
Super Simples é questionado
na Justiça antes de vigorar
Advogado entrará com
ação no início de março
para questionar a falta
de isonomia do projeto,
que começa a vigorar
em julho; municípios
pensam em ir ao STF
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O novo regime de tributação das
micro e pequenas empresas, o
Super Simples, só entra em vigor
efetivamente no próximo dia 1º
de julho. Entretanto, já existem
dezenas de açõesnas gavetas dos
escritóriosde advocaciaesperan-
do o início de sua eficácia para
questioná-lo na Justiça. Até me-
didas judiciais preventivas têm si-
do cogitadaspor advogadose de-
vem começar a aparecer nos tri-
bunais já no começo de março.

O advogado Miguel Bechara Jr,
do Bechara Jr Advocacia, que já foi
procurado por 12 empresas dos
mais diversos setores — do quí-
mico ao têxtil — pretende ingres-
sar com um mandado de segu-
rança preventivo nas próximas
semanas. A intençãoé questionar
a falta de isonomia da nova nor-
ma, a Lei Lei Geraldas Micro e Pe-
quenas Empresas, Lei Comple-
mentar nº 123/2006, antes que ela
comece a valer. “Assim, se não
conseguirmos suspender ou mu-
dar as regras por meios judiciais
até julho, poderemos, pelo me-
nos, saber como Judiciário vai se
comportar e nos prepararmos
para quando os problemas co-
meçarem, na prática”, explica.

Bechara entende que a norma

sobre o quantoos municípios vão
perder com aimplantação do Su-
per Simples e conclui que, por
baixo, os valores devem chegar a
10% do total da arrecadação. “Os
municípios vão perder, por ano,
cerca e R$ 1,3 bilhão e as capitais,
R$ 900 milhões”, conta Luiz Fer-
nando Rodriguez, consultor jurí-
dico da entidade. Segundo ele, a
confederação está procurando
atores que tenham competência
para entrar comuma Ação Direta
de Insconstitucionalidade (ADI)
contrao SuperSimples noSupre-
mo Tribunal Federal (STF), como
partidos políticos.

Grandes empresas
Empresas maiores, que superem
o limitede R$ 2,4 milhõesde fatu-
ramento anual estabelecido pelo
Super Simples, também devem
entrar na Justiça contra a norma.
Isso porque, explica o advogado
Osmar Marsilli, do Albino Advo-
gados Associados, o novo regime
permite queas pequenasempre-
sas que participem de licitações
só comprovem sua regularidade
fiscal depois que ganharem os
processos. Mas, pela lei de licita-
ções, o empresário precisa apre-
sentar os documentos que com-
provem a regularidade no início
do processo licitatório. “Não há
isonomia aqui também, já que a
regularidade fiscalé obrigaçãode
todas, não importa o porte”, diz.
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Ana Cláudia Queiroz

fere o princípio constitucional da
isonomia em dois momentos.
Primeiro, ao excluir, como já
acontece com o atual regime do
Simples, os profissionais liberais
dos benefícios. Segundo, por es-
tabelecer diversas alíquotas dife-
renciadas para peque-
nas e microempresas,
dependendo do fatura-
mento e do número de
funcionários. “Ao fazer
isso, a norma fere a iso-
nomia que deveria ha-
verpara todasaspeque-
nas e microempresas.
Algumas menores, que
têm poucos funcionários, foram
prejudicadas pelas mudanças.
Para elas, compensará mais sair
do Simples atual e ir para os regi-
mes de lucro real ou presumido.
Ou seja, ela, que é menor e deveria
ser mais beneficiada, ficará em si-
tuação pior do que a atual, en-
quanto outra, um pouco maior,
terá vantagens no Super Simples”,
explica.

Quanto à exclusão dos profis-
sionais liberais, Bechara entende
que o argumento dos legislado-
res, de que empresas destes pro-
fissionais podem ser usadas para
maquiar funcionários irregula-
res, está equivocado. “Deveria
haver uma fiscalização mais efi-
caz e não simplesmente a exclu-
são. A Super Receita poderia vir
casada com esse projeto, já que,
com ela, a fiscalização deve ficar
maisrígida”, opina.Tambémnes-
te caso, ele entende que a isono-
mia das empresas é ferida, já que
milhares de micro e pequenas
empresas, formadas ou coman-
dadas por profissionais liberais,

não recebem os mesmos benefí-
cios que outras de porte similar.

A advogada Ana Cláudia Quei-
róz, do Maluly Jr Advogados, de-
fende o ponto de vista dos muni-
cípios eafirma que anova legisla-
ção é inconstitucional. Isso por-

que, de acordo com a
Constituição Federal,
cada unidade da Federa-
ção (União, estados e
municípios), tem inde-
pendência e deve legis-
lar sobre suas regras tri-
butárias — o Super Sim-
ples estabeleceu alíquo-
tasigualitárias paraoISS

municipal. “Ao estabelecer as
mesmas alíquotas para todos os
municípios,a leiferediretamente
a Constituição. Cadaunidade de-
ve escolher a sua alíquota, depen-
dendo de seu interesse”, diz.

Ana Cláudia cita como exem-
plo municípios que fixaram alí-
quotas menores para setores co-
mo o de informática com o objeti-
vo decriar centros deindústrias e
empresas em seu território e, ago-
ra, podem perder empresários
que se enquadram nas determi-
nações do Super Simples mas não
querem aderir a ele por serem
prejudicados em comparação às
circunstâncias atuais. A advoga-
da afirma que, dependendo do
montante a mais que tivessem de
recolher para entrar no Super
Simples ou ir para outro regime,
as empresas acabarão deixando
os municípios, especialmente os
pequenos, que tinham como úni-
ca formade trazer empresasa alí-
quota reduzida.

A Confederação Nacional dos
Municípios (CNM) fez um estudo
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