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Apresentação

As Micro e Pequenas Empresas compõem 20% do PIB nacio-
nal, são responsáveis por 40% dos empregos formais, além de 
representar 99% das empresas brasileiras.

Como se estes números não bastassem para refletir a impor-
tância das MPEs no desenvolvimento econômico e social do Bra-
sil, o tratamento fiscal proporcionado a essas determina, via de 
regra, a fronteira entre o formal – protagonista da contribuição 
financeira para as ações do Estado, e o informal que, não em 
raras situações, colocam brasileiros e brasileiras em situação de 
contravenção penal, senão em crime.

Como uma gangorra, observamos que, se uma justa e viável 
tributação aplicado às MPEs se constitui em fator determinan-
te para uma saudável translação das atividades econômicas in-
formais para a formalidade, uma tributação excessiva, além de 
tornar “proibitiva” a legalização dos informais, pode promover 
o retorno de atividades econômicas formalizadas para a informa-
lidade. Este tema requer, portanto, permanente atenção e ajustes 
dos parâmetros de relação do Estado com as MPEs.

Desta forma, a Câmara de Deputados – refletora dos anseios 
e necessidades da sociedade brasileira – está promovendo, por 
meio da Comissão de Finanças e Tributação, um oportuno Se-
minário Nacional que deve se constituir em um momento de 
síntese das propostas acumuladas pela sociedade, com relação 
aos projetos que tramitam na Câmara dos Deputados e no Sena-
do Federal acerca das possíveis alterações na Lei Complementar 
123/2006. O Seminário tem como tema o “Aprimoramentos da 
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas”.

Deputado Pepe Vargas
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
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Seminário

Foto: SEFOT/SECOM

Mesa de Abertura: Bruno Quick, Dep. Luiz Carlos Hauly, Dep. Vignatti, 
Dep. Pepe Vargas, Dep. Carlos Melles e Senador Adelmir Santana.

A seguir, apresentam-se as gravações transcritas do Seminário, 
elaborada pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação 
(DETAQ), na qual estão incluídas as exposições dos convidados e 
o debate dos parlamentares.
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Abertura

A SRA. APRESENTADORA (Joanita Nascimento) – Senho-
ras e senhores, boa tarde.

Dando início à cerimônia de abertura do nosso seminário, pe-
dimos aos Srs. Parlamentares que ocupem as 3 primeiras fileiras 
aqui do nosso plenário, assim como os demais convidados.

Iniciamos, neste momento, o Seminário Nacional Aprimo-
ramentos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, uma ini-
ciativa da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos 
Deputados e da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
Federal, com o apoio da Frente Parlamentar Mista das Micro e 
Pequenas Empresas.

Este evento tem o objetivo de debater e sintetizar as propostas 
acumuladas pela sociedade sobre os projetos de lei que tramitam 
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal acerca das possí-
veis alterações na Lei Complementar no 123, de 2006.

Durante a programação do seminário, ainda será debatido o 
papel dos comitês gestores para a eficácia da implementação da 
Lei Geral, com destaque para o aperfeiçoamento de alguns dos 
seus principais tributos correlacionados, a exemplo do SIMPLES 
Nacional, do ICMS e do SIMPLES Rural.

Convidamos para compor a Mesa de abertura o Exmo. Sr. 
Deputado Pepe Vargas, Presidente da Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara dos Deputados; o Exmo. Sr. Deputado 
Vignatti, Presidente da Frente Parlamentar Mista das Micro e 
Pequenas Empresas; o Exmo. Sr. Deputado Carlos Melles, Vice-
Presidente da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas 
Empresas na Câmara dos Deputados; o Exmo. Sr. Deputado 
Luiz Carlos Hauly, Secretário-Geral da Frente Parlamentar Mis-
ta das Micro e Pequenas Empresas na Câmara dos Deputados; o 
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Exmo. Sr. Senador Adelmir Santana, Vice-Presidente da Frente 
Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas no Senado 
Federal; o Sr. Bruno Quick, Gerente da Unidade de Políticas 
Públicas do SEBRAE Nacional.

Com a palavra o Sr. Deputado Pepe Vargas, que conduzirá os 
trabalhos desta Mesa de abertura a partir de agora.

Tenham todos um bom seminário!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Boa tarde a 

todos os senhores e senhoras aqui presentes. 
Quero cumprimentar a todos, cumprimentando os integran-

tes desta Mesa de abertura do Seminário Aprimoramentos da Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas, começando pelo Deputado 
Vignatti, Presidente da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pe-
quenas Empresas; pelo Deputado Carlos Melles, Vice-Presidente 
da Frente Parlamentar Mista na Câmara dos Deputados; pelo 
Deputado Luiz Carlos Hauly, Secretário-Geral da nossa Frente 
na Câmara dos Deputados; e pelo Senador Adelmir Santana, 
Vice-Presidente da Frente no Senado Federal.

Quero cumprimentar também — ainda não está à Mesa por-
que está concedendo uma entrevista — o Sr. Bruno Quick, Ge-
rente da Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE, e agradecer a 
todos os ilustres convidados que debaterão aqui os temas deste 
seminário, bem como aos expositores, a todas as pessoas que 
responderam afirmativamente a esse convite para a realização 
deste seminário.

Este seminário é uma iniciativa da Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara dos Deputados, conjuntamente com 
a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e o apoio da 
Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, que 
aprovaram, ambas as Comissões — a Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara e a Comissão de Assuntos Econômicos do 
Senado —, os devidos requerimentos que permitem a realização 
deste seminário.

Os nossos trabalhos aqui estarão divididos em 4 painéis.
O primeiro painel abordará o tema O SIMPLES Nacional — 

atualização de valores e novas categorias, cujo objetivo é debater, 
como já diz o tema, a conveniência de se atualizar os valores 
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limites de enquadramento previstos na legislação, bem como 
discutir a inclusão de novas categorias, digamos assim, no sis-
tema tributário diferenciado das microempresas e empresas de 
pequeno porte.

Em seguida, teremos um segundo painel que tratará do ICMS 
— conflitos e soluções. Esse painel tentará abordar essa complexi-
dade que é a legislação do ICMS e suas interfaces com a tributa-
ção diferenciada que a Lei Geral do SIMPLES Nacional estabelece, 
discutir esses conflitos que acontecem no dia a dia, obviamente 
com o objetivo de apontar soluções visando a um ambiente de 
negociações e aprimoramento legislativo dessa questão. 

O terceiro painel discutirá uma questão importantíssima, sem-
pre muito lembrada aqui, tanto na nossa Comissão de Finanças 
e Tributação como na Frente Parlamentar, pelo nosso querido 
colega Deputado Carlos Melles, que é o tema do SIMPLES Rural. 

Nós temos um entendimento de que a Lei do SIMPLES, a Lei 
Complementar no 123, foi um avanço; depois, em agosto de 
2007, se não me engano, houve novo aprimoramento; em de-
zembro de 2008, novo aprimoramento, inclusive com a criação 
da figura jurídica do empreendedor individual, que significou 
um avanço considerável. Mas agora precisamos, como o Depu-
tado Melles sempre diz, ir além, precisamos também pensar a 
questão do SIMPLES Rural, a empresa rural e a agricultura fami-
liar nesse sistema simplificado e diferenciado.

O quarto painel debaterá o tema O papel dos comitês gestores 
e a eficácia da implementação da Lei Geral. Trata-se da ideia de 
discutir as instâncias de gestão da Lei Geral da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte no sentido de discutir a eficácia da 
sua implementação.

Durante as exposições, os expositores terão 10 minutos para 
fazer a sua exposição, obviamente com a devida tolerância tradi-
cional dos nossos trabalhos. Mas, como referência, cada exposi-
tor fará uso da palavra por 10 minutos e, ao final dos trabalhos, 
será concedida a palavra aos Parlamentares para apresentarem 
questionamentos aos expositores. Nesse sentido, os Parlamen-
tares aqui presentes que desejam fazer uso da palavra podem, 
desde já, fazer a devida inscrição junto à Secretaria da Comissão.
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Isso dito, só quero concluir, antes de passar a palavra ao primei-
ro expositor, dizendo que, para a primeira fala da Mesa de abertu-
ra, há outro elemento que buscamos estabelecer neste seminário.

No primeiro painel, também vamos abordar o tema Empreen-
dimentos de Economia Solidária, que tem toda uma singularidade, 
com o objetivo também de introduzir no debate da Lei Geral 
da Microempresa, as questões relativas aos empreendimentos da 
economia solidária, que tem uma diferenciação em relação aos 
outros tipos de empreendimentos e também tem boa parte des-
ses empreendimentos colocados na mais absoluta informalida-
de, dentro do objetivo de trabalharmos uma política de inclusão 
econômica e social desses empreendimentos.

Quero, de imediato, passar a palavra ao Deputado Vignatti, 
para as suas considerações iniciais.

O SR. DEPUTADO VIGNATTI – Boa tarde a todos.
Obedecendo à informalidade que é peculiar ao meu jeito de 

ser, vou deixar a formalidade de lado.
Quero saudar aqui o Deputado Pepe Vargas, que preside a 

Comissão de Finanças e Tributação; o Senador Adelmir Santa-
na, Presidente do Conselho Nacional do SEBRAE; o nosso Vice-
Presidente da Frente Parlamentar, que tem a responsabilidade de 
coordenar a Frente Parlamentar no Senado, bem como os Depu-
tados Luiz Carlos Hauly e Carlos Melles, esses 2 grandes timonei-
ros desse debate do SIMPLES Nacional.

Quero dizer que está faltando um timoneiro aqui, o nosso Mi-
nistro Pimentel. E não está aqui porque foi ao Ceará hoje, com o 
Presidente Lula. Não poderia deixar de acompanhar o Presidente 
da República, não é, Pepe?

Quero saudar ainda Bruno Quick, que representa o SEBRAE. 
Paulo Okamotto não está aqui porque foi a Portugal para debater 
a Lei Geral com os nossos hermanos portugueses.

Quero fazer uma saudação bem rápida a todas entidades na-
cionais aqui representadas. Vejo figuras de todas as ordens. Está 
extremamente representativo este seminário. Estão aqui Valdir 
Pietrobon, que sempre está junto conosco, e Roque Pellizzaro, 
catarinense que preside uma importante entidade nacional. Em 
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nome deles, permito-me estender a saudação a todos e dizer que 
estamos extremamente orgulhosos com a presença de vocês.

Queremos extrair o melhor debate para a construção das al-
terações possíveis de serem negociadas com os Estados e com o 
Governo Federal na Lei Geral. E queremos aprofundar esta dis-
cussão neste seminário.

Tivemos oportunidade de promover um café da manhã, em 
que ouvimos alguns representantes de entidades. O tempo foi 
exíguo, e não pudemos aprofundar o debate. Por isso a necessi-
dade de fazer um seminário para discutir os vários projetos que 
tramitam nesta Casa e no Senado Federal, para que, de fato, as 
entidades nacionais possam construir conosco um processo de 
negociação da alteração e do fortalecimento da Lei Geral da Mi-
cro e Pequena Empresa. Temos vários gargalos a serem enfrenta-
dos neste processo. E vamos apresentá-los nos 4 painéis aí pro-
gramados. Não vamos discuti-los aqui, necessariamente.

Sejam todos bem-vindos! Participem, ou seja, falem e contri-
buam. Sei que foram elaborados documentos. Que esses sirvam 
de contribuição para o processo de negociação que vamos esta-
belecer de agora em diante para construir alteração na Lei Geral 
que possa valer a partir de 1o de janeiro do ano que vem, a partir 
deste novo Brasil que estamos construindo.

Um abraço todo especial a vocês. Saudações aos Deputados 
presentes, ao Senador Adelmir Santana. Espero que todos par-
ticipem e deem boas contribuições ao debate da tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Antes de 
passar a palavra ao Deputado Carlos Melles, anuncio a presença 
do Sr. Natanael Miranda dos Anjos, Secretário Especial do Micro 
Empreendedor Individual da Prefeitura de São Paulo.

Passo a palavra agora ao Vice-Presidente da Frente Parlamen-
tar no Senado, Senador Adelmir Santana.

O SR. SENADOR ADELMIR SANTANA – Boa tarde a todos.
Evitarei as saudações de praxe, que já foram feitas.
Desejo a todos um bom trabalho. A temática é extremamente 

rica. Evoluímos muito nos últimos 2 anos, naquilo que foi pos-
sível, com novas inclusões, com modificações profundas na Lei 
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Geral, que se iniciou, todos sabemos, com um movimento que 
envolveu o Brasil inteiro.

A Lei Geral é muito importante. É preciso que ela avance. Ela 
tem andado muito bem na área urbana. Necessariamente, preci-
sa caminhar também na área rural. Haverá um painel específico 
sobre essa situação.

Vejo daqui muitos conselheiros do Conselho Nacional do SE-
BRAE e representantes de muitas entidades. Estou certo de que 
sairemos daqui ricos de informações e prósperos para uma luta 
que será permanente. Essa luta vem desde 2006. Conseguimos 
em 2007 a lei; as 2 grandes alterações, com novas inclusões; e 
tendemos, naturalmente, a incluir muito mais. Mas é preciso 
que estejamos atentos, que envolvamos todos os entes federati-
vos. Agora, mais do que nunca, é preciso que envolvamos os mu-
nicípios, para que essa lei efetivamente possa atingir os objetivos 
que todos nós desejamos.

Pedi para falar logo porque está sendo realizada uma reunião 
da Executiva Nacional do meu partido e preciso ir lá. Peço, de 
antemão, escusas por não poder ficar. Mas voltarei à tarde para 
assistir ao debate sobre alguns temas.

Boas-vindas a todos! Que tenhamos uma tarde produtiva e 
encontremos o caminho do avanço da Lei Geral, tanto na área 
urbana quanto na área rural.

Meus parabéns a todos!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Concedo a 

palavra ao Deputado Carlos Melles.
O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES – Boa tarde a todos. 

Sejam todos bem-vindos!
É uma grande alegria poder recebê-los aqui, para discutirmos 

um dos melhores problemas que temos, que é o aprimoramento 
da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

Saúdo os meus grandes companheiros Pepe, Vignatti, Hauly, 
Bruno, Senador Adelmir, Pimentel — que não está aqui —, 
Okamotto. Mas não poderia deixar de registrar, diante da figura 
de Silas, a parceria da Receita e de todos os membros. Quero 
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saudar também Tarcisio, Valdir Pietrobon, Okamotto, que está 
hoje em Portugal. Enfim, todos esses companheiros.

Isso começou em 2004, quando nós trouxemos para esta Casa 
o debate da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa: SIMPLES, 
Super-SIMPLES e Lei Geral.

Essa é a grande dimensão que nós precisamos ter como bra-
sileiros: os colegas Parlamentares, Deputados e Senadores, que 
fizeram a lei vingar aqui dentro, e a sociedade brasileira, que 
aprovou e usa a lei. Esse é o ponto mais importante. Era con-
siderado microempreendor quem tinha faturamento anual de 
1 milhão e 200 mil; o valor passou 900 mil e depois foi fixado 
em 3 milhões e 600 mil. Cumprimos a legalização da carteira as-
sinada, cumprimos esses dados que vocês estão vendo aqui, em 
termos de faturamento. Nada melhor do que saudar e aprimorar 
o processo. Avançamos em relação ao MEI — Microempreende-
dor Individual e continuamos debatendo o assunto em 2004.

Este é o recado que eu quero deixar na nossa introdução: eu 
sempre disse que achava que essa lei era meio santa. Hoje eu te-
nho certeza disso. É a lei do ganha-ganha, porque ninguém per-
de o que não tem. É uma lei de inclusão, é uma lei de cidadania.

Agora, com a legalização do MEI, o Microempreendedor Indi-
vidual, uma oportunidade é dada a 400 profissões. É a legalização 
do emprego. Imaginem vocês como isso é benéfico para o País.

Vamos tratar hoje aqui da terceira etapa, a área rural. Com o 
MEI, incluímos 10 milhões de brasileiros em pequenas e micro-
empresas. E pretendemos incluir outros 11 milhões de brasilei-
ros. Na área rural, são 18 milhões de brasileiros que precisam 
ser incluídos.

Okamotto está em Portugal hoje porque, quando mostra o 
que o Brasil está fazendo, na OIT, em Genebra, e em todos os 
lugares, ele é reconhecido e aplaudido. E todos querem conhecer 
o milagre da inclusão brasileira.

Bom trabalho! Boa tarde! Vamos estar juntos debatendo o 
aprimoramento da nossa Lei Geral.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Passo a pa-
lavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly, Secretário-Geral da Frente 
Parlamentar na Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Boa tarde a 
todas e a todos.

Daqui a pouco vamos falar sobre o tema ICMS. E, na tarde 
de hoje, uma constatação — e está ali num dos cartazes: 3 
milhões 863 mil pequenas e microempresas estão no Super-
SIMPLES até agora; e quase 270 mil empresas estão no Micro-
empreendedor Individual.

E não estamos contentes. Nós queremos mais. A Frente Parla-
mentar quer mais. A Comissão de Finanças e Tributação quer mais. 
O Congresso Nacional quer mais. Os empresários querem mais.

A sociedade está atenta. E o Governo sabe disso, está atento, 
acompanhando, por intermédio dos Ministérios, da Receita Fe-
deral, do Comitê Gestor do Super-SIMPLES e do nosso grande 
parceiro SEBRAE, junto com as federações e as entidades que atu-
am conosco nesta luta.

Há muitas reivindicações latentes, além da ampliação dos va-
lores das faixas, da inclusão de todos os segmentos, setores, que 
ficaram de fora, da briga para sair da tabela 5 e 4 para a tabela 3. 
Há uma luta muito grande. A questão dos emissores de cupom 
fiscal, para ser abatido o valor que gasta, é outro pleito.

Estão presentes aqui produtores de cachaça artesanal e de vi-
nho artesanal — como diz Vignatti, “lá da minha Santa Catari-
na”, do Rio Grande do Sul de Pepe e do Paraná.

Aqui está o pessoal da Associação Comercial do Paraná, que 
sugere a criação do SIMPLES trabalhista, que seria outra conquis-
ta, além do MEI.

Aqui estão fisioterapeutas, representantes comerciais, correto-
res de seguros, o pessoal das academias.

Acho que este seminário traz para o Congresso e para a Nação 
todos os anseios, todas as reivindicações. Todos imaginamos se 
será possível que um dia este País tenha um sistema tributário 
simples, de imposição simples, que não onere a produção e a 
competitividade, que não tribute os alimentos e os medicamen-
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tos, que isente ou defina próxima de zero a tributação de alimen-
tos e medicamentos consumidos. Será que vamos mudar essa es-
trutura iníqua e injusta que persiste por décadas no Brasil? Tudo 
isso nos enche de esperança e estimula todos nós.

A Frente Parlamentar tem trabalhado duro. Estamos receben-
do reivindicações do Brasil inteiro, diretamente, por e-mails, por 
telefonemas, por seminários e palestras que temos promovido, 
em cada uma das regiões do País. E estamos aqui convergin-
do todas essas propostas para os mais de 30 projetos de Sras. e 
Srs. Parlamentares — estão aqui a Deputada Angela Amin, os 
Deputados Sciarra, Beto Albuquerque, Reinhold Stephanes. To-
dos quantos passam aqui trazem um segmento.

Vamos discutir e começar o entendimento com o Governo 
Federal, com a Receita e, principalmente, com os Estados. Valdir 
Pietrobon, vamos discutir com muita profundidade e com muita 
seriedade, como sempre fizemos. Por isso, o sucesso foi garanti-
do. Aqui, Governo e Oposição trabalhamos juntos pelo Brasil. 
Governo e Oposição. As bancadas do Governo e as bancadas da 
Oposição uniram-se nesta empreitada. Pimentel não está aqui, 
mas, junto com Vignatti e Melles, travamos uma batalha muito 
grande nos últimos anos.

Não tenho dúvida de que, durante a presidência de Pepe 
Vargas — antes o Presidente era o Deputado Vignatti —, novo 
estímulo, e com o Senador Adelmir lá no Senado, que tem 
sido também a nossa ponta de lança, a nossa vanguarda, va-
mos fazer mudanças importantes, para o bem do País, para o 
bem das pequenas e microempresas e, principalmente, para 
o bem dos trabalhadores, os maiores beneficiados com a Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa: têm empregabilidade e 
salário garantidos.

Muito bem. Um grande abraço! Que Deus abençoe a todos!
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Avanços e desafios da 
Lei Complementar 123, de 2006

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Passo a pala-
vra, para suas considerações iniciais, ao Sr. Bruno Quick, Gerente 
da Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE.

O SR. BRUNO QUICK LOURENÇO DE LIMA – Boa tarde 
a todos!

Deputado Pepe Vargas, Deputado Vignatti, Deputado Hauly, 
Deputado Melles, que há muitos anos trabalham pela questão 
da lei, vou simplesmente, numa visão rápida e muito resumida, 
mostrar como está a lei: seus avanços e desafios, separadamente. 

Antes de começar a falar sobre esse assunto, quero dizer que a 
dinâmica proposta é a seguinte: as lideranças empresariais, que 
vivenciam essa política no dia a dia e dela são clientes, além de 
seus trabalhadores, podem pontuar cada um desses temas, deba-
ter suas angústias e dar sugestões.

Então, serei muito breve. Quero apenas dar uma esquentada 
no assunto.

Deputado Pepe, que preside a Comissão de Finanças e Tribu-
tação e este seminário, Deputado Vignatti, que preside a Frente 
Parlamentar, quero dar um testemunho que eu acho que muitos 
aqui vão compartilhar comigo. Muitas vezes nós fizemos reuni-
ões para discutir esse projeto de lei. Nós fizemos inúmeras reu-
niões. Quase 100 mil pessoas participaram, em 2004. Não é isso, 
Tarcísio? Foram muitas pessoas: Silas, Renato. Se começar a citar 
nomes, vou cometer injustiça. São muitos companheiros. Mas 
poucas vezes vi representação tão expressiva como a que vejo 
aqui hoje. Vejo lá no fundo tantos companheiros: o colega Zeca, 
da ABASE; representantes do SEBRAE; empresários; pessoal do 
CONFAZ; pessoal da CNM e da FNP. Ou seja, os Municípios e 
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os Estados estão representados aqui no Parlamento. E estão re-
presentados em peso aqui empresários, associações comerciais, 
CDLs, associações, sindicatos. Enfim, estou muito impressiona-
do com a presença de vocês, que são os interessados e vão deba-
ter essas questões com os Deputados.

(Segue-se exibição de imagens.)
Então, vou fazer um rápido balanço.
Quando falamos do setor rural, usamos um apelido para a lei: 

SIMPLES Rural. Na verdade, não é só o SIMPLES; o SIMPLES é um 
sistema tributário, e a lei pretende, de um lado, diminuir carga 
tributária e burocracia e, de outro, criar um monte de atrativos 
para as empresas se formalizarem, desenvolverem-se e declara-
rem renda crescente. Então, temos de tomar cuidado para não 
olhar só para o tributo e deixar de lado questões importantes, 
como o crédito e a inovação. E há muito o que fazer. Vou tentar 
mostrar um pouco disso.

A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional. Em 2006, 2007, 
2008 e 2009 recebeu aprimoramentos. Aprovar uma lei é o api-
to inicial de uma partida, de um jogo. Há outra etapa: tirar a 
lei do papel, construir sistemas, treinar pessoas. Enfim, é um 
mundo que se movimenta a partir da lei. Esse é o jogo pesado, 
que movimenta as estruturas do Executivo, que movimenta os 
técnicos e no qual têm de estar sempre presentes as entidades 
empresariais, para dizerem se está funcionando ou não, se está 
bom assim ou não.

Então, esse é o desafio de uma política que realmente roda. No 
setor empresarial nós chamamos isso de PDCA: você faz, verifica 
como está, checa, corrige e melhora. É o que se busca fazer aqui.

O SIMPLES Nacional, em rápidas pinceladas. Primeiro, o que 
avançou? Hoje, no Comitê Gestor, União, Estados e Municípios 
têm uma agenda objetiva para fazer acontecer uma lei. A lei é 
clara; naquilo em que não é, o Comitê Gestor busca esclarecer. Há 
profissionais engajados e dedicados a fazer virar realidade aquilo 
que a lei propõe ao País. Então, o Comitê Gestor traz eficácia e 
valorização do pacto federativo — União, Estados e Municípios se 
integram em torno do interesse do cidadão da pequena empresa.
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Outro avanço: desoneração das exportações, o que não havia 
no SIMPLES Federal.

O ICMS é considerado avanço e desafio. Já houve 2 rodadas de 
melhoria do ICMS. Foram definidos um critério para a substitui-
ção tributária — somente sobre operação de terceiros — e um cri-
tério para cobrar o diferencial na fronteira — havia Estado que co-
brava 17% na fronteira; hoje é a interna menos a de importação.

Alguns Estados obtiveram, em 2007, autorização expressa para 
manter os seus regimes. São eles: Rio Grande do Sul, que iniciou 
— e me parece que no ano que vem será complementado o resga-
te do SIMPLES gaúcho —, Paraná, Pará, Sergipe e Rio de Janeiro.

E a questão da arrecadação previdenciária. O Ministro Pimen-
tel sempre fala da contribuição que o SIMPLES trouxe para o 
equilíbrio da Previdência urbana. Ele destaca isso sempre. Para 
não falar da crise, quando a pequena empresa gerou 1 milhão de 
postos de trabalho. Não está aí, mas podemos atribuir em parte. 

Desafios

Um colega nosso, do sistema Associação Comercial, que vem 
falando há 4 anos que temos de resolver o problema de passivos 
tributários no SIMPLES. É o Olival, que está ali. Ele escolheu 40 
CNPJs e entrou no site da Receita: constatou que 32 estavam 
com pendências.

Então, os passivos tributários, seja por não pagamento, seja 
por erro de lançamento, é um problema que precisa ser pensado 
e avaliado devidamente, Silas. Ou seja, é a equalização dos pas-
sivos ou, eventualmente, parcelamento. Um sistema de parcela-
mento é importante.

A questão da universalização do acesso vai ser tratada pelo 
Deputado Vignatti. Alguns setores não entraram para o SIMPLES 
e historicamente pleitearam isso.

Atualização dos valores. Não se trata de indexar, mas de man-
ter a eficácia da política. Se existe inflação, ainda que pequena, 
e ao longo dos anos aquele número absoluto não expressa a 
atividade econômica, a política perde a eficácia. Então, não se 
trata de indexar.
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E a última questão, talvez a mais importante — há uma faixa 
enorme ali atrás com frases sobre o tema —, é a do ICMS.

Um detalhe da substituição tributária: em alguns Estados, 
a pauta de substituição passa de 16 itens para mais de 200. 
A experiência está mostrando que isso anula os benefícios 
federais do SIMPLES. Isso é muito grave. Isso inibe a formali-
zação e a competitividade.

Mas, diante de todos esses desafios, o número de empresas 
optantes do SIMPLES Nacional passou de 1 milhão e 300 mil, 
que migram automaticamente, para aproximadamente 4 mi-
lhões. E há setor pleiteando para entrar. Pode ser melhor? Sim. 
Será discutido. Mas, sem dúvida, a clientela atesta o avanço.

Desburocratização

O primeiro grande marco da desburocratização no Brasil: Jai-
me, do DNRC, que está aqui representando o Secretário Lupatini, 
conseguiu registrar um empreendedor individual em 27 segun-
dos. Registrou. Agora, temos de licenciar as outras coisas. Mas, 
enfim, já conseguimos um marco histórico na simplificação.

E há 310 mil empreendedores individuais no Brasil. É um nú-
mero muito expressivo. Foi praticamente o número de empresas 
que abriram no ano passado inteiro. Refiro-me a empreendedo-
res individuais.

Outra coisa importante, nos moldes do Comitê Gestor, de que 
Silas depois vai tratar num painel: a desburocratização constrói 
um comitê para articulação federativa e tem assentos no Fórum 
Permanente. A ideia é a de que o Fórum Permanente subsidie e 
paute as discussões.

Então, o Comitê Gestor é um avanço. Está instalado, já pro-
duziu diversas normatizações. Eu vejo daqui Eudes, da CNM, que 
coordena um dos grupos técnicos — se não me engano, é o gru-
po de normas e licenciamento —, que exatamente busca definir 
critérios para que os municípios não façam exigências excessivas 
aos empreendedores individuais, às pequenas e microempresas 
e, no futuro, até médias e grandes.
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Dupla visita: o INMETRO, o Ministério do Trabalho e o IBAMA 
já definiram como critério nacional que, primeiro, é feita uma 
visita de orientação e somente na reincidência é aplicada multa. 
Esse é um avanço importante que a lei já colheu.

Desafios

Está previsto para ser implantada até o final do ano a versão 
3 do Portal do Empreendedor, no qual o empreendedor individual 
vai poder fazer o registro, a alteração e a baixa do seu empreendi-
mento. A Receita Federal prevê que esteja no ar até o final do ano.

Exigências municipais: ainda há municípios que cobram ta-
xas. O licenciamento ainda não está adequado. É preciso traba-
lhar com as entidades municipalistas para harmonizar as exigên-
cias. O que é lei aqui, aprovada no Congresso Nacional, chega 
aos municípios, às empresas. É um trabalho muito longo. São 
5.563 municípios.

Respeito à redução de taxas e extensão da liberação de taxas, 
não só para o registro, mas também para licenciamento e baixa. 
É preciso livrar o empreendedor individual de taxas.

Permissão ao empreendedor individual para emissão de nota 
fiscal. Um dos atrativos para o empreendedor individual é o de 
poder fornecer para pessoa jurídica e governo.

Conflitos no ICMS

Já mostrei esse estudo da Fundação Getúlio Vargas. Ele é anti-
go. Hoje, a situação seguramente é muito pior do que essa. Hoje 
o ICMS subtrai competitividade das empresas em cada um da-
queles conflitos que ele tem com o SIMPLES Nacional. Deter-
minado conflito, à época, subtraía 22% da competitividade da 
pequena empresa, comparativamente à grande empresa.

A Fundação está sendo contratada pelo SEBRAE novamente, 
para atualizar esse estudo, para subsidiar o trabalho das lideran-
ças e do Congresso Nacional.
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Compras Governamentais

Avanços

As compras do Governo Federal de pequenas empresas au-
mentaram 514%, fora a compra direta e da merenda escolar.

Segurança legal: o Tribunal de Contas da União, o Superior 
Tribunal de Justiça e farta doutrina são favoráveis ao tratamen-
to diferenciado e simplificado, bem como à preferência nas 
compras. Então, está pacificado legalmente. Está claro o que 
pode e o que não pode.

Vários Estados começaram a implantar políticas bem estru-
turadas, assim como fez o Governo Federal. Cito os Estados de 
Sergipe, Espírito Santo e Minas Gerais. E alguns municípios já 
têm números a mostrar, de compras das pequenas empresas. Ou 
seja, os municípios também avançaram.

E, o que é muito importante, o movimento municipalista bra-
sileiro entrou de cabeça nisso. Hoje, a Confederação Nacional 
de Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos — e estou vendo 
Granado ali — e a Associação Brasileira de Municípios têm uma 
agenda de trabalho, com mais de 1.500 Municípios no Brasil, 
para fazer acontecer a Lei Geral. Isso é um avanço importante.

Desafios

Implantação nos Estados de vários dispositivos

Disseminação de capacitações nos municípios. É muito traba-
lho. Onde houver Associação Comercial, AMICRO, CDL, sindi-
cato ou cooperativa, é preciso dialogar com o Prefeito, dizer que 
a lei deve ser regulamentada e sair do papel. Esse é o trabalho de 
vocês. E o SEBRAE é um serviço de apoio a vocês. Então, é muito 
importante que vocês se somem ao movimento municipalista, 
para ganharmos tempo.

Outro desafio: limitação de subterfúgios. Na parte de com-
pras, em alguns casos, grandes empresas se valem de pequenas 
para usar a preferência. Não pode! Isso está no projeto em dis-
cussão com o Ministério do Planejamento. Isso é contrário aos 
interesses das pequenas empresas. Não são as pequenas empresas 
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que estão fazendo isso. São falsas pequenas empresas, que preju-
dicam a causa.

Mais um desafio: autarquias, sociedades de economia mista, 
empresas públicas, as estatais, e o Sistema S também devem estar 
sujeitos a essa preferência.

E agora os números, muito importantes: o Governo Federal, 
no que se refere a compras de bens e serviços comuns de peque-
nas empresas, saiu de 2,4 bilhões e chegou a 14 bilhões. Ou seja, 
é possível fazer. E, no seu depoimento, o Secretário que apresen-
tou esses números informou que o Governo economizou 600 
milhões de reais nas compras de pequenas e microempresas. En-
tão, é possível fazer, e fazer bem.

Há apenas mais 1 slide, é pouca coisa. E não é à toa, porque 
pouca coisa aconteceu. E por isso acho importante a discussão 
dos comitês gestores. Por exemplo: o fortalecimento do Fórum 
Permanente e a ampliação do nosso trabalho.

Inovação Tecnológica e Crédito

Coordenação e integração dos atores: o Comitê Gestor e o 
Fórum ajudam nisso.

Instrumentalização e mecanismos: deve haver sistemas de 
medição, portal, treinamento. Dá trabalho.

Tem de haver plano e gestão para implementar a lei e depois 
monitorar a sua aplicação.

Municipalização da lei

Desafios

Disseminação da lei: precisamos levar essa lei até a ponta, até 
as empresas. Muitos Prefeitos e Secretários e, o que é pior, mui-
tos empresários ainda não conhecem a lei. Para o setor contábil, 
é um grande desafio. Não é, Valdir? Os contadores devem levar 
ao conhecimento das empresas seus benefícios, seus direitos, 
suas limitações.

Outros desafios: expansão da regulamentação; efetivação das 
diversas medidas nos municípios; atuação dos agentes de desen-
volvimento local — está prevista na lei, foi aprovado em 2008, 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

34
Aprimoramentos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas

e temos de treinar pessoas para trabalharem a pequena empresa 
no município; disseminação e capacitação. 

Esse é o grande esforço para fazer acontecer uma lei. Natanael 
está ali atrás, Secretário do Micro Empreendedor Individual da 
Prefeitura de São Paulo. Devemos arregaçar as mangas e fazer a 
lei acontecer no município, onde as empresas estão.

No Brasil, 31,14% dos municípios — dados de hoje —, o que 
equivale a 1.733 municípios, regulamentaram a lei. Neles moram 
51% da população e estão instaladas 55% do total das empresas 
do Brasil. Então, 55% das empresas do Brasil estão em municí-
pios que já regulamentaram a Lei Geral. Mas a regulamentação 
da lei é apenas o “apito inicial”, voltando ao começo.

Representação e monitoramento

Para encerrar, mais importante é o que está acontecendo aqui 
hoje. Nada acontece por acaso. É preciso haver representação e 
monitoramento de uma política pública.

A Frente Parlamentar faz um trabalho incansável; a Frente 
Empresarial não pode se desmobilizar. Os senhores aqui presen-
tes precisam trabalhar sempre juntos.

O Observatório da Lei Geral, que nasce numa parceria com a 
Confederação Nacional das Indústrias, vai monitorar no Brasil 
inteiro a aplicação da lei, para municiar todas as lideranças.

O Fórum Permanente está ganhando força.
E os Comitês Gestores serão discutidos aqui hoje.
Moral da história: nada acontece por acaso. Há avanços que 

justificam o esforço, mas temos muito a caminhar.
Quanto ao processo de representação, seja no Congresso Na-

cional, seja das lideranças empresarias, é fundamental revitalizá-
lo. E o papel do SEBRAE é simplesmente o de apoiar as senhoras 
e os senhores nesse trabalho.

Muito obrigado. Desculpem-me por ter estendido a minha 
apresentação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Agradecemos 
a Bruno Quick pela exposição.
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Comunico aos presentes que este seminário está sendo trans-
mitido ao vivo pela Internet e gravado pela TV Câmara, que deve-
rá reproduzi-lo nos próximos dias, na sua grade de programação.

Anuncio a presença neste seminário da Deputada Angela Amin, 
de Santa Catarina; do Deputado Beto Albuquerque, do Rio Grande 
do Sul; do Deputado Luiz Couto, da Paraíba; do Deputado Edinho 
Bez, de Santa Catarina; do Deputado Eduardo Sciarra, do Paraná; 
do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, de São Paulo; e do 
Deputado Vital do Rêgo Filho, da Paraíba.

E também anunciamos com muita alegria a presença do Se-
cretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, 
Diego Tavares, e do Secretário do Governo do Estado da Bahia, 
Jorge Khoury.

Eu quero solicitar, se já estiverem presentes, que se dirijam 
à Secretaria da Mesa a Sra. Rosimeire Cristina dos Santos, da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a Sra. Liane 
Kothe, da Cooperativa dos Agricultores Familiares da FETRAF 
Sul, e o Sr. Antoninho Rovares, da CONTAG.

Por favor, peço que se dirijam à Secretaria da Frente Parla-
mentar e da Mesa apenas para que possamos organizar a sua 
participação no painel específico.

Vamos passar agora aos painéis e combinar o andamento dos 
trabalhos. Em cada painel, um Parlamentar vai presidir a Mesa. 
Os expositores terão 10 minutos cada um. E pedimos aos exposi-
tores que se atenham ao tempo, para o bom andamento dos tra-
balhos. Ao fim dos 4 painéis, abriremos a palavra para colocações 
e questionamentos. Achamos que é melhor adotar a sistemática 
de ouvir os questionamentos ao fim dos painéis, para que já não 
se suscitem no primeiro painel questões que eventualmente vão 
ser abordadas no segundo, terceiro ou quarto painel.

Então, apresentaremos os 4 painéis e, ao fim, abriremos a pa-
lavra ao público, para colocações, questionamentos, propostas, 
enfim, para a leitura crítica de todas essas questões.

De imediato, vamos desfazer esta Mesa de abertura e passar 
a palavra ao Deputado Carlos Melles, que vai presidir o pri-
meiro painel.
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Painel 1: O Simples Nacional – 
Atualização de valores e 
novas categorias

Foto: SEFOT/SECOM

1o Painel: Paul Singer, Valdir Pietrobon, Dep. Vignatti, Dep. Carlos Melles 
e Renato da Fonseca.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Melles) – Muito obri-
gado, Deputado Pepe.

Em razão do tempo, vamos agilizar a apresentação dos nossos 
painéis. Antes, porém, quero cumprimentar Bruno Quick pela 
rápida visão que nos apresentou.
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No primeiro painel vamos tratar do tema SIMPLES Nacional 
— Atualização de Valores e Novas Categorias.

Convido a fazer parte da Mesa o Sr. Renato da Fonseca, Se-
cretário-Executivo do Conselho Temático Permanente da Micro 
e Pequena Empresa da Confederação Nacional da Indústria — 
CNI; o Sr. Paul Singer, Secretário Nacional de Economia Solidá-
ria do Ministério do Trabalho e Emprego; o Sr. Valdir Pietrobon, 
Presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Con-
tábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas — FENACON; e o Deputado Vignatti, que vai apre-
sentar a proposta de alteração.

Por favor, sintam-se à vontade. Conforme dissemos, cada ex-
positor terá o tempo de 10 minutos para a sua apresentação.

Quero registrar também a presença do Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame, até porque temos zelo, muito cuidado e 
carinho por ele, pela necessidade que o Parlamento tem da sua 
figura. Ele foi o precursor: foi aos projetos dele que nós apensa-
mos todos os projetos com os quais fizemos o aperfeiçoamento 
da nossa Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Não poderia 
deixar de registrar a nossa homenagem e o nosso reconhecimen-
to ao Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

Passo a palavra ao Sr. Renato da Fonseca, para a sua exposição.
O SR. RENATO DA FONSECA – Deputado Carlos Melles, 

aproveitando a dica do Deputado Vignatti, congratulo-me com 
os Parlamentares.

Senhores e senhoras, agradeço, em nome da CNI, o convi-
te para participar deste seminário e ressalto que o meu papel é 
muito mais o de trazer ideias para debatermos no final do que 
conclusões ou opiniões formadas.

(Segue-se exibição de imagens.)
Vamos falar um pouco sobre as propostas que a CNI elaborou 

para entregar aos candidatos à Presidência da República: o rea-
juste de valores do SIMPLES Nacional; repensar a definição de 
pequena empresa; a importância de uma definição uniforme; e 
médias empresas.
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Na pasta das senhoras e dos senhores há um documento, 
pelo menos a parte referente a pequenas e microempresas, que 
a CNI preparou para entregar aos pré-candidatos à Presidência 
da República. E, neste documento, puxamos um princípio da 
Lei de Micro e Pequena Empresa da União Europeia, que nós 
acreditamos que deveria ser um princípio impregnado por todo 
Governo Estadual, Federal, Executivo ou Legislativo. O princípio 
é o seguinte: Pense nas Pequenas Primeiro. Ou seja, antes de fa-
zer qualquer lei, antes de fazer qualquer procedimento, é impor-
tante que sejam considerados os impactos desse procedimento, 
dessa lei nas pequenas e microempresas e que seja seguido o pre-
ceito da Constituição de tratamento diferenciado e privilegiado 
a essas empresas.

Em relação ao reajuste de valores do SIMPLES Nacional, nós po-
deríamos chegar aqui e dizer: “Olha, a inflação no período foi x. Nesse 
caso, nós calculamos 2 variações, pelo IPCA: uma a partir de dezembro 
de 2006, quando a lei foi sancionada; outra a partir de dezembro de 
2003, quando as discussões começaram”. E aplicar esse reajuste.

Mas existem outros fatores importantes. Inicialmente, não 
podemos incorrer no erro do passado, cometido exatamente logo 
no início das discussões, quando o reajuste de enquadramento 
foi acompanhado pela inclusão de novas faixas. Na verdade, não 
foram reduzidos os tributos das empresas que estavam presen-
tes, e se definiram alíquotas mais elevadas para as empresas que 
estavam entrando. Então, é importante que os reajustes sejam 
realizados em todos os valores monetários que estão no texto da 
lei, envolvendo não só a inclusão das empresas, como também a 
exclusão das empresas e as tabelas dos anexos.

Além disso, é importante criar um mecanismo para preve-
nir novas defasagens. Se não, vamos ter de fazer outra lei com-
plementar, para discutir novamente uma defasagem causada 
pela inflação.

É importante também estimular o crescimento das empre-
sas. A CNI acredita que devemos recuperar a proposta original 
do SEBRAE, de mudanças de faixa sem saltos. Por exemplo: 
hoje, ao mudar da faixa de 11,32% para 11,42%, uma empresa 
vai pagar, no total, do aumento de renda que ela teve, 22%. 
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É quase o dobro a mais do que deveria pagar se tivesse um 
salto, como previsto no projeto original ou como ocorre no 
Imposto de Renda, mas escalonado. Ou seja, isso é um “desin-
centivo”. Na verdade, é mais do que isso: é uma punição con-
tra aqueles que cresceram. Se crescerem e mudarem de faixa, 
vão pagar um tributo ainda maior nessa mudança.

Então, acho que temos de repensar essa estrutura, neste pro-
cesso. E a mudança é muito pequena, provavelmente, em relação 
à arrecadação. Hoje, o ICMS arrecadado no SIMPLES, em termos 
de Estado, representa em média 2% do ICMS total arrecadado 
pelos Estados. Isso se dá em todos os Estados. Um pouquinho 
mais, um pouquinho menos. Não é que os Estados do Nordes-
te tenham perda muito maior do que os Estados do Sul nesse 
sentido. Aquele argumento que se apresentou no início, de que 
haveria uma perda muito grande, nós precisamos repensar. Pre-
cisa haver transparência na apresentação desses dados. Não bas-
ta passar os dados para a FGV. Precisamos conhecer melhor esses 
números, para que a política atinja em plenitude o seu objetivo.

O próximo passo é repensar a definição de pequena empresa. 
O que é uma pequena empresa? Qual é a empresa que precisa de 
apoio para crescer, de apoio para não morrer rapidamente? Se 
considerarmos as definições de diversos países — e esses países 
têm definições até por setores, ou seja, a definição da indústria é 
diferente da definição do comércio, que é diferente da definição 
da agricultura —, veremos que há algumas que levam em conta 
o número de empregados e, outras, o faturamento. Na União 
Europeia, o faturamento é de 22 milhões, no câmbio mais re-
cente, e o número de empregados é de 49; nos Estados Unidos, 
que já têm uma lei que atinge as médias empresas, o número de 
empregados é de 500.

E temos vários exemplos. Cada um usa uma definição. Obvia-
mente, isso faz parte, porque cada economia tem a sua especifici-
dade. As economias são diferentes. Precisamos trabalhar o nosso 
problema de maneira diferente.

O problema é que no Brasil, hoje, apesar de a ideia do pro-
jeto original ser a de uniformizar o conceito, continuamos 
com conceitos variáveis. Temos, na Lei Geral, um conceito de 
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2,4 milhões, o limite, mas temos os sublimites para o ICMS 
em alguns Estados. Então, criam-se diferentes definições de 
pequenas empresas.

No caso do financiamento à exportação, há um artigo que diz 
que se usa o conceito do MERCOSUL. Atualizando pelo câmbio 
de R$1,88, o faturamento de 6,58 milhões seria usado para defi-
nir a pequena empresa de acordo com o conceito do MERCOSUL.

Quando verificamos os dados de empréstimo do BNDES, con-
sideram-se pequenas empresas aquelas que têm faturamento de 
até 16 milhões.

Ou seja, como nós monitoramos essa política? Como pode-
mos ver se a política está funcionando, se não temos estatísti-
cas que falam a mesma língua? Se usarmos os dados do IBGE, 
vamos trabalhar com número de empregados, ou seja, até 99 
empregados. Quando discutimos que 98% são pequenas e mi-
croempresas, qual é o conceito que estamos usando? É o número 
de empregados, que conseguimos facilmente, ou o faturamento, 
que está na lei?

Então, para que a lei seja efetiva, precisamos monitorar e co-
brar a unificação desses conceitos. Na unificação, precisamos da 
universalização. Ou seja, pequena empresa é pequena empresa, 
independentemente da sua atividade econômica. Acho até que 
podemos dizer que uma pequena siderúrgica é diferente de uma 
pequena empresa agrícola, de uma pequena empresa de vestu-
ário ou de uma pequena confecção. Podemos até entrar nessa 
questão e, assim como outros países, criar conceitos diferentes. 
Agora, não é admissível que algumas empresas, por questões de 
atividade econômica, não possam optar pelo SIMPLES Nacional. 
Precisamos caminhar na direção de que todas as pequenas em-
presas devem ser apoiadas pelas leis de incentivo que estão sen-
do criadas.

A diferenciação por setores é uma questão que podemos dis-
cutir. É uma questão que eu trago para discussão.

Outro ponto: qual medida deve ser utilizada? Faturamento ou 
número de empregados?

Quanto ao número de empregados, a vantagem é a facilidade 
de monitorar. Mas há uma desvantagem: se estabeleço um limite 
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de número de empregados, vou começar a incentivar as empresas 
a não contratarem mais quando estiverem chegando ao limite. 
E, no fundo, queremos o aumento da geração de empregos. As-
sim como há problemas no faturamento, se não houver escalo-
namento... Não pode ser um limite fixo: até 40 empregados, e 
ponto final; passou disso, acabou a história. Precisamos trabalhar 
na questão da progressão do desenquadramento dessas empresas.

Por último, trago uma questão para debate. Eu estive num 
seminário do Banco Interamericano recentemente, quando foi 
dito que as médias empresas brasileiras estão desaparecendo; que 
estariam desaparecendo porque as grandes podem sobreviver so-
zinhas e as pequenas ainda têm o apoio dos benefícios trazidos 
pela Lei Geral. Não foi apresentado nenhum dado. Trabalhamos 
agora com os dados do IBGE. Realmente, quando consideramos 
o período de 1996 a 2006, vemos que há uma queda na par-
ticipação das médias empresas, tanto em número de empresas 
quanto de pessoal ocupado e salários. A participação, em termos 
de número de empresas, caiu 26,6%; em termos de pessoal ocu-
pado, caiu 12,3%; e, em termos de salários, caiu 10,8%.

Então, quando trabalhamos com dados do IBGE, à primeira 
vista, há realmente um movimento de redução da importância 
da média empresa no Brasil. É um assunto que precisamos dis-
cutir mais. E discutir realmente. Entra na discussão do corte da 
lei. Ou seja, com qual limite de faturamento devemos trabalhar? 
Alcançando um pouco mais, chegando às médias empresas, ou 
ficando só nas microempresas?

Muito obrigado. Desculpem-me por ter ultrapassado um pou-
quinho o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Melles) – Muito obri-
gado. Foram 2 minutos, Dr. Renato.

Passamos a palavra ao Dr. Paul Singer, para a sua explanação.
O SR. PAUL SINGER – Boa tarde.
Antes de mais nada, quero agradecer o convite à Comissão 

da Câmara dos Deputados, ao Deputado Pepe Vargas, que este-
ve comigo, para aqui defender os empreendimentos da econo-
mia solidária.
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Sou Secretário Nacional de Economia Solidária do Ministé-
rio do Trabalho e acho que foi feita enorme injustiça quando se 
aprovou o Super-SIMPLES, que, em si, é a melhor reforma tri-
butária que conheço neste País. É uma reforma tributária que 
transforma impostos indiretos em diretos, porque depende 
exatamente da receita bruta, de quanto se vai pagar. Paga mais 
quem pode mais, paga menos quem pode menos. Portanto, em 
si, é um enorme passo à frente.

Porém, infelizmente, as cooperativas foram excluídas. Mesmo 
que elas estejam dentro dos limites terrenos, ou seja, cooperativa 
pobre, cooperativa de baixa renda ou cooperativa miserável não 
podem se beneficiar do regime tributário do Super-SIMPLES. A 
alegação é a de que as cooperativas não pagam Imposto de Ren-
da. E não pagam Imposto de Renda porque não têm renda no 
sentido das empresas capitalistas, porque não têm lucro. Os do-
nos do empreendimento de economia solidária são os próprios 
trabalhadores. E eles ganham pelo que produzem e vendem, em 
proporção ao seu trabalho. Nada mais.

Então, o que propusemos, à época, durante a negociação com 
a Receita Federal, foi que as cooperativas pudessem optar entre o 
sistema tributário de cooperativa e o sistema tributário do Super-
SIMPLES. Tenho certeza de que a grande maioria optaria pelo 
Super-SIMPLES, que é, obviamente, muito mais vantajoso.

A grande maioria, mas a grande maioria mesmo, algo como 
noventa e tantos por cento, eu diria, dos empreendimentos de 
economia solidária estão nas faixas de renda do Super-SIMPLES.

É preciso superar, remediar essa injustiça e permitir que os em-
preendimentos da economia solidária participem do Super-SIM-
PLES e possam se formalizar. Isso realmente é uma grande surpresa.

A minha Secretaria faz um mapeamento da economia solidá-
ria. Estamos neste momento no campo. Tenho dados de 3 anos 
atrás, 2007. Em 2007, nós cadastramos 22 mil empreendimentos 
da economia solidária, no País inteiro, em todos os Estados. Mas 
nós conseguimos cobrir apenas 52% dos municípios, portanto o 
número total deve ser algo maior. E trabalham nesses 22 mil em-
preendimentos da economia solidária 1 milhão e 700 mil pessoas. 
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Portanto, é um setor da economia brasileira pequeno, mas existe 
e está crescendo muito.

Eu acho que é fundamental acabar com a informalidade econô-
mica, não a informalidade por opção. Essa praticamente não exis-
te. Em todos os meus contatos, tanto com os empreendimentos 
da economia solidária como com empreendedores em geral, com 
trabalhadores autônomos, microprodutores e assim por diante, 
dão conta de que a informalidade é uma condenação. Ninguém 
opta pela informalidade porque prefere não pagar impostos, por-
que na verdade o informal fica dentro de um gueto de extrema 
pobreza e continua pequeno, quando não quebra. A formalização 
é a entrada, na verdade, no País. É uma inclusão econômica, uma 
inclusão fiscal. É preciso acabar com essas exclusões.

Eu concordo com quem me precedeu aqui no que se refere 
a essa coisa de excluir categoria pela categoria. Isso não faz sen-
tido. Se se trata de uma lei que pretende exatamente permitir a 
formalização dos que são informais, o que não implica nenhum 
sacrifício, portanto, para o Tesouro — antes pelo contrário, por-
que, por pouco que paguem, pagarão mais do que pagavam 
antes, já que o pagamento era zero —, não tem sentido a meu 
ver escolher determinados setores e dizer que esses não podem 
entrar no Super-SIMPLES. Aliás, a confirmação do que eu estou 
dizendo — e eu estou dizendo isso desde a época em que discu-
timos o Super-SIMPLES — é que gradativamente o Parlamento e 
o Governo têm aprovado a exclusão de mais e mais categorias. A 
exclusão está diminuindo, mas poderia ser feita de uma vez por 
todas, em vez de cada setor ter de fazer lobby, campanha, etc., 
para obter aquilo que outros já obtiveram.

Acho que os meus 10 minutos já estão acabando. Não pre-
tendo me estender mais. Eu só queria dizer que este seminário é 
muito bem vindo e que a campanha que o SEBRAE está fazendo 
é fundamental. A minha Secretaria e todo o Fórum de Economia 
Solidária estão certamente empenhados na mesma luta.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Melles) – Muito obri-

gado. Eu também acho que temos de cumprimentá-lo. Ele foi 
muito objetivo e claro, assim como o Dr. Renato.
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Passo a palavra agora ao Sr. Valdir Pietrobon, para suas 
considerações.

O SR. VALDIR PIETROBON – Boa tarde a todos.
Deputado Vignatti, Deputado Melles, Paul Singer, Renato 

Fonseca, Deputado Mendes Thame — obrigado por estar aqui; o 
senhor que estava com problema de saúde seja bem vindo, retor-
nando à Casa — Silas, demais Deputados, senhoras e senhores, 
muito nos perguntam o que tem a ver a FENACON, as empresas 
contábeis, com o SIMPLES. Tem tudo a ver com o SIMPLES. No-
venta e nove vírgula dois por cento das empresas brasileiras são 
pequenas, médias e micro. E todas elas são clientes de empresas 
contábeis. Todas! Então, nós sabemos mais sobre a empresa do 
que a própria mulher do dono da empresa ou do que o marido. 
Sabemos mais. Em tudo nós somos consultados, tudo. Então, é 
por isso que estamos aqui, para falar da prática.

Bom, quando tem separação, somos nós os primeiros a saber, 
porque o marido vai primeiro consultar a nós para depois falar 
com a mulher. Normalmente é assim. Você já sabe como funcio-
na, não é?

Fizemos um convênio muito grande. Quando foi feita a Lei 
Geral, fomos muito criticados. Eu fui um dos que apanhou mui-
to neste Brasil, porque a Lei Geral era um absurdo. De 1 milhão 
370 mil, passou para 3 milhões 860 mil. Dois milhões e meio de 
empresas optaram pelo SIMPLES. Então, não deve ter sido ruim. 
Foi uma lei fantástica a que nós fizemos.

Nós temos problemas. Realmente, temos muitos problemas. 
Eu queria falar para vocês que essa lei não é arrecadatória. Quem 
esperar arrecadar imposto com o SIMPLES... Não pense em ar-
recadar imposto de empresa no SIMPLES. Deixem elas criarem 
emprego e renda e distribuir a renda.

Nós vemos nas empresas contábeis: “Não, eu não posso, eu 
não vou fazer. O Governo do Estado cobra a diferença de ICMS na 
fronteira. Então, eu não vou me registrar. Continuo assim do jeito 
que eu estou. Não pago nada. Fico onde estou”. Não é muito me-
lhor termos essa pessoa legalizada? Ela é uma criadora de empre-
gos. Onde começa o primeiro emprego no País? Onde? Sempre 
numa pequena empresa. Ninguém sai de casa e vai trabalhar na 
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PETROBRAS. Nunca! Pode até acontecer uma vez ou outra, mas 
sempre é nas pequenas empresas.

Sessenta por cento da mão de obra deste País sustentou a crise 
econômica que nós tivemos sem receber um centavo de subsídio 
— que fique bem claro isso. O BNDES destinou 100 bilhões de 
reais em recursos. Eu duvido que 1 milhão tenha caído na mão 
de pequenas e microempresas. Dificilmente isso aconteceu.

As dificuldades que temos no dia a dia. A abertura, que temos 
de acabar, e a legalização. Bom, vamos ao que interessa mais. O 
que queremos? O aumento do limite. Não pode continuar em 2 
milhões e 400 mil reais. Se o salário mínimo está aumentando 
10% ao ano, por que temos que manter o limite? Temos uma 
defasagem muito grande. Temos de chegar isso, Deputado Pepe 
Vargas, no mínimo, a 3 milhões e 600 mil reais, sem criar faixas 
intermediárias. Não se pode criar faixas intermediárias. É isso que 
eu sinto nas empresas que vêm nos procurar. Realmente, quando 
chega novembro, o que elas fazem? Param de faturar. “Vou faturar 
a metade, porque eu não quero passar, senão ano que vem eu não sou 
mais do SIMPLES”. Então, ele prefere diminuir o faturamento, o 
Governo não recebe nada com aquilo, e ele faz na informalidade. 
É com isso que temos de acabar. Deixa ele crescer.

Eu não sei como poderíamos fazer. Teríamos de criar — é di-
fícil falar esta palavra — gatilho, para aumentar isso todo ano. 
Deveria ter um aumento anual desse limite. A FENACON discute 
muito sobre isso.

A substituição tributária e a diferença de ICMS cobrada na 
fronteira dos Estados estão fazendo com que a Lei Geral não seja 
exatamente da forma como deveria ser. Temos de achar outra 
forma. Qual eu não sei, mas temos de achar outra forma.

A grande maioria dos Estados tem de entender que a Lei Geral 
não representa mais do que 2,5% da arrecadação dos Estados. 
A Lei Geral não, as empresas pequenas nos Estados. Será que 
é melhor receber 2,5% da arrecadação e deixar essa montoeira 
de empresas na informalidade ou trazê-las para a formalidade, 
tirando essa substituição tributária e essa cobrança de impostos 
na fronteira? Isso é que precisamos resolver, de uma forma ou 
de outra.
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Normas. Nós precisamos também da inclusão de todas as ati-
vidades. Por que empresas de fisioterapia, laboratórios, represen-
tantes comerciais não podem estar no SIMPLES? As pessoas nos 
procuram. A lei é maravilhosa. E daí? “Tudo bem, mas você não 
pode”. “Por que eu não posso?” “Porque você estudou”. O cara que 
monta uma fábrica de fogos na esquina pode. O cara que monta 
um hospital não pode! Há alguma coisa errada. Tem que ser por 
faturamento, não pode ser por atividade. É isso que temos visto 
no dia a dia no nosso trabalho nas empresas contábeis.

Novas formas de participação nas licitações públicas. Tam-
bém estou vendo muitas pequenas e microempresas utilizando 
uma forma de se beneficiar de licitações de 3 milhões de reais, 
porque têm vantagens. Não podem entrar. Têm que entrar até 
o limite. Acima do limite têm que entrar em condições iguais a 
qualquer outra empresa. São outras coisas que têm que ser vistas 
em cima disso.

Retenção de INSS das micro e pequenas empresas. Isso não 
pode acontecer. A grande maioria das retenções é maior do que 
o que elas pagam por mês. Todo mês ficam com crédito. E nós, 
contadores, temos de fazer um papel para buscar esses valores.

Multas diferenciadas. Existe multa de 5 mil reais por atra-
so na entrega de uma guia. Uma empresa como a PETROBRAS 
paga 5 mil reais se entregar uma guia com atraso. A empresa 
que fatura 10 mil reais por mês paga 5 mil reais também. Temos 
de encontrar, Deputado, uma forma de criar multas diferencia-
das para as micro e pequenas empresas pela inadimplência de 
obrigações acessórias.

Colocar condomínios. Quem não faz parte de condomínio? 
Condomínio devia participar do SIMPLES. Condomínio devia 
ser do SIMPLES. Essa é outra atividade pela qual trabalhamos 
muito para que fosse contemplada.

Quero dizer aos senhores também que bendito seja o MEI, 
que veio fazer com que todos os órgãos públicos tivessem que 
colocar computadores. O SEBRAE foi fantástico, emprestou 
computadores para todas as juntas comerciais para que pudés-
semos levantar isso.
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Hoje estamos legalizando 2 mil MEIs por dia. E, pasmem, 
4.897 municípios do País já têm no mínimo um MEI. Estamos 
com mais de 300 mil. E temos um dado fantástico: 2,3% dos 
MEIs têm empregados. Já chegamos a 7 mil empregos só de 
MEI. Qual empresa brasileira tem 7 mil empregos formalizados? 
Vejam o que essa lei nos trouxe. Vamos ajudar os Prefeitos a 
formalizarem o MEI, porque ele existe. “Não, vou cobrar alguma 
coisa para ele se instalar”. Deixa ele lá. Se ele não se instalar, ele 
vai continuar lá. Aquele pipoqueiro da esquina vai continuar lá, 
porque ele já existe. Não adianta não legalizar. Ele não vai sair de 
lá. A costureira não vai deixar de trabalhar de costureira na casa 
dela. Deixa ela se legalizar. Quantas prefeituras agora cobram 
IPTU comercial de uma mulher que faz costura em casa? Antes 
era residencial. Por que essa diferença? Isso tudo temos visto no 
dia a dia do nosso trabalho.

Finalizando, precisamos urgentemente criar um Ministério 
das Micro e Pequenas Empresas deste País, senão não adianta. A 
PETROBRAS não precisa de um Ministro da Indústria e Comér-
cio. Ela pode falar com os Ministros do Planejamento, da Fazen-
da. Ela tem esse acesso. Nós não temos ninguém para conversar 
sobre isso. Quero alguém que viva isso. E não adianta dizer que 
vão colocar um político lá. Pode até colocar, mas ele tem que 
viver isso. Temos que colocar um técnico que viva isso, que saiba 
as dificuldades das micro e das pequenas empresas neste País.

Era isso. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Melles) – Obrigado, 

Valdir. Foi o único que arrancou aplausos aqui.
Registro a presença do Deputado Otavio Leite, grande compa-

nheiro em defesa da micro e pequena empresa e do MEI. Obriga-
do pela presença.

Passo a palavra agora ao Presidente Vignatti, para que fale 
sobre as propostas de alteração, da atualização de valores e de 
novas categorias. Assim, cada painel apresentará uma proposta, 
o que, não obstante, todos farão.

Fizemos, desde o início da aprovação da lei, um comitê, 
que é a nossa Frente — e é o comitê também dentro da Co-
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missão —, para receber todas as sugestões dos senhores. Isso 
continua vigendo.

O SR. DEPUTADO VIGNATTI – Obrigado, Deputado 
Carlos Melles. O Valdir é como um Deputado ad hoc. Nós o 
chamamos pelo importante papel que tem aqui.

Na verdade, vou apresentar um capítulo resumido desse pro-
cesso de alteração para o debate.

De fato, como dissemos inicialmente, de toda apresentação 
aqui, no final, faremos um debate maior para depois estabelecer-
mos esse processo de negociação.

Quero dizer que nós acreditamos, realmente, na possibilida-
de de construir a alteração da Lei Geral neste ano, porque ela 
também foi construída anteriormente em ano eleitoral e entrou 
em vigor no ano subsequente, no sexto mês, inclusive. Achamos 
que a alteração da tabela tem que entrar em vigor no dia 1o de 
janeiro, porque é o exercício fiscal posterior, que se inicia no dia 
1o de janeiro do ano que vem. Essa é a apresentação e a constru-
ção que estamos fazendo.

(Segue-se exibição de imagens.)
Para a correção da tabela, vamos quantificar a questão. Pe-

dimos estudos sobre isso. O SEBRAE está preparando estudo, o 
Conselho Nacional de Contabilidade também e o Valdir. Vamos 
quantificar essa questão com os estudos.

As correções que estamos apresentando compreendem 4 ta-
belas diferenciadas. A primeira, no tocante ao período de abran-
gência, vai desde a vigência da lei. Estamos agora com 3 anos 
e 6 meses — estamos entrando no sexto mês — da vigência da 
lei, com variação do IGP-M, do IGP, do INPC, do IPCA e do PIB 
nominal no período. Essas correções médias dariam os 2,88 mi-
lhões de reais. Somando o PIB nominal, chega a 3,2 milhões de 
reais, pegando desde o início da vigência da lei e aplicando os 
índices de correção média.

Se pegarmos o período em que começamos a discutir a lei, 
veremos que é um período importante para nós, como refe-
rência para este debate, porque começamos a discuti-la muito 
antes da construção da Lei Geral, da instituição da Comissão. 
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Considerando-se esse período, chega-se a valores diferentes 
para o debate da correção da tabela.

Primeiro, somando o período do início da discussão da lei, 
usando os mesmos índices, menos o PIB nominal, chegamos a 
3,8 milhões de reais. Somando o PIB nominal, são 4,32 milhões 
reais, não como teto, mas como proposta de teto. Esses são os 
números que apresentamos aos senhores para termos um pouco 
de noção.

Inclusive, se pegarmos o debate da tabela na Comissão Espe-
cial, na época — se 3,6 milhões de reais ou 2,4 milhões de reais 
—, quando o Deputado Carlos Melles era Presidente da Comis-
são, veremos que inicialmente eram 3,6 milhões de reais. A resis-
tência para chegarmos aos 2,4 milhões de reais foi muito mais do 
CONFAZ, naquele momento, do que da Receita Federal. Muitos 
Estados ficavam com poucas empresas fora do SIMPLES. Alguns 
Estados inclusive disseram que ficariam com 2 ou 3 empresas, se 
o teto fosse 3,6 milhões de reais naquela época.

Temos sempre a clareza de que, quando falamos da correção da 
tabela, ela tem de ser feita — e temos de ter força no processo — 
com negociação com o CONFAZ. Não é só com a Receita Federal. 
A tratativa tem que ser feita também com os Estados brasileiros.

Um grande debate que queremos fazer, mas que pode ser um 
pouco utópico nesse processo — algumas entidades já discutiram 
isso conosco, já há algumas contribuições —, é o fim da tabela 
negativa. Sei que há muita gente dentro do Governo aliada nesse 
processo, assim como há muita gente aliada aqui no Parlamento. 
E todas as entidades nacionais são aliadas nessa questão.

Achamos que podemos vencer a barreira do fim da tabela ne-
gativa. Temos de colocar isso como objetivo central do debate 
da mudança, porque, por mais que profissionais liberais estejam 
fora e por mais que várias outras atividades, como, por exemplo, 
os representantes comerciais, estejam fora desse processo, nas 
várias tabelas, nos vários mecanismos que há, inclusive no fator 
R, é possível enquadrar todo o mundo pelo faturamento, como 
bem disse o Paul Singer a respeito das cooperativas e dos outros 
segmentos, do ponto de vista de trazer para a formalidade.
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Essa é uma das questões com que estamos trabalhando. Pre-
cisamos, claro, discutir isso com muita criatividade, com mui-
to debate político, mas com muito apoio político também, de 
quem está fora e de quem está dentro deste debate, no intuito de 
construir de fato o fim da tabela negativa e trabalhar pela ques-
tão do faturamento.

Vários setores da tabela 5 têm reivindicado ir para a tabela 3. 
Quanto às alterações e aos ajustes internos que podem ser feitos, 
achamos que é o momento propício agora também para se fazer 
isso. O setor de academias, por exemplo, sei que tem propostas 
formalizadas. E os setores envolvidos com as Olimpíadas, com 
a saúde e outras coisas que vêm pela frente têm reivindicações 
plausíveis. É possível, portanto, no nosso entendimento, fazer 
alterações na tabela interna.

Outro debate é o que o Bruno levantou aqui. E não é por-
que ele é mineiro; não é articulação do Deputado Carlos Melles, 
do Bruno nem dos cachaceiros, como disse a Deputada Angela 
Amin. Ela disse que havia muito cachaceiro.

Precisamos diferenciar as fábricas de cachaça, de vinho, de li-
cor e de cerveja artesanais, que têm surgido muito no Brasil, para 
dar inclusive incentivo tributário diferenciado a esse setor. Há 
certa resistência para isso, não é uma coisa tranquila. Qualquer 
benefício tributário, mesmo que seja para esse setor, tem prós e 
contras muito fortes na sociedade brasileira.

Mas acho que podemos discutir isso, porque abrange inclusi-
ve a economia solidária: o agricultor que faz o vinho para consu-
mo e vende uma parte; o alambique, na roça, que faz a cachaça 
artesanal; os fabricantes de licor, que hoje estão na economia 
solidária, vários deles relacionados no Brasil inteiro, não estão 
no SIMPLES Nacional porque são bebidas destiladas ou bebidas 
alcoólicas fermentadas que não podem estar. Então, acho que é 
um debate necessário, inclusive para fazer enfrentamento aos 
grandes concorrentes que estão no mercado hoje.

Outra questão é a substituição tributária, algo sobre o que o 
Hauly e o Roque vão falar. Estão todos preparados para esse painel.

Queremos criar um mecanismo de regulamentação e acha-
mos que podemos tratar disso junto com a reformulação da lei. 
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Mas, se precisar, trataremos num PL separado, para tramitar de 
forma separada, porque a resistência a isso sei que vai ser farta e 
vai ser forte também dos Governos Estaduais. Mas vamos fazer 
isso. Nós da Frente Parlamentar, que é suprapartidária — o Hauly 
é do PSDB, o Melles é do DEM, eu sou do PT —, e da coordena-
ção estamos determinados a isso. Então é suprapartidário esse 
processo de enfrentamento à questão da substituição tributária. 
E queremos construir um mecanismo de regulamentação disso 
para quem está na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, por-
que achamos que, apesar de arguirem a inconstitucionalidade 
de a Câmara dos Deputados trabalhar sobre a questão do ICMS, 
sobrepondo-se ao poder dos Estados, a Lei Geral tem uma espe-
cificidade, tem um marco regulatório próprio, e sobre ele acho 
que temos consistência jurídica para trabalhar. Inclusive, várias 
ações impetradas nacionalmente já estão tramitando, arguindo a 
inconstitucionalidade dessa substituição tributária nos Estados. 
E queremos traduzir isso em marco regulatório nessa reformula-
ção e neste ano, para os novos Governadores que chegarem já 
terem essa oportunidade.

Esse é um tema importante com que queremos trabalhar. Pre-
cisamos de apoio, e muito apoio, nesse processo para a constru-
ção futura.

Outra questão é o parcelamento automático. O Bruno colo-
cou como um problema aqui, e nós estamos identificado como 
um problema. O Silas está aqui. Ele é um grande parceiro, Pre-
sidente do Comitê Gestor do SIMPLES Nacional. Não dá para as 
empresas perderem a condição de participação no SIMPLES só 
porque estão em débito. Queremos, de fato, que as empresas, 
quando tiverem uma dificuldade e não conseguirem cumprir 
com sua obrigação tributária, tenham oportunidade de fazer um 
parcelamento automático da dívida.

Isso não pode ser um negócio permanente, com grande elasti-
cidade, mas há momentos sazonais. Exemplo: a crise do ano pas-
sado. Nessa última crise, muita gente teve dificuldades; outros 
não tiveram. Conforme a realidade do mercado, alguns setores 
cresceram na crise, porque houve demanda interna maior. Mas 
alguns setores não tiveram essa oportunidade. E esses setores 
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estão penalizados agora, impedidos inclusive de tirar certidões 
negativas, por causa do débito tributário que existe. Então, cons-
truir uma saída para isso é extremamente necessário. Precisamos 
nos debruçar sobre a alteração da lei, negociando, claro, com o 
CONFAZ e a Receita Federal, com esse entendimento, para uma 
saída possível.

Mas nós sempre vamos forçar a proposta. Não vamos aceitar 
necessariamente a primeira proposta, porque cabe à Câmara dos 
Deputados forçar a proposta do ponto de vista da construção 
disso também.

Aqui não vou apresentar esse apanhado que estamos fazendo. 
Vejam quantos PLs há em tramitação. Há PLs no Senado e na 
Câmara, todos tratando desses temas que acabei de abordar aqui. 
Não é novidade. Não precisamos de lei nova. As entidades que 
estão aqui, os Deputados, nós não precisamos de mais leis. Temos 
um monte de PLs apresentados por um monte de Deputados e 
Senadores. Vamos fazer a síntese, como fizemos, na construção 
da Lei Geral, como fizemos na construção do instituto do Micro-
empreendedor Individual, na Frente Parlamentar. Vamos pegar 
esses vários PLs que estão tramitando e confrontá-los com as vá-
rias sugestões que estão surgindo hoje, aqui, e enriquecer esse 
debate com as contribuições que vocês trouxeram, com certeza, 
para servir de referência nesse processo de negociação nacional. 

A última parte é quanto ao Microempreendedor Individual. 
Há uma proposta aqui de atualização do valor para o Microem-
preendedor Individual. Tínhamos feito uma proposta um pouco 
mais ousada, mas temos medo da precariedade do trabalho no 
Brasil nesse setor. Então temos sugestões de revisão e de corre-
ção de valor para o Microempreendedor Individual, por várias 
reivindicações que ouvimos de vários setores do País, visando 
atualizar a tabela também para 48 mil reais.

Outra questão: no caso do Microempreendedor Individual, 
para quem é das entidades nacionais que estão trabalhando 
isso, a ideia é a seguinte: criar um mecanismo, nesse novo mar-
co regulatório que construímos, para, se a pessoa não pagar, ela 
não ficar excluída também. Ela pode ter problemas. Ela pode 
ficar durante 4 anos com problemas de renda e intercalar o 
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pagamento. É claro que no mês em que ela não pagar, não vai 
emitir nota, não vai contar para a previdência dela, não vai ter 
o direito previdenciário, não vai somar. Mas que ela não seja 
excluída do processo, porque senão vamos criar um passivo de 
pessoas em débito também que não vão sobreviver como mi-
croempreendedores individuais, principalmente aqueles que 
faturam 15 mil ou 20 mil reais por ano, que são as pessoas mais 
pobres, aquelas mais simples, muitas vezes, nessa questão do 
microempreendedor individual. Quem fatura no teto não tem 
grande dificuldade nesse sentido, mas para os outros existiria 
essa possibilidade. E esse mecanismo teria essas barreiras que 
acabei de mencionar.

Outra questão também é a alteração da baixa, que também 
passa a ser eletrônica. Se a pessoa quer baixar sua empresa para 
não ter dívida, porque deixou de pagar, de contribuir, automa-
ticamente vai ao sistema eletrônico e baixa o seu negócio. De 
repente, ele virou empregado e não quer mais ser empreende-
dor individual, não quer mais estar naquela atividade. Então, 
ele baixa seu negócio automaticamente, como também ele abre 
o negócio no mesmo portal do empreendedor individual. Essas 
sugestões vieram, inclusive, dos próprios empreendedores, que 
estão com dificuldade agora para sair do sistema. Alguns deixa-
ram de ser empreendedores individuais, já formalizaram isso há 
6 ou 7 meses, mas estão com dificuldades de sair do sistema.

Sabemos que muitos nesse público compõem uma categoria 
transitória; não são permanentes. Queremos que um dia eles se-
jam todos transitórios, inclusive, e sejam todos eles empreende-
dores no Brasil.

Por fim, quero dizer que este seminário tem essa grandeza da 
participação de todos vocês, e para nós isso é fundamental, por-
que conhecemos muita gente que está aqui, pelas rodadas que fi-
zemos no Brasil, pelos debates que o SEBRAE fez, pelo Conselho 
Gestor do SIMPLES Nacional, pelo fórum, pelas entidades. Várias 
pessoas, inclusive do meu Estado, estão aqui, até o Presidente do 
CDL da minha cidade, Chapecó. Sou cliente da loja dele. Acho 
que é por isso que ele veio, apesar de que estou muito pouco na 
loja dele. Mas não devo não.
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Estamos fazendo esse debate — e o Valdir, inclusive, foi mais 
eloquente na sua fala — porque queremos ser a quinta economia 
do mundo. Acho que renasceu a esperança com o crescimento 
econômico, com esse desenho novo de incentivo que está colo-
cado no País. Mas nós não vamos ser a quinta economia mun-
dial com 1,2 milhão de empreendedores com indústria nacio-
nal neste País só. Se neste momento estamos preocupados com 
o crescimento econômico, temos que estar preocupados com a 
industrialização que acontece no Brasil, porque se a industriali-
zação fosse mais forte e tivesse mais gente industrializando pro-
duto nacional, teríamos de fato oportunidade de suprir essa de-
manda. Muitas vezes, pode-se gerar inflação em locais diferentes 
no Brasil por falta do produto na prateleira do mercado.

E não vamos ser a quinta economia mundial como 11 mi-
lhões de informais. Temos que continuar avançando fortemente 
no programa da formalização nacional. Vamos ser a quinta eco-
nomia mundial se tivermos 10% da população brasileira com 
CNPJ, sendo empreendedores neste Brasil, gerando emprego e 
renda neste País. Temos que marchar para isso. Temos só 5,8 
milhões de CNPJs no País. É muito pouco para um País que quer 
ser a quinta economia mundial. Então, temos que persistir com 
uma política tributária e uma política de incentivo à micro e à 
pequena empresa, com crédito diferenciado. Isso tem que ser a 
marca de uma campanha e de um movimento nacional muito 
forte de todos nós nesse processo. Pode ser até com o Ministério, 
não é, Valdir.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Melles) – Quero cum-

primentar também o Presidente Vignatti pelo entusiasmo e pela 
grande contribuição. Agradeço mais uma vez ao Renato Fonseca, 
ao Sr. Paul Singer, ao Valdir Pietrobon e ao Deputado Vignatti, 
que encerrou com as propostas.
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Painel 2: ICMS – Conflitos e soluções

Foto: SEFOT/SECOM

2o Painel: Roque Pellizzaro, Dep. Pepe Vargas e Dep. Luiz Carlos Hauly.

Passo agora a coordenação dos trabalhos da próxima Mesa ao 
Presidente Pepe Vargas, que comporá a Mesa para tratar do tema 
ICMS — Conflitos e Soluções.

Muito obrigado e uma boa tarde.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Bom, para 

não perdermos tempo, vamos direto ao segundo painel da tarde 
de hoje, que tratará do tema ICMS — Conflitos e Soluções.

Convido para fazer parte da Mesa o Sr. Roque Pellizzaro Júnior, 
Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.

Convido também o Deputado Luiz Carlos Hauly.



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

58
Aprimoramentos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas

Os expositores teriam cada um o tempo de 10 minutos. Como 
há menos expositores, podemos dar um tempo maior. O exposi-
tor terá 20 minutos, e o Deputado Hauly depois fará a apresenta-
ção das propostas para alterar a legislação.

Peço a colaboração dos presentes, porque o zum-zum-zum 
está grande e fica difícil para o expositor fazer seu raciocínio. So-
licito ao plenário que colabore. Quem tiver algum assunto muito 
importante, pode dar um pulinho ao corredor e concluí-lo lá, 
porque senão atrapalhará o raciocínio do expositor.

Passo a palavra ao Sr. Roque Pellizzaro Junior.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Pois não, 

Deputado Otavio Leite.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Muito obrigado. A título 

apenas de informação, para meu planejamento do tempo, os deba-
tes serão travados após...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Ao final.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Ao final. Obrigado.
O SR. ROQUE PELLIZZARO JÚNIOR – Boa tarde a todos. 

Agradeço ao Deputado Pepe Vargas, ao Deputado Luiz Carlos Hauly, 
ao Deputado Vignatti, enfim, a todos os senhores presentes.

O tema que me foi indicado para trabalhar é Conflitos e Solu-
ções em Relação ao ICMS e à Lei Geral, o Simples Nacional.

Eu presido a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 
entidade mantenedora do SPC, presente nas 27 Unidades da Fe-
deração — 26 Estados e Distrito Federal —, com 850 mil empre-
sas afiliadas ao processo. Desse total, 96% são empresas optantes 
do SIMPLES Nacional. E o ICMS, dentro da estrutura de forma-
ção de preços do varejo, é o principal tributo, o que mais afeta o 
dia a dia do micro e do pequeno empresários do setor de varejo.

Eu só tenho uma divergência no número que o Bruno citou, 
5.563. Eu tinha 5.565. Deve haver mais 2. Depois que ele falou 
devem ter sido fundados mais 2. Mas é importante ressaltar que 
o grande varejo não está presente nem em 450 desse rol de 5.565 
municípios brasileiros. O modelo brasileiro de comércio varejista 
é preponderantemente de empresas de micro e pequeno portes, 
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empresas que passam pelas maiores dificuldades, desde aquelas 
— está aí o pessoal do Amazonas — em que o produto tem que 
passar 40, 50 dias em um barco para chegar a determinado mu-
nicípio e lá ter uma empresa.

Todas essas dificuldades, com o advento da Lei Geral e, de-
pois, com o SIMPLES Nacional, tiveram um grande diferencial 
competitivo, restabelecendo algum ordenamento, possibilitan-
do que o modelo de varejo brasileiro, esse modelo que há pouco 
se disse aqui que deu sustentação ao consumo nacional num 
momento de crise internacional, que foi a grande boia a segu-
rar a economia brasileira, diferente dos demais modelos, como, 
por exemplo, o norte-americano, um modelo extremamente 
concentrado em varejo e que foi o grande chumbo a puxar as 
economias para o fundo no momento da crise. Por quê? Porque 
o modelo de concessão de crédito para consumo no Brasil é ex-
tremamente diferente do que existe em alguns outros países, que 
são referências. Lá, o nível de concentração de empresas no vare-
jo é muito grande. E o Brasil fez uma opção política de não uti-
lizar esse modelo de varejo concentrado, estabelecer um modelo 
diversificado, capilar e presente do menor ao maior município. 
Essa é a nossa opção. Por isso há necessidade de uma legislação 
nos moldes da Lei Geral, nos moldes do SIMPLES Nacional.

Isso ia relativamente bem, até que algumas pessoas, de alguns 
governos, a maioria deles técnicos, viram a possibilidade de au-
mento de arrecadação e melhora no fluxo de caixa dos seus Esta-
dos, não levando em consideração outros fatores que aqui tam-
bém foram elencados, como empregabilidade, fixação de renda 
nos seus próprios Estados. E isso vem trazendo sérios problemas 
para o modelo de micro e pequena empresa no varejo.

Por isso, cada vez mais os senhores vão abrir jornais e ver 
fusões em cima de fusões e a preponderância de modelos mais 
robustos de varejo, em detrimento da micro e pequena empre-
sas. Os senhores, que moram em cidades, grandes e pequenas, de 
todo este País, veem isso como uma realidade.

Se nós não tivermos o espírito de puxar o freio de mão des-
se processo, nós teremos problemas de divisão de renda e de 
empregabilidade, nos próximos anos, de forma muito séria.E a 
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substituição tributária e o ICMS, aquela diferença de alíquota 
cobrada na fronteira, vêm a ter hoje um papel preponderante 
na formação de custo e num processo — e não estou mentindo, 
vocês vão ver os números — de falência de pequenas empresas.

Em relação à antecipação na fronteira, nós da CNDL entra-
mos com uma ADIN. Nós julgamos isso inconstitucional e já 
temos um parecer da Procuradoria-Geral da República nesse pro-
cesso favorável ao nosso ponto de vista. Nós esperamos que essa 
aberração que é a cobrança para revenda nas fronteiras de dife-
rença de alíquota venha a sucumbir ainda este ano, por decisão 
do Poder Judiciário.

Já a substituição tributária tem outro enfoque. Trago aos senho-
res uma apresentação que mostra a perversidade desse modelo.

Esta apresentação foi feita com base no Estado de Santa Ca-
tarina, onde a substituição tributária já existia. Veremos onde 
ela deve ser exercida e de que forma, revelando que há extrema 
concentração no fabricante. Exemplos: combustíveis, cigarros. 
Desonera-se o processo fiscal, concentrando essa fiscalização 
nos fabricantes.

Esse processo é desvirtuado quando se pega um leque de pro-
dutos do dia para a noite e o amplia de forma estrondosa.

Aqui vemos dados de Santa Catarina, que obteve o quinto 
lugar em arrecadação de ICMS por empresas enquadradas no 
SIMPLES Nacional e só o nono lugar no modelo total do ICMS. 
Isso antes da implantação da substituição tributária. Há aqui 
Parlamentares da Assembleia Legislativa de Santa Catarina que 
já viram essa apresentação, feita recentemente pelo movimento 
lojista naquele Estado.

Vejamos as vantagens da substituição tributária.
É alegada a redução da sonegação, e nós contraditamos com o 

argumento de que existem outros mecanismos para isso.
Facilidade na fiscalização de fato há, na medida em que ela se 

dá de forma concentrada.
E aquilo de que eles mais gostaram: garantia do recebimento 

cheio. O que isso quer dizer? Os Estados passam a não entrar 
conosco nas promoções. Eu faço uma promoção na minha loja, 
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por exemplo, e não tenho o direito de recolher o ICMS sobre o 
preço promocional, tendo de recolhê-lo sobre o preço cheio do 
produto, em épocas diferentes daquela em que eu estou fazendo 
a promoção. Finais de estações, por exemplo, não são levados 
em consideração, como também não é a mudança de tecnologia. 
Todos sabem que ao chegar uma nova tecnologia se faz a liquida-
ção da velha. Nada disso é levado em consideração por esse mo-
delo, que só tem garantias para o Estado, que já tinha garantido 
o recebimento de seu ICMS. No Brasil, quando se vende a prazo, 
vende-se sem a garantia de recebimento, mas com a certeza do 
imposto que se vai ter de pagar. Esse é o modelo corriqueiro. E os 
Estados passam a ter a certeza do recebimento, no valor que eles 
tabelaram, não no valor ajustado pelo mercado.

Vejamos as desvantagens do processo.
Antecipação do pagamento do imposto. Vejam bem que uma 

empresa que tem um estoque no valor de 500 mil reais, teorica-
mente, não pagaria ICMS sobre esse valor enquanto o estoque 
continuasse em sua prateleira. Ela iria pagar, no modelo normal, 
quando essa mercadoria fosse vendida.

Nós temos um caso dentro da substituição tributária que é 
fazer com que a empresa pague o ICMS sobre o estoque. Isso 
causa descapitalização muito forte àquele que já tem dificulda-
de de adquirir capital — isso já foi falado aqui, não vou entrar 
nesse mérito —, que terá de pagar sobre seu estoque. E Estados 
como o de Santa Catarina porão no bolso milhões e milhões de 
reais oriundos da tributação feita sobre um estoque que, até en-
tão, era, em relação ao ICMS, isento, a não ser quando girava. O 
nome ICMS já diz que o imposto é sobre a circulação. Enquanto 
a coisa está parada, não há circulação. Assim, deveríamos tam-
bém pensar em alterar o nome do próprio tributo.

O valor agregado é definido pelo Governo e pelo mercado, 
como já disse, e — a grande questão — ocorre a eliminação com-
pleta dos ganhos do SIMPLES Nacional.

Aqui vemos a tabela de partilha do SIMPLES Nacional. Uma 
empresa de até 120 mil reais de faturamento recolhe 4, mas 
seu ICMS é de 1,25. Já uma empresa que está na última faixa 
recolhe 11,61, e o valor do ICMS sobre aquele montante passa 
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a ser 3,95. Esse valor é apurado quando? Sobre o valor final do 
produto, o total da mercadoria vendida. No SIMPLES, não há 
crédito tributário. Os optantes do SIMPLES estão fora, não têm 
crédito tributário.

Basicamente, eu zero essa coluna com a substituição tributá-
ria. Essa é uma tabela figurativa.

Vejam os exemplos. Vejam a perversidade desse modelo para 
uma empresa na base da pirâmide, uma empresa maior que ain-
da está no SIMPLES. Nesse modelo, nós temos a situação mais 
vantajosa, ou menos ruim para o comerciante e pior para o con-
sumidor brasileiro.

Esse ventilador é comprado pelo lojista a 250 reais. Usando 
o MVA desses 3 Estados — e também vou falar da pouca vergo-
nha desses acordos, da forma como estão —, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e Santa Catarina, o MVA é de 35,99%. Eu pagaria, na 
situação anterior, 3,95 de ICMS sobre 339,97, que é o custo mais 
o MVA. Eu pagaria de ICMS 13,43 reais. No SIMPLES, na mesma 
tabela, prevendo agora substituição tributária — são números re-
ais —, vou pagar 17% sobre 89,97. O que são 89,97? A diferença 
entre o custo e a venda, ou seja, o valor agregado gerado pelo 
MVA. Vou pagar 15,29.

Então, aumento o meu ICMS de 13 para 15 reais. De 3,95, eu 
passo para 4,50 o ICMS. Em vez de pagar 3,95, eu aumentei para 
4,50, um aumento real de imposto de 13,9%. Esse é o cenário 
menos ruim. Ou seja, a empresa está quase saindo do SIMPLES.

Vamos ver o mesmo cenário na base da pirâmide, ou seja, 
aqueles que efetivamente precisam da tutela da legislação. No 
mesmo ventilador, eu pagaria 1,25. Lembram da tabela? O 4 vi-
rou 1,25, a parte do ICMS. Eu pagaria 4,25 de ICMS, sendo uma 
empresa da base da pirâmide do SIMPLES, com faturamento até 
120 mil reais.

Nesse caso, essa firma que vende o ventilador saiu de 15,29, 
que é o mesmo caso. Eu pagava 4,25, vou pagar 15,29, saio de 
1,25, venho para 4,50 e vou ter aumento no valor do tributo 
de 260%. Esse é o aumento a mais que a base do SIMPLES tem 
nessa situação.
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Isso pode piorar. Essa é a situação que vamos mostrar. No caso 
do colchão, ele custa 299,10 reais. O MVA, que o Governo diz 
que é a margem que ganhamos, 76,87. Quem estava na base pa-
garia 1,25 sobre 529, o que corresponde a 6,61 reais de ICMS. 
Mesma base de cálculo, tudo igual, vai para 39,8. O aumento de 
tributo será de 491%, no colchão.

Pior de tudo: o que acontece de fato na ponta? Quando come-
çou isso em Santa Catarina, não era 76, era 65, em 2008.

O que acontece na prática na ponta? O lojista pegou o custo 
de 299, aplicou 65, porque ele teve de pagar junto com os 299, 
porque é antecipado, manteve o mark up real dele para sobrevi-
ver a sua empresa, o que elevou o preço final do colchão. O Go-
verno volta para o mercado, manda fazer uma pesquisa e vê que 
o preço da mercadoria subiu na ponta. Então, ele aumenta de 65 
para 76. E isso entra num círculo vicioso sem fim nesse processo.

No caso do colchão, há outro detalhe. O lojista pequeno paga 
299 no colchão, o cara tem uma lojinha, vende 2 colchões por 
mês. Quanto vocês acham que a Casa Bahia paga por um col-
chão desse? No mínimo 30% a menos. Há a questão de custo 
operacional, frete, logística. Eles compram em grande quantida-
de, tem capital. Estima-se que aquele valor caia 30%. Se alguém 
tiver uma calculadora, peço que me acompanhe no cálculo. Du-
zentos e noventa e nove reais vezes 0.7, que é o custo da mer-
cadoria: 209 reais. Vou aplicar sobre 209, que é o custo da Casa 
Bahia, ou de um grande magazine, esse é um exemplo, 76,87%. 
Isso dá um VA, um valor agregado, de 161 reais. Sobre esses 161 
reais o grande varejista vai pagar 17%, vai pagar 27,35 reais, en-
quanto o coitado do pequenininho, 39,08.

Em suma, onde isso entrar e houver competição do grande 
varejo com o pequeno, o conselho que eu dou a esses pobres coi-
tados é: fechem enquanto vocês estão vivos. Não há matemática 
que não feche uma empresa de varejo com essa condição e com a 
concorrência que vai se estabelecer. São números, não é discurso 
sem parametrização.

Um aumento de carga tributária de um imposto de 491% é 
intolerável e impossível de se absorver. Todos os avanços que se 
conseguiu com o SIMPLES Nacional são rasgados quando um 
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Estado opta por aquele segmento, a substituição tributária. Além 
de tudo, haverá um aumento nas cidades onde não houver con-
corrência. Para a pobre da população brasileira que está na ponta 
do sistema, mais distante dos grandes centros, é enorme. Não 
haverá como não repassar isso. Então, onde a concorrência não 
permitir o repasse, a microempresa vai quebrar. Onde for permi-
tido, pelo nível de concorrência mais baixo, o repasse, o cidadão 
brasileiro será explorado.

Já estamos encerrando. Finalizando nossas palavras, quero di-
zer que o setor de varejo, nesse cenário todo, é o maior emprega-
dor, é o maior arrecadador de toda a cadeia produtiva brasileira. 
Precisamos atentar para essa vergonha que é a antecipação na 
fronteira. Por que antecipação na fronteira? Porque chega um 
produto e tem de ser paga a diferença que em geral varia de 5 
a 8%. O grande paga e se credita, ele vai abater aquele valor na 
hora de pagar a guia do seu tributo. Quem está no SIMPLES não 
tem direito a crédito tributário, paga e aquilo vira custo. Simples-
mente tem de agregar no custo. Então, para esses 2 fatores nós 
trazemos o alerta.

Agradeço a todos os Parlamentares que possibilitaram a CNDL 
fazer essa apresentação. Milhões de brasileiros esperam isso dos 
senhores — milhões porque não só os empresários, aquele pri-
meiro funcionário que entra nessa cadeia espera que os senhores 
mantenham aquela portinha aberta e ele continue tendo o em-
preguinho dele.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Agradeço ao 

Sr. Roque Pellizzaro Júnior a qualidade da intervenção e a eluci-
dação de um aspecto importante deste debate.

 Passo de imediato a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly 
para sua apresentação.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Obrigado, 
Deputado Pepe Vargas.

Parabenizo nosso expositor, Sr. Roque Pellizaro Júnior, de 
Santa Catarina, Presidente da Confederação Nacional de Dire-
tores Lojistas.
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Eu quero ser bem objetivo, bem direto. Vocês todos conhe-
cem a minha avaliação crítica condenatória do ICMS no Brasil, 
não só do ICMS, mas de todos os tributos de valor agregado que 
incidem sobre a base do consumo.

O Brasil tem a estrutura tributária mais perversa do mundo. 
Não é tão grande, tão maior a arrecadação do que a dos ou-
tros países — dos países em desenvolvimento, sim, a nossa é a 
maior —, mas a concentração da tributação brasileira na base 
do consumo chega a mais de 60% da arrecadação, contraria 
totalmente o princípio da progressividade.

Qual é o principio da progressividade? Tributar mais quem 
ganha mais. Nós estabelecemos o princípio da regressividade: 
tributamos mais quem ganha menos. Está provado pela Profa. 
Zhucov, do FIPE São Paulo, e agora pelo IPEA, que a carga tribu-
taria de quem ganha até 2 salários mínimos no Brasil é de 53% 
daquilo que ele recebe, daquilo que ele ganha. Quando vai às 
compras, paga água, luz, mercado, o aluguel e, no final do mês, 
ele pagou 53% de impostos. Enquanto uma família que ganha 
acima de 30 salários mínimos paga apenas 29%. Esses números, 
53 e 29 são do IPEA. A Profa. Zhucov tem um número um pouco 
diferente, porque usa a base estatística de outro ano.

Dentre os tributos perversos de consumo, destacamos o PIS/
COFINS, o próprio IPI e o ICMS. São todos da mesma natureza, 
impostos de valor agregado; inclusive o ISS. Todos têm um grau 
de perversidade maior ou menor, mas o mais perverso, o mais 
canalha, é o ICMS porque está numa base de legislação de 27 
unidades federadas.

Em 1996, criamos a Lei Kandir. Eu fui o Relator da Lei kandir. 
Foi um processo que vigorou de 1988 até 1996, com um convênio 
do CONFAZ. Não havia lei complementar. A Constituição de 1988, 
quando trouxe para a base tributária os impostos únicos — energia, 
combustível, telefonia, minerais, transportes —, eliminando os an-
tigos impostos únicos federais, que eram monofásicos, aumentou 
a agressividade do tributo. Os Estados que arrecadavam, na década 
de 80, entre 4.48 e 6.91, em 1989, passaram para 9 pontos do PIB. 
Houve então, um incremento extraordinário. Não é um privilegio 
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dos Estados, porque a União Federal e os Municípios também au-
mentaram a sua arrecadação de um total de 20% do PIB para 35%.

Os impostos da Constituição Federal não foram alterados, fo-
ram partilhados. Houve uma guerra de partilha na Constituição 
Federal de 1988. Não houve uma reforma tributária. De lá para 
cá, quando a União Federal perdeu recursos para Estados e Muni-
cípios, perdeu os impostos únicos, perdeu um pedaço de Imposto 
de Renda, perdeu 15% absoluto do Imposto de Renda e 25% do 
IPI, nos anos seguintes, ela se vingou com as contribuições previ-
denciárias, que são os tributos disfarçados, para não serem parti-
lhados. Criou-se a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que 
é um Imposto de Renda disfarçado de contribuição, e energizou o 
antigo FINSOCIAL, que hoje é a COFINS, que passou de uma ar-
recadação pífia para uma arrecadação exorbitante, extraordinária.

Chegamos ao ponto a que chegamos. Tentamos, por inúme-
ras vezes. O que esta Casa conseguiu nos 22 anos da Constituinte 
foi o SIMPLES e o Super-SIMPLES. Esse é um trabalho do Con-
gresso Nacional, dos Deputados Federais e Senadores de todas as 
bancadas aqui representadas, porque é um anseio geral.

O que temos de concreto em termos de reforma tributária é o 
Super-SIMPLES, que é a junção de 8 tributos. E o texto constitu-
cional da Emenda no 42, se não me engano, determinou, aos Es-
tados e Municípios que se negavam a entrar no Super-SIMPLES, 
no SIMPLES Federal, que passassem a ser compulsórios.

Com o advento da Lei no 123, de 2003, surpreendidos a Casa, 
o País e os empresários, houve um complô do CONFAZ contra a 
Lei Geral. Veio a cobrança antecipada na interestadual e a subs-
tituição tributária.

Hoje alcançamos, segundo estatística da Receita Federal, em 
seu site, uma renúncia fiscal acumulada ano a ano. São 16 anos 
de luta. São 29 bilhões de renúncias fiscais no Super-SIMPLES 
federal. Os Estados contornaram, tangenciaram a legislação e 
fizeram o que fizeram conosco. E estão criando, atomizando e 
prejudicando o SIMPLES.

(Segue-se exibição de imagens.)
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Esta é a arrecadação de 1947, que era de 14% do PIB, e até 
hoje é de 35%. É ascendente. Se observarmos o crescimento da 
economia, ficaremos estarrecidos.

Na comparação mundial, o Brasil está dentro de um processo. 
O Brasil está com 38% nesse quadro. Não, estamos com 35%. 
Vamos em frente.

Aqui a ascensão de 1995 a 2009. É ascendente, não parou de 
crescer. Deu uma escorregadinha, mas não parou de crescer.

Perfil da arrecadação tributária brasileira.
Vou repetir rapidamente. Propriedade, renda e consumo. 

Quanto mais imposto tiver de renda, mais progressivo. Quanto 
mais tiver no consumo, mais regresssivo. Disse isso no começo.

Todo imposto de propriedade no Brasil dá 3,83% da arrecadação.
O Imposto de Renda no Brasil dá 21,58%, incluindo o Im-

posto de Renda e a contribuição social. A média de tributação 
da União Europeia é de 34%. A tributação nos Estados Unidos 
do Imposto de Renda é de 48%. Os Estados Unidos da América 
do Norte são socialistas em relação ao Brasil. Que expressão pro-
vocadora, não é? Porque eles tributam os ricos, e não os pobres, 
como o Brasil. Quando há tributação menor na renda, há tribu-
tação maior no consumo e toda a destruição da cadeia produtiva 
na formação de preços. Quem paga o preço são os mais pobres.

Disse na CNBB, antes da campanha da fraternidade deste ano 
que tem enfoque nessa áreas, que eles chegaram a colocar, mas 
ainda não pegaram o veio da coisa toda, ou seja, que toda a ini-
quidade do sistema tributário demonstra a iniquidade do País. 
Isso ocorre há 30 anos e vem se acumulando desde 1965, quan-
do teve início o ICMS no Brasil, copiado — muito mal copiado. 
Todo IVA europeu era de destino, menos no Brasil, que é de ori-
gem. Todo IVA europeu é cobrado por fora, como nos Estados 
Unidos. Aqui tem a sacanagem de se cobrar a alíquota por den-
tro para não declarar qual é a efetiva alíquota do País.

Quando se fala em 17%, não são 17%. São vinte e poucos por 
cento, ainda mais com o aumento das cargas.

Na soma das bases, o percentual de 53% tem de se somar a 
dois terços da Previdência, porque vai para a folha e da folha vai 
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para a base de consumo. Um terço da Previdência é do emprega-
do e age como Imposto de Renda. Então, temos 65% da arreca-
dação como se fosse de consumo.

O que fazer? Sonegação, incentivo fiscal, elisão, corrupção do 
ICMS. É conhecido. Há empresas que há mais de 20 anos rece-
bem incentivo fiscal, destruindo todo o sistema tributário bra-
sileiro. E destroem as empresas. No Brasil, morrem as empresas 
porque a competitividade na formação de preços é impossível. 
Ainda mais agora, quando competimos com a China, que virou 
capitalista de araque e enfia produtos no País sem tributo, sem 
previdência, sem legislação trabalhista.

E somos obrigados a quebrar nossas empresas, o setor produ-
tivo brasileiro. Vem o contrabando, a sonegação. Se a arrecada-
ção chegou a 500 bilhões, afirmo que a economia informal do 
Brasil, no mesmo período e mês, chega também a 500 bilhões. 
Em um ano, vai dar um trilhão e meio de economia informal no 
País, por conta dessa bagunça tributária.

Eu digo: se querem acabar com a estrutura, peguem a con-
tribuição patronal, voltem com a contribuição previdenciária e 
a movimentação financeira. Com a alíquota de 0,67% a 0,7% 
pode-se eliminar a tributação patronal da folha. Troca-se uma 
coisa sadia. Nenhuma empresa do Brasil vai precisar mais brigar 
para não contratar com carteira, porque o encargo patronal cus-
ta 21%, 22%, 26%.

Há 10 pontos elencados. Acabar com o Super-SIMPLES, que é 
uma proposta maior, e aumentar o Imposto de Renda. Se o Brasil 
não tiver a coragem de mexer no Imposto de Renda, não haverá 
reforma tributária. É conversa fiada. Tem de aumentar o Impos-
to de Renda, tem de eliminar a tributação na folha pela CPMF e 
tornar o ICM, o PIS, o IPI, o ISS e a COFINS seletivos.

Vou mostrar para os senhores a proposta. Aquilo que o Ponte 
defendia aqui, o imposto seletivo, e o Marcos Cintra defendia, o 
Imposto Único, e o modelo clássico universal, que eu sempre de-
fendi, que é a base clássica europeia, juntam-se para formar uma 
nova estrutura tributária. Não inventamos nada. Simplesmente 
assimilamos as 3 propostas existentes na Europa e nos Estados 
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Unidos. E a criação do Marcos Cintra e o estudo da seletividade 
existem na Europa e nos Estados Unidos.

Estes itens — cigarros, bebidas, energia, comunicação e com-
bustíveis —, no ICMS, significam nacionalmente 38% da arreca-
dação hoje.

Vou citar o caso em âmbito nacional. Com energia, comuni-
cação e combustíveis, mantendo a tributação anual de bebidas, 
cigarros, veículos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, pneus, au-
topeças, temos 38% e 30%, 68%. É preciso fechar a arrecadação 
nacional. Para isso é necessária uma alíquota de 22% no preço 
final da energia, do combustível e da comunicação, mantendo o 
preço desses aqui. É uma troca de realocação de carga tributária. 

Peço que voltem a 3 slides.
O Paraná aplicou, ano passado, uma diminuição de 18% para 

12% de todas as alíquotas de 95 mil produtos e acrescentou 2 
pontos percentuais no ICMS da energia, do combustível e da 
comunicação. Ele manteve a arrecadação, foi o Estado que mais 
cresceu proporcionalmente e manteve a empregabilidade. E po-
deria mais, porque o Paraná não cobra ICMS das microempresas 
até 360 mil reais/ano, que ainda têm até 2.400 mil reais/ano de 
incentivos especiais, além do que há na tabela.

Com 10% de acréscimo sobre energia, combustível e comuni-
cação, mantendo itens como cigarros, bebidas, veículos e eletro-
eletrônicos com a mesma alíquota, o Paraná não precisa cobrar 
nenhum centavo a mais sobre nenhum outro produto.

Em Minas Gerais, são necessários 17%, por conta de terem 
aumentado muito a arrecadação na base dos outros produtos, 
causando um aumento. A arrecadação anterior era melhor. São 
Paulo precisa de 29%, porque há um disfunção tributária sobre 
energia, combustível e comunicação. Eu já venho alertando para 
essa questão há algum tempo. Na simulação para 2007, demons-
trei o que é o nacional e o que é São Paulo na proporcionalidade 
da arrecadação. Há uma inequação na estrutura.

Aqui temos a arrecadação dos Estados. Ano passado, o SIMPLES 
arrecadou 5 bilhões e 23 milhões em ICMS e o ISS 1 bilhão e 884 
milhões. A União arrecadou 19 bilhões. Para que se zere todo o 
ICMS do SIMPLES Nacional, do jeito que é hoje, é preciso 1,5% de 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

70
Aprimoramentos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas

aumento no ICMS da energia, do combustível e da comunicação. 
Para zerar o ISS de todas as empresas do SIMPLES, faz-se necessá-
rio 0,54%. Ou seja, são necessários 2,04%. Ah, é preciso transferir 
crédito e não sei mais o quê? Acresça-se mais 1%. Aumentando-se 
em 3%, Vignatti, ou energia, ou combustível, ou comunicação, 
zeram-se os 3 milhões e 863 mil empresas em ICMS e ISS.

É isso o que eu estou dizendo. Querem calcular? Chamem a 
Fundação Getúlio Vargas, chamem os Estados, vamos sentar jun-
tos, vamos calcular e vamos zerar. Acabamos com a sacanagem 
da substituição tributária, com a sacanagem da antecipação, e, se 
quisermos melhorar os Estados, incluímos cimento, fios e mais 2 
ou 3 itens. Com isso diminuímos a parte sobre a energia. Se, no 
caso da energia, vai para o preço, isso não importa: se o eletroin-
tensivo da indústria ficar muito carregado, basta realocar para o 
comércio o custo da energia.

É preferível uma estrutura de imposição simples, funcional, 
que mantenha a arrecadação do Estado. Nenhum Governador 
vai reclamar que lhe tiraram a arrecadação.

Enfim, essa é a proposta que fazemos aos senhores. Temos 
uma lei complementar para ser renovada, podemos fazê-lo se 
tivermos o apoio nacional. O que poderão dizer os Secretários, 
se lhes vamos garantir a mesma arrecadação? De que poderão 
reclamar? E há a experiência concreta e consagrada do Paraná.

E então, vamos nessa?
Um grande abraço.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Parabéns, 

Deputado Hauly. V.Exa. cravou o tempo de 20 minutos.
Nós estávamos brincando, dizendo que o Deputado Hauly 

abriu o debate da reforma tributária ampla.
Para uma breve consideração, concedo a palavra ao Roque.
O SR. ROQUE PELLIZZARO JÚNIOR – Faltou a finaliza-

ção. Qual é a proposta em relação ao ICMS? Nós concordamos 
100% com a proposta apresentada pelo Deputado Vignatti, que 
é a exclusão das empresas optantes do SIMPLES, a substituição 
tributária e o final da antecipação do ICMS da fronteira. Concor-
damos em gênero, número e grau.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Antes de 
passarmos para a próxima mesa, eu queria anunciar a presença 
dos Deputados Celso Maldaner, de Santa Catarina, Raimundo 
Gomes de Matos, do Ceará, Guilherme Campos, de São Paulo, 
Virgílio Guimarães, de Minas Gerais, e Arnaldo Faria de Sá, de 
São Paulo.

Agradeço ao Roque e ao Deputado Luiz Carlos Hauly a parti-
cipação na mesa. Vamos passar imediatamente para o próximo 
painel, que vai debater o tema: SIMPLES Rural, Empresa Rural e 
Agricultura Familiar.
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Painel 3: Simples Rural – 
Empresa rural e agricultura familiar

Foto: SEFOT/SECOM

3o Painel: Antoninho Rovares, Rosimeire dos Santos, Dep. Pepe Vargas e 
Dep. Carlos Melles.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Convido 
para compor a Mesa a Sra. Rosemeire Cristina dos Santos, Supe-
rintendente Técnica da Confederação Nacional da Agricultura 
— CNA; o Sr. Antoninho Rovares, Secretário de Política Agrícola 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura; e o 
Deputado Carlos Melles, Vice-Presidente da Frente Parlamentar 
Mista da Micro e Pequena Empresa na Câmara dos Deputados.
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Cada expositor disporá de 10 minutos. Em seguida, o Depu-
tado Carlos Melles fará o fechamento deste painel.

A assessoria nos lembra que há o convite para a participação 
da FETRAF, mas até o presente momento o representante não 
chegou. Se por acaso chegar, será incluído na mesa.

Passo a palavra à Sra. Rosemeire Cristina dos Santos, que re-
presenta a Confederação Nacional da Agricultura — CNA.

A SRA. ROSEMEIRE CRISTINA DOS SANTOS – Quero agra-
decer o convite. Na verdade, esse convite foi feito ao Dr. Roberto 
Simões, Presidente da Federação da Agricultura de Minas Gerais, que 
por um imprevisto não pôde estar presente. Apresento as desculpas 
em seu nome.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Peço ao Ple-
nário mais uma vez a compreensão. Há um certo burburinho e 
atrapalha um pouco o raciocínio de quem está falando.

A SRA. ROSEMEIRE CRISTINA DOS SANTOS – O Dr.
Roberto Simões, infelizmente, não pôde comparecer. Peço des-
culpas em seu nome.

Começamos a debater a questão do SIMPLES Rural ao final de 
2007. Na verdade, vínhamos numa discussão mais ampla com 
relação à reformulação e reestruturação da política agrícola brasi-
leira. A nossa política agrícola data de 1965, quando a agricultura 
era outra, a economia era outra, o País era outro. E era necessário 
atualizarmos essa legislação. Dentre esses estudos entrou a ques-
tão tributária. A cadeia de alimentos tem uma carga tributária em 
torno de 19.5%, é bastante elevada. E parte dessa tributação não 
pode ser restituída através de créditos tributários. Isso acaba ge-
rando assimetria nas cadeias, o que gera várias complicações para 
as cooperativas, para os produtores; acaba influenciando forma-
ção de preço; dificultando comercialização em algumas regiões.

Então, em função disso, e até por ser uma demanda há bas-
tante tempo para que fosse desonerada toda a cadeia de alimen-
tos, começamos a discutir uma possível reforma na questão da 
cadeia e entrou também a questão do SIMPLES Rural.

Por que o SIMPLES Rural? Porque o nível de informalidade no 
setor rural é bastante grande. Nós precisamos formalizar essas re-
lações, para trazer maior transparência e segurança para o setor.
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(Segue-se exibição de imagens.)
E o que pensamos quando fomos trabalhar? Nós pensamos 

em um modelo que garantisse transparência fiscal, até para dar 
sustentabilidade a possíveis políticas que formamos direciona-
das ao setor rural, baseado num regime tributário para o produ-
tor rural, com um perfil diferenciado para o produtor familiar. 
Pegaríamos as bases, os conceitos da Lei Complementar no 123 
e da Lei Complementar no 128, uma empresa individual, que já 
está prevista no Código Civil Brasileiro, e uma empresa agrope-
cuária, cujo modelo ainda estamos estudando.

Na verdade, hoje, um produtor já pode ser uma empresa ru-
ral. Contudo, se ele fizer isso, ele aumenta a carga tributária dele. 
Quem não paga tributo hoje passa a pagar e quem paga pouco 
tributo passará a pagar muito. Em função disso é necessário ter 
um incentivo para que ele se torne uma empresa.

Por que se tornar uma empresa e por que formalizar? Porque 
hoje toda política agrícola que a gente tem acaba se tornando 
ineficiente. Você faz um leilão, por exemplo, para sustentação de 
preço agrícola. O preço dos produtos agropecuários têm uma vo-
latilidade bastante grande, e em determinados períodos é preciso 
sustentar esses preços. Então, o produtor acaba não ficando com 
essa subvenção, acaba indo para uma agroindústria, acaba indo 
para um intermediário, e o benefício não chega ao produtor.

Então, conhecendo as relações tributárias, conhecendo a ren-
da do produtor, torna-se possível ter mecanismos mais eficientes 
para beneficiá-lo e direcionar uma política corretamente.

Como está esse estudo hoje? Nós estamos trabalhando há 
um ano e meio nessa proposta. A parte de crédito caminhou 
um pouco mais, a parte tributária sempre é mais complicada. 
Principalmente quando a gente vai falar em tributação na ca-
deia, é bastante complexo. Algumas agroindústrias acabam se 
beneficiando das desonerações que têm, e dessa forma acabam 
sendo contrárias as alterações na legislação. Atualmente essa dis-
cussão está num grupo de trabalho na Receita Federal no Brasil. 
Já tivemos duas reuniões com eles, procuramos estabelecer um 
modelo, mas é bastante complicado, principalmente conciliar 
interesses da cadeia.
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Agora, a agricultura familiar passa pela necessidade de ade-
quações na Lei Complementar no 123 e no 128. E para a empresa 
rural a gente está criando realmente esse modelo, visto que o 
modelo que existe hoje não atende e acaba prejudicando o pro-
dutor na hora de se formalizar como pessoa jurídica.

Então, ainda não temos modelos formalizados, uma proposta 
formatada, embora essa discussão tenha amadurecido nos últi-
mos meses. Não foi possível chegar a esse modelo ainda, justa-
mente por esse problema do tributo na cadeia de alimentos. Esse 
grupo de trabalho tem um prazo, nos próximos meses, até setem-
bro a gente quer ter pelo menos um relatório, ou pelo menos um 
direcionamento do que vai ser possível fazer ainda este ano, uma 
proposta para o próximo ano, mas caminha muito lentamente 
quando se fala em questão tributária. Daí toda a necessidade de 
uma discussão com os Deputados, o apoio da micro e pequena 
empresa, para que esse projeto caminhe e dê resultados futuros 
para os produtores, em vista do esgotamento do modelo de po-
lítica atual que não atende mais nem ao agricultor familiar, nem 
ao agricultor comercial e acaba trazendo dificuldades a ambos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Agradece-
mos a Rosemeire Cristina dos Santos, Superintendente Técnica 
da Confederação Nacional da Agricultura.

Concedo a palavra ao Sr. Antoninho Rovares, Secretário de 
Política Agrícola da CONTAG.

O SR. ANTONINHO ROVARES – Sras. e Srs. Deputados, se-
nhoras e senhores, boa tarde. Saúdo os Deputados Pepe Vargas e 
Carlos Melles e nossa amiga Rosemeire Cristina dos Santos, da CNA.

Este é um tema novo para nós. Trabalhamos ao longo de mui-
tos anos voltados para questões muito mais creditícias, em bus-
ca da melhoria das condições de vida dos nossos trabalhadores 
e trabalhadoras rurais, agricultores e agricultoras familiares. No 
entanto, podemos colocar alguns aspectos que vemos em rela-
ção ao SIMPLES para a agricultura.

Entendemos que se trata de uma boa medida, partindo da 
lógica que o Prof. Paul Singer relatou neste plenário, em que 
grande parte das nossas pequenas cooperativas de empreendedo-
res e os próprios agricultores familiares e empreendedores rurais 
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tenham condições de se constituir em pessoas jurídicas, conse-
quentemente, com as facilidades, por assim dizer, ou menos pro-
blemas que teriam se não estivessem aderidos ao SIMPLES.

Isso é importante para nós. Achamos interessante a simpli-
ficação do acesso às diversas formas de legalização e às diver-
sas formas de melhoria das condições dos pequenos agricultores 
que, normalmente, conseguem, a duras penas, fazer seu peque-
no empreendimento.

Por outro lado, todas essas questões voltadas para o emara-
nhado tributário que nos foi colocado pelos nossos expositores 
realmente nos assustam, diante da grande complexidade que a 
compensação representa e de outras fórmulas colocadas. Mas 
entendemos que esta Casa, através dos Deputados que têm tra-
balhado no projeto, com certeza, terá capacidade para resolver e 
melhorar as condições.

Quanto aos agricultores familiares individuais, entendemos 
que não há como se ter a condição de transformar a grande 
massa desses agricultores que estamos chamando de agriculto-
res familiares e que estão embasados na Lei no 11.326, de 2006, 
em pessoas jurídicas. A nosso ver, não há nenhuma necessida-
de, neste momento, não há nenhuma pertinência de se levar 
a esta condição, sabedores que somos da grande massa que re-
presentam esses 4,3 milhões de empreendimentos de pequenas 
propriedades rurais que temos no Brasil, enquadráveis na lei da 
agricultura familiar.

Entendemos que não há, para nós, nenhuma necessidade de 
trabalharmos com essa lógica, porque temos algumas preocupa-
ções, na nossa avaliação, bastante veementes.

Em primeiro lugar, ao transformarmos essas pessoas em 
personalidades jurídicas, se esse fosse o caso — eu não percebi 
ênfase neste caso —, provavelmente estaríamos prejudicando 
muito essas pessoas, em se tratando da questão previdenciá-
ria, num primeiro momento. Ou seja, na agricultura familiar 
e na Previdência Social existe toda uma condição diferenciada 
para a realidade previdenciária. Consequentemente, criaríamos 
enormes prejuízos para esses agricultores que, ao longo de mui-
tos anos, estão contribuindo por meio da comercialização do 
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que produzem, e traríamos, com certeza, uma confusão jurídica 
muito grande e uma confusão de legalidade, digamos assim, 
para esses agricultores.

Em segundo lugar, surge o aspecto trabalhista. Através da 
Lei no 11.718, conseguimos, a duras penas, ter por 120 dias 
nas nossas propriedades agricultores assalariados pagos pelo 
regime da CLT, obviamente, e não perdemos a condição de 
segurados especiais.

Entendemos que se transformarmos ou forçarmos a condi-
ção da transformação de agricultores familiares, que não este-
jam em empreendimentos familiares de produção, ou seja, que 
sejam pessoas físicas que trabalhem unicamente com suas famí-
lias, haverá, na nossa avaliação, uma consequência grave, o que 
traria, com certeza, uma confusão jurídica muito grande entre 
esses agricultores.

Por último, a questão do trabalhador avulso, aqui colocada 
também como do Microempreendedor Individual — pelo menos 
é o que entendi da sigla que me foi apresentada.

Com certeza, para os empregadores, vai simplificar enorme-
mente, porque as tratativas passarão a ser feitas de pessoas jurídi-
cas com pessoas jurídicas. Haverá muitas vantagens.

Porém, a grande pergunta é: qual a vantagem efetiva para 
esse microempreendedor individual, esse trabalhador rural, no 
amplo sentido da palavra? Ele perde todas as garantias da CLT; 
acaba-se com a questão da Previdência e tudo mais.

Na questão trabalhista, não vemos, para os assalariados ru-
rais, principalmente o trabalhador rural diarista ou mesmo o 
trabalhador com carteira assinada, nenhuma vantagem com 
relação à criação do mecanismo chamado de Microempreende-
dor Individual.

Essa é a nossa posição.
Eu gostaria de pedir desculpas por não estarmos muito fami-

liarizados com o tema. Na medida do possível e se for necessária, 
estamos às ordens para a colaboração.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Agradece-
mos as considerações ao Sr. Antoninho Rovares, representante 
da CONTAG.

Passo a palavra ao Deputado Carlos Melles para suas conside-
rações.

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES – Mais uma vez, boa 
tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o Deputado Pepe 
Vargas, a Rosemeire e o Antoninho.

Provavelmente, o tema sobre o qual vamos falar aqui é mui-
to importante na vida de todos nós, mas não fala muito ao 
grupo que está aqui, porque tratamos primeiro do meio urba-
no. Como a Rosemeire disse, o meio rural, que ainda é o maior 
empregador do Brasil isoladamente, é o setor mais defasado sob 
todos os aspectos.

Vou contar a vocês o que nos animou na Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas e como foi o trabalho, depois de vocês verem 
a formidável explicação fiscalista do Deputado Luiz Carlos Hauly.

Na condição de Presidente da Comissão Especial, eu o escolhi 
para Relator por ser ele bom na área tributária. Mas, longe de ser 
fiscalista, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas é uma lei 
de inclusão, uma lei, como disse Paul Singer e como disseram 
todos, que fez a reforma tributária, trabalhista e previdenciária 
numa maestria ímpar. Não existe lugar no mundo em que se te-
nha feito uma coisa dessas tão bem feita assim, sobretudo num 
país como é o Brasil.

Se elevássemos hoje para 20, 25 milhões de faturamento, pra-
ticamente estaríamos, como disse o Deputado Hauly, com a re-
forma tributária, trabalhista e previdenciária no Brasil feita. Até 
2 milhões e 400 mil reais, nenhum país fez com a doçura e a 
inclusão que fizemos aqui nesses anos, como vocês acabaram de 
ver, ainda premiando com uma reserva de mercado as micro e 
pequenas empresas, que hoje vendem 14 bilhões de reais para as 
Prefeituras, o Governo do Estado e o Governo Federal.

(Segue-se exibição de imagens.)
Essa área de que vamos falar é a mais custosa, a mais difícil 

e a mais intangível no Brasil. Na Lei Geral pensávamos incluir 
10 milhões de brasileiros e já incluímos mais — foi a grande 
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revolução de empregabilidade nos últimos 3, 4 anos —; no Mi-
croempreendedor Individual queremos incluir 11 milhões de 
brasileiros e estamos iniciando o processo. São 400 profissões: 
borracheiro, açougueiro, eletricista, encanador, em todas as pro-
fissões estamos dando ao brasileiro a primeira e única oportu-
nidade que ele teve na vida de ser incluído, de ser legalizado 
enquanto cidadão. E esta é ainda mais difícil, ainda que se pague 
só 11% de INSS.

Quero pedir aos amigos que entendam o seguinte: a primeira 
preocupação nossa, desde o início, nesses 5 anos, foi a de blindar 
a Previdência, a responsabilidade previdenciária. E foi assim que 
nós fizemos. Em todas as propostas, nós blindamos o sistema 
previdenciário. O Ministro Pimentel diz que quem sustentou o 
milagre do superávit da Previdência foi a Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas. Só que, nessa área que vamos tratar, vocês 
vão ver que são 18 milhões de brasileiros na informalidade, de 
boias-frias, hoje a classe mais miserável do Brasil. Na área rural, 
nós vamos fazer essa inclusão em dois tempos: primeiro, a do 
pequeno produtor e, depois, a do trabalhador rural.

Vou passar os dados. Preferi usar os do IBGE, porque, de acor-
do com os da McKinsey, quando iniciamos os nossos trabalhos, a 
informalidade no meio rural era de 92%, e aqui está dando 76%.

Nós temos 17 milhões e 600 mil trabalhadores rurais hoje 
no Brasil.

Minas é o Estado que tem o maior número de Municípios. O 
Estado mais rural do Brasil hoje ... Hoje, dizer que é rural não é 
mais sinônimo de atraso, mas de evolução, porque o setor mais 
desenvolvido do Brasil é o agrícola. O setor de ponta no Brasil, 
competitivo em qualquer país do mundo é o agrícola.

A Bahia tem 2,5 milhões; o Ceará 1,152 milhão.
E assim nós vamos chegar aos números da informalidade, 

nessa ordem de quase 80% de trabalhadores rurais.
Nós vamos mostrar mais algumas imagens para ver o seguin-

te: a agricultura perene, que é a fruticultura, a cafeicultura — as 
plantas que não são plantadas todo ano —, tem no Brasil 6 mi-
lhões de hectares.
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As de grãos têm hoje, aproximadamente, 61 milhões de hec-
tares. Nessa mesma área, nós saímos de 60 milhões de toneladas 
para 140 milhões de toneladas. Ou seja, na mesma área, o Brasil 
quase triplicou a sua produção, com tecnologia, com produtivi-
dade — estou falando de qualquer produtor brasileiro; não esta-
mos tratando de grande, de médio ou de pequeno produtor.

Aqui está a periodicidade quinquenal das pessoas no meio ru-
ral. Vocês veem que, em 1980, chegou a 21 milhões; em 1985, 23 
milhões; e hoje estamos mais ou menos no mesmo nível de 1995, 
com aproximadamente 18 milhões de trabalhadores rurais.

Na informalidade, a mesma coisa.
O apresentador dessas propostas seria o Pimentel; eu seria o 

debatedor. O Pimentel já avançou muito o nosso trabalho. Essa 
equipe de Hauly, Pimentel, Vignatti, Pepe, eu e mais outros com-
panheiros que estão nessa luta permanente tem discutido muito 
como melhorar a vida do homem do campo.

Se hoje existem recursos de 9% ao ano para reformar uma 
habitação, no meio rural há zero de financiamento. Se alguém 
quiser ter acesso à Internet, no meio rural isso é impossível. A 
comunicação com o homem do campo, a qualidade de vida do 
homem do campo hoje é a pior do Brasil.

Rosimeire, Toninho, nós temos 2 propostas para o pequeno 
produtor: uma é o produtor rural, o agricultor familiar ou coo-
perativado continuar como está, mas ter algumas prerrogativas 
da Lei Geral.

A primeira, manter favorecida a tributação. É aquilo que já há 
hoje. Se quiser pagar FUNRURAL paga; se quiser pagar por fun-
cionário registrado, paga; mas ninguém registra ninguém.

No FUNRURAL, é 2,3%, há o SENAR, enfim, é a tributação 
hoje que o produtor paga em cima da produção. Há uma coisa 
fundamental. A fiscalização hoje no meio rural é feita pela Polí-
cia Florestal, pelos ambientalistas, com a Polícia Militar atrás, e 
já há multa na hora. Nós estamos dando a mesma condição do 
pequeno e microempreendedor: dupla visita. A primeira, orien-
tadora, e a segunda, já mais dura, seja na área trabalhista, seja na 
ambiental, seja na florestal, seja na sanitária etc.
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Se quiser formar grupos de cooperativas também, dá opor-
tunidade para se ter a complementariedade que nós fizemos na 
pequena e microempresa. Ou seja, pode, dentro da cadeia, não 
haver nenhuma tributação. No final, é uma ação cooperativada 
e complementar.

Abertura simplificada é do que estamos falando. As compras 
governamentais, sobretudo, já são mais ou menos obrigatórias 
na merenda escolar, mas não se fala em termos de alimento 
como um todo para dar suporte ao pequeno produtor. E o licen-
ciamento simplificado. Se você for fazer uma outorga de água 
hoje, registrar uma mina, não existe, é uma coisa absurda. Então, 
dá ao pequeno produtor as mesmas condições que ele tem no 
SIMPLES Rural.

Aqui não. No segundo caso, há uma proposta que a CNA vem 
fazendo de uma forma muito clara de regulamentação, que a 
Senadora Kátia Abreu está propondo, de dar transparência e vi-
sibilidade ao processo. Acontece que o produtor pode. Se quiser 
ficar em cima, ele fica, se quiser vir para baixo, ele vem. Só que 
ele entra na tabela específica do SIMPLES.

Com o Vignatti nós discutimos muito, porque uma das so-
brevivências do pequeno produtor é vender um frango em pé 
por R$1,00, R$1,20, e se ele vender esse frango numa mesa, ele 
vende por R$5,00, R$6,00, R$8,00, R$10,00. Se a abóbora que 
ele joga fora ou dá para os porcos ele transformar em doce, vai 
poder vender. É fazer o artesanal do processo, só que ele não tem 
nem jeito de tirar nota fiscal e não há regras para o processo. 
Dessa forma, estamos também propondo. Vejam bem, a discus-
são é nova no processo. Esses dias estávamos discutindo com o 
Pepe o fundo que ele fez no município dele e nós criamos um 
fundo para pequenas e microempresas. O Governo já nos deu 4 
bilhões. Vocês já pensaram em nós com um fundo para dar su-
porte a essa turma e, sobretudo, no microcrédito?

Muito bem. Neste caso, ele entraria realmente na tabela do 
SIMPLES em cima do faturamento, mas nós temos que discu-
tir melhor essa realidade. Na CNA e de acordo com os estudos 
feitos, disseram que não é vantajoso para o produtor. Mas nós 
temos que buscar, então, alguma coisa que seja atrativa nessa 
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vantagem, porque enquanto ele começa com 4 no comércio ou 
4,5 na indústria e depois, em outra tabela nos serviços, ele vai 
até 11,7%, pode não ser vantajoso em cima do FUNRURAL de 
2,3, mas é preciso ver que tipo de vantagem ou desoneração nós 
podemos fazer na cadeia.

Muito bem. Aqui é a mesma coisa, só que eu só coloquei esse 
aspecto porque há uns 60, 90 dias o Supremo considerou in-
constitucional o recolhimento do FUNRURAL. O produtor está 
vendido e há um comércio desleal nessa hora, porque quem não 
recolhe o FUNRURAL está comprando um produto por 2 ou 2,3 
a menos do que o preço de mercado. Ou ele recolhe pelo INSS ou 
pelo FUNRURAL. Muitos deles fizeram duplicidade. Aí realmen-
te vão entrar na Justiça, mas é outro grave problema que temos 
que analisar.

Tirando do pequeno produtor, vamos entrar na área que tal-
vez seja a mais importante: o trabalhador avulso rural. O Silas 
tem procurado contribuir muito, ele deve falar sobre esse aspec-
to um pouco também. Mas a primeira ideia era que ele fosse 
contratado via sindicato. No meio, estamos com dificuldades 
e queremos dar liberdade. Se ele quiser, pode ser via sindicato, 
mas a proposta é que o trabalhador avulso rural poderia ter um 
contrato de safrista de até 120 dias por contratante/ano e pagar 
como microempreendedor. E podemos inclusive embutir esse 
recolhimento do trabalhador já no pagamento, garantindo-lhe 
esse recolhimento. A dúvida que se está tendo é a seguinte: será 
que ele vai recolher? Ele já não recolhe de jeito nenhum. Nós 
não perdemos o que não temos, a informalidade está instalada, 
vimos na pequena e microempresa.

É preciso ter cuidado quando se fala que vai perder. Vai perder 
o quê? Não tem nada, como vai perder? Estou incluindo.

Prazo flexível, a assunção de obrigações pelo sindicato, quan-
do for sindicalizado, sem nenhuma renúncia de direito traba-
lhista ou previdenciário. Aqui é custoso. De que adianta ter Fun-
do de Garantia se não estou registrado e não recolho? Não posso 
me aposentar, não tenho licença-maternidade, não tenho nada. 
Estou exigindo uma coisa que não tenho. É loucura querermos 
privar pessoas de algo com que sonham que vão ter e não têm ao 
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longo da vida inteira. Tanto é assim que a nossa discussão sobre 
a reforma da Previdência é se a aposentadoria compulsória rural, 
que corresponde a 99%, é política social ou previdenciária. Para 
nós, é social, não é previdenciária porque não recolheu nada. A 
mulher, com 60 anos, leva uma carteira, aposenta-se compulso-
riamente; o homem, com 65 anos.

Para nós é tão lógica e tão sadia a proposta. É o direito de a 
pessoa se incluir. Se não der certo, fazemos como estamos fazen-
do aqui. Há 3 anos estamos repensando como aprimorar a Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa.

Tudo isso que estamos falando é conversa nova. Precisamos 
discutir. Quanto à Lei Geral, ficamos toda semana discutindo. Si-
las se lembra disso. Com Rachid, com Ricardo, depois com todos, 
sentávamos toda semana na Receita e fomos adequando. O Mi-
nistro Palocci deu duas mãos e, muito mais do que isso, confiou 
no grupo. Vencemos a parte tributária, que era muito menos im-
portante do que a de inclusão, e hoje virou porque recolhe muito 
mais para a Previdência e menos para o sistema fiscal.

Estamos aqui para discutir o setor de maior informalidade no 
Brasil, que é o setor rural. O maior pecado do Brasil é ter quem 
trabalhe de sol a sol, não tem onde cair morto, sobe num cami-
nhão de boia-fria hoje e amanhã quer ir para outro lugar porque 
tem 1 real a mais. Enfim, estamos dando uma oportunidade ao 
trabalhador rural avulso de se tornar cidadão, de ter direito pelo 
menos à aposentadoria, à licença-maternidade, as mesmas licen-
ças do microempreendedor.

Se formos pensar que se perde as partes trabalhistas... Hoje já 
não se emprega porque ninguém aguenta a legislação trabalhista 
brasileira. Há quem nos diga e brinque conosco, e não vou falar 
que é o Pepe, que o Getúlio Vargas era tão inteligente e moderno 
que se ele fosse vivo a CLT já teria mudado há tempo no Brasil, 
porque é a lei mais atrasada do mundo. Ela expulsa, ela é repul-
siva, ela é assustadora. E nesse aspecto temos que encarar: ou 
queremos cidadania, inclusão, ou vamos brincar de dar direitos, 
mas esse direitos realmente na prática não existem.

Era essa a nossa conversa.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Agradecemos 
ao Deputado Carlos Melles. Com isso, terminamos esta Mesa e 
vamos de imediato para a próxima. Antes, quero anunciar a pre-
sença do Deputado Paulo Maluf, do Estado de São Paulo.

Quero dizer ainda a quem eventualmente tenha interesse em 
acessar os slides das apresentações dos diversos expositores que 
é possível acessá-los na página da Câmara dos Deputados, en-
trando no link da Comissão de Finanças e Tributação. Todas as 
apresentações já estão, a rigor, disponíveis no site, mas se even-
tualmente alguém quiser levar alguma cópia impressa, temos al-
gumas e, ao final do seminário, as pessoas poderão se dirigir à 
Mesa para pegá-las. Quem quiser acessar pelo site da Câmara, já 
está disponível.

Agradeço a presença ao Antoninho Rovares, da CONTAG, à 
Sra. Rosemeire Cristina dos Santos, da Confederação Nacional de 
Agricultura. Muito obrigado a V.Sas. pela contribuição.

Desfazemos esta Mesa e passo a presidência da próxima ao 
Deputado Carlos Melles.
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Painel 4: O papel dos comitês 
gestores e a eficácia da 
implementação da Lei Geral

Foto: SEFOT/SECOM

4o Painel: Jaime Herzog, Silas Santiago, Dep. Virgílio Guimarães e Dep. 
Pepe Vargas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Melles) – Vamos pas-
sar ao debate do último painel, com o tema O Papel dos Comitês 
Gestores e a Eficácia e Implementação da Lei Geral.

Convido para tomar assento à mesa o caríssimo companheiro Dr. 
Silas Santiago, Secretário-Executivo do Comitê Gestor do SIMPLES 
Nacional; o Sr. Jaime Herzog, Diretor do Departamento Nacional de 
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Registro e Comércio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior; e o caríssimo Presidente desta Comissão de Fi-
nanças e Tributação, Deputado Pepe Vargas.

Cada expositor disporá de 15 minutos e, obviamente, termi-
nadas as exposições, passaremos aos debates.

Passo a palavra ao Sr. Silas Santiago.
O SR. SILAS SANTIAGO – Boa tarde a todos. Caríssimo 

amigo Carlos Melles, companheiro de luta nesses 3,5 anos ou 
mais, desde a construção da Lei Geral; Srs. Parlamentares; Sr. 
Jaime Herzog, do DNRC, é um prazer tê-lo à Mesa, prezadas se-
nhoras e senhores.

Considero de importância muito grande este seminário para 
nós, da administração tributária nacional. Temos representantes 
da Secretaria de Fazenda de Estados presentes. Também há repre-
sentantes da Confederação Nacional dos Municípios, da Asso-
ciação Brasileira de Secretários de Finanças das Capitais. Então, é 
importante este seminário até para que tomemos conhecimento 
dos anseios da classe empresarial, da classe contábil, do Congres-
so Nacional com relação às melhorias que se pretende apresentar 
na Lei Complementar no 123, de 2006.

Temos consciência de que é uma lei muito importante para 
o País. Isso tem sido mostrado durante o período de vigência da 
Lei Complementar no 123, mas é claro que sempre há o que me-
lhorar. Em tudo na vida há necessidade de melhoria.

Uma coisa que disse alguns dias atrás, quando houve um café 
da manhã da pequena e microempresa, da Frente Parlamentar, na 
Câmara dos Deputados, e foi repetido pelo Deputado Vignatti, é 
muito importante, foi que todas as modificações que se preten-
dem têm de ser negociadas e, diferentemente do SIMPLES Federal, 
que é uma negociação no âmbito da Receita Federal da União, 
desde o início da Lei Complementar no 123 essa negociação não 
se restringe mais à União, tem que ser feita com a Receita Federal, 
com os demais órgãos da União, com Estados e Municípios.

Então, é importante que essa abertura seja feita, porque tudo 
que se faz hoje influencia nos 3 níveis de governo. Na verdade, 
em todos os itens apresentados têm que haver a participação dos 
órgãos envolvidos.
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Antes de entrar no papel dos comitês gestores, quero fazer um 
pequeno comentário sobre o painel anterior, sobre o SIMPLES 
Rural — o Deputado até Carlos Melles pediu para eu falar sobre 
isso. Ficou claro na exposição da CNA e da CONTAG algo que 
já identificamos. É que problemas tributários no meio rural não 
são tão significativos. Foi dito pela CONTAG que as várias pro-
postas que ele analisou eles não sentiram vantagem em relação à 
situação atual. Problemas sempre há. Se formos comparar o meio 
rural com o meio urbano, aparentemente o meio rural não tem 
assim proporcionalmente — pode haver algum problema de ca-
deia produtiva —, mas, com o próprio produtor rural, seja pessoa 
física, seja jurídica, não tem tanto problema.

O problema está na informalidade do emprego, está na for-
malização da mão de obra do boia-fria, que historicamente 
sempre trabalhou na informalidade. Apesar das várias tenta-
tivas que fizeram, dos vários institutos que foram criados, não 
se resolveu até agora. Um dos últimos foi o consórcio de pro-
dutores rurais. Depois, o trabalho temporário. De tudo que foi 
feito até agora não se obteve os resultados esperados. Então, 
essas ideias que estão surgindo agora, que vão ser necessaria-
mente debatidas no meio, quem sabe surtam o efeito desejado 
— quanto mais participação melhor —, para que se encontre 
uma alternativa para resolver esse problema no meio rural, que 
é a informalidade no emprego.

O assunto sobre o qual vou falar é o papel dos comitês gesto-
res e a eficácia da implementação da Lei Geral.

(Segue-se exibição de imagens.)
Ontem recebi a Veja. Muitos de vocês devem tê-la recebido 

também. Há uma entrevista nas páginas amarelas com Daron 
Acemoglu, americano nascido na Turquia, que tem dupla na-
cionalidade, é PhD, professor de economia no Massachusetts 
Institute of Technology — MIT.

A primeira pergunta feita a ele foi a seguinte: se um país pu-
desse optar entre ter a melhor tecnologia, a melhor educação ou 
as melhores instituições, o que o senhor recomendaria? Respos-
ta dele: as melhores instituições. Tecnologia e educação são fun-
damentais para o crescimento econômico, mas sem instituições 
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saudáveis um país não consegue reunir a melhor tecnologia, nem 
a melhor educação. Essa é a opinião dele, com a qual concordo. A 
instituição é que gere a tecnologia, a educação e os recursos que 
fazem as coisas acontecerem. Então, esse é o papel dos comitês 
gestores na pequena empresa.

Qual é a característica dos comitês gestores? Competência, 
que é aquela determinada pela lei complementar. Vamos comen-
tar a competência dos 2 comitês gestores já formados. Ela é dada 
por lei complementar. Poderia ser dada por lei ordinária, medida 
provisória, lei federal? Poderia, mas o alcance desse comitê ges-
tor seria meramente federal. Ele não teria alcance com relação a 
Estados e Municípios. Então, quando é por lei complementar ele 
passa a atingir Estados e Municípios. O poder dele é o de regula-
mentar a lei, ele não pode inovar no mundo jurídico, mas ele re-
gulamenta a lei. Qual o instrumento de que ele se vale para essa 
regulamentação? É a resolução. Se fosse uma regulamentação 
federal, seria um decreto do Presidente da República, mas como 
é uma regulamentação nacional dita em uma lei complementar, 
ele tem alcance coercitivo ao mesmo tempo para União, Estados, 
Municípios, cidadãos e órgãos dos 3 níveis de governo.

Pelo fato de o poder ter vindo da lei complementar, de acor-
do com a Constituição, tem alcance coercitivo nos 3 níveis de 
governo. Por exemplo, no comitê gestor do SIMPLES Nacional 
o alcance é superior em regulamentação ao de uma instrução 
normativa da Receita Federal do Brasil e ao de um ato normativo 
do Estado, do Município.

Uma resolução do Comitê Gestor da REDESIM, que trata da 
abertura, funcionamento e fechamento de empresas, é superior a 
uma instrução normativa do DNRC, a uma instrução normativa de 
um órgão de controle que trata desses assuntos. Então, esse é o al-
cance de uma resolução de um comitê gestor em âmbito nacional.

A composição sempre deve ser feita de forma mista, com re-
presentantes da União, dos Estados e Municípios e demais ór-
gãos responsáveis pela operacionalização dos temas que com-
põem a competência do comitê. Por quê? Para dar efetividade. 
Se eu vou ter que seguir aquela norma, eu tenho que participar 
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da formulação dela. Então esse é o critério de formação de um 
comitê gestor.

E os resultados observáveis, pelo menos até o momento, é a 
efetividade, em face do fenômeno da institucionalidade. Quan-
do, por lei, juntam-se na mesma mesa representantes da União, 
dos Estados e dos Municípios, pode haver dificuldades no início 
e até na continuidade do processo mesmo, porque é preciso ter 
uma construção democrática — a vontade não pode ser imposta 
—, mas, a partir do momento em que existe a decisão, ela será 
efetiva, porque vai valer para todos os níveis de governo.

Até o momento, nós temos 2 comitês gestores criados. O 
primeiro, desde o início da Lei Geral, é o Comitê Gestor do 
SIMPLES Nacional.

Nós tínhamos e continuamos a ter o Fórum Permanente das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, vinculada ao Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
para tratar de aspectos não tributários. Mas, desde o início, nós 
visualizamos que o Fórum teve muita dificuldade de atuação e 
continua tendo pelo fato de ele não ter o poder regulamentar. Ele 
tem o poder de aglutinar forças, de tentar fazer as coisas aconte-
cerem pelo convencimento, mas não tem o poder regulamentar, 
não tem o poder coercitivo.

Então, quando da construção da Lei Complementar no 128, 
identificamos que existia o Comitê Gestor da REDESIM, criado 
por uma lei federal, a Lei no 11.598, de 2007, só que a adesão dos 
Estados e Municípios era facultativa, assim como também era 
facultativa a adesão de Estados e Municípios ao SIMPLES Federal, 
e isso não havia funcionado, não havia alcançado efetividade. O 
que nós sugerimos? Que o Comitê Gestor da REDESIM fosse al-
çado por lei complementar, que os critérios gerais continuassem 
na lei federal, mas que a sua formação, as suas competências, o 
que ele deveria fazer fosse alçado à lei complementar. Então, en-
trou na Lei Complementar no 128 o Comitê Gestor da REDESIM, 
para tratar de aspectos relacionados à abertura, funcionamento 
e baixa de empresas.

O SIMPLES Nacional, desde o início, tem uma efetividade mui-
to grande por conta de trabalhar até mesmo os prazos. O Comitê 
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Gestor da REDESIM começou a funcionar no ano passado, e o 
primeiro aspecto que ele atacou, o primeiro trabalho dele foi sobre 
o microempreendedor individual. Então, desde o início, grande 
parte de sua força de trabalho foi utilizada para esse fim.

Mas nós cremos que há muito a ser feito, e nós acreditamos 
muito no potencial desse comitê gestor. Por quê? Um grande en-
trave no País é a desburocratização na abertura de empresas, no 
licenciamento, na alteração e baixa de empresas. Então, eles já 
estão trabalhando nesses outros assuntos. Agora que o microem-
preendedor individual já está funcionando bem em 27 Estados 
do País, que está com número grande de inscrição de microem-
preendedores individuais, cerca de 300 mil hoje, eles já estão 
trabalhando nos outros assuntos, e cremos que, em médio prazo, 
em pouco tempo, já vamos ter excelentes resultados com relação 
ao Comitê Gestor da REDESIM também.

A competência do Comitê Gestor do SIMPLES Nacional é re-
gulamentar a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecada-
ção, cobrança, dívida ativa, recolhimento e demais itens relati-
vos ao SIMPLES Nacional.

E a competência do Comitê Gestor da REDESIM é regulamen-
tar inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, licenças, 
permissões. Ou seja, todos os verbos e substantivos que vocês 
imaginarem e que se referem à abertura, legalização e funcio-
namento de empresários, de pessoa jurídica de qualquer porte, 
atividade econômica ou composição societária está na compe-
tência do Comitê Gestor da REDESIM.

Então, nós cremos que esse comitê gestor vai trazer uma gran-
de efetividade não só para a pequena e microempresa, mas para 
empresas de qualquer porte do País. Acho que muitos assuntos... 
Nós consideramos a Lei Complementar no 123, de 2006, muito 
bem-feita em seu conteúdo, porque está provado que a parte tri-
butária não resolve o problema das pequenas e microempresas. 
Não resolve o problema de praticamente nenhuma empresa, só 
a parte tributária, se você isolar isso.

É necessário que sejam criadas todas as condições paralelas à 
parte tributária para que a empresa tenha condições de crescer 
e concorrer no mercado. A lei complementar tratou de assuntos 
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como acesso aos mercados, compras governamentais, simplifi-
cação de relações de trabalho, fiscalização orientadora, associa-
tivismo, crédito, capitalização, inovação tecnológica e acesso à 
Justiça. A lei está bem formada, o que falta é efetividade. Então, 
nós acreditamos que, se esse modelo de gestão nacional com-
partilhado por União, Estados e Municípios for estendido para 
algum outro assunto escolhido, determinado pela sociedade ou 
pelo Parlamento, ele pode vir a ter bons resultados em outras 
áreas também.

Alguns assuntos, como o das compras governamentais, estão 
bem em âmbito federal, mas há que se melhorar muito em âm-
bito estadual e municipal. Com relação a outros assuntos nada 
aconteceu, de acordo com o levantamento do SEBRAE apresenta-
do pelo Bruno. Quanto à inovação tecnológica, pouco aconteceu 
até agora. Nós criamos esse modelo de gestão compartilhada de 
determinadas competências com vistas a dar efetividade àquilo 
que a lei complementar trouxe para as pequenas e microempre-
sas e que pode melhorar a gestão pública do nosso País.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Melles) – Muito obri-

gado, Sr. Silas Santiago.
Passo a palavra ao Dr. Jaime Herzog, Diretor do Departamen-

to Nacional de Registro de Comércio do Ministério do Desen-
volvimento Indústria e Comércio. V.Sa. tem 15 minutos para 
sua exposição.

O SR. JAIME HERZOG – Agradeço, inicialmente, o convite 
para participar desta reunião e desculpo-me, em nome do Se-
cretário Edson Lupatini, que, neste momento, está em Portugal, 
junto com o Presidente do SEBRAE, Paulo Okamotto, para discu-
tir o processo de abertura e legalização de empresas e observar a 
forma como esse processo ocorre em Portugal, absorvendo expe-
riências para tentar trazer para o Brasil algo que possa ser feito.

Acho que o Dr. Silas, grande parceiro nosso, foi brilhante 
nessa apresentação. O Comitê Gestor do SIMPLES Nacional tem 
sido um espelho para o Comitê Gestor da REDESIM. Quero me 
ater bastante na experiência muito recente que estamos tendo de 
criação desse comitê.
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O Silas falou a respeito da efetividade do Comitê Gestor do 
SIMPLES Nacional, o que é extremamente importante. Acho que 
uma outra vertente que se pode dar a essa estrutura de gestão 
compartilhada por meio de comitês gestores é a da legitimida-
de também. Quando reunimos os mais diferentes interesses e 
perspectivas de avaliação de um programa de gestão ou de um 
projeto de Governo — não estou falando de Governo Federal, Es-
tadual ou Municipal, mas de projeto de governo como um ente 
maior, um projeto, vamos dizer assim, de país. Quando lidamos 
com essas questões, é fundamental que realmente tenhamos 
massa crítica, que consigamos formar massa crítica, fazendo com 
que essas ideias perpassem todos os níveis e óticas. O que temos 
visto no Comitê Gestor da REDESIM é exatamente isso. Eu con-
sidero uma experiência bastante bem-sucedida.

Em primeiro lugar, não consigo imaginar para o Comitê Ges-
tor da REDESIM uma outra maneira de se dar mais agilidade e 
efetividade em decisões tão complexas que não seja realmente a 
gestão compartilhada, a participação de todos os entes, de todas 
as esferas de governo, porque é importantíssimo entender o que 
o outro está pensando, ver o que levou cada um a pensar de 
uma maneira diferente, porque, de modo geral, particularmente 
no caso da REDESIM, uma rede de simplificação da legalização 
de empresas no País, eu acho que todos nós concordamos. Nós 
podemos discutir se o prazo para a abertura de empresas é de 
“x” ou de “y” ou de “z” dias. Nós podemos discutir se o prazo 
para a implantação e para alteração de empresas é de “x” ou de 
“y” ou de “z” dias, mas todos nós concordamos que tudo isso 
pode ser melhorado, e muito. Nós temos realmente um processo 
de legalização de empresas no Brasil que pode ser muito me-
lhorado, pode ser em muito agilizado em benefício do cidadão, 
em benefício da estrutura empresarial brasileira, particularmente 
das pequenas e microempresas, que são muito mais de 90% do 
universo a que nós estamos nos referindo.

Então essa discussão sobre prazo de abertura, para o caso do 
Comitê Gestor da REDESIM, eu acho que ela não é a principal 
discussão. A principal discussão é o que nós podemos fazer para 
agilizar isso. O Comitê Gestor começou, eu diria que informal-
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mente, há cerca de uns 2 anos, com a participação de várias pes-
soas, com vários pontos de vista, de vários representantes de vá-
rios segmentos da sociedade, e nós fomos realmente formando 
essa massa crítica.

Com o advento da Lei no 128, isso passou a ser institucionali-
zado. Então a coisa ficou mais fácil ainda. Hoje temos represen-
tantes de Estados e Municípios, temos representantes das juntas 
comerciais, temos representantes da Secretaria da Fazenda, te-
mos representantes das Secretarias das Fazendas Estaduais, temos 
representantes do Fórum de Micro e Pequenas empresas, temos 
representantes dos municípios. E o que conseguimos fazer: com 
11 membros conseguimos dar um caráter executivo que é funda-
mental para um projeto dessa magnitude. É importante que dis-
cutamos, que troquemos ideias, que tragamos as representações 
para dentro do Comitê, mas também é muito importante que se 
tomem decisões rápidas e efetivas que façam esse projeto andar. 

Para os senhores terem uma ideia do que estamos falando, 
quando falamos da REDESIM, nós falamos, vamos dizer, de 4 
instituições em cada município que influenciam na legalização 
de empresas. Se nós temos 5.564 municípios, é esse o número, 
vamos falar em 22 mil e poucas instituições de governo partici-
pando do processo. É claro que não podemos reunir todos em 
torno de uma mesa e tomarmos decisão, mas podemos reunir 
seus representantes.

Outra coisa que é importante extrair do que o Dr. Silas falou 
da competência do Comitê Gestor da REDESIM. Em nenhum 
momento ele fala que a REDESIM é um sistema de informática. 
Ele diz que é um sistema de simplificação do processo de lega-
lização de empresas. Nós não devemos, pelo menos na minha 
opinião, esperar que todos os sistemas se integrem nos 5.564 
municípios para fazer a REDESIM acontecer. Acho que dispomos 
de meios, disposição e apoio, inclusive, da própria Câmara dos 
Deputados — está aqui o Deputado Vignatti, que nos tem dado 
muito apoio — para fazer isso acontecer também por meio do 
sistema de informática, mas, enquanto ele não chega, devemos 
ir simplificando procedimentos. São essas as questões extrema-
mente importantes e que estão sendo decididas nesse comitê. E 
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não seria possível decisões, como se diz, coordenadas, bem arti-
culadas se não houvesse a participação de cada um deles.

Esse comitê tem 10 meses de existência e nesse período ele 
já adotou cerca de 20 resoluções. Eu não vou me estender sobre 
o caráter dessas resoluções, porque o Silas já falou muito bem 
sobre isso. Mas algumas delas são importantes. Uma resolução, 
por exemplo, que recomenda, para o microempreendedor indi-
vidual, a adoção de apenas 17 atividades como de alto risco. O 
que isso significa? Aquilo que não é de alto risco é passível da 
emissão de um alvará provisório rapidamente, de modo a que 
o empreendedor, o empresário possa começar a trabalhar e, de-
pois, aí sim, ele receba a fiscalização, ele receba todos os órgãos 
e instâncias de governo necessárias à continuidade de seu traba-
lho, mas ele já está trabalhando, já está ganhando dinheiro, já 
está produzindo, já está gerando emprego e renda. Se nós temos 
no meio 472 atividades e só 17 são de alto risco, nós temos 455 
que são passíveis de que isso aconteça. Isso é possível como? Jun-
tando essas 3 esferas de governo, esses 3 níveis de interesse em 
uma única mesa e um entendendo as intenções do outro e um 
percebendo o que o outro quer dizer.

Os objetivos são comuns a todos, que é a simplificação do 
projeto de legalização de empresas, mas cada um enxerga isso 
de uma maneira. Quando juntamos todos em torno de uma 
mesa, conseguimos fazer um trabalho bastante interessante. O 
comitê gestor, como o Silas falou, tem um potencial enorme, 
porque o meio é o primeiro pedacinho disso. Depois disso, nós 
temos as pequenas e microempresas. Depois as demais empre-
sas, que, se de um lado, são 2%, 3% do universo de empresa do 
País, do outro lado, tem um potencial gerador de renda muito 
grande também. E o Comitê de Gestão da REDESIM é para sim-
plificar o processo de legalização de todas as empresas de todos 
os portos. Isso é importantíssimo. Começamos, não poderia 
deixar de ser, pelos menores, que são os mais necessitados, são 
aqueles que sofrem mais com a burocracia nos procedimentos 
de legalização empresarial.

Nossa expectativa é de que esse comitê gestor, com essa mes-
ma ótica, com essa mesma maneira de enxergar as coisas e com 
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essa mesma comunhão de pensamento, tendo o auxílio, a troca 
de experiência que nós estamos tendo com o SIMPLES Nacional, 
que considero um pouco como o nosso irmão mais velho, aquele 
que fala: aqui temos de ir desse jeito; aqui pode ir assim... Isso 
tem sido feito. Essa interação, essa comunhão de objetivos está 
dando resultados extremamente importantes que eu queria tra-
zer para vocês aqui.

Eram esses os comentários.
Mais uma vez agradeço o convite. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Muito 

obrigado, Dr. Jaime Herzog.
Passo a palavra ao nobre Deputado Pepe Vargas, Presidente da 

Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, 
para fazer a sua exposição. S.Exa. tem o prazo de 15 minutos.

O SR. DEPUTADO PEPE VARGAS – Serei bastante breve.
Vou apresentar, fundamentalmente, as alterações na Lei Ge-

ral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no que 
concerne às instâncias de gestão da Lei Geral. Acho que o em-
basamento dado pelos 2 expositores anteriores facilita muito o 
nosso trabalho.

(Segue-se exibição de imagens.)
Rapidamente, nesse slide, em azul, nós temos as atuais instân-

cias de gestão previstas na Lei Geral, seja na Lei no 123, seja na 
Lei Complementar no 128.

Nós temos, como já foi dito, o Comitê Gestor do Simples Na-
cional, o Fórum Permanente das Microempresas e o Comitê de 
Gestão da REDESIM. Essas instâncias já existem com as suas fun-
ções já abordadas aqui.

Apenas eu diria o seguinte: esses comitês gestores partem de 
uma ideia extremamente positiva, onde ela é aplicada. A ideia de 
uma cooperação interinstitucional, seja de órgãos do Governo 
Federal, seja uma cooperação interinstitucional e interfederativa 
entre União, Estados e Municípios, inclusive com a participação 
eventualmente da sociedade. Isso é fundamental porque envol-
ve todos os atores que participam ativamente desse processo de 
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implantação, de efetivação da lei, para além daquilo que foi vo-
tado nesta Casa, no Congresso Nacional.

O que se estaria propondo? Nesse debate que estamos travan-
do desde o ano passado, é lógico que são propostas, não é uma 
questão fechada e acabada, é apenas para darmos um pontapé 
inicial neste debate. Depois de muito acúmulo de discussão nes-
se grupo que vem discutindo a Lei Geral e a sua implantação 
prática, estar-se-ia propondo criar mais algumas instâncias de 
gestão. A saber: um comitê gestor da política nacional de inova-
ção, qualidade e acesso à tecnologia; um comitê gestor do uso do 
poder de compra governamental e de acesso aos mercados; um 
comitê gestor de acesso a serviços financeiros e um comitê gestor 
de formação e capacitação.

Já foi dito aqui, apenas repassando, que o Comitê Gestor 
do Simples Nacional trata dos aspectos tributários, normatiza 
aquilo que a legislação prevê com todas as vantagens que isso 
tem. Está vinculado ao Ministério da Fazenda e tem a seguin-
te composição: 4 representantes da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil; 2 representantes dos Estados e do Distrito Federal; 2 
representantes dos municípios. A novidade seria a inclusão de 
representação de instituições empresariais, tanto de instituições 
representativas do segmento empresarial quanto de instituições 
de apoio empresarial.

A ideia é que, em última instância, esse segmento não seja 
somente objeto da política; seja, também, sujeito da discussão 
dessa política. Eu acho que é esse o outro elemento importante. 
Caso o cidadão, seja ele um cidadão individual, seja um cidadão 
organizado em entidades de representação, ele tem a possibilida-
de de ser sujeito da política que está voltada a ele. Ele não é mais 
apenas um mero reivindicante perante o Poder Público. Ele pas-
sa a ser um formulador dessa política. Isso é um avanço impor-
tante do processo democrático. Então, nós estaríamos propondo 
a inclusão dessas instituições, também, no Comitê Gestor.

O Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte continuaria tendo a mesma função e a mesma com-
posição atual. Não se faria mudança alguma.
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O Comitê de Gestão da REDESIM, que tem as funções aqui já 
relatadas, tudo o que envolve abertura, funcionamento, enfim, 
de empresas ou de pessoas jurídicas, está vinculado ao Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Estaríamos propondo, na composição, incluir as entidades 
nacionais de representação e apoio empresarial, além da repre-
sentação dos órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. Também tem a participação dos órgãos de apoio 
do registro empresarial.

Passemos, agora, para aquilo que se está propondo de ino-
vação, de novos comitês gestores. O comitê gestor da política 
nacional de inovação, qualidade e acesso à tecnologia teria como 
função regulamentar os dispositivos legais e tratar das ações e 
desdobramentos da legislação da microempresa e empresa de 
pequeno porte, relativos à tecnologia e inovação. Vinculação ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia e a composição: representan-
tes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios. 
Obviamente que um comitê dessa natureza ou com essas funções 
teria de ter o envolvimento de instituições de ensino, fomento 
e pesquisa. E, também, a composição de instituições de apoio e 
representação empresarial.

O comitê gestor do uso de poder de compra governamen-
tal de acesso aos mercados teria como função regulamentar 
os dispositivos legais e tratar das ações e desdobramentos re-
lativos às questões do poder de compra governamental e do 
acesso aos mercados.

Já foi dito aqui, é importante salientar, que, com a Lei Com-
plementar no 123, houve um avanço importante do acesso às 
compras governamentais, por parte da microempresa e da em-
presa de pequeno porte, devido às características diferenciadas e 
facilitadas de acesso às compras governamentais.

Evoluímos ali — e isso foi dito no início dos nossos traba-
lhos — alguma coisa em torno de 2 bilhões e pouco de reais, em 
2006, para mais de 14 bilhões de reais em 2009. Isso no que diz 
respeito ao Governo Federal. Não está computado aqui compras 
governamentais de Estados e Municípios. Então, já houve uma 
evolução significativa.



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

100
Aprimoramentos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas

O objetivo de um comitê gestor dessa natureza é fazer com 
que esse processo avance. Teria, portanto, vinculação ao Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento e Gestão, com composição de 
representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, com o objetivo também de que para além do que, 
eventualmente, já tenha avançado para os níveis subnacionais, 
Estados e Municípios, possa avançar ainda mais. Teríamos a par-
ticipação de instituições de apoio e representação empresarial.

O comitê gestor de acesso a serviços financeiros. Aqui é im-
portante dizer que continua sendo um grave problema da micro-
empresa e da empresa de pequeno porte o acesso ao crédito, seja 
para capital de giro, seja para investimento. É o velho problema 
das garantias reais, que, devido às regras do sistema financeiro, 
são exigidas. Há um trabalho do SEBRAE que mostra isso, que 
aponta como um grave problema da pequena e microempresa o 
acesso ao crédito, a tal ponto que muitas vezes o microempresá-
rio nem se preocupa muito com a taxa de juros. Se ele consegue 
o crédito, ele já acha que está entrando em um paraíso. É lógico 
que a vida não é assim, o juro é importante. E, às vezes, aquilo 
que parece ser uma solução acaba virando um grande problema. 
Então, nós temos de ter um grande avanço nessa questão.

O advento do fundo garantidor de crédito é um avanço, mas 
ele ainda é insuficiente. Nós poderíamos evoluir em nosso País, 
havendo vontade política, havendo algumas mudanças institu-
cionais que precisariam ocorrer, para organismos de garantia de 
crédito, como existe em outros países, notadamente no norte da 
Itália, na Espanha, enfim, em vários países que têm organismos 
garantidores de crédito e que viabilizam boa parte do crédito a 
esse segmento.

A ideia seria criar um comitê gestor de acesso a serviços fi-
nanceiros, vinculado, obviamente, ao Ministério da Fazenda e 
também com representação da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios, de instituições financeiras e das insti-
tuições de apoio à representação empresarial.

O comitê gestor de formação e capacitação é também um 
aspecto extremamente importante. É a velha discussão da alta 
mortalidade de microempresa. Depois, muitas delas não conse-
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guem chegar ao segundo ano de vida, por ausência de capacita-
ção e de formação. Então, a ideia seria criar esse comitê gestor 
para tratar dessas questões, vinculado ao Ministério do Trabalho 
e Emprego e com a composição semelhante a dos demais comi-
tês gestores, como eu já havia dito. A inclusão do Sistema S teria 
uma peculiaridade pelo papel que ele cumpre.

Essas são as propostas de alteração, introduzindo novos comi-
tês gestores a partir da experiência positiva que avaliamos do Co-
mitê Gestor do Simples Nacional e do Comitê Gestor da REDESIM.

Era isso, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Obri-

gado, Deputado Pepe Vargas.
Inicia-se agora a Ordem do Dia. Inclusive, já há uma votação 

nominal em curso.
Os Deputados Vignatti e Guilherme foram votar e voltarão para 

fazer um revezamento e conseguir não interromper os debates.
Eu pediria a lista de inscritos. Eu sou o primeiro da lista.
Deputado Pepe, assuma a Presidência, e depois nós faremos 

um revezamento com o Deputado Vignatti.
Passo a palavra ao Presidente da nossa Comissão de Finanças 

e Tributação, Deputado Pepe Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Os primeiros 

inscritos seriam os autores do requerimento, mas devido à vota-
ção nominal não estão presentes.

Passo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães.
Quando eles retornarem, nós revezaremos, então eu e o Virgílio 

iremos votar.
Nós também temos perguntas por escrito, que foram encami-

nhadas à Mesa, e, na segunda parte, depois da manifestação dos 
Parlamentares, nós temos a condição...

Com a palavra Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Muito 

obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Antes disso, 

Deputado Virgílio, vamos liberar o Silas e o Jaime para poderem 
ir ao plenário.
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Obrigado pela participação de vocês.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Obrigado, 

Sr. Presidente, Deputado Pepe Vargas, nobre colega Carlos Melles, 
senhores e senhoras.

Abordarei um tema, Sr. Presidente, que já foi abordado pelo 
Deputado Luiz Carlos Hauly e que me parece da maior relevância 
para a economia brasileira como um todo, mas de uma maneira 
particular para pequenas e microempresas. Refiro-me à questão 
da contribuição patronal da Previdência Social.

Por que esse seria um tema importante também para as peque-
nas e microempresas? Nós sabemos que o SIMPLES Nacional, o 
Super-SIMPLES, resolve o problema para a microempresa, mas, ao 
mesmo tempo, a microempresa encontra dificuldade em progre-
dir no seu crescimento, porque ela passa a ter, a partir de um de-
terminado nível de faturamento, um acréscimo fortíssimo na sua 
obrigação previdenciária. Isso vale também para a formalização 
da zona rural, à medida que a empresa rural, que seria também 
um caminho natural para a formalização desse importante setor, 
ao ser criada, ela passa a ter obrigações previdenciárias reforçadas.

Portanto, Sr. Presidente, há premente necessidade de resol-
ver para a economia como um todo e para permitir que a mi-
croempresa e a formalização rural encontrem plenamente o seu 
potencial de desenvolvimento. Hoje, temos a solução dada à 
microempresa; a microempresa se fortaleceu, mas há uma bar-
reira intransponível para o seu crescimento, o que leva, muitas 
vezes, a um outro tipo de informalidade: em lugar de crescer, 
fortalecer-se e alcançar outros níveis, a empresa acaba tendo de 
arrumar um jeito para não deixar de ter os benefícios da mi-
croempresa. Portanto, a solução da contribuição previdenciária 
patronal é uma necessidade premente.

Vi, sem muito desenvolvimento, o Deputado Luiz Carlos 
Hauly apresentar uma proposta já discutida nesta Casa longa-
mente: a substituição, pelo menos em nível expressivo, da con-
tribuição patronal por uma contribuição sobre movimentação 
financeira. Não se trata de voltar à antiga CPMF, não! Trata-se de 
utilizar esse fato gerador comprovadamente eficiente para fazer 
uma substituição. Não se trata, pois, de carga tributária nova.
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O que se deixaria de arrecadar pela redução da contribuição 
patronal de 20% para 8% ou 9%, alguma coisa no mesmo nível 
da contribuição do empregado, seria uma alavanca fantástica 
para a formalização da economia como um todo, mais particu-
larmente para viabilizar o crescimento da microempresa.

Como isso seria conseguido? Através de uma contribuição 
não cumulativa, passível de aprovação em lei ordinária, legisla-
ção infraconstitucional, sem necessidade de uma PEC.

Parece-me que a proposta está em curso nesta Casa. Neste 
ponto, eu me somo à Oposição. Tenho um ponto de vista cons-
truído com o antigo PFL e com o PSDB, em que defendíamos 
uma contribuição não cumulativa e integralmente dedutível da 
contribuição previdenciária. sem acréscimo e sem impacto na 
carga tributária.

Esse assunto depois virou tabu, mas creio que, passada a elei-
ção, esse tema poderá voltar de maneira menos, digamos, emo-
cionalizada. Trata-se de substituir uma contribuição ruim e alta 
por uma contribuição boa, expurgado o problema da cumula-
tividade; uma contribuição cujo fato gerador seja a movimen-
tação financeira que é correta e tem inclusive um sentido fiscal 
importante.

Tenho convicção de que teria apoio da Casa como um todo, 
até porque sua construção inicial, lá atrás, era vista como da Opo-
sição. Cansei de ser acusado de Oposição por aprovar essa ideia, 
porque era contra a CPMF. Depois, ela passou a ser vista como 
espécie de sucedâneo da CPMF, o que é um equívoco. Ela é um 
aperfeiçoamento de uma contribuição que funcionou sem carga 
tributária e sem cumulatividade, substituindo uma contribuição 
nefasta. Isso acabaria. Deputado Carlos Melles, que conhece mi-
croempresa e o meio rural, com os entraves para a criação da 
empresa rural, porque ficaria uma contribuição mais leve, mais 
suportável, mais competitiva e mais adequada.

Portanto, chamo atenção dos senhores para esse dispositivo 
que alguns desinformados não relacionam com o problema da 
microempresa. Insisto em que para a microempresa ela é fun-
damental, a fim de abrir o caminho para o crescimento, para a 
expansão, para a microempresa deixar de ser pequena e passar 
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a ser grande. Além do mais, seria também uma grande solução 
para o campo brasileiro, uma vez que ensejaria a formalização da 
chamada empresa rural.

Por isso, insisto: não é o momento para se discutir a ques-
tão. Mas, no dia seguinte ao fechamento das urnas, creio que 
deveremos nos debruçar sobre essa solução, porque ela já está 
provada, testada, e constitui um caminho aberto para uma so-
lução aceita internacionalmente. Contribuição previdenciária, 
que seria movimentação financeira, é salário. Ela não precisa 
ser compensada nas exportações. E a fonte para a sua compen-
sação é a contribuição patronal.

Portanto, teríamos uma contribuição patronal reduzida para 
algo em torno de 8% a 11% e teríamos aquilo que fosse pago 
deduzido do já recolhido das empresas que tivessem saldo de 
contribuição sobre movimentação financeira, o que diminuiria 
ainda mais os recolhimentos a serem feitos pelas empresas à gui-
sa de contribuição patronal.

É a contribuição que quero deixar ao debate, chamando a 
atenção para o fato de que o Deputado Hauly apenas apontou 
e não pôde desenvolver, com todos os detalhes, essa importan-
tíssima contribuição para o aperfeiçoamento e o crescimento 
das microempresas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito bem. O 
Deputado Virgílio Guimarães é um dos grandes estudiosos e en-
tendedores nesta Casa do Sistema Tributário Nacional. S.Exa. foi 
Relator da reforma tributária, que, infelizmente, não consegui-
mos aprovar totalmente. Mas, com certeza, não foi por falta do 
trabalho de S.Exa. feito conosco na Comissão.

Está aqui presente o Deputado Otavio Leite, também um 
grande batalhador da Frente parlamentar. Quero chamar o 
Valdir para vir tomar assento à mesa, assim como o Tarcísio, da 
COMICRO, que não foi expositor, mas sempre está aqui conos-
co. Chamo também o Bruno Quick para fazer parte da Mesa.

Quero combinar o seguinte: há várias pessoas inscritas 
para fazer perguntas. Poderíamos combinar que as pessoas, 
em vez de formularem perguntas, fundamentem a questão, 
como contribuição.
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Há pessoas que escreveram suas manifestações, e temos agora 
um tempo para que elas possam falar. Poderemos ouvir, tran-
quilamente, cerca de 10 pessoas, concedendo-lhes a palavra por, 
no máximo, 4 minutos cada uma. Assim, poderíamos ouvir as 
contribuições das diferentes entidades nacionais aqui presentes. 

As pessoas que se inscreveram poderiam fundamentar sua 
contribuição, em vez de simplesmente fazerem perguntas. Fi-
caria melhor. A audiência pública pressupõe a formulação de 
perguntas, mas podemos quebrar essa tradição. Como tudo está 
sendo gravado, essas contribuições virão até nós. Aqueles que 
não trouxeram contribuições escritas poderão verbalizá-las, con-
cordando, discordando ou apresentando ideias novas.

Os painéis foram extremamente satisfatórios, atingiram a 
meta que nós tínhamos previsto, isto é, colocar os temas que 
consideramos relevantes e que devem ser discutidos nacional-
mente, a partir da audiência de pessoas e de várias entidades.

Vou passar a palavra ao Deputado Otavio Leite, por 3 minu-
tos, para suas considerações.

Antes, quero também convidar o Deputado Guilherme 
Campos, membro da CFT, para tomar assento à mesa.

O SR. DEPUTADO OTÁVIO LEITE – Meu muito boa noite 
a todos.

Gostaria de cumprimentar os presentes na pessoa do Dr. Aldo 
Gonçalves, Presidente do Clube Diretores Lojistas do Rio de Ja-
neiro, que aqui está presente — veio uma delegação do Rio de 
Janeiro para esse encontro; o Presidente do SINDILOJAS e outros 
pequenos, médios e microempresários do Rio de Janeiro.

Minha contribuição é basicamente no sentido de sublinhar o 
que já se disse aqui.

A atualização dos parâmetros para fins de enquadramento na 
Lei do SIMPLES é a premissa que nos une a todos, porque ela é 
justa, necessária e oportuna. Mas uma lei, para vigorar no tempo 
e no espaço de forma perene, tem de ter a capacidade de ser justa 
e de se projetar para o futuro.

Se, a certa altura, se estabeleceu como senso comum ou senso 
possível que os 2,4 milhões de reais era o teto, foi em função de 
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um contexto socioeconômico e político, que possibilitou esse 
denominador comum. Em valores reais, esse denominador, que 
era o senso comum da época, não mais vigora, está defasado. 
Essa é a verdade. Se assim é, vamos corrigir.

Agora, por que não irmos mais adiante e fazermos desse pro-
jeto uma possibilidade de que isso se torne perene no futuro? Ló-
gico que é possível. Trata-se de estabelecer a ideia do ajuste anual 
da tabela, recepcionando, sempre em dezembro, a variação, por 
exemplo, do IPCA.

Tomando-se essa providência, todo início do ano teríamos 
uma tabela nova que recepcionaria a variação meramente mone-
tária, ou seja, permitindo que a empresa que tão somente variou, 
no seu movimento, o valor da inflação prosseguisse com aquela 
alíquota e não a punindo.

Fiquei preocupado quando propus essa ideia mediante um 
projeto de lei, ideia que, aliás, foi extraída de discussões havidas 
com comerciantes que batalham nos bairros do Rio de Janeiro 
e que enfrentam o drama dos cartões de crédito e também o 
drama do enquadramento. E nós entendemos que seria extrema-
mente eficaz se pudéssemos criar essa possibilidade automática.

Aí veio um questionamento para todos nós: trata-se de medi-
da indexadora da economia — e, portanto, inflacionária — ou 
não? Sabem o que eu fiz? Fui àqueles que trabalharam muito 
neste País para estabelecer os fundamentos macroeconômicos 
de estabilidade, àqueles que trabalharam firmemente no Plano 
Real — Armínio Fraga e Gustavo Franco.

Pedi uma audiência a cada um deles e levei a proposta con-
substanciada num dos projetos que o Deputado Vignatti elen-
cou. Em momentos distintos, indaguei-lhes o seguintes: essa 
proposta, em primeiro lugar, é justa, é oportuna, é inflacionária? 
Ela representa algo perverso para a economia? Um dos aspectos 
muito badalados no Brasil, sobretudo nos discursos econômicos, 
é o de que qualquer gatilho salarial traria, de forma perversa, 
um componente inflacionário. Isso independentemente dos ga-
tilhos para a Receita; em relação à Receita não existe muito essa 
preocupação. Mas para os mortais que pagam tributo, não; para 
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esses, o rigor da regra. Ambos disseram que a proposta era justa, 
oportuna e que não tinha viés inflacionário.

Então, o que acho, com toda sinceridade? Que precisamos ir 
além nesse projeto, ou seja, recepcionar a variação já ocorrida, de 
2006 para cá, incluindo o PIB, que também é um plus em relação 
ao crescimento. Isso vai oxigenar muito esse conjunto expressivo 
de pequenas e microempresas para efeito de enquadramento.

E por que não introduzirmos esse mecanismo? Vamos colocá-
lo no projeto, vamos avançar, vamos trabalhar para convencer o 
Executivo. Essa lei é para o futuro.

Deputado Vignatti, V.Exa. falou muito bem: este seria o mo-
mento mais oportuno para se votar uma reforma tributária, 
porque não sabemos quem será o próximo Presidente. Logo, os 
interesses políticos seriam um pouco abstraídos na discussão. In-
felizmente, não conseguiremos votar a reforma tributária, mas 
podemos votar uma lei complementar que terá o condão de fa-
zer justiça aos empreendedores brasileiros, porque não há saída 
sem desenvolvimento econômico, é óbvio que somado à educa-
ção. Esses 2 componentes produzem a química que pode gerar 
um amanhã melhor para o Brasil.

Portanto, quero deixar sublinhada essa proposta que vem do 
Rio de Janeiro de criar, além do reajuste da tabela, um mecanis-
mo — não vamos chamar de gatilho —, um ajuste anual que 
recepcione a variação. Isso seria interessante, porque a lei ficaria 
perene, e os senhores não precisariam, daqui a 2 anos, em fun-
ção de uma nova variação, reclamar por uma nova lei.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito bem, 

Deputado Otávio Leite, que representa, e muito bem, o Rio 
de Janeiro na coordenação da Frente. Quero dizer ao povo do 
Rio que S.Exa. está sempre presente nos debates da Frente, 
porque a Frente tem um caráter executivo e outro político. O 
caráter executivo é quando nos juntamos para discutir, cons-
truir e negociar.

Há muitas pessoas que gostaria de convidar para tomar as-
sento à mesa, mas chamo alguém que tem nos ajudado muito 
ultimamente. Mesmo que o seu Presidente não esteja presente, 
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convido o Vice-Presidente da CACB Luiz Carlos Furtado, para 
participar da Mesa.

Tenho ainda de convidar o Luiz Carlos, de Santa Catarina; 
senão, depois, ele me puxa a orelha. Ele foi Presidente da FACISC 
até poucos dias e fez um belo trabalho para ajudar a implemen-
tar o empreendedor individual no Estado. Naqueles momentos 
de enfrentamento da crise, ele também promoveu um debate 
importante sobre o otimismo que o empresário brasileiro deveria 
ter e como trabalhar a questão.

Várias perguntas foram encaminhadas à Mesa e algumas 
pessoas pediriam para falar. Quem pediu para falar? O Gilberto, 
o Trajano, o Raul Lima, o Bento José de Oliveira, o Fernando 
Rodrigues, o Carlos Lima e o João Adilberto. As perguntas, va-
mos lê-las, para que os membros da Mesa possam respondê-las. 

Passo agora a palavra ao Gilberto.
O SR. GILBERTO – Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sras. e Srs. Deputados, represento as academias do Brasil. O 

Brasil vive hoje um momento esportivo espetacular. Já fizemos o 
Pan-Americano, vamos fazer um Campeonato Mundial Militar, 
uma Copa do Mundo e vamos culminar com uma Olimpíada. 
Sem dúvida alguma, os garotos que hoje têm 14 anos participa-
rão dessa Olimpíada.

E é na academia que se busca o alto rendimento, é na aca-
demia que se busca o estado saudável. E não vejo por que as 
academias não podem estar na Seção III do SIMPLES Nacional, 
de modo a minimizar os impostos que paga e, assim, proporcio-
nando ao usuário melhores condições de frequentá-la, uma vez 
que é o local mais adequado para se buscar o estado saudável a 
que me referi.

Eu trouxe uma proposta ao seminário, fundamentada com o 
SEBRAE, em nome de todas as academias do Brasil, carentes de 
uma tributação mais adequada para levar um serviço melhor à 
população brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Com certeza. Mui-

to bem, Gilberto. A proposta será recolhida pela nossa Secretaria.
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Concedo a palavra a Sr. Trajano Araújo de Lima.
O SR. TRAJANO ARAÚJO DE LIMA – Sou Presidente da 

Cooperativa Central dos Produtores de Cachaça Artesanal de 
Alambique de Minas Gerais e quero apresentar aos senhores a 
nossa proposta. Desculpem nossa pretensão, mas ela é legítima 
não pela própria cooperativa, mas pelos cooperados e os peque-
nos produtores.

Até o ano de 2001, os pequenos produtores de cachaça de 
alambique se enquadravam no Sistema Simples de Tributação, 
deixando de sê-lo no final daquele ano e em início de 2002. 
Temos no Brasil hoje cerca de 30 mil pequenos produtores de 
cachaça de alambique. Desses, 78% estão na informalidade. Em 
Minas Gerais, meu Estado, temos cerca de 8.500 pequenos pro-
dutores de cachaça artesanal de alambique. Desses, 93% estão 
na informalidade.

Ora, todos sabemos que os pequenos produtores, quando dei-
xam o seu ambiente rural, vão para as cidades engrossar os guetos, 
dormir embaixo de viadutos, sem falar nos problemas de saúde 
e fundamentalmente da violência que grassa em todo o Brasil, 
muitas vezes praticada justamente por esses menos favorecidos.

Se não houver o retorno da cachaça artesanal de alambique 
ao Sistema Simples de Tributação, não vemos outra possibilida-
de para que esses pequenos produtores, na sua maioria absolu-
ta produtores familiares, todos na zona rural, tenham como se 
manter no campo. E esses 8.500 produtores levam para Minas 
Gerais cerca de 150 mil empregos temporários — são temporá-
rios, mas empregos —, sem falar nos empregos diretos.

Agora, o fundamental de tudo isso é que a Vigilância Sanitária 
e o Estado se tornam os maiores sacrificados. Por que a Vigilân-
cia Sanitária? Porque o produto de um informal não sofre a fisca-
lização necessária para que tenha a sua sanidade atestada e possa 
ser consumida sem o menor problema. E o Estado, voltando a 
ter os pequenos produtores de cachaça de alambique no Simples, 
terá a sua arrecadação aumentada, sem se considerar, o que seria 
mais importante de tudo, o aspecto social, isto é, manter esse pe-
queno produtor no campo, dando-lhe adequadas condições de 
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vida. As cooperativas ministram sempre palestras e cursos para 
que eles possam se inserir na sociedade.

Peço desculpas pelo tempo que lhes tomei e agradeço ao Sr. 
Presidente, Deputado Vignatti, e aos Deputados Carlos Melles, 
meu conterrâneo, Luiz Carlos Hauly, Pepe Vargas, assim como 
aos demais presentes. Tenho certeza de que os senhores irão 
olhar com muito carinho a volta dos produtores de cachaça arte-
sanal de alambique ao Sistema Simples de Tributação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito bem. Se 
isso avançar no SIMPLES, vamos depois fazer um brinde com o 
néctar que é a cachaça artesanal brasileira.

Passo a palavra a Bento José de Oliveira, da FECOMÉRCIO de 
Minas Gerais.

O SR. BENTO JOSÉ DE OLIVEIRA – Boa-noite a todos! 
A FECOMÉRCIO Minas tem tido grande preocupação com 

todas as questões que envolvem as micro e pequenas empresas, 
tem procurado desenvolver ações e participar de questões rela-
cionadas às micro e pequenas empresas.

Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar os Depu-
tados e todas as entidades envolvidas no tema, porque a questão 
da microempresa é premente e necessita ser discutida mesmo em 
todos os seus aspectos.

Hoje, ouvimos aqui menção aos vários avanços necessários 
para a evolução da lei e da prática em relação à micro e à peque-
na empresa.

A FECOMÉRCIO trouxe uma proposta, já levada à Mesa. É uma 
proposta simples, que diz respeito aos emissores de cupom fiscal.

Podíamos falar de várias outras coisas, como o depósito re-
cursal na Justiça do Trabalho e a possibilidade de se utilizar 
como alíquotas os últimos 12 meses. Mas a questão dos custos 
com os ECFs é muito importante, porque muitas das empresas 
se iniciam, às vezes, com capital inferior àquele necessário para 
comprar o equipamento que vai servir como base para a tribu-
tação, principalmente.

Então, trazemos essa proposta para que, na próxima alteração 
da Lei Geral, o que hoje está sendo discutido, seja incluída a 
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possibilidade de compensação dos valores gastos com a imple-
mentação do ECF nas empresas com o valor do tributo a pagar.

Agradeço a todos a oportunidade, e parabenizo a Comissão 
pela iniciativa do seminário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigado, Bento. 
Uma das questões, com certeza, que vamos tratar é do depó-

sito judicial nos recursos trabalhistas. Já existe uma discussão 
sobre esse assunto, e vamos nos aprofundar no seu estudo. Me-
xer com essa legislação neste Congresso Nacional não é fácil. 
Mas hoje, do jeito que está, penaliza-se muito a micro e pequena 
empresa. Portanto, é importantíssimo tratar essa questão com o 
devido cuidado.

Passo a palavra ao Sr. Fernando Rodrigues, Presidente da Fe-
deração Nacional das Empresas de Refrigerantes e Indústrias de 
Bebidas de Pequeno Porte no Brasil — AFEBRAS.

O SR. FERNANDO RODRIGUES – Obrigado, Sr. Deputado. 
Quero parabenizar a Mesa e os organizadores deste seminário 

e dizer que nós, da AFEBRAS, estamos extremamente contentes 
com esta discussão, da qual temos de participar efetivamente.

A título de curiosidade, quero assinalar que, em 2000, no se-
tor de refrigerantes no Brasil havia 850 empresas. Hoje, em ativi-
dade, há apenas 250 empresas. Ao longo desses 10 anos, mais de 
60 empresas foram fechadas por ano. E, quando se vai analisar a 
razão disso, começa-se a entender por que há tanto fechamento 
de empresas num único setor de economia no Brasil. O sistema 
tributário é extremamente injusto em relação às pequenas do 
setor de refrigerantes.

Geralmente, as microempresas e outras empresas têm vários 
incentivos. Mas, quando se analisa o setor de bebidas no Brasil, 
só se vê distorções. E essas distorções chegam a tanto que as pe-
quenas empresas do setor de refrigerantes têm uma carga tribu-
tária da ordem de 48%, enquanto a das grandes empresas, como 
Coca-Cola e AmBev, não chega a 30%.

E vem a pergunta: onde estão as pequenas empresas? Quem 
são as pequenas empresas? Na verdade, há uma inversão do 
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conceito das pequenas empresas, porque empresas que faturam 
32 bilhões têm carga tributária menor do que as pequenas em-
presas. Uma empresa como a Coca-Cola, por exemplo, que fatu-
ra 16 bilhões de reais por ano, tem uma carga tributária menor 
do que as pequenas empresas.

Temos de discutir junto com toda a sociedade brasileira a ne-
cessidade de mudar e até mesmo aprimorar alguns conceitos. 
Por exemplo: qual é o conceito, na verdade, de micro e pequena 
empresa hoje? Geralmente, pega-se o conceito pelo faturamen-
to. Um faturamento de 2 milhões e 400 mil reais anual ou de 
quase 6 milhões, como está sendo proposto, para o setor ainda 
é pequeno.

Aí vai uma pergunta: uma empresa que fatura 10 milhões de 
reais ao ano pode concorrer com uma empresa que fatura 1,6 
bilhão ao ano? Não pode. A pequena empresa que fatura 10 mi-
lhões em um ano tem uma carga tributária de 48%, enquanto 
a empresa que fatura 1,6 bilhão — exemplo que trago é do Rio 
Grande do Sul, da VONPAR — tem uma carga tributária de me-
nos de 30%.

Portanto, a sugestão da AFEBRAS, associação que congrega os 
fabricantes de refrigerantes no Brasil, os pequenos cervejeiros e 
pequenos fabricantes e envasadores de água mineral, é no senti-
do de reformular esse conceito, porque, além de uma tributação 
totalmente diferenciada, temos ainda um oligopólio no setor.

Até faço um desafio às entidades que hoje estão aqui: em qual 
setor existe a maior injustiça e em qual setor há a maior con-
centração de poder, seja econômico, seja de mercado, no Brasil. 
Não existe hoje setor mais prejudicado e mais deixado de lado 
do que o setor de bebidas, especificadamente de refrigerante e 
de cerveja.

Temos de fazer uma reflexão e talvez incluir nessa discussão um 
outro conceito de pequena e média empresas, além do faturamento.

Obrigado, senhores, pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito obriga-

do, Fernando.
Vou passar a palavra agora para uma grande figura, o Depu-

tado Federal Guilherme Campos, que também muito tem con-
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tribuído com a Frente Parlamentar e que também subscreveu o 
requerimento para a realização deste debate.

O SR. DEPUTADO GUILHERME CAMPOS – Obrigado, 
Deputado Vignatti.

Inicialmente, quero parabenizá-lo pela iniciativa deste semi-
nário, um sucesso pelas figuras aqui presentes e pela qualidade 
das intervenções. Na verdade, este seminário também vem a res-
gatar uma luta histórica pela introdução da micro e pequena em-
presa na pauta do Congresso Nacional e da vida nacional, desde 
a introdução, na Constituinte, do conceito de micro e pequena 
empresa, passando pelo SIMPLES e chegando à Lei Geral.

Tendo o privilégio de ser Presidente da Frente Parlamentar 
Mista do Comércio Varejista — 48% das empresas enquadradas 
no SIMPLES são empresas ligadas ao comércio varejista, mais de 
1 milhão e 800 mil —, e também de ser comerciante, sei quanto 
é dura nossa luta por uma tributação justa.

Em minha modesta opinião, o que temos de considerar de 
prático em tudo o que discutimos é o que é possível no momen-
to. E o possível no momento é irmos atrás do reajuste da tabela, 
irmos atrás retirar as exclusões, de reduzirmos as atividades eco-
nômicas que estão vedadas de participar do SIMPLES e acharmos 
antídotos tanto para substituição tributária, quanto para as ques-
tões de natureza interestadual.

Esses são 3 pontos provenientes das nossas discussões nesta 
Comissão. Do ponto de vista federal, estão mais ou menos enca-
minhados. A grande discussão vai ocorrer na esfera do CONFAZ, 
onde os Estados terão grande participação. E a participação de 
todos nesse quesito vai ser muito importante, cada um no seu Es-
tado, porque, no CONFAZ, se um Estado diz “não”, nada vai para 
frente. Sem dúvida, esse é um grande atravancador do processo.

Então, peço a ajuda dos senhores — cada um converse com os 
Secretários Estaduais, com os políticos locais — para que possa-
mos levar essa demanda, que já está sendo muito bem tratada na 
esfera federal, para a esfera estadual, e alcancemos um resultado 
positivo em relação a tudo isso que está sendo aqui colocado.

A micro e pequena empresa, sem dúvida, por sua legislação, 
é a verdadeira reforma tributária posta em prática no Brasil. Não 
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existe nada mais palpável e mais concreto do que essa legislação 
que está sendo colocada hoje em prática e que está precisando de 
ajustes, sim, para melhorá-la, mas, com certeza, não temos nada 
de melhor hoje para atender a esse setor da economia brasileira. 
Temos problemas, sim, mas, focando esses 3 temas, estaremos 
promovendo um grande avanço para todos que estão enquadra-
dos na lei.

Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com os senhores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Deputado Gui-

lherme Campos, muito obrigado pela contribuição.
Passo a palavra ao João Adilberto, da Confederação Nacional 

de Serviços, também parceira da Frente Parlamentar.
O SR. JOÃO ADILBERTO – Muito obrigado.
Boa noite, Sr. Deputado Vignatti, Srs. Deputados, meus se-

nhores e minhas senhoras.
Além de Diretor da Confederação Nacional de Serviços — 

CNS, somos também, em Brasília, Presidente do Sindicato dos 
Estabelecimentos de Cursos Livres, que representa toda essa plê-
iade de cursos de idiomas, cursos preparatórios para vestibular, 
para concursos públicos, museus, cinemas etc.

Estamos vivendo uma realidade fática terrível no segmento. 
Em regra, todos os microempresários estão muito angustiados. 
Em 1996, quando foi criado o SIMPLES, todos optamos por ele.

Em seguida, a partir de 1997 e 1998, começaram as exclusões do 
SIMPLES. Muitos entraram com recurso administrativo, obtiveram 
resposta negativa e foram à Justiça, o que é o caminho natural. 
Outros não obtiveram nem resposta ao recurso administrativo.

Próximo ao final da gestão Jorge Rachid, tão logo a Receita 
Federal se transformou em Receita do Brasil, houve uma devas-
sa em diversas unidades de cursos livres pelo País afora, o que 
redundou na autuação em milhares de empresas. Hoje, repre-
sentamos 108 mil empregos em todo o Brasil e 10.800 empresas 
só nas Capitais — estou falando em números nas Capitais. Cada 
uma dessas empresas, pelo fato de terem sido excluídas de per-
manecer no SIMPLES sob regime de recurso administrativo ou 
judicial, foram autuadas na faixa de 500 mil reais cada.
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Primeiro, trata-se de autuações impagáveis, é impossível pa-
gá-las. Segundo, está provocando angústia e o fechamento des-
sas instituições, ou, no mínimo, sua paralisação, porque não é 
possível trabalhar. Todos estamos absolutamente angustiados.

Minha missão é trazer aos senhores essa informação, pedir 
que reflitam sobre a questão, que é séria, uma vez que esse passi-
vo tributário é impagável.

Estamos realmente muito preocupados. Precisamos do apoio 
do Congresso Nacional para achar uma luz no final do túnel.

Essa era a mensagem a transmitir e a missão que me compe-
tia. Vim aqui com toda a satisfação. E quero aproveitar a opor-
tunidade, Deputado Vignatti, para parabenizá-lo pela condução 
e dinamismo imprimidos na presidência desta Comissão. Não é 
surpreendente, dadas as circunstâncias, a presença dessa massa 
de empresários que vem abrilhantar e aplaudir o seu trabalho e 
de todos os seus pares nessa questão do SIMPLES Nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigado, Adilberto.
Agradeço também a contribuição que os senhores estão dando 

nesse processo. Com respeito à situação tributária, peço-lhe, se for 
possível, que encaminhe um relatório, para podermos tratar essa 
questão com o devido cuidado junto aos órgãos competentes.

Passo a palavra ao Deputado Celso Maldaner, do PMDB, de 
Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER – Deputado
Vignatti, demais colegas e empresários, especialmente os empresá-
rios que representam as pequenas e microempresas do País, quero 
apenas fazer uma justificativa. Em função do debate havido hoje, 
quando o Deputado Aldo Rebelo apresentou seu parecer sobre o 
Código Florestal brasileiro — inclusive, S.Exa. não conseguiu lê-
lo todo —, não pude estar o tempo todo aqui. Porém, como em-
presário e membro suplente desta Comissão de Finanças, estou 
trazendo meu apoio às reivindicações aqui apresentadas.

Não é possível, claro, mas o ideal seria uma reforma tributá-
ria, para desonerar a produção, as exportações, os investimentos 
e fazer com que o imposto fosse pago no consumo, como muito 
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bem manifestado por um colega. Seria, então, necessário desone-
rar os produtos alimentícios, pelo menos, a cesta básica. Para o 
pobre que ganha salário mínimo, quanto isso representa? Como 
foi muito bem explicitado, alimentação tem uma carga tributá-
ria muito alta.

Temos de trabalhar bem essa questão. O fundamental é con-
seguir o possível e avançar.

Em relação, por exemplo, à agricultura familiar, quero parabe-
nizar os que tomaram iniciativas quanto ao crédito. O PRONAF 
melhora cada vez mais. Começou com 2 bilhões de reais e já está 
com 16 bilhões, com acesso fácil ao crédito, fazendo com que a 
agricultura familiar evolua cada vez mais.

As pequenas e microempresas, que geram tantos empregos, 
deveriam receber idêntico tratamento. Deveria haver uma espé-
cie de PRONAF na área de crédito, diante da dificuldade de capital 
de giro, para as pequenas empresas, para avançar nesse sentido.

Se não é possível uma reforma tributária agora, os candidatos 
a Presidente da República deverão assumir essa bandeira. É im-
portante avançarmos, pelo menos, para aumentar o valor agora 
estabelecido, 2,4 milhões de reais, que é muito pouco.

Parabenizo V.Exa., Deputado Vignatti, pela realização deste 
seminário, que está sendo muito importante.

Contem com o meu apoio.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito bem, 

Deputado Celso Maldaner. 
O Deputado Celso Maldaner e eu estamos com cara de sono 

porque chegamos às 3h da manhã, com o Ministro dos Transpor-
tes, aqui em Brasília, vindos de Santa Catarina. Dormimos muito 
pouco esta noite, e chegamos bem cedo ao trabalho.

Atendendo a um pedido, concedo a palavra ao Sr. Renzo 
Antonioli, da FECOMÉRCIO do Rio Grande do Sul.

O SR. RENZO ANTONIOLI – Sou Presidente do SINDILOJAS 
da cidade de Pelotas e Vice-Presidente de Varejo da FECOMÉRCIO. 
Tenho grande prazer de estar na companhia dos senhores.
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Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero cumprimen-
tá-los pela iniciativa de promover este seminário. Na verdade, 
quero fazer uma provocação. Vejo, com satisfação, que todos os 
senhores aqui presentes dominam o assunto que vou abordar e 
que já foi aqui objeto de análise.

Ouvi a explanação do Silas e concordo perfeitamente com 
o fato de que não é somente a questão tributária que norteia a 
Lei Geral, mas o conjunto de normas que venham a beneficiar 
a todos.

Eu pergunto aos Srs. Deputados e, ao mesmo, faço uma pro-
vocação: para que aprimorarmos a Lei Geral da Micro e Pequenas 
Empresas, se o Comitê Gestor vai perder 50% ou 60% dos seus 
clientes? Hoje, já estão praticamente mortos 50% dos seus clien-
tes; apenas ainda não se declararam, talvez porque é o único 
meio de sobrevivência que temos é nos agarrar à Lei Geral ou à 
metade dela, porque ela nos foi dada de calças curtas. Os senho-
res, o SEBRAE e o Comitê Gestor nos deram um presente para 
que sobrevivêssemos, já que estávamos pré-falimentares.

A Receita Federal tinha um número monstruoso de inadim-
plentes relacionado com os pequenos e microempresários deste 
País, assim como as Receitas estaduais. Desde que entrou em vi-
gor a Lei Geral, essa inadimplência caiu violentamente, o que 
mostrou a sua eficácia. No entanto, há um dado cruel, Depu-
tado Vignatti, do qual V.Exa. tem conhecimento — e eu ouvi o 
Deputado Guilherme Campos falar disso agora, todos os senho-
res conhecem. O que vamos fazer com o CONFAZ? Como 23 
Secretários de Estados são mais fortes que 3 milhões e 800 mil 
empresas neste País? Como eles têm mais influência nesta Casa 
do que essas empresas? Nem estou falando de emprego, pois os 
senhores estão cansados de saber o que elas representam.

O senhor disse que temos de conversar com os Secretários dos 
nossos Estados. Eu tive o privilégio de conversar com o Secretá-
rio da Fazenda, com o Subsecretário da Fazenda e com Chefe da 
Receita do Estado por 1h15 sozinho. Foi-me dado esse privilégio. 
Eu saí de lá destruído. Diante de todos os argumentos que usei 
— tentei atingir a alma deles —, eles permaneceram insensíveis, 
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apesar de terem dito que vão reabrir a negociação no Estado do 
Rio Grande do Sul.

O Silas me recebeu há um ano, no SEBRAE. Tive, então, a 
oportunidade de dizer a ele, líder do Comitê Gestor, que pena foi 
criar algo tão maravilhoso e não ter eficácia. A Lei Geral levou, 
no mínimo, 2 milhões de empresas à inadimplência. Deputado 
Vignatti, o amigo de quem o senhor compra roupa — não vou 
falar por ele; acho que é exceção — certamente tem um vizinho 
que está inadimplente, porque não recolheu a diferença de alí-
quota Eu viajo o País inteiro e verifico essa monstruosa realidade.

Se os Deputados não conseguirem nos ajudar, para o varejo 
brasileiro a Lei Geral pode inexistir. No Rio Grande do Sul, des-
culpem-me pela veemência, agora com a implantação da subs-
tituição tributária, da qual só calçados e confecções estão pra-
ticamente fora, não existe Lei Geral para o varejo. Acabou. Lá, 
não se fala em Lei Geral. Lá, todos estão pensando em demitir. 
Eu não vou trazer dados particulares, mas, meu Deus do céu, se 
pudesse expor quantos associados do meu sindicato estão paran-
do de comprar, seria um número fantástico. Com a substituição 
tributária, graças a Deus não pode haver sonegação, e ninguém 
é contra ela, e, sim, com a metodologia que está sendo usada e 
que acabou com o SIMPLES federal.

Srs. Deputados, esse é o clamor reinante no setor, e vim aqui 
por isso. Esta é oportunidade que eu tenho de pelo menos tirar 
esse peso ou carregá-lo para todo o sempre nas minhas costas. Se 
os senhores não conseguirem resolver o problema do SIMPLES, 
eu sugiro que o Comitê Gestor informe aos varejistas do Brasil 
que se retirem do SIMPLES, sob pena de perderem o pouco que 
têm, quando os Governos do Estado forem atrás das diferenças 
que não estão sendo pagas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – É importante essa 

questão. Quando falamos sobre o peso do CONFAZ, é importante 
ter presente o seguinte: não é o Secretário que tem o peso, é o 
Governador; ele é quem elege a maior bancada, Deputados Fe-
derais e o Senadores. Então, o CONFAZ tem o peso porque tem a 
sustentação política do Governo de Estado. Não é o Secretário de 
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Fazenda que aplica a substituição tributária, mas o Governador 
ou a Governadora.

Trabalharemos isso de forma muito forte no SIMPLES Nacional. 
Por isso, há uma determinação, como disse o Deputado Guilherme 
Campos e todos dizem, para a necessidade de considerar a regula-
mentação dessa questão prioritário este ano. Inclusive, na minha 
explanação, eu me posicionei dessa forma.

Com certeza, a sua contribuição será bem-vinda. Aliás, vamos 
convidá-lo a participar de algumas reuniões que faremos com o 
CONFAZ. Convidaremos algumas figuras que, sem dúvida nos 
ajudarão, nesse debate. Em determinado momento, precisare-
mos dessa ajuda.

Há uma pergunta relacionada ao assunto. Vou passar a pala-
vra ao Silas para dar sua resposta.

O SR. SILAS SANTIAGO – Aproveito para responder a per-
gunta da FECOMAC, do Rio Grande do Sul, do Rafael Borin.

“Para que os Estados possam reduzir o ICMS, substituição tributá-
ria para os optantes do SIMPLES, deve ser feita alguma alteração na 
Lei Complementar no 123?”

A resposta é “não”.
Claro que a lei complementar pode alterar a substituição 

tributária da forma como ela está hoje, mas não é necessário. 
O Congresso Nacional está tratando do assunto e deve tratá-lo 
também com o CONFAZ, até por causa das ocorrências atual-
mente percebidas.

Por exemplo, o Estado do Mato Grosso, em dezembro do ano 
passado, editou o Decreto no 2.270, que estabeleceu que quem 
paga a substituição tributária — lá é utilizado outro nome, cha-
ma-se ICMS Garantido Integral — haverá a mesma base de valor 
agregado, mas a alíquota será de 7, %, 6%, 5%, 4%, 3% em 2014. 

Temos conversado com os Secretário de Fazenda que fazem 
parte do Comitê Gestor é que o ideal é essa discussão se dar no 
CONFAZ, para que seja um movimento nacional e não que os 
Estados, com regras diferenciadas no País inteiro.

 Mas, o Estado pode fazer isso? Pode.
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O que a lei complementar estabelece é que a ST está fora do 
SIMPLES Nacional, até para não pagar duas vezes, para não pagar 
a ST e o SIMPLES Nacional. Então, separa a receita para evitar a 
bitributação. Agora, uma vez que o Estado tem a competência 
legislativa de estabelecer bases de cálculo e alíquotas diferencia-
das, pode fazer isso.

O Congresso Nacional está no papel de ouvir os anseios da 
sociedade, e os está ouvindo, e, quem sabe, avançar numa nova 
medida legislativa que possa trazer essa uniformidade. Mas os Es-
tados têm essa prerrogativa — o Estado a que nos referimos é o 
Governador e o Estado como um todo — de atuar, sim, reduzindo 
a carga tributária relativa à substituição tributária, diferencial de 
alíquota e qualquer outro assunto que esteja na sua competência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigado, Sr. Si-
las. Daria para abrir um debate só sobre esse tema. Então, quem 
estiver inscrito e quiser contribuir.

Com a palavra Sr. Carlos Lima, do Instituto Brasileiro da Cachaça.
O SR. CARLOS LIMA – Deputado Vignatti, demais Depu-

tados, o Sr. Trajano expôs muito bem a problemática da ca-
chaça. O setor é responsável pela geração de mais de 600 mil 
empregos diretos e indiretos e tem na sua composição mais de 
99% de pequenas e microempresas.

Com a exclusão da cachaça do SIMPLES boa parte dessas em-
presas migraram para a informalidade, e hoje não há um cenário 
positivo para a cachaça — bebida típica e exclusiva do Brasil. Há 
uma série de iniciativas para que seja reconhecida internacional-
mente. Não há um cenário positivo para a cachaça se não houver 
uma movimentação para a redução da carga tributária do setor e 
fazer com que todas essas empresas que estão na informalidade 
venham para a formalidade.

O Sr. Trajano disse muito bem que o produtor de cachaça não 
deixa de vender o seu produto. Ele passa para a clandestinidade, 
continua comercializando seu produto, gerando uma série de 
entraves e pontos negativos para a sociedade.

O Instituto Brasileiro da Cachaça parabeniza todos os Depu-
tados por esta iniciativa, uma luta antiga do setor que, no ano 
que vem, completará 10 anos. O setor é completamente favo-
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rável à exclusão da lista negativa, porque pode proporcionar o 
retorno da cachaça, como os outros setores que têm na sua base 
um grande número de pequenos e microprodutores.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Com a palavra 

o Sr. Leonardo Humberto, da Federação Nacional das Empresas 
de Informática.

O SR. LEONARDO HUMBERTO – Boa noite a todos.
Fiquei muito satisfeito e feliz de ver o início das discussões 

das microempresas e, agora, o que temos é esse ambiente forte, 
pesado. Mais satisfeito ainda de ver 2 ícones do pensamento tri-
butário deste Congresso, os Deputados Virgílio Guimarães e Luiz 
Carlos Hauly, defenderem a ideia que defendemos com unhas e 
dentes: a desoneração da folha de pagamento, que é fundamen-
tal; seria o aprofundamento do SIMPLES para escalas superiores.

Sou da CNS, assim como o João Gilberto. Como ele falou pelo 
seu sindicato, eu vou falar pela nossa federação, a Federação Na-
cional das Empresas de Informática, que tem exatamente esse 
tipo de problema.

Valeu a pena estar no SIMPLES por conta da desoneração da 
folha de pagamento. Na verdade, nós entramos pela Tabela 5, 
já descemos e pretendemos descer ainda mais. O justo seria que 
estivéssemos na Tabela 3, normalmente, como todo mundo.

Temos 2 problemas sérios. Um é que nenhuma empresa de 
informática só desenvolve ou só comercializa ou só dá assessoria 
ou só consultoria ou só dá manutenção. Hoje parte está numa ta-
bela, parte está em outra tabela, enfim, está tudo desestruturado.

Gostaríamos de achar uma forma de colocar isso numa tabela 
vantajosa para o setor. Como em todo serviço, a nossa mão de 
obra é intensa e, além disso, é muito cara e altamente especia-
lizada. Encontram-se empresas em que a quase a totalidade dos 
funcionários são formados ou com pós-graduação, mestrado e 
tudo mais. Então, nós precisamos de um cuidado maior.

A outra questão é em relação ao ISS. A Lei Complementar 
no 116, de 2003, ajudou muito a resolver uma série de conflitos 
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que tínhamos de tributações de ISS. Mas existe um problema no 
ar de conflito de base de tributação: onde vai ser tributado.

Somos muito tributados. Por exemplo: tenho uma empresa 
em Campos e faço um serviço em Muriaé. A Prefeitura de Mu-
riaé me cobra e a Prefeitura de Campos também. Consegue-se 
fazer um encontro de contas e compensar na Prefeitura onde se 
está estabelecido. O que acontece? Com o SIMPLES a alíquota é 
cheia na ponta. Em Campos, vou pagar 0,4%, ou 1%, ou 2%, o 
que seja, da tabela do SIMPLES. Com relação a esse aí eu vou me 
compensar e não vou pagar, mas vou pagar os 5% de Muriaé.

Então, quase todas as empresas de informática saem do mu-
nicípio de atuação, quase todas vendem fora do município e 
estão pagando integralmente do lado de lá como se não fosse 
do SIMPLES.

Esse é um problema técnico. Não sei como resolvê-lo, mas 
acho que é uma solução mais técnica do que política. Nos 2 ca-
sos, o objetivo não é fazer com que a empresa seja do SIMPLES 
pela metade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Com certeza.
Passo a palavra ao Sr. Moacir Vidal, da Federação da Micro e 

da Pequena Empresa da Bahia.
O SR. MOACIR VIDAL – Boa noite.
Sou da FEMICRO da Bahia.
Cumprimento a Mesa. Estamos aqui até agora e estou vendo 

uma Mesa muito representativa. Há 5 anos ando por este Con-
gresso observando e ouvindo e estou vendo aqui as pessoas mais 
defensoras da microempresa.

Há 20 anos, tenho uma empresa, uma escola, e há 15 anos te-
nho uma gráfica. Então, conheço o problema da microempresa. 
Agora, estou à frente da Federação, com o SEBRAE, o Bruno, o 
Tarcísio (meu presidente), a CACB, os Parlamentares mais com-
bativos, os Drs. Silas e Pietrobon, o Deputado Hauly, por quem 
tenho grande admiração pela luta para melhorar o ICMS.

Eu já tive um comércio varejista e saí por causa do ICMS. In-
clusive, quando ele estava fazendo sua apresentação, disse: “No 
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dia em que o Deputado conseguir implementar essas coisas, eu volto 
a ser comerciante”.

Essa é a realidade dos empresários, Deputado.
O Deputado Pepe fez uma apresentação bem objetiva. Ele 

não está presente, mas vou deixar a pergunta para o Silas. Na 
sua proposta de melhoria, uma das sugestões é a inclusão de 2 
representantes do segmento empresarial no Comitê Gestor do 
SIMPLES Nacional.

Quando digo isso, algumas pessoas dizem: “Não, mas isso é 
competência do Estado; isso é das receitas federais”. No Comitê já 
há 8 representantes: 4 do Governo Federal; 2 do estadual e 2 do 
municipal. Por que não podemos ter 2 das entidades de repre-
sentação? Não vai influenciar, nem mudar uma decisão na vo-
tação, mas, pelo menos, vamos estar lá sendo ouvidos, podendo 
sensibilizar e até alterar uma decisão.

Então, Dr. Silas, faço essa pergunta ao senhor, pessoa que ad-
miramos muito por ser um funcionário público que tem uma 
postura muito boa.

A outra questão do Deputado Pepe Vargas foi a criação de 
outros comitês gestores. Ele abordou por temas.

 No Fórum Permanente das Microempresas já há os comitês. É 
verdade que não são gestores, não são deliberativos.

O Dr. Silas disse que o grande problema do Fórum Permanen-
te é que ele não é deliberativo. Será que não pode juntar essa 
proposta dos comitês gestores com o fórum que já existe?

Para finalizar, o nosso sistema defende a criação do Ministério 
da Microempresa. O Presidente Tarcísio está defendendo a criação 
desse Ministério, que não vai ser mais um, mas será muito impor-
tante porque o segmento de microempresa — nem preciso falar 
aqui a respeito, porque tudo já foi dito — é muito importante.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Comungamos da 

deferência que o Moacir faz ao Dr. Silas — ao Silas como o trata-
mos aqui —, pelo papel importantíssimo que teve até o presente 
momento. Em todas as tratativas do empreendedor individual, 
na Lei Geral, ele foi uma peça fundamental. Naquele momento, 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

124
Aprimoramentos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas

foi muito compreensivo. A tratativa dele com a Receita Federal 
foi importantíssima. 

Imaginem o Governo Federal regulamentar uma lei que não 
cobra imposto sobre determinada atividade como foi a do em-
preendedor individual! Foi importante para o Brasil, e com cer-
teza a Receita Federal ganha muito mais por conta da maneira 
com que foi implementado, ao comprovar ser um movimento 
econômico. É uma forma indireta de colher tributo e legalizar 
boa parte da informalidade brasileira em que esse setor atua e, 
inclusive, de enfrentar a pirataria. Comungo com isso.

Passo a palavra ao Gilson, da Associação Paranaense de Fisio-
terapia.

O SR. GILSON – Agradeço a oportunidade. Estou repre-
sentando a associação paranaense e falando em nome dos 
fisioterapeutas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Há uma pergun-
ta de uma fisioterapeuta que estou tirando. Vou deixar para você 
falar em nome dos fisioterapeutas.

O SR. GILSON – Pode tirar. A ideia é expor a realidade dos 
fisioterapeutas no Brasil.

Para os Deputados e os presentes terem ideia, uma sessão de 
fisioterapia, hoje, custa em média R$5,00, e o fisioterapeuta de-
mora de meia hora a 40 minutos com cada paciente. Essa quan-
tia é repassada para o fisioterapeuta pelos planos de saúde.

Se fosse pessoa jurídica, teria que atender 4 mil pacientes por 
mês para ter um faturamento de 20 mil reais. Hoje o profissional 
de fisioterapia não pode entrar no SIMPLES. Apesar de ser uma 
profissão regulamentada, depende da intelectualidade. Por con-
ta disso, além de receber uma miséria, paga uma carga tributária 
abusiva, presumido no lucro real.

 A bandeira que a Associação defende é entrar no SIMPLES. 
Isso está sendo também a bandeira do Deputado, a quem agrade-
cemos por essa postura. Pelo que estamos percebendo, devemos 
ficar no Anexo 5, o que, para nós, é extremamente inviável, por-
que, para atendermos esses pacientes, que na grande maioria são 
pessoas que dependem do tratamento, são pacientes especiais, 
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emocionalmente dependem do profissional, o Anexo 5 ficaria 
oneroso e teríamos que contratar outros fisioterapeutas.

Temos fisioterapeutas em nossas clínicas que são filiados à 
Associação, só que todos na mais absoluta informalidade. Por 
quê? Porque não posso tê-lo na condição de autônomo, nem 
na de empregado, pois é caríssimo. O Anexo 3 seria interessante 
porque teríamos desonerada a cota patronal. A ideia é a inclusão 
da categoria no Anexo 3 — aí já respondo à pergunta —, já que 
se está propondo uma alteração de novo da Lei Geral, que foi 
questionada aqui. Aproveitamos essa oportunidade para pedir a 
eliminação do Anexo 5, já que ninguém quer ficar nele.

Obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Conseguiu tirar 

uma risada de todo mundo. Depois trabalhamos este tema.
Obrigado, Gilson.
Com a palavra o Sr. Jorge Lobão, da Aduaneiras – Informação 

sem Fronteiras.
O SR. JORGE LOBÃO – Boa noite a todos.
É um prazer estar aqui com vocês. Sou do CENOFISCO/Adu-

aneiras, mas estou representando a Associação Comercial do Rio 
de Janeiro e o CDL. O Dr. Aldo acabou de sair porque está vol-
tando para o Rio.

Na verdade, já discutimos muito esse tema com o Deputado 
Otavio Leite no Rio de Janeiro e estamos apresentando uma pro-
posta. O representante do CNDL, Sr. Roque Pellizzaro, foi bem 
claro quando disse da dificuldade por que passam os pequenos e 
microempresários com a substituição tributária.

Temos duas propostas. A primeira, sobre alteração do art. 13, 
mantendo o legítimo direito dos Estados de cobrarem o ICMS 
da substituição tributária por fora do DAS (Documento da Arre-
cadação do SIMPLES Nacional) — acho que é legítimo o direito 
do Estado de pleitear isso —, mas obrigá-los a fazer com que a 
alíquota seja a que o contribuinte do SIMPLES esteja enquadra-
do. Ou seja, alterar o art. 13, fazendo com que, na substituição 
tributária — aí não é só a do ICMS porque também há a substi-
tuição tributária do ISS a que ele se referiu ainda há pouco —, a 
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alíquota aplicável sobre a margem de valor agregado seja aquela 
em que o contribuinte esteja enquadrado no ano anterior. Essa 
é uma proposta.

A segunda, sobre a revogação, na substituição tributária, tan-
to do ICMS como na retenção de fonte, e do ISS também. Só que 
o Deputado Hauly foi mais elástico nisso: revoga a substituição 
tributária como um todo. Acho que a proposta dele é melhor 
que a nossa. De qualquer forma, vamos apresentar a proposta 
por intermédio do Deputado Otavio Leite.

Muito boa noite.
Obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigado, Jorge 

Lobão.
Por último, dos inscritos da plateia, Júlio Maito Filho, da Jun-

ta Comercial do Paraná.
O SR. JÚLIO MAITO FILHO – Boa noite a todos.
Faço minhas as palavras do companheiro da Bahia quanto 

à representatividade da Mesa. Temos o prazer de informar que, 
hoje, estão presentes aqui 3 presidentes de juntas comerciais, 
mas ontem, em função de uma reunião, éramos 16.

As juntas comercias sempre se interessaram e sempre foi tema 
das nossas reuniões a Lei Geral. Foi muito importante até na 
história da modernização e do aprimoramento das juntas comer-
ciais, bem como este seminário que se está realizando agora.

As juntas comercias, no ano passado, registraram 530 mil em-
presas no País, sendo 93% pequenas e microempresas.

As juntas comerciais são hoje, no País, um grande arquivo da 
nossa economia, da nossa história econômica, e estão se apri-
morando, como também esse seminário propõe a Lei Geral, para 
que possa, de maneira mais efetiva, modernizar-se.

O MEI foi uma lição de modernidade para todos nós das jun-
tas comerciais. O Bruno informou que em 27 segundos uma pes-
soa abria uma empresa. Juntas comerciais estão arquivando esses 
registros. Mas há, fora os MEIs, um número muito expressivo no 
País: 94% das empresas procuram as juntas comerciais para fazer 
seus registros.
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De forma geral, hoje, as juntas não são um problema na lega-
lização de uma empresa. A grande maioria das juntas aprovam 
uma microempresa no mesmo dia. Nós no Paraná estamos fa-
zendo empresas individuais em 40 minutos. As juntas se moder-
nizaram muito, apesar de sua tradição. Temos juntas no Brasil 
de quase 200 anos. No entanto, temos um foco muito grande na 
modernidade. Amanhã apresentaremos ao Ministro do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio proposta de criação de uma 
agência reguladora no Brasil para o registro mercantil, para que 
possa dar um verdadeiro impulso e para que as juntas não te-
nham mais, na sociedade, aquela visão cartorial e possam mos-
trar a modernidade intrínseca ao momento econômico do País.

Estamos, como todos aqui, acompanhando esses aprimora-
mentos, inclusive essa proposta, que está se ouvindo de forma 
geral aqui, de, cada vez mais, incentivar aqueles que resolvem ser 
patrões de si mesmo.

Eu também sou um microempresário, mas estou emprestado 
para a Junta Comercial. A minha dedicação e o meu destino de 
vida é ser empreendedor. É para lá que vou o ano que vem. Es-
pero poder ter, dentro desse desenvolvimento que está se dando, 
os aprimoramentos que a lei oferece e poder respirar mais do que 
respirei antes de ser emprestado ao Governo.

Termino destacando a qualidade da Mesa, desde o Deputado 
Luiz Carlos Hauly, do nosso Estado, que foi um grande batalha-
dor e Relator da Lei Geral, até o Pietrobon. Há muitas pessoas do 
Paraná, como o Silas, de Londrina. Pietrobon é gaúcho, mas foi 
criado no Paraná, na grande Matelândia.

Deixo o meu boa noite, os meus cumprimentos e digo que, 
como Presidente da Associação dos Presidentes de Junta, esta-
mos à total disposição para que a nossa contribuição possa atin-
gir esses heróis nacionais: os microempresários.

Agradeço ao SEBRAE o apoio que sempre tem nos dado.
Meu boa noite a todos.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) Muito obrigado, 

Júlio Maito Filho. Agora, entendi o grande elogio à Mesa. Não 
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havia identificado que há 3 paranaenses ao meu lado e um à 
minha frente.

Passo a palavra ao Sr. José Tarcísio, Presidente da COMICRO, 
grande parceiro da Frente Parlamentar.

O SR. JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA – Inicio parabenizando 
todos os envolvidos neste evento, principalmente os Deputados 
Vignatti e Pepe Vargas. É muito importante essa discussão.

Tudo o que poderia dizer já foi dito, principalmente no que 
diz respeito à substituição tributária e à diferença entre fronteiras.

Como comerciante de supermercado, um pequeno mercado, 
estamos sofrendo muito, assim como a área têxtil. Isso é uma 
praga, isso se generalizou. Parece que os Estados encontraram 
um meio de boicotar a Lei Geral da Microempresa, de acabar 
com o Super-SIMPLES. Se não houver uma atitude forte por parte 
desta Casa, vai acabar de verdade. Vai terminar como o compa-
nheiro do Rio Grande do Sul disse: “Fecha. Ninguém vai pagar. 
Vira uma bola de neve”. O pior é que quando não se paga vêm as 
multas, que são de 200%. A multa é pesada.

Outra questão que está nos preocupando é com relação ao 
MEI. Muitos empresários individuais têm nos procurado, por-
que, quando procuram tirar a nota fiscal nos Estados, a Secreta-
ria da Fazenda expede a autorização, mas a gráfica só imprime 
com a assinatura de um contador. O contador diz: “Rapaz, paguei 
300 reais por uma certificação digital. Você não é meu cliente, como 
vou assinar?” O cara não tem o dinheiro para pagar o contador, e 
ele não pode ser um cliente do contador. Como fica? A posição 
do contador é legítima. Ele tem, logicamente, uma empresa. Vão 
fazer de graça?

As Secretarias da Fazenda têm de encontrar um meio para 
que esse cidadão tenha a nota fiscal. Precisamos conversar a 
respeito disso.

No portal, ele se inscreve, mas a gráfica não imprime a nota 
fiscal se não houver a assinatura do contador.

Quero encerrar as minhas palavras, parabenizando todos e 
agradecendo ao catarinense, à FAMPESC, ao seu conterrâneo, que 
veio aqui para nos prestigiar e que representa a COMICRO no 
Fórum Permanente, à FEMICRO da Bahia e a todos os presentes.
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Digo, mais uma vez, que V.Exa. é um guerreiro. Os Deputados 
da Frente Parlamentar, que tanto têm trabalhado pela sobrevi-
vência desse segmento importantíssimo da pequena e microem-
presa, têm o nosso reconhecimento e, se Deus quiser, irão ser 
reeleitos com uma avalanche de votos para continuar nos defen-
dendo nesta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Tarcísio, coloque 

essa prece debaixo do seu santo, porque todos gostaram dela. 
Depois vamos dar os nomes para o Tarcísio.

Passo a palavra ao Sr. Luiz Carlos, para as suas contribuições 
a esse processo.

O SR. LUIZ CARLOS FURTADO NEVES (Representante 
da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Brasil – CACB) – Boa noite a todos.

Inicialmente, quero saudar o nosso Deputado de Santa Catari-
na, parabenizando-o pelo grande trabalho, juntamente com toda 
a Mesa e os Deputados que fazem parte deste grande desafio.

Acredito que o papel de cada um dos participantes hoje foi 
fundamental para dividirmos as responsabilidades e, ao mesmo 
tempo, sabermos que cada segmento está preocupado com o fu-
turo. A Lei Geral, como demonstrado pelo Bruno, tem aperfeiço-
amento contínuo.

A nossa Confederação das Associações Comerciais e Empresa-
riais do Brasil — CACB, que faz parte da história de empresários 
voluntários, por intermédio das associações comerciais em cada 
cidade, tem lutado pela competitividade e pela sobrevivência 
das empresas por meio das diversas ações das quais sempre par-
ticipou. É extremamente importante assistir às apresentações de 
todos as federações, a todos os segmentos do setor produtivo, 
juntos, levantando o mesmo problema: o da sobrevivência, o da 
continuidade e o da competitividade.

Hoje tenho o privilégio de ser conselheiro do Conselho De-
liberativo do SEBRAE Nacional, no qual foi criada uma comis-
são de conselheiros para acompanhamento da implantação da 
Lei Geral em cada Estado brasileiro. Então, acredito que é o 
momento positivo para cobrarmos esse aperfeiçoamento da 
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implantação da Lei Geral e de suas adequações, principalmen-
te fechando essa cadeia produtiva que está fora e que tem a 
necessidade de ser incluída.

Quero parabenizar todos que vieram participar desse evento, 
representando as suas entidades, com a preocupação da sobrevi-
vência, da competitividade, do crescimento e da adequação den-
tro do que é principalmente possível, e não o sonho, como disse 
o Guilherme, de buscarmos inicialmente o que é mais emergen-
cial e que está tirando o sono da maioria dos nossos empresários. 

Parabéns a todos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito obrigado, 

Luiz Carlos.
Passo a palavra ao Silas, para responder algumas perguntas 

escritas e para esclarecer algumas questões que anotou e fazer as 
suas considerações finais.

Antes, porém, informo que o Sr. Trajano fará a entrega, neste 
momento, de um documento.

Muito obrigado, Trajano.
Tem a palavra o Sr. Silas.
O SR. SILAS SANTIAGO – Na verdade, reafirmo a importân-

cia do seminário, Deputado Vignatti, que tem grande significado. 
A Frente Parlamentar teve a oportunidade de receber inúmeras 
demandas, muitas já conhecidas e algumas novas. A Frente Par-
lamentar terá muito trabalho de negociação com os órgãos de 
Governo envolvidos — a União, os Estados e Municípios.

Ao Moacir Vidal, devo dizer que não há resposta, porque a 
proposta foi apresentada agora e este assunto vai ser debatido no 
âmbito do Comitê Gestor do SIMPLES Nacional e no âmbito dos 
Estados, dos Municípios, na Receita Federal. Então, não há uma 
posição quanto às propostas apresentadas aqui e agora.

Reafirmo a importância deste seminário e agradeço a todos 
a oportunidade de estar aqui. Que continuemos lutando pelos 
assuntos referentes às pequenas e microempresas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Alguém da Mesa 
gostaria de fazer consideração final? Deputado Hauly.
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O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Presidente, 
eu me ausentei porque fui participar de um debate, durante uma 
hora, no Conselho Federal de Farmácia, que apresentou muitas 
demandas. Ele inclusive faz o mesmo questionamento: das com-
pras governamentais.

Eu pedi, Sr. Bruno, que alguém — que poderia ser você ou 
outra pessoa — marcasse uma reunião com eles, para tratar de 
compras governamentais e dar algumas sugestões. Realmente, 
não dá para entrar em detalhamento. Tudo gira em torno dos 
problemas — não é um só problema, são vários!

Foi uma conversa muito boa que tivemos com eles, recepcio-
namos todas as reivindicações. Agora, mãos à obra.

Não combinamos ainda com os russos. Não dá para ir lá mar-
car, driblar e fazer gol. Não! Há toda uma agenda de negociação, 
que será marcada pelo Presidente da Frente Parlamentar, vamos 
nos sentar à mesa daqui para frente.

Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigado, Depu-

tado Hauly.
Com a palavra o Sr. Deputado Otavio Leite. S.Exa. dispõe de 1 

minuto para as considerações finais.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Parabenizo a todos os 

presentes, e o parabenizo, Presidente, pela proficiência em promo-
ver essa costura política, que é o pressuposto do êxito, da vitória, 
não tenha dúvida. Se realmente conseguirmos fazer um texto bá-
sico que contemple esses aspectos principais, de autoria e da lavra 
de vários Deputados, de vários partidos, ele flui com grande chan-
ce de vitória. Então, muito importante é a participação de vocês 
neste debate maduro, profundo e técnico que aqui se travou.

Tenho certeza de que vamos, unidos, chegar à vitória.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Quero, pri-

meiro, fazer um agradecimento todo especial ao SEBRAE, 
parceiro deste evento da Frente Parlamentar; à Comissão 
de Assuntos Econômicos — CAE do Senado; à Comissão de 
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Finanças e Tributação, sob a presidência do Deputado Pepe 
Vargas, que precisou se ausentar.

O SR. EDIVAL PASSOS SOUZA (Superintendente do SEBRAE 
Bahia) – Deputado Vignatti, quebrando o script — antecipadamente 
peço perdão e milhões de desculpas por não me inscrever —, peço 
que me conceda a palavra por 1 minuto e meio, aproximadamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Pois não. Vou 
conceder, pelo belo trabalho desenvolvido na Bahia, no empre-
endedorismo individual.

O SR. EDIVAL PASSOS SOUZA (Superintendente do SEBRAE 
Bahia) – Eu não vou propor uma solução concreta, específica. Vou 
tentar desenvolver raciocínios no campo do que aprendemos no 
dia a dia.

Primeiro, acho que estamos diante de uma situação que nos 
dá tranquilidade, isto é, com amparo constitucional, o que torna 
necessário tratar de forma diferenciada e favorecida as pequenas 
e microempresas. Essa é uma questão pela qual não devemos ser 
nem catastrofistas, nem negativistas, mas devemos avançar. In-
clusive é o propósito desta sessão convocada para hoje. Estão de 
parabéns todos vocês, principalmente os do comando.

Ora, a ideia que tenho é a de tentarmos desenvolver outras 
formas, outros métodos, como o sistema de compensação. Difi-
cilmente, o Estado brasileiro ou qualquer país, que tenha intro-
duzido os institutos de substituição tributária e de antecipação, 
vai tirar. Então, é bom que tiremos o cavalinho da chuva e avan-
cemos em outra perspectiva.

Quanto à cachaça não é questão fácil. Estamos diante de um 
produto que tem tratamento seletivo, tributariamente. Então, 
não é fácil, e não devemos brincar com isso. Da mesma forma, 
o uísque, que é um destilado, tem tratamento diferenciado. A 
cachaça é artesanal, mas é bebida alcoólica. Entretanto, pensei 
que talvez pudéssemos desenvolver a cachaça originária de uma 
planta que é a maior catadora de carbono. Acho que precisamos 
introduzir nesse tema tributário outras maneiras, que poderia ser 
a compensação ou outra, pelo papel contributivo que também 
as pequenas e microempresas dão. Exemplo: a questão trabalhis-
ta. Será ou não possível — isto é até amparo constitucional —, 
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conforme diz a Constituição, dar tratamento diferenciado e fa-
vorecido? Talvez não seja preciso as pequenas e microempresas 
mexerem na CLT para começar a ter compensações a cada novo 
emprego que geram.

Não vou desenhar tudo. Estou até me autoprovocando a de-
senvolver mais essa reflexão, Bruno, inovadora, criativa, com 
métodos tradicionais, até para ajudar, porque é possível. Há uma 
abertura, um consenso de que é preciso avançar. É verdade, é 
preciso avançar!

Vou dar um exemplo para o senhores: acho que poderia tra-
tar o EI — Empreendedor Individual no sistema de custo zero, 
principalmente com relação ao ICMS. O EI não tem substituição 
tributária de ISS, porque, se tivesse, essa lei estaria errada, por-
que o prestador de serviço está vendendo. A isenção, o uno, é na 
venda. Entretanto, na questão do ICMS, o Estado pode, por meio 
da lei — qualquer Estado é autônomo para isso —, desenvolver 
mecanismo de compensação, no mínimo, o custo zero é isso, do 
que o empreendedor individual paga da sua contribuição para 
incluir isso no sistema de previdência sem mexer na Previdên-
cia. É um tipo de compensação para diminuir a carga e, cada vez 
mais, motivar esses — segundo o IPEA — 18 milhões de brasi-
leiros a saírem da informalidade. Na minha opinião, principal-
mente para os pequenos e micronegócios não tem mais sentido, 
no Brasil, ser informal. Continuar na informalidade é alimentar 
a contravenção e o crime no Brasil.

Por isso proponho novas reflexões para tratar a questão tributária.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito obriga-

do, Sr. Edival. Quero cumprimentá-los pelo trabalho que estão 
fazendo na Bahia sobre a formalização do empreendedor indi-
vidual e do jornal que criaram especificamente para o setor dos 
empreendedores individuais. Esse é um trabalho reconhecido de 
fato, uma experiência positiva, que tem de ser disseminado em 
todos os Estados brasileiros.

Agradeço a todos por terem ficado até este momento.
Nós estávamos conversando com vários pares que estão na 

Mesa. Nunca reunimos tantas entidades nacionais para discutir 
o tema do SIMPLES como hoje na Câmara dos Deputados.
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É uma representatividade extraordinária de todos vocês, de 
vários Estados brasileiros. De todas as entidades nacionais há al-
guém aqui presente, alguém falou ou alguém teve oportunidade 
de contribuir com vários documentos que recebemos.

Isso nos encoraja no processo de tratativas futuras que tere-
mos de fazer. Mesmo no advento do processo eleitoral, na outra 
vez fizemos alteração logo após a questão eleitoral, desde que 
consensual, articulada e diria “costurada” no Parlamento nós te-
mos força política para fazer os enfrentamentos.

Houve consenso na Câmara dos Deputados para aprovarmos 
a Lei Geral da Microempresa, cujo Relator foi o Deputado Hauly. 
As alterações feitas no Senado Federal não foram de primeiro 
momento. Inclusive foi feita negociação no sentido de os pon-
tos tratados na Câmara dos Deputados serem obedecidos pelo 
Senado Federal. Nesta Casa, votamos com consenso, e o Senado 
Federal obedeceu a proposta de que a lei entraria em vigor no 
ano subsequente.

Na alteração do empreendedor individual nós não tivemos 
o mesmo êxito na tratativa com o Senado Federal. Mas tivemos 
a rapidez de votar tanto nesta como na douta Casa. Inclusive, 
no dia da votação nesta Câmara, nem o relatório conclusivo do 
Deputado Melles estava pronto. O Deputado Arlindo Chinaglia, 
naquele momento, já tinha chamado para a pauta a votação das 
alterações que precisavam ser feitas, de consenso novamente, 
em lei complementar, que requer maioria absoluta — 50% mais 
1 dos votos dos Srs. Deputados — para votar favorável e digi-
talmente. A votação não é por acordo de Liderança. A votação 
da lei complementar é nominal na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal. Há a necessidade, de fato, de se votar metade 
mais 1 e favoravelmente, inclusive. Sempre houve consenso na 
Casa para essa votação. Esta Câmara tem o espírito de defender 
os empreendedores brasileiros e principalmente quem está no 
SIMPLES Nacional.

Temos condições de trabalhar isso com tranquilidade. As alte-
rações mais urgentes, como a questão da substituição tributária 
e a da correção da tabela, para entrar em vigor a partir de 1o de 
janeiro, que é o exercício fiscal posterior, precisam ser feitas.
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Vamos trabalhar a questão do fim da tabela negativa, que é 
a nossa utopia, para que avance, sim, e queremos trabalhar des-
sa forma. Temos também a clareza de que vamos dar um passo 
importante. Não podemos colocar como um objetivo final, di-
zendo que já chegamos até aqui e está concluído. Nós vamos tra-
balhar sobre isso e buscar os mecanismos necessários para criar 
uma política para o processo futuro.

Estamos discutindo e vamos discutir com todos os candidatos 
à Presidência da República a meta estabelecida pela Frente Par-
lamentar, numa tratativa mais executiva — é claro que o debate 
está aberto —, a fim de que eles assumam o compromisso de de-
fender, de fato, uma política de, cada vez mais, diferenciar e não 
uma política consistente de fomentar a pequena e microempresa 
no Brasil. O Estado tem de ter compromissos.

A Lei Geral não é uma lei de governo, mas de Estado e tem 
que ser compreendida como tal para motivar o empreendedoris-
mo no Brasil.

Nós precisamos, como disse anteriormente, de uma polí-
tica diferenciada de crédito. Pode ser um Ministério, como a 
COMICRO aqui defende e outros setores já defenderam. Há 
uma diferença muito grande entre o Ministério da Agricul-
tura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Buscamos 
uma política de crédito diferenciada e subsidiada por parte do 
Tesouro Nacional para a agricultura familiar brasileira. Isso 
dá consistência, sobrevida e o reconhecimento do papel das 
4.500 propriedades da agricultura familiar no País, por meio 
de financiamento diferenciado nas várias áreas.

Cito o pessoal da AJORPEME, de Joinville, que hoje não pôde 
estar presente, mas estão aqui o pessoal da AMPE, de Blumenau, 
que tem 25 anos, com o novo presidente, e o Vice-Presidente da 
FAPESC, o Alcides, de Santa Catarina. O Presidente da AJORPEME 
disse: “Quem sabe teremos, um dia, para a pequena indústria brasi-
leira, a política do meu galpão, minha vida”. Dizendo: minha sala, 
minha vida, de financiamento, como tem para a agricultura fami-
liar, como tem para a habitação. Quer dizer, as novas políticas que 
podem fomentar de fato a estruturação desse importante setor no 
Brasil. E que, em 2020, 2025, possamos ser a quinta economia do 
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mundo, com a quinta melhor renda do mundo, com o quinto 
maior salário mínimo do mundo, com o quinto maior número de 
empreendedores do mundo, e sem informalidade, sem empreen-
dedores individuais na informalidade.

Acho que há algumas utopias que devemos trabalhar com oti-
mismo e criar esse otimismo em todas as tratativas. Penso ser 
importante, como aquilo que o Guilherme disse antes, que as 
frentes parlamentares nos Estados e as organizações de Estado 
pautem os candidatos a Governo de Estado sobre a substituição 
tributária. Tem que ter palanque eletrônico e proposta de defesa 
— “sim” ou “não” — nesse processo, para depois cobrarmos. O 
melhor momento disso é a eleição, a postura dos candidatos a 
Governadores, das entidades nacionais. Que se paute essa ques-
tão do compromisso da Lei Geral nos Estados, de instituição do 
Comitê Gestor, da compra governamental, mas também que se 
paute essa questão, que é a mais nociva do ponto de vista da 
política tributária nacional: o ICMS para a pequena e microem-
presa do jeito que está.

E mais: deve-se avançar inclusive em exemplos positivos, 
como o Deputado Hauly trouxe.

Não tivemos oportunidade de contar com a presença do Se-
cretário da Fazenda do Paraná, porque, por coincidência, ele ti-
nha, nesta data, uma viagem internacional.

No Paraná, há isenção de boa parte do ICMS a quem fatura 
até 360 mil reais por ano. Esse é um exemplo importantíssimo 
para quem é micro. É importante lembrar, porque falamos de 
pequena e microempresa, que 80% são microempresas no Brasil, 
e elas precisam de fato deixar de ser micro para adquirir a con-
sistência de uma empresa de pequeno porte, um faturamento 
melhor e maior empregabilidade no Brasil.

Parabéns e muito obrigado aos Deputados presentes e a todos 
vocês que deram sua contribuição no dia de hoje.
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Requerimento no 249, de 2010

Requer a realização de Seminá-
rio para debater “A Lei Geral 
das Micro e Pequenas Empresas 
– Lei Complementar 123/06”.

Nos termos regimentais, requeiro que seja submetida aos 
membros desta Comissão de Finanças e Tributação proposta 
para realização de Seminário para debater “A Lei Geral das Micro 
e Pequenas Empresas” em conjunto com a Comissão de Assun-
tos Econômicos do Senado Federal. Com o apoio da Frente Par-
lamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas e participação do 
Comitê Gestor do Simples Nacional, Ministérios afins, Sebrae, 
Fenacon, Unale, Comicro, CNI, CNDL, CACB e membros do go-
verno, da academia e personalidades de notório saber, a fim de 
debater a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas com os apri-
moramentos necessários que estão em debates em projetos nas 
duas Casas.

Justificação

Motivados com o objetivo de apoiar a regulamentação e im-
plementação da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 
2006, conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e 
suas alterações, é que propomos este Seminário.

Sala da Comissão, em 14 de abril de 2010.

Deputado Vignatti (PT-SC)
Deputado José Guimarães (PT-SP)

Deputado Guilherme Campos (DEM-SP)
Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR)
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Anexos

Imagens das apresentações 
dos expositores
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Avanços e desafios da Lei 
Complementar 123, de 2006 – 
Imagens da apresentação do 
Sr. Bruno Quick – Sebrae Nacional



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

142
Aprimoramentos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas



Comissão de Finanças e Tributação

ação
 parlam

en
tar

143



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

144
Aprimoramentos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas



Comissão de Finanças e Tributação

ação
 parlam

en
tar

145



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

146
Aprimoramentos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas



Comissão de Finanças e Tributação

ação
 parlam

en
tar

147



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

148
Aprimoramentos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas



Comissão de Finanças e Tributação

ação
 parlam

en
tar

149



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

150
Aprimoramentos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas



Comissão de Finanças e Tributação

ação
 parlam

en
tar

151



Comissão de Finanças e Tributação

ação
 parlam

en
tar

153

Painel 1: O Simples Nacional – 
Atualização de valores e novas 
categorias – Imagens da apresentação 
do Sr. Renato Fonseca – CNI
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A regulamentação e o 
aperfeiçoamento da Lei Geral da 
MPE no campo tributário – Imagens 
da apresentação da Proposta de 
Alteração do Deputado Vignatti
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Painel 2: ICMS – Conflitos e Soluções –  
Tributação e Desenvolvimento – 
Imagens da apresentação 
da Proposta de Alteração do 
Deputado Luiz Carlos Hauly
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Painel 3: Simples Rural – 
Empresa rural e agricultura 
familiar – Imagens da 
apresentação da Sra. Rosimeire 
Cristina dos Santos – CNA
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O aperfeiçoamento da Lei Geral da MPE 
para os empreendimentos rurais e o 
homem do campo – Imagens da 
apresentação do Deputado Carlos Melles
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Painel 4: O papel dos comitês 
gestores e a eficácia da 
implementação da Lei Geral – 
Imagens da apresentação do Sr. Silas 
Santiago – Comitê gestor do Simples
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Alterações na Lei Geral das 
microeempresas e empresas de 
pequeno porte – Imagens da 
apresentação da Proposta de 
Alteração do Deputado Pepe Vargas
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