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SIMPLIFICAÇÃO DO REGIME JURíDICO
DO PEQUENO EMPRESÁRIO: ANÁLISE DO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N~ 210/2004

Adriano da Nobrega Sílva

INTRODUÇÃO

o presente estudo, tem por objeto a análise do Projeto de Lei

Complementar ne 210, de 2004, de iniciativa do Poder Executivo, o qual institui regime tributário,

previdenciário e trabalhista especial à microempresa com receita bruta anual de até R$ 36.000,00

(trinta e seis mil reais), e dá outras providências.

o referido Projeto está dividido em seis capítulos, como segue:

I - das disposições preliminares;

11 - do tratamento tributário;

111 - do tratamento previdenciário e trabalhista especial;

IV - da administração do regime especial;

V - do sistema simplifcado e da dispensa de escrituração; e

VI - das disposições gerais e transitórias.

Na exposição de motivos que acompanha o Projeto de Lei

Complementar aponta-se que, segundo pesquisa do IBGE, o total de trabalhadores sem carteira

assinada ou por conta própria, acima de 21 anos, em atividade não agrícola e sem contribuir para

a previdência, com renda de até R$ 36.000,00 ao ano do trabalho principal, perfil que constitui o

público-alvo do Projeto, alcançava a cifra os 16,9 milhões, apontando-se como principal razão a

desestimular a entrada desses trabalhadores no mercado formal é a burocracia.
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DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Em suas disposições preliminares, o Projeto de Lei Complementar

principia por instituir um regime tributário, previdenciário e trabalhista especial à microempresa

que aufira receita bruta anual de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)1

Em fórmula obscura ou, ao menos, desnecessária, o § 1~ do art. 12. afirma

que a microempresa prevista na Lei Complementar "alcança apenas o empresário de que trata o

art. 966 do Código Civil Brasileiro". Isso porque dispositivo mencionado deveria estabelecer que

microempresa, para os efeitos legais, são os empresários especificados, mas nunca determinar que

a microempresa "alcança apenas o pequeno empresário" (sem grifo no original). Ou o

empresáno é microempresa ou não é, sendo incorreto afirmar que ele é alcançado pela

microempresa.

Outra possibilidade, segundo a boa técnica legislativa, seria o caput do

artigo 1~ fazer menção diretamente aos empresários com faturamento de até R$ 36.000,00 (trinta

e seis mil reais).

Além disso, não é inteligível a intenção do dispositivo ao assegurar o

tratamento apenas ao empresário individual, sendo injustificadamente excluídas as pequenas

sociedades empresárias com faturamento igual ao limite estabelecido, vez que essas, desde 1964,

por força da Lei n~ 4.506 daquele ano, são tributadas do mesmo modo que os empresários

individuais.

Lembrando que os empresános individuais não são pessoas jurídicas,

mas, ao contrário, são assim tributados por equiparação legal, mediante verdadeira ficção jurídica,

há que se aceitar que tal se dá tendo em vista a evidente situação de equivalência em que esses

empresários se encontram em face das sociedades empresárias.

Sendo assim, estabelecer, agora, que aquelas sociedades não poderão

gozar do mesmo tratamento previsto para os empresários individuais, como faz o § 2~ do art. 1~,

afronta diretamente o princípio da igualdade tributária, consagrado no art. 150, inciso 11, da

Constituição Federal, o qual estabelece:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munidpios:

[..J

11 - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em

situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupaçãoprofissional ou

Ressaltando-se que, no caso de início de atividades, o referido limite de receita será proporcionahzado em
função do número de meses de funcionamento.
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junçiiopor eles exercida, independentemente da denominaçiio jurídica dos rendimentos,
títulos ou direitos;

Isso porque, ou as sociedades empresárias devem gozar do mesmo

tratamento tributário previsto para os empresários individuais, caso aufiram tanto umas quanto os

outros receita bruta anual até o limite de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), ou há,

forçosamente, que se reconhecer que o tratamento até então dispensado na legislação tributária

àqueles empresários era inconstitucional, pois ubi eadem ratio, ibi eademjus.

Outra observação a ser feita é a de que não há ainda regulamentação do

disposto no art. 970 do Código Civil, o qual determina que a lei assegurará tratamento favorecido,

diferenciado e simplificado ao pequeno empresário quanto à sua inscrição e aos efeitos daí

decorrentes.

Assim, tendo em vista que o estabelecimento da definição de pequeno

empresário na Lei Complementar para efeitos do regime especial provocará um engessamento do

conceito, o qual somente poderá ser modificado mediante processo qualificado de elaboração

legislativa, talvez o mais aconselhável seja a edição de Decreto estabelecendo o conceito de

pequeno empresário para os efeitos do art. 970 do Código Civil, deixando claro que, tanto os

empresários individuais quanto as sociedades empresárias com limite de receita anual de até

R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) são pequenos empresários para todos os efeitos legais.

Ainda acerca do conceito de pequeno empresário, desnecessária a

previsão, no § 7!:!.. do art. 1!:!.., de que fica assegurado à microempresa a que se refere o caput do art.

1!:!.. tratamento favorecido, diferenciado e simplificado perante os órgãos de registro, na forma

prevista no art. 970 da Lei n" 10.406, de 2002. Isso já estava determinado no referido art. 970 e,

assim, há que se regulamentar os termos e condições em que tal registro simplificado,

diferenciado e favorecido se dará, ao invés de apenas repetir, em fórmula vazia, o que outra lei já

estabelecia.

Por fim, cabe observar que, caso o Projeto venha a ser aprovado como

previsto, haverá no Brasil três conceitos de microempresa: o da Lei n!:!.. 9.317, de 5 de dezembro de

1996, o da Lei n" 9.841, de 5 de outubro de 1999 e o da presente Lei Complementar, o que

somente servirá para confundir os pequenos empresários.

O § 3" do art. I", seguindo a tradição de outras leis que regulam as

microempresas, determina que a adoção do regime de que trata o caput do art. 1!:!.. dar-se-á por

opção da microempresa, nos termos e condições a serem estabelecidos por Comitê Gestor a ser

criado.

Se a intenção é simplificar os procedimentos a que está sujeito o pequeno

empresáno e, ao mesmo tempo, manter o regime opcional, não se entende por que não se

estabelece na Lei Complementar que o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado é
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assegurado independentemente de qualquer formalidade e, caso o empresáno não o deseje,

poderá, aí sim, formalizar sua opção para ser excluído do regime especial.

É evidente que uma das razões para a exigência de formalização de opção

pelo regime especial decorre do fato de que a apuração de todos os tributos a que está sujeito o

pequeno empresário é feita em bases presumidas, o que não encontra amparo constitucional,

exceto na hipótese em que tal se dê de modo opcional. Mas, ressalte-se, entendemos que essa Via

estará assegurada ao se dar a opção de modo inverso.

A via utilizada pelo Projeto se torna ainda mais temerária ao se ter em

conta que, nos termos do § 6~ do art. 1~, o pequeno empresário poderá vir a ter sua opção

indeferida, sem sequer estabelecer as razões para tanto, deixando tal tarefa a cargo de um Comitê

Gestor hoje inexistente e sequer regulamentado no Projeto",

Quanto aos efeitos da opção, conforme prevê o art. 3.2., esta terá eficácia a

partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente ao de sua formalização, exceto no caso de

início de atividades, hipótese em que retroagirá até esta data, desde que exercida nos termos,

prazo e condições a serem estabelecidos pelo Comitê Gestor.

Observe-se a que ponto chegará a burocracia para o pequeno empresário

- ou seja, para aquela pessoa física que, individualmente, explora atividade organizada empresarial,

não obtendo receita anual superior a R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) - caso prevaleça a

intenção legal:

o art. 2.2. do Projeto apenas prevê, de modo bastante singelo, que o regime tributário, previdenciário e

trabalhista especial de que trata o art. 1.2. será gerido por Comitê Gestor, integrado por representantes do Poder
Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Lembra-se aqui a análise que anteriormente foi realizada acerca dos Projetos de Lei Complementar n.2. 123,

de 2004, de autoria do nobre Deputado Jutahy Júnior, e n.2. 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, os quais instituem 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 (o referido estudo encontra-se disponível em

<http://www2.carnara.gov.br/pubhcacaes / estnottec / tema20 / 2004_13121.pdf».
Naquele estudo, observou-se que, tendo em vista o elevado número de municípios brasileiros, é inviável que

todos contem com assento no órgão colegiado, denom:inado, no presente Projeto, de Comitê Gestor, razão pela qual
talvez fosse aconselhável prever que o referido Comitê será composto pelo representante do maior município em
termos de atividade econômica de cada Estado.

Caso tal sugestão viesse a ser adotada, haveria vinte e sete representantes dos Estados e vinte e sete dos
Municípios, mantendo-se o equilíbrio entre os votos dos Estados e dos Municípios e, 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 demais representantes.

Observa-se, por fim, quanto ao Comitê Gestor, que sua criação ficaria a cargo de ato regulamentar do Poder
Executivo, o que não é aconselhável, tendo em vista que se trata de típica matéria federativa a ser estipulada na Lei
Complementar.
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Esse pequeno empresário deverá, para iniciar suas atividades, se inscrever

na Junta Comercial, na Secretaria da Receita Federal e nas Secretarias de Fazenda Estaduais e

Municipais para, a seguir, formalizar sua opção pelo regime especial junto a um Comitê Gestor

hoje inexistente e não-regulamentado pela Lei Complementar para, só então, gozar do tratamento

favorecido.

Talvez ao menos o início de atividade desse empresário pudesse ser

facilitado nos seguintes termos: bastaria o registro na Junta Comercial e, a partir daí, seria

promovida inscrição de ofício pelos órgãos fiscais de acordo com as informações prestadas ao

Registro do Comércio, já estando manifestada, expressa ou tacitamente, a opção pelo regime

especial.

É evidente que os órgãos fiscais e os de Registro do Comércio poderão

se opor ao aumento de suas atribuições que decorreria da medida, mas não é de modo algum

razoável exigir de um pequeno empresário um esforço que todo um conjunto de órgãos públicos

não parece disposto a assumir.

o § 5.2. do art. 12., em fórmula aparentemente esclarecedora, define que se

considera receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o

preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas

canceladas e os descontos incondicionais concedidos, repetindo velho conceito previsto na

legislação do imposto de renda.

Relembram-se aqui as intermináveis discussões doutrinárias e

processuais, acerca do que vem a ser resultado em operação de conta alheia, o que levou o

legislador, quando da edição da Lei n~ 9.718, de 27 de novembro de 1998, a estabelecer que

receita bruta, para efeitos de apuração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

(Cofins) e da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) seria a totalidade das

receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a

classificação contábil adotada para as receitas.

Deve-se lembrar que a lei é norma geral e abstrata, apta a produzir efeitos

jurídicos, e, segundo as mais basilares noções de técnica legislativa, não é conveniente o

fornecimento de conceitos no texto legal, tarefa essa que deve ser deixada a cargo dos

economistas, dos contabilistas, dos hermeneutas e dos aplicadores da lei.

O mais conveniente, ao invés de estabelecer no texto legal mais um

conceito de receita bruta, seria prever que, do montante da receita bruta, para efeitos de apuração

do limite, não são computadas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
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DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO

Em relação ao tratamento tributário, o art. ~ do Projeto estabelece que

este consistirá no pagamento mensal unificado dos seguintes impostos e contribuições:

I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;

11 - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação

do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, exceto a incidente na importação de bens e
serviços:';

111 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;

IV - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS,

exceto a incidente na importação de bens e serviços";

V - Imposto sobre Produtos Industrializados;

VI - Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de
que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal- ICMS'; e

VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS7

o art. 5~ estabelece que não está excluída a incidência dos seguintes

impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos

quais é observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

I - Imposto sobre Operações de Crédito, Càmbio e Seguro, ou Relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF;

No inciso II do art. ~, o Projeto de Lei Complementar apresenta flagrante equívoco, na medida em que faz

menção ao fato de que deve ser observado o disposto no inciso IX do art. 52-, quando, de fato, quer se referir ao

inciso VIII.
4 Do mesmo modo que no inciso II do art. 42-, no inciso IV também há flagrante equívoco, na medida em

que faz menção ao fato de que deve ser observado o disposto no inciso IX do art. 5.2., quando, de fato, quer se referir
ao inciso VIII.
5 No inciso V do art. 42- foi cometido o mesmo equívoco mencionado na nota anterior.

Por uma questão de coerência, no inciso VII do art. 42- deveria ser feita a menção de observância do

disposto no art. 5.2., inciso X.

7 Pela mesma razão de coerência, no inciso VIII do art. 42- deveria ser feita a menção de observância do

disposto no art. 5.2., inciso XI.
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11 - Imposto sobre Importação de Produtos Estrangeiros;

111 - Imposto de Renda, relativo aos pagamentos ou créditos efetuados

pela microempresa, aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou

variável e aos ganhos de capital obtidos na alienação de ativos, cuja tributação será definitiva;

IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR;

V - Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira - CPMF;

VI - Contribuição para a Seguridade Social, relativa ao empregado;

VII - Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa física

correspondente ao empresário, na qualidade de contribuinte individual;

VIII - Contribuição para o PIS/PASEP, COFINS e IPI incidentes na

importação de bens e serviços;

IX - Imposto sobre Exportação, para o exterior, de produtos nacionais

ou nacionalizados;

x - ICMS devido:

a) nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição

tributária;

b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da

legislação estadual ou distrital vigente;

c) na entrada, no território do Estado ou do Distrito Federal, de petróleo,

inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, bem como energia

elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização;

d) por ocasião do desembaraço aduaneiro;

e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada

de documento fiscal;

f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;

g) nas operações com mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do

recolhimento do imposto, bem assim do valor relativo à diferença entre a alíquota interna e a

interestadual, nas aquisições em outros Estados e Distrito Federal, nos termos da legislação

estadual ou distrital;
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XI - ISS devido:

a) em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária ou retenção na

fonte;

b) na importação de serviços;

XII - demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito

Federal ou dos Municípios.

o § 29.. do art. 59.. esclarece, por Em, que o pequeno empresário continua

obrigado a realizar os depósitos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, de que

trata a Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990.

o art. 6" do Projeto determina que não pode optar pelo regime especial o

empresáno que possua débito inscrito na Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito

Federal, dos Municípios ou do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, cuja exigibilidade não
. 8

esteja suspensa.

Talvez se esquecendo da regra extremamente gravosa que ele mesmo

estabelece, o Projeto prevê, no mesmo artigo, que é vedada a opção caso o débito seja da pessoa

física que a ele corresponcia, tendo em vista que o empresário individual não é pessoa jurídica.

Além disso, veda a opção caso o empresário participe com mais de dez

por cento do capital de outra empresa ou exerça atividade em profissão regulamentada ou

atividade rural.

Quanto à primeira parte desta proibição, lembra-se que nem toda

sociedade é empresária, havendo também no direito brasileiro as chamadas sociedades simples,

em relação às quais não há vedação. Já no que se refere à última parte da proibição, não se

entende o porquê da restrição, tendo em vista que, segundo o Código Civil, o empresário rural

registrado é equiparado, para todos os efeitos, aos demais empresários registrados (art. 971).

o art. 7!:!. estabelece as seguintes alíquotas, incidentes sobre a receita

bruta, para efeito de determinação dos tributos devidos:

Cabe observar que, uma vez que o empresário já tenha ingressado no regime especial, ele tem assegurada
sua permanência no referido regime caso o débito seja quitado no prazo de até trinta dias contados da ciência do ato
declaratório correspondente à exclusão. Talvez o legislador devesse dar um prazo para o empresário que deseja
ingressar no regime também quitar seus débitos no prazo de trinta dias após a data na qual tenha formalizado sua
opção.
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Alíquota Tributo

zero por cento IRPJ

zero por cento PIS/Pasep

zero por cento Cofins

zero por cento IPI

um inteiro e cinco décimos por cento Contribuição para o INSS sobre a Folha

até um inteiro e cinco décimos por cento, ICMS, se contribuinte desse imposto

conforme fixado pelos Estados e Distrito

Federal, facultada a adoção de alíquotas ad

rem de até R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)

até dois por cento, conforme fixado pelos ISS, se contribuinte desse imposto

Estados e Distrito Federal, facultada a

adoção de alíquotas ad rem de até R$ 60,00

(sessenta reais)"

Enquanto não forem fixadas as alíquotas, o Projeto de Lei

Complementar determina que serão utilizados os limites máximos fixados.

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios comunicarão, dentro do

prazo de trinta dias, ao Comitê Gestor as alíquotas que serão aplicadas.

Vale observar que o Projeto, nesse aspecto, não menciona o fato de que

aplica-se, no caso, o princípio da anterioridade, somente surtindo efeitos a comunicação àquele

órgão que tenha por objetivo a majoração das alíquotas caso esta tenha se realizado até o ano

anterior ao da cobrança.

o montante tributário devido deverá ser recolhido até o último dia útil

da quinzena subseqüente ao encerramento do mês em que houver sido auferida a receita bruta da

microempresa.

Na hipótese em que a microempresa exceda o limite de receita bruta

total, em relação aos valores excedentes, a partir inclusive do mês em que se verificar o excesso,

até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fica sujeita ao acréscimo de vinte por cento sobre

Tendo em vista que a expressão latina ad rem significa "sobre a coisa", parece incorreto utilizar tal termo
para se referir a urna alíquota sobre a prestação de serviços, na medida crn que estes não são coisa. Também não fica
claro se o montante de R$ 60,00 será devido a cada prestação de serviço ou se, ao contrário, será um montante fixo
devido mensalmente, a exemplo do já previsto pelas legislações municipais para as sociedades de prestação de
serviços cujos sócios tenham a mesma habilitação profissional.
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os valores apurados. Tais limites, no caso de início de atividade, são proporcionalizados em

função do número de meses de funcionamento no ano.

A fim de restringir ainda mais o beneficio, o art. 10 veda à microempresa

o direito de gozar de beneficios ou incentivos fiscais, assim como de se a apropriar ou transferir

créditos relativos ao IPI, ao ICMS, ao ISS, à COFINS, à COFINS-Importação, à Contribuição

para o PIS/PASEP e à Contribuição para o PIS/PASEP-Importação.

Em relação a essa medida vale lembrar que ela desestimulará os demais

contribuintes, não sujeitos a essa forma de tributação, a negociarem com o pequeno empresário,

na medida em que os insumos que vierem a adquirir deste não geraram créditos de IPI e ICMS.

Além disso, não fica claro por que razão o pequeno empresário não pode

se apropriar ou transferir créditos sobre a Cofins e sobre a Contribuição para o PIS na hipótese

de importação, tendo em vista que eles são contribuintes desses tributos assim como os demais

sujeitos passivos.

Quanto ao aspecto financeiro, a União efetuará a alocação dos valores

arrecadados a cada imposto e contribuição a que corresponderem e repassará diretamente aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, até o último dia útil do mês da arrecadação, os

valores correspondentes, respectivamente, ao ICMS e ao ISS, vedada qualquer retenção.

Por fim, como medida de diminuir as responsabilidades tributárias do

pequeno empresário, o Projeto de Lei Complementar determina a isenção do imposto de renda,

na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, dos valores efetivamente pagos pelo ente

jurídico denominado empresário à pessoa física que a este corresponda'", salvo os que se

referirem a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados.

DO TRATAMENTO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA ESPECIAL

Em relação ao regime especial previdenciário e trabalhista, o Projeto traz

as seguintes modificações na legislação em relação aos pequenos empresários:

a) possibilidade de o empresário contribuir para a Previdência Social com

base em onze por cento sobre o salário-de-contribuição, ao invés dos vinte por cento atuais;

10 Novamente o Projeto de Lei Complementar incorre em equívoco, na medida em que não há um "ente
jurídico" denominado empresário. A pessoa física do empresário, apesar de ter autonomia patrimonial, não constitui
urna outra pessoa ou, no dizer do projeto, um ente. Adernais, mereceria um estudo mais detalhado a questão de saber
se é possível juridicamente a um empresário individual efetuar pagamento a título de pró-labore a si mesmo, tendo
crn vista que se estaria, na hipótese, diante de uma pessoa pagando a si mesma por um suposto serviço prestado a si
própria.
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b) redução, com a concordância expressa do empregado ll
, da

contribuição para o FGTS de oito por cento para cinco décimos por cento12
;

c) dispensa do pagamento das contribuições sindicais devidas por ele ou

por seus empregados13
;

d) dispensa do pagamento das contribuições de interesse das entidades

privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e da

contribuição social do salário-educação;

e) dispensa do pagamento das contribuições sociais para o FGTS à

alíquota de dez por cento sobre o total dos depósitos, no caso de despedida sem justa causa, e

cinco décimos por cento sobre a remuneração do mês anterior do empregado, nos demais casos";

f) dispensa da obrigação de manter quadro com o horário de trabalho

dos empregados;

g) dispensa da obrigação de anotar as férias dos empregados em livro ou

nas respectivas fichas de registro;

h) dispensa da entrega anual da relação de empregados ao Ministério do

Trabalho;

i) dispensa da obrigação de contratar aprendizes e de matriculá-los nos

cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem; e

j) dispensa de manutenção do livro de inspeção do trabalho.

Além disso, em fórmula duvidosa, o Projeto de Lei Complementar

detemina às fiscalizações previdenciária e trabalhista que prestem, prioritariamente, orientação à

mlcroempresa.

Tendo em vista que a atuação dos auditores-fiscais é vinculada à lei,

cabendo-lhes aplicar sanções sempre que apurem ilícitos administrativos, fica a dúvida acerca do

11 Não se entende o por que de a referida redução precisar contar com a anuência do empregado,

principalmente ao se ter crn conta que, dado o nível de desemprego vigente no Brasil, aquele que não concordar será

forçosamente demitido, contratando-se U1ll outro que concorde com a redução em seu lugar.
12 No mês em que o empresário superar o limite de receita de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), ou
proporcional, no caso de início de atividade, ele fica obrigado ao recolhimento com base crn oito por cento.

13 Cabe lembrar que, a Seção I do Capítulo III do Título V do Decreto-Lei n~ 5.452, de 1~ de maio de 1943 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), referida no Projeto de Lei cuida das contribuições devidas tanto pelo
empregador, quanto pelos empregados, havendo a responsabilidade deste em efetuar a retenção e o recolhimento na
fonte. Restaria esclarecer, no Projeto, se os empregados estão isentos da contribuição ou se, ao contrário, a dispensa

alcança apenas a retenção e recolhimento do empregador, cabendo aos empregados promover o recolhimento de
suas próprias contribuições.

14 Trata-se das contribuições instituídas pelos arts. 1~ e 2~ da Lei Complementar n~ 110, de 29 de junho de

2001.
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modo pelo qual deverá ser realizada a orientação prioritária exigida, a qual, obviamente, não

poderá ser prestada no curso de uma fiscalização, como modo, inclusive, de obstar a aplicação das

sanções cabíveis.

Por fim, há a determinação a que a fiscahzação trabalhista observe o

critério da dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada infração

por falta de registro de empregado, ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

CTPS, ou ainda na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.

DA ADMINISTRAÇÃO DO REGIME ESPECIAL

o Projeto prevé, neste Capítulo, as hipóteses de exclusão da

microempresa do regime especial.

Em primeiro lugar, a exclusão pode ser realizada mediante comunicação

do empresário, seja em virtude de opção15
, seja na hipótese em que incorra em situação que vede

o ingresso no regime especial" ou caso exceda o limite anual de receita" .

Uma dúvida que surge da interpretação dessa disposição do Projeto é a

de que a comunicação da exclusão do empresário deve se dar por alteração cadastral. Tendo em

vista que há obrigatoriedade de registro na Junta Comercial, na Secretaria da Receita Federal, no

INSS, nos órgãos fazendários estaduais e municipais, em qual deles se dará a alteração cadastral?

Observa-se que o Projeto de Lei Complementar deixa passar uma

excelente oportunidade de instituir um cadastro nacional de contribuintes, na forma do que prevê

o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda

Constituiconal ne 42, de 19 de dezembro de 2003.

A segunda possibihdade é a exclusão de ofício do empresáno por parte

da Secretaria da Receita Federal, do INSS, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o

15 Caso em que a exclusão somente surtirá efeitos a partir de primeiro de janeiro do ano-calendário
subseqüente.
16 Nesse caso, a exclusão surte efeitos a partir do mês subseqüente ao da ocorrência da situação de vedação,

lembrando que essas estão previstas no art. 6~ do Projeto, sendo elas:
a) a existência de débito inscrito na Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos

Municípios ou do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa; e
b) a participação do empresário com mais de dez por cento no capital de outra empresa ou o exercício de

em profissão regulamentada ou atividade rural.
17 Nesse caso, a exclusão surtirá efeitos somente a partir de primeiro de janeiro do ano-calendário
subseqüente.
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que se dará com observância das normas estabelecidas pelo Comitê Gestor, podendo ocorrer na

ausência de comunicação de hipótese de exclusão obrigatória'" ou nas seguintes hipóteses '":

I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de

exibição de documentos a que estiver obrigada, assim como pelo não fornecimento de

informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,

quando intimada, e demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública, nos

termos do Código Tributário Nacional;

II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao

estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades

da pessoa jurídica ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;

III - constituição de pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja o

titular;

IV - prática reiterada de infração à legislação tributária;

V comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou

descaminho; ou

VI - incidência em crimes contra a ordem tributária, com decisão

condenatória definitiva.

Acerca das atividades de arrecadação, cobrança e tributação, o Projeto

determina que as mesmas competem à Secretaria da Receita Federal.

O dispositivo, em uma leitura superficial, está de acordo com o disposto

no art. 7e do Código Tributário Nacional, o qual determina que a competência tributária é

indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis,

serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, as quais podem ser conferidas por

uma pessoa jurídica de direito público a outra.

A única dúvida é acerca da delegação da função de tributação, termo

utilizado com sentidos diversos na legislação tributária, razão pela qual, no mais das vezes, é

extremamente dúbio.

Caso se tenha em mente a delegação da função de esclarecimento de

consultas, elaboração de normas infra-legais regulamentares ou outros atos desta natureza, se está

18 O Projeto causa uma confusão ao regular a exclusão de oficio quando o empresário deixa de comunicar sua
exclusão obrigatória, pois, caso o empresário tivesse comunicado, a exclusão surtiria efeitos a partir do mês seguinte
àquele em que a situação fosse constatada. Ao contrário, na hipótese de exclusão de oficio, o projeto prevê que, se a
exclusão for efetivada até o último dia útil de janeiro, excepcionahnente, o efeito da exclusão se dará no próprio ano
calendário, dando a entender que, nos demais casos, a exclusão se dá com efeitos ex nunc, ou seja, da data da
comunicação em diante.
19 Nessas hipóteses qualificadas, a exclusão surte efeitos a partir da própria data da ocorrência da situação.
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retirando dos órgãos de Fazenda dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios papel de

destaque no regime especial o qual, em princípio, viola o disposto no Código Tributário Nacional.

Assim sendo, essa competência específica deveria ficar a cargo do Comitê

Gestor do regime ou outro órgão colegiado em que tenham assento representantes de todos os

níveis de Governo da Federação.

Quanto à atividade de fiscalização dos impostos e contribuições devidos,

o Projeto prevê que a mesma será exercida pelos Estados, Distrito Federal ou pelos Municípios,

aos qUaiS competirá, também, o lançamento dos créditos tributários e o contencioso

administrativo, ressalvando competência supletiva da Secretaria da Receita Federa120
.

Quanto aos processos de determinação e exigência dos créditos

tributários e de consulta, relativos aos impostos e contribuições devidos, o Projeto determina que

se aplicam as normas relativas ao imposto de renda. Em relação a tal determinação, cabe indagar

se essa é uma delegação legislativa válida, tendo em vista que as normas gerais de direito tributário

devem ser veiculadas por lei complementar.

No mesmo sentido, o Projeto prevê que se aplicam ao pequeno

empresáno todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações dos impostos e

contribuições abrangidos pelo regime especial, apuráveis com base em sua escrituração comercial

ou, quando esta for dispensada, nos documentos a que estiver obrigado a manter.

Em relação a essa determinação, cabe observar que, em principio, a

alteração posterior das leis ordinárias traria conseqüências diretas ao regime tributário instituído

para os pequenos empresários, resultando, assim, outra hipótese de delegação ao legislador

ordinário.

A seguir, o Projeto realiza outra delegação legislativa ao determinar que

se aplicam aos impostos e contribuições devidos pelo pequeno empresário as normas relativas aos

juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda, inclusive, quando for o caso,

em relação ao ICMS e ao ISS.

Ao que parece, o legislador complementar preferiu delegar uma séne de

matérias ao legislador ordinário federal, ao invés de regular inteiramente as regras que devem ser

aplicadas ao pequeno empresário. No caso específico desta última regra, não há qualquer motivo

que justifique tal fato que não o evidente intuito de possibilitar posteriores alterações legislativas

mediante a mera edição de lei ordinária.

20 Competência supletiva essa que só se justifica na hipótese em que os Estados, o Distrito Federal ou os
Municípios se deparem com situação que vede a manutenção do empresário no regime especial, o que ensejaria a
autuação de tributos federais segundo as normas tributárias usuais.

Outra hipótese é a fiscalização exclusiva dos tributos federais que não estão incluídos no regime especial,
competência essa, contudo, que não é supletiva, mas plena, exatamente por não estarem tais tributos incluídos no
regune.
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Isso porque não são tão numerosos os dispositivos previstos para a

imposição de multas de mora e de ofício, bem como de juros de mora, relativos ao imposto de

renda, que justifiquem o fato de os mesmos não terem sido repetidos no Projeto de Lei

Complementar. Assim, se o legislador não o fez, está claro que a intenção não é a de regular a

matéria fazendo referência a outros dispositivos legais, mas antes a de delegá-la ao legislador

ordinário.

Por fim, o Projeto prevê que a imposição das multas tributárias não

exclui a aplicação das sanções previstas na legislação penal, inclusive em relação a declaração falsa,

adulteração de documentos e emissão de documento fiscal em desacordo com a operação

efetivamente praticada.

DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE APURAÇÃO E DA DISPENSA DE

ESCRITURAÇÃO

Há a prervsão de que será disponibilizado ao pequeno empresáno

optante pelo regime sistema simplificado de apuração dos impostos e contribuições devidos e de

cumprimento das obrigações acessórias, nos termos e condições a serem estabelecidos pelo

Comitê Gestor.

Novamente, entendemos que o Projeto de Lei Complementar peca por

promover delegação legislativa e, dessa vez, de modo ainda mais grave, por deixar a

regulamentação de tais matérias a cargo do Comitê Gestor.

Em relação à apuração dos impostos e contribuições devidos, não se

vislumbra necessidade de maior regulamentação por parte do referido Comitê, na medida em que

os tributos devidos que fazem parte do regime especial serão apurados mediante a aplicação das

alíquotas estabelecidas sobre a receita bruta apurada ou, alternativamente, mediante a utilização de

alíquota específica.

Assim sendo, a grande inovação do dispositivo diz respeito ao

estabelecimento, pelo Comitê Gestor, de termos e condições relativos ao "cumprimento de

obrigações acessórias" pelo pequeno empresário, expressão equívoca que, na verdade, quer

significar que o referido Comitê terá a competência para o estabelecimento de tais obrigações.

Em se tratando de um sistema simplificado e, além disso, levando em

conta que o Código Civil determina que o pequeno empresário fica dispensado de escrituração 

o que é posteriormente repetido pelo Projeto de Lei Complementar - é injustificável que as

obrigações acessórias a que estará sujeito o pequeno empresário não estejam inteiramente

reguladas no referido Projeto.



Isso porque, quando muito, haverá a exigência de declaração anual - haja

vista o propósito simplificatório - das receitas anuais do sujeito passivo e do montante de tributos

que tenha recolhido durante o ano-calendário. Qualquer exigência além dessa importará

desnaturar o preceito constitucional de simplificação do regime jurídico do pequeno empresário'".

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

o Projeto de Lei Complementar determina que o Comitê Gestor, o

Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria da Receita Federal, o INSS, os Estados, o

Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, expedirão as

instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta Lei Complementar.

Tal disposição parece contrariar a previsão, pelo próprio Projeto de Lei

Complementar, de que a gestão do regime especial tributário, previdenciário e trabalhista será

realizada unicamente pelo Comitê Gestor (art. 2e do Projeto).

Além disso, exigirá do pequeno empresário que fique atento às normas e

instruções emitidas por, pelo menos, seis órgãos distintos, a saber: o Comitê Gestor, o Ministério

do Trabalho e Emprego, a Secretaria da Receita Federal, o INSS, a Secretaria de Fazenda de seu

Estado e a Secretaria de Fazenda de seu Municípios.

A disposição também prop1Cla a possibilidade de conflitos de

competência entre os referidos órgãos, o que aconselha a sua retirada do texto do Projeto, ficando

todas as atribuições regulamentares a cargo daquele órgão colegiado.

A seguir, são promovidas alterações ao texto da Lei ne 8.212, de 1991, e

da Lei ne 8.213, de 1991. Essas modificações ficariam melhor colocadas em um projeto de lei

ordinária, o qual teria tramitação em conjunto com o Projeto de Lei Complementar, a exemplo do

verificado com a recente Lei de Falências, inclusive para evitar discussões a respeito de qual seria

o veículo legislativo adequado para promover modificações posteriores a tais inovações.

Culmina o Projeto, em fórmula, em nosso ponto de vista, desnecessária,

por afirmar que ficam mantidos os regimes especiais de tributação para microempresas e

empresas de pequeno porte próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, enquanto não for integralmente regulamentado o disposto na alínea "d" do inciso III

do art. 146 da Constituição, haja vista que, a toda evidência, o presente Projeto de Lei não visa a

21 Lembra-se aqui que a primeira declaração anual prestada pelos contribuintes que optavam pelo Simples
Federal se restringia a essas informações, a qual foi sendo, posteriormente, ampliada. Apesar disso, não há como se
pretender exigir do pequeno empresário uma declaração com mais informações do que as exigidas nos sistemas
simplificados já existentes, sob pena de evidente falta de razoabilidade, na medida em que o pequeno empresário é
menor que os microempresários atuais.
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regular inteiramente a matéria constante dos regimes tributários simplificados atuais e nem é com

eles incompatível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

o Projeto de Lei Complementar n~ 210, de 2004, avança em diversos

pontos que não eram adequadamente regulados pelos Projetos de Lei Complementar n~ 123 e

125, de 2004, nem no Substitutivo a estes Projetos aprovado pela Comissão de Desenvolvimento

Econômico, Indústria e Comércio. Apesar disso, ele ainda parece longe de ser o ideal no que se

refere ao adequado tratamento a ser dispensado ao pequeno empresário, o que apenas reforça a

necessidade do debate.
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