
 

 
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2017.  
AJUR/SIGRAF/RJ. 
Circular nº. 234/2017. 
Assunto: Informativo Micro e Pequena Empresa. 

Prezado Associado, 

Segue para conhecimento, em anexo, o Informativo MPE edição nº 29, de 08.DEZ.2017, elaborado 
pela Confederação Nacional da Indústria - CNI, Conselho Temático da Micro e Pequena 
Empresa – COMPEM. 

Atenciosamente, 

DEPTº.JURÍDICO. 
Sistema SIGRAF / ABIGRAF-RJ 

 

Informamos que nossas circulares são publicadas diariamente no site: www.sigraf.org.br 

 
 
 

http://www.sigraf.org.br/
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Câmara aprova Refis das Micro e 
Pequenas Empresas 
 

O Plenário da Câmara dos 

de substitutivo apresentado pelo deputado Otávio Leite (PSDB/RJ), o projeto de lei complementar 

(PLP) 171/2015, que estende aos optantes do Simples as condições oferecidas aos demais 

contribuintes no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT  Lei 13.496/2017). 

 

O PLP 171, ao corrigir tratamento desfavorecido conferido às Micro e Pequenas Empresas quando 

da instituição do PERT, determina que fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária 

das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (PERT-SN). 

 

Os optantes do PERT-SN deverão pagar, a título de entrada, no mínimo 5% da dívida em até 5 

parcelas mensais e sucessivas e então quitar o restante dos débitos escolhendo entre 3 modalidades 

de pagamento, todas com reduções de multas, juros e encargos legais, inclusive honorários 

advocatícios.  

 

A parcela mínima de cada prestação será de R$ 300,00, exceto no caso dos MEI, cujo valor será 

definido pelo CGSN. Os optantes do Simples terão 90 dias, contados a partir da entrada em vigor da 

Lei, para aderir ao Programa.  Poderão ser parcelados os débitos vencidos até a competência do mês 

de novembro de 2017. 

 

Como é notório, a base empresarial do País é constituída de micro e pequenas empresas, sendo, pois, 

grande empregadora de mão de obra. O Simples é o grande responsável pelo aumento significativo 

da taxa de formalização da população brasileira e pela inclusão econômica e social dos pequenos 

empreendedores. É responsável ainda pela maior longevidade desses negócios. Levando em conta 

o grave momento econômico, a aprovação dessa matéria é medida imprescindível para a 

regularização tributária e fiscal desses negócios. O projeto segue para o Senado Federal. 

 

 

Fonte: Novidades Legislativas - Ano 20 - Nº 085 -  06 de dezembro de 2017 
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Relatório sobre Simples Nacional recomenda 
aperfeiçoamento do sistema 
 
Desde que foi lançado, há dez anos, o Simples Nacional facilitou a vida dos pequenos empresários 

contribuintes, removeu obstáculos, combateu a informalidade e ajudou a gerar 11 milhões de 

empregos formais. O sucesso do regime tributário, no entanto, não o livra da necessidade de 

evolução. A conclusão é do relatório do senador José Pimentel (PT-CE) aprovado nesta terça-feira (5) 

pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). 

 

José Pimentel defendeu a aprovação do PL 341/2017, em tramitação na Câmara dos Deputados, que 

promove alterações nas regras do sistema. A proposta estende, por exemplo, o acesso a programas 

de incentivo à exportação para as micro e às pequenas empresas. Além disso, reajusta as faixas de 

faturamento do Simples Nacional pela variação do IPCA. 

 

Criado pela Lei Complementar 123/2006, o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) 

permite que oito tributos - seis federais, um estadual e um municipal - sejam pagos de forma 

simplificada, em uma única guia de recolhimento e na mesma data de vencimento. 

 

Após efetuado o pagamento, o sistema da Receita Federal se encarrega de fazer a partilha da 
arrecadação com os entes federados, conforme os percentuais destinados a cada um e estabelecidos 
em lei. A partir de janeiro de 2018, com a aprovação da LC 155/2016, o limite anual de receita será 
elevado para que o Simples passe a abranger empresas com receita bruta de até R$ 4,8 milhões. 

 

Para íntegra: https://goo.gl/yCkmC7 
5 de dezembro de 2017 --- Fonte: Senado Federal 

 

A força das fintechs no Brasil 
 
Se tem uma coisa que a crise econômica dos últimos anos ajudou foi no crescimento das fintechs, startups 
que atuam na área financeira. Para se ter uma ideia, o número de inscritos na Associação Brasileira de 
Fintech (ABFintech) cresceu mais de seis vezes. A organização foi criada em 2016, quando tinha 50 
associados e agora, um ano depois, já tem 320. Aqui no Brasil, as startups desse setor ainda estão buscando 
espaço, mas estão ganhando força por oferecerem soluções, em geral, mais baratas e acessíveis. 
 
Segundo os diretores da ABFintehc, Paulo Deitos e Mathias Fischer, a maior barreira no Brasil é a regulação. 

izem. 
 
Ainda segundo a Associação, regulação é fundamental para garantir a segurança na atuação das fintechs. 
Afinal, muitas instituições financeiras realizariam parcerias com fintechs somente se a área de atuação 
estivesse regulada ou autorizada pelos órgãos responsáveis. No Brasil, os produtos que mais atraem o 
consumidor são investimentos, crédito, câmbio e seguros. 
 
Para íntegra: https://goo.gl/9iKpQM 
3 de dezembro de 2017  Fonte: G1 
 

 
 

http://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao;jsessionid=CED471E3927A539A983DAE24461BAB72?0&reuniao=6112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm
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Google libera criação gratuita de sites para micro e 
pequenas empresas 
 
O Google expandiu nesta quarta-feira (29) seu programa para micro e pequenas empresas, que passou a 
permitir que essas companhias criem páginas na internet gratuitamente e puliquem informações sobre o 
negócio que apareçam diretamente nos resultados da busca. 
 
As duas novas funções foram adicionadas ao Google Meu Negócio, uma plataforma que reúne informações 
sobre um estabelecimento comercial para apresentá-las tanto na ferramenta de pesquisas na internet 
quanto no serviço de mapas. 
 
O intuito do Google ao criar uma presença digital para PMEs é ampliar o possível mercado consumidor de 
seus produtos de publicidade. Tanto é que uma das áreas do Meu Negócio é chamada de Adwords Express, 
que replica de forma simplificada a contratação de anúncios na ferramenta de buscas do Google. 
 
A partir de agora, a criação de sites será uma nova opção do Meu Negócio. Todos essas páginas são 

-
hospedagem das páginas é gratuita porque o domínio pertence ao Google. 
 
 outra ferramenta incluída no Meu Negócio é a possibilidade de as PMEs publicarem posts, que serão 
exibidos na busca do Google. Podem ser novidades sobre o negócio, ofertas de produtos ou promoções. Na 
prática, essas publicações podem funcionar como anúncios gratuitos. 

 
Para íntegra: https://goo.gl/Pc7VXn 
30 de novembro de 2017  Fonte: G1 
 
 
 

PR: Assembleia aprova projeto que aumenta impostos para micro 

e pequenas empresas 
   

A Assembleia Legislativa aprovou, na tarde desta segunda-feira (4), o projeto de lei 557/2017, que 

altera as faixas de tributação do ICMS para micro e pequenas empresas paranaenses. A proposta, 

elaborada pelo governo do Estado, recebeu 36 votos favoráveis e 13 contrários. No entendimento 

da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), a nova tabela prevista no projeto representa aumento 

de impostos para boa parte das empresas, em alguns casos chegando a até 58%. 

 

Segundo o governo, a proposta seria apenas uma adequação ao que está previsto na legislação que 

rege o Simples Nacional e não haveria elevação de carga tributária. O presidente da Fiep, Edson 

Campagnolo, lembra que nas últimas semanas, baseada em estudos técnicos realizados por seu 

Núcleo Tributário, a entidade se posicionou pedindo que fosse inserido no projeto um dispositivo 

que garantisse o não aumento de impostos.  

 

O presidente da Fiep também afirma que houve falta de transparência na tramitação do projeto, já 

que o governo não disponibilizou dados suficientes para que fossem feitos cálculos precisos sobre 

o impacto das mudanças.  

a possibilidade de aumento de impostos é real e as empresas não poderão arcar com isso, 

 

 

Para íntegra: https://goo.gl/3M2At4 

4 de dezembro de 2017  Fonte: FIEP 
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Sublimites para ICMS no Simples Nacional vigentes em 
2018 
 
 
Informamos que, para o ano-calendário 2018, vigorarão os seguintes sublimites para efeito de 

recolhimento de ICMS e ISS no Simples Nacional: 

 

    R$ 1.800.000,00: Acre, Amapá e Roraima (adotados por Decretos Estaduais) 

 

    R$ 3.600.000,00: demais Estados e Distrito Federal (obrigatórios) 

 

Fonte: Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional  
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