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VIABILIDADE DE PROJETO DE LEI PARA
EXCLUIR, DA LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA
EMPRESA, AS INTEGRANTES DO SETOR DE

LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E
SEGURANÇA

 Este trabalho discute “a possibilidade de redação de projeto de lei excluindo, da

Lei Geral de Micro e Pequenas Empresas, que concede vantagens ao micro e pequeno empresário, aquelas

integrantes do setor de limpeza, asseio, conservação e segurança”, em resposta ao argumento de que "tal

situação provoca desigualdades entre as empresas prestadoras de serviço, já que os gastos são absurdos e a

necessidade de contratação de muitos funcionários acabam resultando na perda da classificação de micro e

pequena empresa”.

A propósito do tema, vale destacar que o segmento de empresas de
pequeno porte constitui, em todo o mundo e em especial no Brasil, uma ferramenta
fundamental de inclusão econômica e social, com significativa contribuição para o acesso a
oportunidades de emprego e para o desenvolvimento econômico.

Dados do SEBRAE indicam que referido setor responde por mais da
metade da mão-de-obra do País e representa mais de 20% do PIB. A par disso, tem efeito
dinamizador da economia, complementando o ciclo produtivo das grandes empresas que
optam pelo modelo de terceirização de atividades. Justamente por seu papel basilar no
desenvolvimento social e na expansão do emprego e da renda no universo econômico
nacional, o segmento recebe, desde a edição da Constituição Federal de 1988, status de valor
prestigiado pela ordem econômica brasileira, inscrito no art. 170, IX, e no art. 179. Por força
desses dispositivos constitucionais, incumbe ao Estado, em suas três esferas, conceder
tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, “visando a incentivá-las pela

simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou

redução destas por meio de lei”.

O fundamento racional para esse tratamento privilegiado repousa no
princípio maior da igualdade, ou da isonomia, em sua concepção material. De acordo com tal
princípio, no intuito de corrigir distorções decorrentes, exemplificativamente, de processos
evolutivos desarmônicos, compete ao legislador promover discriminações de sorte a
restabelecer o equilíbrio entre os valores e interesses constitucionalmente assegurados. Em
síntese, a isonomia constitucional, em sua conotação moderna, significa tratar desigualmente
os desiguais para, corrigindo as desigualdades, oferecer oportunidades e condições
semelhantes de coexistência ou de competição.

No campo da atividade econômica de pequeno porte, o princípio
constitucional da isonomia exige que se confira regramento diferenciado para os pequenos
empreendimentos de modo a proporcionar-lhes condições igualitárias de competição.
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Como ensina Débora Sotto1:

“Devido a sua menor capacidade econômica, em face dos demais agentes econômicos,

micro e pequenas empresas são mais vulneráveis a sofrer abusos de poder na disputa

por mercados. Por outro lado, é assente o relevante papel desempenhado pelos

pequenos empresários na geração de empregos, na diminuição das desigualdades

regionais e mesmo no desenvolvimento de novas tecnologias nacionais. Daí, a

necessidade de o Estado intervir no domínio econômico, determinando medidas

protetivas a pequenas empresas, visando corrigir desigualdades e garantir o

equilíbrio de mercado”.

A partir da compreensão da fundamentação constitucional do
tratamento privilegiado, pode-se, teoricamente, estabelecer o critério que permitirá ao
legislador infraconstitucional identificar, entre as diversas linhas de atividade das empresas de
pequeno porte, aquelas cuja vulnerabilidade mostre-se apta a justificar um regramento
protetivo. Esse critério reside, basicamente, na aferição da assimetria de oportunidades num
determinado segmento de mercado. Conforme explicita estudo elaborado pela Receita
Federal2 “o ingresso no regime diferenciado deve ser destinado unicamente aos setores econômicos que estão

sujeitos à concorrência assimétrica em razão da dimensão da empresa. Atividades econômicas que, por

natureza, encontram-se pulverizadas e, portanto, não sofrem de concorrência desigual não devem ter acesso ao

regime”.

Assentados a importância do pequeno empreendimento, a base
constitucional e os critérios que devem balizar o legislador na seleção dos setores a receberem
proteção, passe-se a examinar a legislação que buscou concretizar o tratamento diferenciado e
sua relação com o setor de prestação de serviços, divisão em que se encaixam as empresas de
serviço de vigilância, limpeza ou conservação, as quais se pretende excluir da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa.

Anteriormente à edição da Lei Complementar n.º 123, de 2006 (Lei
Geral da Micro e Pequena Empresa), os campos de benefício previstos na Constituição de
1998 para as empresas de pequeno porte estavam fragmentados entre o Estatuto de 1994 –
Lei 8.864, de 1994, que disciplinava aspectos trabalhistas, previdenciários, fiscais, creditícios e
empresariais – e a Lei n.º 9.317, de 1997, que institui o regime do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES.

Esses diplomas legais mantinham ao largo de sua disciplina a maior
parte das empresas prestadoras de serviços. De fato, poucas áreas de atuação do setor de
serviços estavam albergados pelo SIMPLES tal como originalmente concebido.
Gradualmente, as normas subsequentes foram incorporando ao regime diferenciado outros
segmentos do setor. No panorama atual, diversos ramos da atividade de prestação de serviços
estão inseridos no tratamento privilegiado previsto pela Lei Complementar n.º 123, de 2006,

                                                          
1 SOTTO, Débora. Tributação da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 54
2 A Experiência Brasileira na Tributação das Micro e Pequenas empresas. Secretaria da Receita Federal, Estudos
Tributários, www.receita.fazenda.gov.br/historico/EstTributarios, consultado em 02.03.2009
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com a redação conferida pelas leis complementares n.º 127 e 127. A abrangência do modelo
vigente, contudo, não é integral. Numerosos campos de atividade da prestação de serviços
permanecem excluídas dos benefícios da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

Importa frisar que, no campo tributário, no qual a mencionada lei
complementar criou o Supersimples – tributo que engloba INSS Patronal, PIS, COFINS, IPI,
ICMS e ISS – mesmo os ramos de serviços incluídos não usufruem da potencialidade plena
de benefícios fiscais. Isso porque, enquanto o Comércio e a Indústria podem recolher todos
os tributos em alíquotas que variam de 4% a 11,6% (Comércio) e 4,5% a 12,1% (Indústria), os
Serviços, de acordo com a atividade, enquadram-se em três tabelas, todas com patamar
máximo razoavelmente superior ao desses dois setores: i) 6% a 17%; ii) 4,5% a 16,85% e iii)
6% a 18,5%.

Ademais, significativa parcela do setor de serviços persiste, ainda que
optante do Supersimples, obrigada ao recolhimento separado do INSS Patronal (Contribuição
Patronal Previdenciária – CPP para a Seguridade Social de que trata o art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991). É essa justamente a situação do segmento de serviços de vigilância,
limpeza ou conservação. A par de recolher alíquotas com patamares máximos bastante
superiores aos Comércio e Indústria, é onerada adicionalmente com contribuição equivalente
a 20% do INSS incidente sobre a folha de pagamento.

Diante desse quadro, percebe-se que, por um lado, a evolução
legislativa logrou ampliar gradualmente o âmbito de incidência do regime constitucionalmente
previsto de tratamento privilegiado à empresa de pequeno porte de sorte a alcançar as
prestadoras de serviços. Por outro lado, contudo, é inegável que tal ampliação deu-se de
maneira bastante cautelosa, selecionando os ramos de atividade passíveis de inserção e
preservando-se, em regra, uma carga tributária mais elevada para o Setor.

Nessa esteira, pode-se deduzir que a apreensão quanto à possibilidade
de que a inclusão do setor de serviços nos benefícios da Lei Geral privilegiasse em demasia as
pequenas empresas (em detrimento das médias e grandes) permeou, de fato, o curso dos
progressos legislativos.

É bem verdade que subsiste uma distância considerável entre a
vontade do legislador e a concretização das normas por ele emanadas. Em vista disso, se a
realidade demonstrar que o corrente modelo de proteção a pequenos empreendimentos de
vigilância, limpeza e conservação em lugar de corrigir desequilíbrios de oportunidade entre as
diversas dimensões de empresas está promovendo distorções ainda mais significativas – em
concreto prejuízo às empresas maiores – existe margem para, em estrita conformidade com o
mandamento constitucional da isonomia, suprimir o referido segmento da Lei Geral da Micro
e Pequena Empresa.

Deveras, como já exposto, o tratamento privilegiado às pequenas
empresas visa a solucionar assimetrias de determinados segmentos da atividade econômica
decorrentes da dimensão das empresas, de forma a propiciar igualdade de acesso aos
mercados, independentemente do tamanho do empreendimento. Se, concretamente, na área
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de serviços de vigilância, limpeza e conservação, referidas assimetrias não ocorrem e, da
aplicação do tratamento privilegiado – mesmo com todas as cautelas adotadas na vigente
disciplina –, sobressaem distorções ainda mais perversas em desfavor das empresas maiores,
mostra-se aparentemente constitucional, do ponto de vista material, a supressão desse
segmento da Lei Geral.

Sob o ponto de vista formal, igualmente não se vislumbram óbices,
desde que a apontada supressão ocorra por diploma legal de idêntica estatura da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa, ou seja, mediante lei complementar.

Releva destacar que, na esteira do mandamento constitucional inserto
nos arts. 170, IX, e 179, o universo normativo da Lei Complementar n.º 123, de 2006,
transcende a matéria fiscal e prevê facilidades nos mais diversos campos: formalização,
abertura e fechamento das empresas, exportações, acesso ao crédito, uso de novas
tecnologias, cooperativismo, participação em licitações, dentre outras. A exclusão do setor da
Lei Geral representará para as micro e pequenas prestadoras de serviços de vigilância, limpeza
e conservação, a impossibilidade de fruição de todos esses benefícios.
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