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Parece que agora é para valer. De-
pois de quase três anos de vaivém

no Congresso Nacional, a Lei Geral
das Micros e Pequenas Empresas,
que facilita a vida "dos negócios de
menor porte, poderá entrar em vigor
já no ano que vem. Na semana pas-
sada, o Senado referendou de forma
quase integral o texto aprovado pela
Câmara dos Deputados no começo
de setembro. Mudou apenas a data
prevista para a Lei Geral entrar em
vigor. Adiou-a de janeiro para julho
de 2007, com a justificativa de que
os Estados e a Receita Federal pre-
cisam de tempo para viabilizar sua
implantação.

Apesar de a mudança no projeto
original ser pequena, o texto preci-
sará voltar à Câmara para nova vota-
ção. Como há consenso em torno da
questão, tudo indica que a Lei Ge-
ral será aprovada ainda neste ano.
Em seguida, será encaminhada para
sanção do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Em razão de seu im-
pacto político, ele tem todo interes-
se em despachá-la quanto antes. "É
uma questão que interessa a todos:
governo e oposição. Pode estar cer-
to de que isso sai ainda neste ano",
diz o deputado Luiz Carlos Hauly
(PSDB-PR), relator da Lei Geral na
Câmara. "Como tem feriado no meio

desta semana, o quórum deverá ser
baixo. Mas vamos desobstruir a pau-
ta para votar a Lei Geral na outra
semana."

Se tudo der certo, o ambiente de
negócios do país deverá mudar de
forma significativa. Desta vez, acre-
dite, será para melhor. A Lei Geral
representa, segundo alguns espe-
cialistas, a maior ação de estímulo
ao desenvolvimento empresarial em
toda a história do país. Num momen-
to em que se discute a realização de
uma ampla reforma tributária, ainda
sob o impacto da campanha eleito-
ral, a virtual aprovação da Lei Geral
é um sinal de que Brasília pode se
tornar uma fonte de boas notícias
para o mundo dos negócios. "A Lei
Geral é um passo importante", diz
Armando Monteiro Neto, presidente
da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI). "Mas não podemos parar
por aí. Ainda há muito a fazer daqui
para a frente."

Além de facilitar a abertura de novos
empreendimentos, a Lei Geral prevê
a criação da pré-empresa, entidade
com faturamento anual de até R$
36 mil que poderá obter benefícios
como a redução e a simplificação de
tributos federais, estaduais e munici-
pais (leia o quadro abaixo). A alíquo-
ta do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) das pré-empresas

deverá cair de 8%
para 0,5% sobre a
folha salarial, um
estímulo à contra-
tação de quase 13
milhões de traba-
lhadores que hoje
atuam sem carteira
assinada.

O projeto apro-
vado pelo Senado
prevê ainda a cria-
ção de um imposto
chamado Simples
Nacional, aperfei-
çoamento do atual
sistema de tribu-
tação simplificado.
O novo Simples,
que será acessível
a empresas com fa-
turamento de até
R$ 2,4 milhões por ano, vai incorpo-
rar o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) e o
Imposto sobre Serviços (ISS) aos seis
impostos federais que já fazem parte
do sistema - Imposto de Renda, Im-
posto sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI), Contribuição Social sobre
Lucro Líquido (CSLL), Contribuição
para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), Programa de Inte-
gração Social (PIS) e as contribui-
ções para o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS). As empresas
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poderão pagar os oito tributos por
meio de uma única alíquota, confor-
me o ramo de atividade, usando uma
única guia de recolhimento. Outra
mudança importante prevista na Lei
Geral é a abertura do novo Simples
aos prestadores de serviços e profis-
sionais autônomos, hoje excluídos
do sistema.

Segundo uma avaliação feita pela
Receita Federal, a aprovação da Lei
Geral implicará uma renúncia fiscal
de R$ 5,4 bilhões por ano. De acordo
com um estudo realizado pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), a Lei
Geral deverá estimular a criação de
no mínimo 1 milhão de empresas e
de 2 milhões de empregos formais
no país. Isso deverá gerar uma recei-
ta anual de cerca de R$ 10 bilhões,
mais que suficiente para compen-
sar a perda fiscal. Num cenário mais
otimista, a FGV estima que poderão
surgir até 3 milhões de novas empre-
sas e 6 milhões de vagas no mercado
formal de trabalho, o que geraria uma
receita ainda maior. Quando a ini-
ciativa privada consegue fôlego para
trabalhar, todo mundo sai ganhando.
Inclusive o Fisco. •
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