será composto de
forma paritária com representantes da União, dos Estados
e do DF, dos Municípios e das entidades representativas
dos contribuintes

Art. 6o Fica instituído o Sistema Integrado de
Gestão de Informações Fiscais – SIGFIS, responsável
pela coleta, gestão, integração de base e distribuição das
informações necessárias à gestão unificada do Sistema
SIMPLES.

Art. 2º Fica instituído o Sistema Integrado de
Gestão de Informações Fiscais – SIGFIS, responsável
pela coleta, gestão, integração de base e distribuição das
informações necessárias à gestão unificada do Sistema
SIMPLES.

Art. 3º Fica instituído o Sistema Integrado de
Gestão de Informações Fiscais – SIGFIS, responsável
pela coleta, gestão, integração de base e distribuição das
informações necessárias à gestão unificada do Sistema
SUPERSIMPLES.

§ 1o As informações geradas pelo SIGFIS
constituirão o Cadastro Nacional Único de Contribuição
para a arrecadação, a fiscalização e a cobrança dos
impostos e contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, com base no Cadastro

§ 1º As informações geradas pelo SIGFIS
constituirão o Cadastro Nacional Único de Contribuição
para a arrecadação, a fiscalização e a cobrança dos
impostos e contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, com base no Cadastro

§ 1º As informações geradas pelo SIGFIS
constituirão o Cadastro Nacional Único de Contribuição
para a arrecadação, a fiscalização e a cobrança dos
impostos e contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, com base no Cadastro
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2003

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº  123, DE 2004

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº  125, DE 2004

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
§ 2o O Cadastro deverá conter informações

gerais que atenderão aos órgãos federais, estaduais e
municipais.

§ 2º O Cadastro deverá conter informações
gerais que atenderão aos órgãos federais, estaduais e
municipais .

§ 2º O Cadastro deverá conter informações
gerais que atenderão aos órgãos federais, estaduais e
municipais .

§ 3o O Cadastro a que se refere o § 1o será gerido
pela União, devendo ser compartilhado com os demais
entes federados, respeitados os limites de suas
competências.

§ 3º O Cadastro a que se refere o § 1º será gerido
pela União, devendo ser  compartilhado com os demais
entes federados, respeitados os limites de suas
competências.

§ 3º O cadastro a que se refere o § 1º será gerido
pela União, devendo ser  compartilhado com os demais
entes federados, respeitados os limites de suas
competências.

§ 4o Além dessas disposições, o Cadastro poderá
conter informações dos Cartórios de Registros Civis e das
Juntas Comerciais das unidades federadas.

§ 4º Além dessas disposições o Cadastro poderá
conter informações dos Cartórios de Registros Civis e das
Juntas Comerciais das unidades federadas.

§ 4º Além dessas disposições o Cadastro poderá
conter informações dos Cartórios de Registros Civis e das
Juntas Comerciais das unidades federadas.

Art. 7o Fica criado o Conselho Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – CMPE,
com a finalidade de normatizar e regulamentar o regime
tributário único de que trata este Lei.

Parágrafo único. O CMPE será composto, de
forma paritária, com representantes da União, dos
Estados, do DF, dos Municípios e das entidades
representativas dos contribuintes.

(sem correspondente) (correspondente no art. 2º)

(correspondente no art. 16) (sem correspondente) Art. 4º Enquanto não forem fixadas as alíquotas
diferenciadas por atividade e os limites de enquadramento
das microempresas e das empresas de pequeno porte,
caberá ao Senado Federal no âmbito de suas
competências a sua discussão e aprovação, na forma do
inciso XV do art. 52 da Constituição Federal.

Art. 8o O processo de abertura de microempresa Art. 3º O processo de abertura de microempresa Art. 5º O processo de abertura de microempresa
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2003

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº  123, DE 2004

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº  125, DE 2004

e empresa de pequeno porte dar-se-á com a obtenção do
registro único expedido pelo Cadastro Nacional Único,
que terá validade para todos os fins, ficando
condicionado, conforme o ramo de atividade, apenas à
emissão de laudo de vistoria dos órgãos federais estaduais
ou municipais, quando for o caso.

Parágrafo único. O regulamento definirá a
sistemática simplificada de abertura da microempresa e
empresa de pequeno porte.

e empresa de pequeno porte dar-se-á com a obtenção do
registro único expedido pelo Cadastro Nacional Único,
que terá validade para todos os fins, ficando
condicionado, conforme o ramo de atividade, apenas à
emissão de laudo de vistoria dos órgãos federais estaduais
ou municipais, quando for o caso.

Parágrafo único. O regulamento definirá a
sistemática simplificada de abertura da microempresa  e
empresa de pequeno porte.

e empresa de pequeno porte dar-se-á com a obtenção do
registro único expedido pelo Cadastro Nacional Único,
que terá validade para todos os fins, ficando
condicionado, conforme o ramo de atividade, apenas à
emissão de laudo de vistoria dos órgãos federais estaduais
ou municipais, quando for o caso.

Parágrafo único. O regulamento definirá a
sistemática simplificada de abertura   da microempresa  e
empresa de pequeno porte.

Art. 9o A baixa da microempresa e da empresa
de pequeno porte dar-se-á mediante requerimento ao
responsável pelo Cadastro Nacional Único de
Contribuinte, ficando sujeitos os requerentes à
fiscalização e à quitação de eventuais débitos até a data da
solicitação.

Art. 4º A baixa da microempresa e da empresa
de pequeno porte dar-se-á mediante requerimento ao
responsável pelo Cadastro Nacional Único de
Contribuinte, ficando sujeito os requerentes à fiscalização
e à quitação de eventuais débitos até à data da solicitação.

Art. 6º  A baixa da microempresa e da empresa
de pequeno porte dar-se-á mediante requerimento ao
responsável pelo Cadastro Nacional Único de
Contribuinte, ficando sujeito os requerentes à fiscalização
e à quitação de eventuais débitos até à data da solicitação.

Art.10 Os procedimentos para a arrecadação e a
cobrança dos impostos e contribuições serão definidos
pelo CMPE, ficando assegurada a imediata distribuição da
parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes
federados, por ocasião do efetivo recolhimento junto ao
sistema bancário.

Art. 5º Os procedimentos para a arrecadação e a
cobrança dos impostos e contribuições serão definidos
pelo órgão central do Sistema, ficando assegurada a
imediata distribuição da parcela de recursos pertencentes
aos respectivos entes federados.

Art. 7º Os procedimentos para a arrecadação e a
cobrança dos impostos e contribuições serão definidos
pelo CMPE, ficando assegurada a imediata distribuição da
parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes
federados, por ocasião do efetivo recolhimento junto ao
sistema bancário.

Art. 11 Caberá aos órgãos estaduais e municipais
de fazenda, nas suas esferas de competência, a
responsabilidade pela fiscalização do SIGFIS em parceria
com a Secretaria da Receita Federal.

Art. 6º Caberá aos órgãos estaduais e municipais
de fazenda, nas suas esferas de competência, a
responsabilidade pela fiscalização do SIGFIS em parceria
com a Secretaria da Receita Federal.

Art. 8º Caberá aos órgãos estaduais de fazenda,
nas suas esferas de competência, a responsabilidade de
fiscalização do SIGFIS.

Parágrafo único. Fica assegurado aos órgãos Parágrafo único. Fica assegurado aos órgãos Parágrafo único. Fica assegurado aos órgãos
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federais, estaduais e municipais a disponibilização das
informações fiscais necessárias ao cumprimento de suas
responsabilidades, na forma do regulamento.

federais, estaduais e municipais a disponibilização das
informações fiscais necessárias ao cumprimento de suas
responsabilidades na forma do regulamento.

federais, estaduais e municipais a disponibilização das
informações fiscais necessárias ao cumprimento de suas
responsabilidades na forma do regulamento.

Art. 12 Acrescenta-se ao art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, o § 5o com a seguinte redação:

“Art.58....................................
..............................................
§  5o As exigências constantes do Parágrafo 4o

não se aplicam às microempresas e às empresas de
pequeno porte que não exerçam atividades nocivas e
prejudiciais à saúde do Trabalhador.” (NR) 

Art. 7º Acrescenta-se ao art. 58 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, o §5º com a seguinte redação:

“Art.58..............................................
........................................................
§ 5º  As exigências constantes do § 4º não se

aplicam às microempresas e às empresas de pequeno
porte que não exerçam atividades nocivas e prejudiciais à
saúde do trabalhador.” (NR)

Art. 9º Acrescenta-se ao art. 58 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, o §5º com a seguinte redação:

“Art.58..............................................
........................................................
§ 5º  As exigências constantes do § 4º não se

aplicam às microempresas e às empresas de pequeno
porte que não exerçam atividades nocivas e prejudiciais
à saúde do trabalhador." (NR)

Art. 13 As pessoas jurídicas optantes pelo
Sistema SUPERSIMPLES que não tiverem empregados
ficam desobrigadas da apresentação da Relação Anual de
Informações Sociais – RAIS e do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados.

Art. 8º  As pessoas jurídicas optantes pelo
Sistema SIMPLES que não tiverem empregados ficam
desobrigadas da apresentação da Relação Anual de
Informações Sociais – RAIS e do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados.

Art. 10  As pessoas jurídicas optantes pelo
Sistema SUPERSIMPLES que não tiverem empregados
ficam desobrigadas da apresentação da Relação Anual de
Informações Sociais – RAIS e do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados.

Art. 14 As pessoas jurídicas enquadráveis como
microempresa ou empresa de pequeno porte, optantes ou
não pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, instituído pela Lei nº 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, que durante cinco anos não
tenham exercido atividade econômica de qualquer espécie,
poderão requerer e obter a baixa nos registros
competentes, independentemente de prova de quitação de
impostos e contribuições para com a Procuradoria-Geral

Art. 9º As pessoas jurídicas enquadráveis como
microempresa ou empresa de pequeno porte, optantes, ou
não, pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, instituído pela Lei nº 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, que durante cinco anos não
tenham exercido atividade econômica de qualquer espécie,
poderão requerer e obter a baixa nos registros
competentes, independentemente de prova de quitação de
impostos e contribuições para com a Procuradoria-Geral

Art. 11 As pessoas jurídicas enquadráveis como
microempresa ou empresa de pequeno porte, optantes, ou
não, pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, instituído pela Lei nº 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, que durante cinco anos não
tenham exercido atividade econômica de qualquer espécie,
poderão requerer e obter a baixa nos registros
competentes, independentemente de prova de quitação de
impostos e contribuições para com a Procuradoria-Geral
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da Fazenda Nacional, o Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS e o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS.

da Fazenda Nacional, o Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS e o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS.

da Fazenda Nacional, o Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS e o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS.

§ 1o A microempresa e a empresa de pequeno
porte fica dispensada do pagamento de juros de mora,
multas e quaisquer acréscimos legais pela entrega de
declaração de rendimentos nos períodos em que
permaneceu sem movimentação de atividade.

§ 1º A microempresa e a empresa de pequeno
porte fica dispensada do pagamento de juros de mora,
multas e quaisquer acréscimos legais pela entrega de
declaração de rendimentos dos períodos em que
permaneceu sem movimentação de atividade;

§ 1º A microempresa e a empresa de pequeno
porte fica dispensada do pagamento de juros de mora,
multas e quaisquer acréscimos legais pela entrega de
declaração de rendimentos dos períodos em que
permaneceu sem movimentação de atividade;

§ 2o Os débitos apurados por ocasião da baixa
das empresas referenciadas no caput poderão ser
requeridos e parcelados na forma da Lei nº 10.684, de 30
de maio de 2003, no prazo de seis meses após a
publicação desta Lei.

§ 2º Os débitos apurados por ocasião da baixa
das empresas referenciadas no Caput, poderão ser
requeridos e parcelados na forma da Lei nº 10.684, de 30
de maio de 2.003, no prazo de seis meses após a
publicação desta Lei.

§ 2º Os débitos apurados por ocasião da baixa
das empresas referenciadas no Caput, poderão ser
requeridos e parcelados na forma da Lei nº 10.684, de
30 de maio de 2.003, no prazo de seis meses após a
publicação desta Lei.

§ 3o Os sócios das microempresas e das
empresas de pequeno porte responderão pelos débitos
remanescentes, apurados na data da baixa dos respectivos
registros.

§ 3º Os sócios das microempresas e das
empresas de pequeno porte  responderão pelos débitos
remanescentes, apurados na data da baixa dos respectivos
registros.

§ 3º Os sócios das microempresas e das
empresas de pequeno porte  responderão pelos débitos
remanescentes, apurados na data da baixa dos respectivos
registros.

Art. 15 Caberá à Secretaria da Receita Federal e à
Justiça Federal, no âmbito de suas respectivas
competências, dirimirem quaisquer conflitos de caráter
fiscal e administrativo com relação ao SUPERSIMPLES.

(sem correspondente) Art.  12  Caberá à Secretaria da Receita Federal e
à Justiça Federal no âmbito de suas respectivas
competências dirimirem quaisquer conflitos de caráter
fiscal e administrativo com relação ao SUPERSIMPLES

Art. 16 Enquanto não forem fixadas as alíquotas
diferenciadas por atividade e os limites de enquadramento
das microempresas e das empresas de pequeno porte,
caberá ao Senado Federal, no âmbito de suas
competências, a sua discussão e aprovação, na forma do

(sem correspondente) (correspondente no art. 4ºb)
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inciso XV do art. 52 da Constituição Federal.
Art. 17 Esta Lei Complementar entra em vigor

na data de sua publicação.
Art. 10 Esta Lei Complementar entra em vigor

na data de sua publicação.
Art. 13 Esta Lei Complementar entra em vigor

na data de sua publicação.
Art. 18 Revoga-se o art. 9o da Lei nº 9.317, de 5

de dezembro de 1996.
(sem correspondente) Art. 14 Revoga-se o art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de

dezembro de 1996.
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