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A FGV Projetos nos 10 Anos do Simples Nacional

 2005/2006

o Apoio ao Sebrae nos estudo para a criação do Simples Nacional visando 

subsidiar o Projeto de Lei que deu origem à Lei Complementar nº 

123/2006 (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa). 

 2014/2016

o Apoio ao Sebrae nos estudo de aprimoramento do Simples Nacional 

(Crescer sem Medo) para subsidiar o Projeto de Lei que deu origem à Lei 

Complementar no 155/2016. 
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Formulação do Crescer sem Medo

Mitigar características 
presentes na estrutura 

do Simples Nacional 
que tendiam a inibir 

esforços de 
crescimento por parte 

das empresas.

Objetivo Diagnóstico
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Aprimoramento

1

2

3

4



4

Ressaltos entre as Faixas de Receita Bruta
Diagnóstico

Tributação das Empresas no Simples Nacional, por Faixa de Receita Bruta

1
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Ressaltos entre as Faixas de Receita Bruta
Diagnóstico

Aumento de Carga Tributária entre as Faixas de Receita Bruta do Simples Nacional 

1



6

Ressaltos entre as Faixas de Receita Bruta1

 Alíquotas passaram a ser progressivas, como ocorre com o imposto de renda 

de pessoa física. 

 Carga tributária adicional associada a uma nova faixa de receita bruta anual só 

incide sobre a parcela que excede o valor limite da faixa anterior. 

Aprimoramento
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Progressão Aritmética das Faixas de Receita
Diagnóstico

Taxa de Crescimento do Limite Inferior de Receita Bruta para a Saída da Faixa 

2

R$ 180 mil R$ 1.800 mil
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Progressão Aritmética das Faixas de Receita

 As 20 faixas, com limite em R$ 3,6 milhões, foram substituídas por 5 faixas. 

 O crescimento do limite inferior de receita bruta para saída da faixa passou a 

ser de 100% para as faixas 2, 3 e 5, chegando a 150% para a faixa 4. 

2

Crescimento do Limite Inferior de Receita Bruta para Saída da Faixa

Aprimoramento
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Ressalto na Passagem para o Lucro Presumido
Diagnóstico

Carga Tributária na Transição do Simples Nacional para o Lucro Presumido

3
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Ressalto na Passagem para o Lucro Presumido

 Foi introduzida uma sexta faixa de receita bruta anual, entre R$ 3,6 milhões e 

R$ 4,8 milhões, com o propósito de suavizar a transição da carga tributária 

para o regime do Lucro Presumido

3
Aprimoramento
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Serviços Intelectuais
Diagnóstico

4

 No contexto da Lei Complementar no 123/2006, um conjunto de atividades 

classificadas como intelectuais de natureza técnica, científica, desportiva, 

artística ou cultural estava sujeito às maiores alíquotas. 

 A lógica subjacente é que esses serviços englobariam, em grande medida, 

empresas criadas por profissionais autônomos.     

 Sem entrar no mérito dessa questão, uma necessidade de aprimoramento 

identificada, foi permitir que empresas que atuem nessas atividades, mas 

apresentem uma relação folha salarial/receita bruta significativa possam se 

beneficiar de alíquotas mais favorecidas. 
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Serviços Intelectuais

 As atividades classificadas como intelectuais ficaram sujeitas a alíquotas 

maiores apenas nos casos em que a relação entre a folha de salários (incluindo 

pró-labore) e a receita bruta seja inferior a 28%. 

4

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆
𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑𝑆𝑆𝑅𝑅𝐹𝐹 𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵𝑅𝑅𝐹𝐹

< 28% ≥ 28%

Aprimoramento
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Desafios da Estruturação das Novas Tabelas 
 Substituição de uma estrutura discreta de alíquotas por uma contínua, 

decorrente da adoção da progressividade, torna matematicamente impossível 
manter inalteradas as cargas tributárias médias incidentes sobre as empresas. 
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Desafios da Estruturação das Novas Tabelas 
 Filosofia foi manter a neutralidade da arrecadação tributária.

 Efeito dinâmico do crescer sem medo e ausência de reajuste inflacionário das faixas 
compensaria: 

o Minimizar as situações de aumento da carga tributária. 

o Adotar a faixa de transição para o Lucro Presumido.

 Reformas em meio a crise fiscal:

o Predominou a preocupação com o efeito estático.  

o Exclusão do ICMS e ISS da faixa de transição. 

o Ênfase nas empresas que atualmente estão no Simples e não na faixa de 
transição.
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Conclusão
 Os aprimoramentos introduzidos pela Lei Complementar no 155/2016 Crescer 

sem Medo têm potencial para induzir o crescimento das micro e pequenas 

empresas brasileiras, contribuindo para o aumento de emprego e renda. 

 No plano macroeconômico as micro e pequenas empresas precisam contar 

com um ambiente estável.

 No plano microeconômico é importante apoiar o desenvolvimento gerencial e 

a inovação nas micro e pequenas empresas.  
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