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Resumo 

 

O presente trabalho tem por objeto a avaliação da natureza jurídica do Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte, instituído no âmbito do Simples Nacional, por meio da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, especialmente no que diz respeito à sua 

caracterização como um verdadeiro tributo ou um regime especial de arrecadação tributária. 

O trabalho é dividido em quatro partes. Na primeira parte é feita uma análise da 

competência legislativa em matéria tributária à luz da Constituição Federal de 1988, assim 

como da competência para a instituição do Simples Nacional; na segunda parte avaliaremos 

os enunciados da Lei Complementar nº 123/06, de forma a segregar os principais aspectos 

legais do instituto em análise; na terceira parte, partindo das análises feitas anteriormente, 

construiremos as normas jurídicas pertinentes ao Simples Nacional, utilizando-nos dos 

estudos da Regra-Matriz de Incidência; por fim, na quarta parte será feita uma análise 

sistemática das normas jurídicas por nós construídas na parte anterior, de forma a buscarmos a 

resposta para a hipótese proposta. 

 

Palavras-chave: Direito Tributário; Simples Nacional; Natureza Jurídica; Regra-Matriz de 

Incidência. 



Abstract 

 

The present work aims at evaluating the legal nature of the Especial Regime of 

Unified Taxes and Contributions Collection due by Micro Companies and Small Companies, 

established under the Simples Nacional, through Supplementary Law 123, of December 14, 

2006, especially in connection with its typifying as a tax or an especial regime for tax 

collection. 

The work is divided into four parts. The first part is an analysis of the legislative 

competence in tax matters under the 1988 Brazilian Federal Constitution, as well as the 

competence for the establishment of the Simples Nacional; the second part will evaluate the 

legal statements of Supplementary Law 123/06, in order to segregate the main legal aspects of 

the institute in matter; in the third part, based on the analysis done previously, we will build 

the legal rules relevant to the Simples Nacional, using the studies of Matrix-Rules of 

Incidence; finally, the fourth part will be a systematic analysis of the legal rules which were 

previously constructed, in order to seek the answer to the hypothesis proposed. 

 

Keywords: Tax Law; Simples Nacional; Legal Nature; Matrix-Rule of Incidence. 
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Introdução 

 

Já não é novidade que a carga tributária brasileira é um forte oponente ao 

exercício das atividades empresariais, representando um grande custo para as empresas. Com 

efeito, se por um lado a tributação é necessária para a arrecadação de fundos para o 

desempenho das atividades estatais, por outro lado quando posta em patamares elevados, se 

torna prejudicial ao desempenho das atividades particulares, com reflexos negativos também 

aos consumidores de bens e serviços. 

Para ilustrar tal situação, apontamos que entre os anos de 2001 e 2013 a 

arrecadação tributária teve forte crescimento, partindo de montante equivalente a 30,81% do 

PIB para 36,42% do PIB1. Assim, apesar de haver uma nítida elevação da arrecadação, 

aumentando as receitas públicas, é de se ter em mente que tal aumento vem diretamente do 

patrimônio dos particulares expropriado pela tributação, nisso incluídas as empresas e, 

indiretamente, dos consumidores. 

Contudo, considerando que grande parcela destes tributos incide sobre o consumo, 

o aumento da carga tributária acaba por ser repassado aos consumidores diretamente no preço 

dos bens e serviços por eles consumidos. Assim, apesar de a elevação da tributação ser 

sentida, num primeiro momento, pelo consumidor, é certo que também é sentido pelas 

empresas que deverão tomar a decisão de adequar seus preços à carga tributária, reduzindo 

sua margem de lucro para manter a competitividade ou aumentar seus preços, repassando tal 

ônus aos clientes, e assumindo o risco de perdê-los. 

É certo que, de uma forma ou de outra, o aumento da carga tributária acaba por 

impactar a todos os agentes econômicos (uns mais negativamente do que outros). 

Outro ponto relevante que muitas vezes acaba por ser esquecido em debates sobre 

o custo tributário está ligado à pluralidade de legislações tributárias à que os contribuintes se 

sujeitam, em decorrência da pluralidade de competências tributárias, distribuídas às diversas 

esferas de governo. Com efeito, além de ser necessário cumprir com a obrigação de pagar 

tributos à União, não raramente uma mesma empresa também se sujeita à tributação dos 

Estados ou Municípios, ou mesmo pelos três simultaneamente, sujeitando-se também a uma 

séria de deveres instrumentais (ou como a legislação costuma denominar, obrigações 

acessórias) inerentes a cada tributo. 

                                                           
1https://www.ibpt.org.br/img/uploads/novelty/estudo/1443/20131218asscomEstudoEvolucaodacargatributariabra
sileiraPrevisaopara2013.pdf  
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Assim, além da elevada carga tributária brasileira, as empresas devem observar as 

diversas legislações e normas complementares, assim como os diversos deveres instrumentais 

postos por cada um destes entes tributante, o que acaba por impor um elevado custo de 

conformidade à tributação (compliance)2. Nessa medida, temos de um lado os tributos, que 

devem respeitar a capacidade contributiva, onde, em linhas bem singelas, quem tem mais 

capacidade deverá contribuir mais do que aqueles com menor capacidade, noutro lado, temos 

que na prática o ônus tributário (direto e indireto) acaba por impor um ônus maior em alguns 

do que em outros. 

Nesse cenário, podemos concluir, mesmo que preliminarmente, que as empresas 

com maior poder econômico terão maiores chances de manter suas atividades em face do 

cenário tributário brasileiro do que aquelas com poder econômico diminuto. Esta singela 

conclusão decorre do fato de que tais grandes empresas possuem maior capacidade para arcar 

com os custos tributários brasileiros (tributos e custos de conformidade), ao par que as 

empresas menores não raramente sofrem para conseguir manter um preço competitivo e uma 

margem de lucro razoável para se sustentar frente aos custos tributários. 

Mas, se de um lado, a Constituição Federal de 1988 apresenta um farto feixe de 

competências tributárias, por outro lado, também apresenta forte preocupação com o 

desenvolvimento econômico nacional, buscando em especial o fomento das microempresas e 

pequenas empresas. Para tanto, o texto constitucional apresenta diversos dispositivo de 

conteúdo programático buscando eliminar distorções concorrenciais postas pelo mercado, 

assim como decorrentes de fatores tributários. 

Aqui se insere o regime especial de arrecadação tributária unificada do Simples 

Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. No âmbito 

deste regime, entre as diversas facilidades concedidas às microempresas e empresas de 

pequeno porte, encontra-se a arrecadação unificada de diversos impostos e contribuições de 

competência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, assim como a unificação de 

cadastro de contribuintes e de deveres instrumentais necessários para a conformidade à 

tributação. 

Com efeito, a Lei Complementar nº 123/06 trouxe uma poderosa ferramenta para 

garantir a competitividade das microempresas e empresas de pequeno porte, reduzindo 

drasticamente a complexidade da conformidade à tributação e, reflexamente, os custos 

tributários para estas empresas. Sim, pois este regime possibilita que uma empresa que 
                                                           

2
 Compliance diz respeito à observância e cumprimento da legislação tributária, tanto em relação à obrigação 

principal como aos deveres instrumentais. 
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poderia se sujeitar a até seis tributos e, portanto, seis deveres instrumentais a eles inerentes e, 

ainda, a uma infinidade de normas correlatas, observe um único dever instrumental e um 

único recolhimento. 

Tamanha foi recepção do Simples Nacional que no ano de 2008 foram 

arrecadados em torno de R$ 24.187,71 milhões no âmbito do regime especial de arrecadação 

unificada, passando para R$ 61.982,68 milhões no ano de 20143. 

Em que pese o grande sucesso do Simples Nacional, é certo que se trata de figura 

demasiadamente jovem na experiência jurídica brasileira, tendo recebido previsão 

constitucional por meio da Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, e 

efetivamente instituído por meio da Lei Complementar nº 123/06. Assim como não poderia 

deixar de ser, tal como ocorre com institutos jurídicos centenários, o Simples Nacional não 

escapa da mira dos vastos embates acadêmicos da ciência do direito. 

Dentre os debates que circundam este instituto, ao longo do curso de 

Especialização em Direito Tributário da COGEAE (2013-2014), nos foi proposto avaliar sua 

natureza jurídica sob diversos enfoques, sem, contudo, se chegar a um consenso, tanto por 

parte dos discentes como dos docentes. 

No decorrer debates acadêmicos, foi possível verificar a existência de duas fortes 

correntes acerca da natureza jurídica do Simples Nacional, a primeira defende se tratar de um 

novo tributo e a segunda defende se tratar de um regime especial de apuração e recolhimento 

de tributos. 

Nesse contexto, considerando a polêmica existente em torno do Simples Nacional, 

especialmente no que se refere ao denominado “Regime Especial Unificado de Arrecadação 

de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 

Simples Nacional” (artigo 12 da Lei Complementar nº 123/-6), nos propomos a estudar sua 

natureza jurídica. 

Para tanto: (a) deveremos contextualizar o Simples Nacional dentro das 

competências legislativas instituídas pelas Constituição Federal de 1988; (b) avaliaremos os 

principais aspectos da Lei Complementar nº 123/06, separando os principais enunciados 

legais que nos auxiliarão em nossas análises; (c) à luz da teoria da Regra Matriz de Incidência, 

construiremos a normas jurídicas aplicáveis ao Simples Nacional; e (d) ao final, avaliaremos 

                                                           

3
 Resumo da arrecadação 2007 a 2015. 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/estatisticaArrecadacao/Resumo_da_Arrecadacao
_2007_a_2015_MAIO.xls  
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tais normas jurídicas à luz do ordenamento jurídico, a fim de atestarmos a natureza jurídica do 

Simples Nacional, especialmente se é um tributo ou um regime especial e por que. 

Por meio da presente análise, espera-se contribuir para a evolução dos estudos 

desta figura jurídica que vem ganhando força e notoriedade. 
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Capítulo 1. A Competência Tributária para a Instituição de Regime Unificado de 

Arrecadação 

 

1.1. A Competência Tributária à Luz da Constituição Federal de 1988 

 

Inicialmente, rememoramos que, em conformidade com as lições de Paulo de 

Barros Carvalho4, o direito positivo e a Ciência do Direito possuem dois corpos de linguagem 

distintos, tendo cada qual seu próprio tipo de organização lógica.  

Em apertada síntese, temos que o direito positivo é um complexo de normas 

jurídicas válidas num determinado Estado, voltada à disciplina das relações humanas 

intersubjetivas. Já a Ciência do Direito é um corpo de linguagem que busca descrever dito 

enredo normativo, ordenando-o, declarando sua hierarquia, descrevendo sua estrutura lógica e 

oferecendo seus conteúdos de significação. 

Considerando o escopo da análise que nos propusemos a fazer no presente estudo, 

não há dúvidas de que aqui desenvolvemos um trabalho típico da Ciência do Direito, com o 

intuito de avaliar as disposições do ordenamento jurídico, ordenando-as em estruturas lógicas, 

a fim de buscarmos uma definição da natureza jurídica do Simples Nacional. Assim, como 

não poderia deixar de ser, nos basearemos nos enunciados prescritivos de direito positivo do 

ordenamento jurídico vigente, tomando como ponto de partida a Constituição Federal. 

Há de se ter em mente que o direito positivo deve ser contextualizado, de forma 

que análise de suas regras deverá se dar em face de determinado contexto legal. A esse 

respeito, rememoramos que ordenamento jurídico brasileiro é hierarquicamente estruturado, 

ordenando-se de forma escalonada, tendo a Constituição Federal como ponto máximo, da qual 

irradiam normas e diretrizes básicas a serem obedecidas por todas as normas 

infraconstitucionais. Em suma, a Constituição Federal é o fundamento máximo do 

ordenamento jurídico. 

Conforme leciona Aurora Tomazini de Carvalho5, em linha com a doutrina de 

Hans Kelsen, o sistema jurídico é hierarquicamente escalonado, partindo de uma norma 

hipotética fundamental que fundamenta a Constituição, que por sua vez fundamenta outras 

normas infraconstitucionais, as quais fundamentam outras normas de hierarquia inferior, e 

                                                           

4
 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 1 

5
 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito (o constructivismo lógico-semântico). 2ª 

ed. São Paulo: Noeses, 2011. p. 718-719 
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assim por diante. Assim, cada norma deriva de outra hierarquicamente superior, na medida 

em que esta disciplina a sua produção e seu conteúdo. 

Em relação à organização do ordenamento jurídico, trazemos à baila as sempre 

atuais palavras de Hans Kelsen6: 

A norma que determina a criação de outra norma é a norma superior, e a norma 
criada segundo essa regulamentação é a inferior. A ordem jurídica, especialmente a 
ordem jurídica cuja personificação é o Estado, é, portanto, não um sistema de 
normas coordenadas entre si, que se acham, por assim dizer, lado a lado, no mesmo 
nível, mas uma hierarquia de diferentes níveis de normas. A unidade dessas normas 
é constituída pelo fato de que a criação de uma norma – a inferior – é determinada 
por outra – a superior – cuja criação é determinada por outra norma ainda mais 
superior, e de que esse regressus é finalizado por uma norma fundamental, a mais 
superior, que, sendo o fundamento supremo de validade da ordem jurídica inteira, 
constitui a sua unidade. 

Em vista da extrema importância da Constituição Federal dentro do ordenamento 

jurídico pátrio, qualquer análise legal deverá tomá-la como ponto de partida, ainda mais no 

que tange matérias tributárias, acerca das quais o texto constitucional pátrio apresenta um 

vasto feixe de enunciados instituidores de uma extensa e rígida disciplina normativa. 

Nesse sentido, destacam-se as lições de José Eduardo Soares de Melo7, que bem 

pontua a importância da Constituição Federal no sistema tributário brasileiro: 

Dispõe a Constituição sobre as espécies tributárias (impostos, taxas, contribuições 
de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais); estabelece as 
competências das pessoas jurídicas de Direito público para promover a sua 
instituição, de conformidade com específicas materialidades; contempla princípios 
genéricos e peculiares para a aplicação das normas tributárias; além de tratar da 
previsão de diplomas (lei complementar, lei ordinária, medida provisória, convênios 
e resoluções) para sua implementação e operacionalização. 
Depreende-se que o Direito tributário possui efetiva dignidade constitucional devido 
ao significado, peculiar e minucioso tratamento que lhe foi conferido pelo 
constituinte, o que tem o condão de revelar sua considerável importância no 
ordenamento jurídico, pela circunstância especial de, por um lado, representar fonte 
de receita para o Poder Público e, de outro, acarretar ingerência no patrimônio dos 
particulares. 
A Constituição contém conceitos e diretrizes básicas que devem ser rigorosamente 
obedecidas por todos seus destinatários e perseguidas até suas últimas 
conseqüências, sendo inadmissível ao intérprete e aplicados do Direito tomas como 
ponto de partida norma infraconstitucional (a lei, ou o regulamento), uma vez que 
esta deve estar sempre fundamentada em norma de escalão superior (como se 
categoriza a Constituição). 

Nesse contexto, conforme leciona Paulo de Barros Carvalho8, dentre as diversas 

faculdades legislativas estabelecidas pela Constituição Federal, está aquela para editar normas 

que disciplinem a matéria tributária, dispondo desde a incidência da norma jurídica tributária 

                                                           
6 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luís Carlos Borges. 2ª ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1991. p. 129 
7
 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário. 7º ed. São Paulo: Dialética, 2007. p. 12-13 

8 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. p. 234 
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até os deveres instrumentais. Essa faculdade legislativa relativa à matéria tributária se 

denomina competência tributária. 

Nesse sentido, adotamos a definição de competência tributária de Paulo de Barros 

Carvalho9, para quem: 

A competência tributária, em síntese, é uma das parcelas entre as prerrogativas 
legiferantes de que são portadoras as pessoa políticas, consubstanciada na 
possibilidade de legislar para a produção de normas jurídicas sobre tributos. 

A esse respeito, leciona Roque Antonio Carrazza10 que a competência tributária 

abrange a aptidão para criar tributos in abstracto, por meio da produção de normas jurídicas 

tributárias, indicando sua hipótese de incidência, sujeitos ativo e passivo da relação jurídico-

tributária, base de cálculo e alíquota, ao que denominaremos de competência tributária em 

sentido estrito. No âmbito desta competência se inserem também a aptidão para, além de 

instituir o tributo, majorá-lo, reduzi-lo ou mesmo suprimi-lo. Dentro da competência tributária 

há também a aptidão para instituir outras normas relacionadas à fiscalização e arrecadação 

tributária, pertinentes aos denominados deveres instrumentais. 

Ressaltamos que a competência tributária se insere na atividade financeira do 

estado que, segundo José Souto Maior Borges11: 

[...] consiste, em síntese, na criação, obtenção, gestão e dispêndio de dinheiro 
público para a execução de serviços afetos ao Estado, é considerada por muitos 
como o exercício de uma função meramente instrumental, ou de natureza adjetiva 
(atividade-meio), distinta das atividades substantivas do Estado, que visam 
diretamente a satisfação de certas necessidades sociais, tais como educação, saúde, 
construção de obras públicas, estradas, etc. 
As atividades instrumentais ou adjetivas atuam como um instrumento ou meio para a 
execução dessas outras atividades através das quais se realizam diretamente as 
políticas executivas do governo. A existência de meios financeiros é condição sine 

qua non para o exercício regular das atribuições específicas do Estado (adequação 
dos meios aos fins estatais). Entre atividade financeira e prestação de serviços 
públicos, constata-se uma relação de meios para fins. 

A obtenção de recursos para o exercício das atividades estatais está ligada à noção 

de autonomia financeira que, segundo Tácio Lacerda Gama12, diz respeito à possibilidade dos 

entes políticos de adquirirem os recursos necessários para o desenvolvimento de suas 

atividades, especialmente suas autonomias políticas, administrativa e legislativa. Com efeito, 

a possibilidade de arrecadar fundos para o exercício das atividades estatais se trata de 

                                                           
9 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. p. 235 
10

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 27. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011. p. 533-535 
11 SOUTO MAIOR BORGES, José. Introdução ao direito financeiro. Recife: Imprensa Universitária, 1966. p. 
33 
12 GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária. Fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: 
Noeses, 2ª ed., 2013. p. 207 
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importante garantia constitucional para assegurar a forma federativa de estado, cuja supressão 

afrontaria cláusula pétrea posta no artigo 60, § 4º, I, da Constituição Federal. 

Como decorrência da forma federativa de estado, aponta Tácio Lacerda Gama13 

que a repartição de competência tributária se mostra como importante ferramenta para a 

manutenção da forma federativa de estado, permitindo que cada ente institua sua própria fonte 

de receitas públicas. 

Assim, no âmbito das atividades financeiras do estado, a Constituição Federal 

traça normas de competência tributária, conferindo às Pessoas Jurídicas de Direito Público 

Interno (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) a competência para a instituição de 

tributos, prescrevendo exaustivamente os limites em que os entes tributantes poderão exercer 

tal competência legislativa em matéria tributária. Nesse sentido, a Constituição disciplina, em 

especial nos artigos 145 a 156, assim como o artigo 195 e 239, entre diversas diretrizes em 

matéria tributária, as competências tributárias das Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno 

para instituir tributos, em consonâncias com materialidades constitucionalmente predefinidas 

(quando expressas), princípios constitucionais tributários e outras limitações. Ou seja, a 

Constituição Federal fez um desenho básico do sistema tributário nacional, o qual deverá ser 

rigorosamente observado pelo legislador infraconstitucional. 

Conforme bem pontua Tácio Lacerda Gama14, a Constituição Federal delineou e 

distribuiu entre os entes políticos a competência tributária, tomando por base os seguintes 

critérios: 

1. As competências privativas são distribuídas tomando por critério a vinculação da 

materialidade do tributo a uma atividade estatal. 

2. A competência para a instituição de tributos não-vinculados é minuciosamente 

distribuída de acordo com possíveis materialidades de tributos, divididas entre a União 

(artigo 153 – impostos), Estados/Distrito Federal (artigo 155 – impostos) e 

Municípios/Distrito Federal (artigo 156 – impostos). 

3. A competência para a instituição de tributos vinculados a uma atividade estatal é 

conferida para quem pode prestar o serviço público, exercer o poder de polícia (artigo 

145, II – taxas) ou realizar a obra pública que enseja a valorização de imóvel (artigo 

145, III – contribuição de melhoria). 

                                                           

13
 GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária. Fundamentos para uma teoria da nulidade. p. 212 

14
 GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária. Fundamentos para uma teoria da nulidade. p. 241-243 
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4. As competências exclusivas são distribuídas com base na existência ou não de 

finalidade específica, pouco importando a vinculação da materialidade a uma atividade 

estatal, ou de ter sido prevista para a incidência de impostos ou taxas. Insere-se aqui a 

competência municipal exclusiva para a instituição de contribuição para o custeio de 

iluminação pública (artigo 149-A), a competência exclusiva da União para a 

instituição de empréstimo compulsório (artigo 148) e as contribuições especiais 

(artigos 149, 174, § 4º, 195, 212, § 5º, 239, entre outros). 

5. A União recebeu, ainda, a competência concorrente para instituir impostos não 

previstos em sua competência, em casos de guerra ou de sua iminência, conforme 

disposto no artigo 154, I. 

Por fim, em respeito à rigidez das disposições constitucionais acerca da 

competência, bem como considerando o esforço que teve o legislador constitucional em 

delimitar os campos de competência tributária, bem como as limitações de seu exercício, é 

forçoso admitir que, em linha com os ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho15, tal 

prerrogativa legiferante seja dotada de indelegabilidade, irrenunciabilidade e 

incaducabilidade. 

A competência tributária é indelegável, porque a cada esfera de governo foi 

atribuída de forma rígida uma faixa de competência tributária. Admitir-se que a competência 

seria delegável a outro ente implicaria ignorar a força normativa do texto constitucional, de 

nada valendo a distribuição de competências. Outrossim, como decorrência disso, temos que a 

competência tributária é irrenunciável, pois por mais que não venha a ser exercida, sempre 

estará lá à disposição do ente público mas, mesmo assim, seu titular jamais poderá abrir mão 

dela. 

Por fim, pela incaducabilidade, o não exercício da competência tributária não 

implicará perda do direito de seu exercício futuro. Portanto, não se trata de direito sujeito a 

prazo decadencial. 

Feitos estes esclarecimentos, cumpre-nos ainda verificar a competência legislativa 

constitucionalmente estabelecida para a instituição do Simples Nacional. 

 

 

 

                                                           
15 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. p. 239 
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1.2. As Espécies Tributárias à Luz da Constituição Federal de 1988 

 

Como vimos anteriormente, a Constituição Federal confere às Pessoas Jurídicas 

de Direito Público Interno a competência para a instituição de tributos, a fim de que possam 

arrecadar fundos para o desempenho de suas atividades constitucionalmente previstas. 

Sem nos adentrarmos nas minúcias das discussões doutrinárias acerca do conceito 

de tributos, adotaremos a definição sempre atual de Geraldo Ataliba16, para quem: 

“Juridicamente defini-se tributo como obrigação jurídica pecuniária, ex lege, que 
não se constitui sanção de ato ilícito, cujo sujeito ativo é uma pessoa pública (ou 
delegado por lei desta), e cujo sujeito passivo é alguém nessa situação posto pela 
vontade da lei, obedecidos os desígnios constitucionais (explícitos ou implícitos).” 

Considerando esta definição, bem como à luz dos critérios constitucionais de 

repartição de competências tributárias apontados por Tácio Lacerda Gama17 e reproduzidos no 

tópico anterior, passemos a explorar brevemente as diferentes espécies tributárias previstas na 

Constituição Federal de 1988. 

Primeiramente, tomemos como ponto de partida o critério a vinculação da 

materialidade do tributo a uma atividade estatal. Trata-se de proposta classificatória defendida 

por Geraldo Ataliba18, segundo a qual a materialidade dos tributos pode consistir numa 

atividade do Poder Público, ou num fato alheio a qualquer atividade estatal. Assim, temos no 

primeiro caso os tributos vinculados a uma atividade estatal e no segundo caso os tributos não 

vinculados a uma atividade estatal. 

Diante destas lições, já podemos dividir os tributos em vinculados ou não 

vinculados, sendo que, dentro destas espécies há diversas outras subespécies, tendo em vista 

que o próprio artigo 145 da Constituição Federal determina que os entes federados poderão 

instituir impostos, taxas e contribuições de melhorias. Passemos a analisar cada uma destas 

subespécies, agrupando-os entre as duas principais espécies (vinculados e não vinculados). 

Com relação aos denominados tributos vinculados, estes são aqueles cuja 

materialidade é relacionada a uma atividade estatal direta ou indiretamente relacionada ao 

contribuinte, podendo ter por base de cálculo: (a) o custo da atuação estatal, em se tratando de 

tributo diretamente vinculado; ou (b) a medida dos efeitos desta atividade, na hipótese de ser 

indiretamente vinculada. 

                                                           

16
 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. p. 34 

17
 GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária. Fundamentos para uma teoria da nulidade. p. 241-243 

18
 ATALIBA, Geraldo. Hipóteses de incidência tributária. p. 130 
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No grupo dos tributos diretamente vinculados a uma atividade estatal, encontram-

se as taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a 

sua disposição (artigo 145, II). Conforme estabelece o artigo 145, § 2º, da Constituição 

Federal, a base de cálculo das taxas não poderá ser a mesma dos impostos. 

Por outro lado, temos como tributos indiretamente vinculados a uma atividade 

estatal as contribuições de melhoria decorrente de obras públicas (artigo 145, III), tendo em 

vista que sua materialidade está relacionada com a valorização imobiliária decorrente de obra 

pública. 

Por fim, como tributo não vinculado a uma atividade, temos os impostos, cuja 

materialidade se consubstancia em fato alheio a qualquer atuação estatal. Importante 

ressaltarmos que, conforme determina o artigo 167, IV, da Constituição Federal, é vedada a 

vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do 

produto da arrecadação dos impostos e outros casos pontuais, devendo, portanto, ser o 

produto de sua arrecadação destinado ao orçamento geral de seu titular. 

As competências para a instituição de impostos são rigidamente delimitadas e 

distribuídas entre a União (artigos 151, I, e 153), Estados/Distrito Federal (artigo 155) e 

Municípios/Distrito Federal (artigo 156). 

Partindo do critério da vinculação da materialidade do tributo a uma atividade 

estatal já foi possível identificar as espécies tributárias à luz dos critérios 1, 2, 3 e 5 de 

repartição tributária. 

Contudo, ainda resta avaliar a distribuição de competência tributária à luz do 

critério 4, considerando as competências exclusivas dos Municípios para a instituição de 

contribuição para o custeio de iluminação pública e da União para a instituição de 

contribuições especiais e empréstimo compulsório. 

Isso porque a Constituição Federal não se limita a conferir competências para a 

instituição de impostos, taxas e contribuições de melhoria, mas traz outras figuras cujo critério 

da vinculação da materialidade a uma atividade estatal não é suficiente por si só para 

identificá-las, de forma que se faz necessário verificar se as demais figuras apontadas 

(contribuições e empréstimo compulsório) se perfazem como espécies tributárias autônomas e 

distintas. 



17 

 

Conforme verifica Paulo Ayres Barreto19, a Constituição Federal de 1988 traz 

outros critérios que, aliados ao da vinculação da materialidade a uma atividade estatal, devem 

ser levados em considerações, em especial, a previsão de destinação do produto arrecadado ou 

de sua restituição. 

Nesse sentido, com relação às contribuições, aponta Paulo Ayres Barreto20 que 

sob o enfoque de sua materialidade, estas em nada se diferenciam com os impostos, tendo em 

vista que possuem como hipótese de incidência fato alheio a qualquer atividade estatal. 

Contudo, quando se analisa os dispositivos constitucionais de outorga de competência para a 

instituição de contribuições, seja para o custeio da iluminação pública (artigo 149-A) como as 

denominadas especiais (artigos 149, 174, § 4º, 195, 212, § 5º, 239, entre outros), verifica-se 

que se trata de tributo cuja instituição exige uma atuação estatal que não se encontra na 

materialidade do tributo, mas externa a ela. 

Com efeito, continua o Paulo Ayres Barreto, avaliar os tributos apenas com base 

em sua norma jurídica de incidência, acabaria por impossibilitar a justificativa de diversas 

disposições constitucionais. Nesse contexto é que se faz necessária a análise dos pressupostos 

para a instituição das contribuições, consubstanciados numa atuação estatal (lato sensu) em 

área constitucionalmente demarcada, o que acaba por implicar numa necessária vinculação de 

seu produto de arrecadação a esta atuação. 

É de se notar que as contribuições possuem por finalidade o custeio de uma 

determinada atividade pública que não seja um serviço público específico e divisível (já 

custeado por taxas). Com efeito, em consonância com as lições de Paulo Ayres Barreto21, 

traço característico das contribuições é se destinar ao custeio de uma atividade estatal em 

favor de um determinado grupo que dela deverá se beneficiar. 

Assim, já se nota que as contribuições, apesar de guardarem semelhança com os 

impostos quanto à materialidade não vinculada a uma atuação estatal, deles se diferenciam, 

essencialmente, quanto à vinculação do produto da arrecadação (presente e obrigatória nas 

contribuições, mas ausente e vedado nos impostos). 

Por fim, o artigo 148 da Constituição Federal confere à União a competência para 

a instituição de empréstimo compulsório para: (a) para atender a despesas extraordinárias, 

                                                           
19 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições: regime jurídico, destinação e controle. 2ª ed. São Paulo: Noeses, 
2011. p. 51-52; 56 

20
 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições: regime jurídico, destinação e controle. p. 65-66 

21
 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições: regime jurídico, destinação e controle. p. 118 
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decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; ou (b) para fazer 

frente à investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. 

A instituição do empréstimo compulsório apresenta como requisito prévio a 

calamidade pública, a guerra externa ou sua eminência, ou a necessidade de investimento 

público urgente e de relevante interesse público. Outrossim, como decorrência lógica destes 

pressupostos, temos que o produto de sua arrecadação deverá ser destinado ao seu 

cumprimento, de forma a justificar a instituição da exação. 

Note-se que a Constituição Federal não estabelece uma materialidade para os 

empréstimos compulsórios, de forma que, conforme verifica Paulo Ayres Barreto22, pode ser 

tanto vinculada, apresentando feição de taxas, como não vinculada, apresentando feição de 

impostos. 

Ainda com relação ao empréstimo compulsório, o traço mais marcante desta 

espécie tributária é a necessidade de previsão da restituição do produto de sua arrecadação, 

tendo em vista que se trata de um empréstimo. 

Conforme se verifica, em face dos critérios adotados para a outorga de 

competência tributária, a definição das espécies tributárias à luz das Constituição Federal de 

1988 não se mostra possível apenas com uma análise intranormativa da norma jurídica de 

incidência, fazendo-se, portanto, necessário avaliar outras normas, tais como as que regulam a 

instituição das exações, assim como aquelas relacionadas com a destinação do produto de sua 

arrecadação. 

Assim, em face das considerações acima tecidas, especialmente considerando as 

disposições constitucionais sobre a outorga das competências tributárias, propomos a 

classificação das espécies tributárias levando em conta, num primeiro momento, a vinculação 

da materialidade a uma atividade estatal, num segundo momento, a eventual vinculação do 

produto da arrecadação em face de sua causa de instituição e, por fim, a previsão de 

restituições destes valores. Com efeito, podemos assim dividir as espécies tributárias: 

1. Tributos Vinculados à Atividade Estatal 

a. com vinculação do produto da arrecadação e não restituíveis 

i. taxas 

ii. contribuições de melhoria 

b. com vinculação do produto da arrecadação, mas restituíveis 

i. empréstimo compulsório 
                                                           

22
 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições: regime jurídico, destinação e controle. p. 70 
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2. Tributos Não Vinculados à Atividade Estatal 

a. sem vinculação do produto da arrecadação e não restituíveis 

i. impostos 

b. com vinculação do produto da arrecadação e não restituíveis 

i. contribuições 

c. com vinculação do produto da arrecadação, mas restituíveis 

i. empréstimo compulsório 

 

1.3. Competência para a Instituição do Simples Nacional 

 

Em que pese o presente estudo ter por foco institutos de direito tributário, não se 

pode esquecer que o ordenamento jurídico é uno e indecomponível, sendo que qualquer 

análise jurídica há de respeitar o princípio da unidade sistemática, tomando-o como ponto de 

partida23. 

Justamente à luz desta constatação é que se faz importante, mesmo que 

brevemente, avaliar o Simples Nacional sob a ótica do direito econômico. Isso porque, 

partindo do artigo 3º, II, da Constituição Federal, temos que um dos objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil é justamente garantir o desenvolvimento nacional, o que se 

dá por meio do desenvolvimento da ordem econômica. 

Mais adiante, o artigo 170 estabelece que a ordem econômica é fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados diversos princípios, dentre 

os quais a livre iniciativa e livre concorrência. 

Com relação á livre iniciativa, segundo ensinam Eduardo Molan Gaban e Juliana 

Oliveira Domingues24, o sujeito é livre para realizar qualquer negócio ou exercício de 

qualquer profissão, devendo, contudo, ser avaliado em conjunto com o princípio da livre 

concorrência, o qual, segundo apontam Eduardo Molan Gaban e Juliana Oliveira Domingues 

25, trata-se de um limite à livre iniciativa, consistente num instrumento por meio do qual se 

deve orientar o exercício daquele preceito, mantendo as condições propícias para a atuação 

dos agentes econômicos. 

                                                           

23
 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. p. 14 

24
 GABAN, Eduardo Molan, DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito antitruste. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

p. 51 
25

 GABAN, Eduardo Molan, DOMINGUES, Juliana Oliveira.Direito antitruste. p. 53/54 
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Assim, temos que pela livre iniciativa e livre concorrência, a Constituição 

preconiza o desenvolvimento econômico, fomentando um mercado saudável, onde os diversos 

agentes econômicos possam desenvolver suas atividades em condições justas de 

competitividade, sem prejudicar uns aos outros. 

Contudo, num cenário econômico onde existem diversos agentes com capacidade 

econômica distinta, é certo que aqueles com maior poder econômico terão maiores chances de 

desenvolver suas atividades em relação àqueles com poder diminuto, tais como as médias e 

pequenas empresas. 

Tal situação se torna ainda mais agravada quando se leva em conta a 

complexidade do sistema tributário a que se sujeitam as empresas brasileiras, especialmente 

considerando os diversos tributos incidentes simultaneamente nas atividades econômicas, seus 

correlatos deveres instrumentais e a infinidade de legislação a ser observada. 

Sim, pois, uma única operação pode se sujeitar a diversos tributos 

simultaneamente, como por exemplo, o ICMS, IPI e PIS/COFINS na venda de um produto 

fabricado por um industrial, além dos tributos que deverão ser apurados posteriormente, como 

o IRPJ e a CSLL. Nessa mesma linha, deve-se ter em mente que cada tributo implica 

observância dos correlatos deveres instrumentais e da legislação tributária de regência26, pois 

ninguém poderá se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece (artigo 3ª da Lei de 

Introdução ás Normas de Direito Brasileiro – Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 

1942). 

A esse respeito, rememoramos que, apesar dos tributos deverem observar a 

capacidade contributiva, a carga tributária por si só já pode ocasionar efeitos nefastos nas 

atividades empresariais, visto que implica aumento de custos de produtos e serviços, 

ocasionando para a empresa um aumento de preço ou perda de margem de lucro. Igualmente, 

os demais custos de conformidade à tributação também implicam aumento de custos das 

atividades empresariais27. 

                                                           

26
 Tal observância da legislação tributária se torna ainda mais dificultosa quando se leva em consideração que, 

conforme constatado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), desde a promulgação da 
Constituição de 1988 até o ano de 2013, foram publicados no Brasil 309.147 instrumentos legislativos 
introdutores de normas tributárias, sendo 29.939 federais, 93.062 estaduais e 186.146 municipais. Tal volume de 
legislação editada equivale a uma média de 31 normas tributárias por dia ou 1,29 norma tributária por hora; 
http://www.ibpt.com.br/img/uploads/novelty/estudo/1272/NormasEditadas25AnosDaCFIBPT.pdf  
27

 A esse respeito, destacamos como exemplo o estudo intitulado “O Peso da Burocracia Tributária na Indústria 
de Transformação 2012”, no qual a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) constatou que em 
2012 foram gastos R$ 24,6 bilhões pela indústria de transformação com os custos para pagar tributos, o que 
equivale a 1,16% do faturamento do setor, impactando em 2,6% os preços dos produtos industriais. 
http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/o-peso-da-burocracia-tributaria-na-industria-de-
transformacao-2012/ 



21 

 

Nessa medida, empresas com maior capacidade econômica podem melhor 

absorver estes custos, podendo arcar com eventual redução de margem de lucro, por outro 

lado, empresas de menor porte econômico tendem a sofrer maiores impactos com os custos 

tributários, podendo inviabilizar suas atividades. 

Prevendo este desequilíbrio, a Constituição Federal traz diversos dispositivos que 

visam a proteção dos pequenos agentes econômicos, assegurando-lhes a participação na 

ordem econômica, em respeito à livre concorrência. 

Nesse contexto, destacamos o artigo 179 da Constituição Federal, que determina 

que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, deverão dispensar às microempresas e às 

empresas de pequeno porte, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela 

simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou 

pela eliminação ou redução destas por meio de lei. 

Nessa mesma linha, por meio da Emenda Constitucional nº 06, de 15 de agosto de 

1995, foi introduzido o inciso IX ao já mencionado artigo 170, estabelecendo como 

fundamento da ordem econômica o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

O que se verifica destes dispositivos é que o legislador constitucional possui uma 

forte preocupação no desenvolvimento econômico das pequenas e médias empresas, 

introduzindo no texto constitucional diversos enunciados com conteúdo programático neste 

sentido, atribuindo ao Poder Público o dever de zelar por este desenvolvimento, mantendo o 

equilíbrio concorrencial. 

Seguindo tal espírito, especialmente em consonância com o artigo 179, por meio 

da Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, foi introduzida a alínea “d” ao 

inciso III do artigo 146, o qual confere à lei complementar a competência para definir 

tratamento tributário diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de 

pequeno porto, instituindo-se regimes diferenciados em relação ao imposto sobre operações 

de circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação (ICMS), de competência estadual (artigo 155, II), das contribuições para o 

custeio da seguridade social devidas pelo empregador, da empresa e da entidade a ela 

equiparada (artigo 195, I) e para o custeio do Programa de Integração Social (PIS) e para o 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), todas de competência da 

União. 
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Complementando tal competência legislativa, o parágrafo único do artigo 146, 

também introduzido pela referida Emenda Constitucional, estabelece a possibilidade da 

mencionada lei complementar instituir um regime único de arrecadação dos impostos e 

contribuições dos entes tributantes em favor das microempresas e empresas de pequeno porte. 

Tal regime, contudo, deverá observar as seguintes condições: (a) será opcional para o 

contribuinte; (b) as condições de enquadramento poderão variar de Estado para Estado; (c) o 

recolhimento dos mencionados tributos será unificado e seu produto de arrecadação será 

imediatamente transferido para o ente de direito; e (d) a arrecadação, fiscalização e cobrança 

poderá ser compartilhada pelos entes tributantes, mediante um cadastro unificado. 

Buscando equilibrar o ônus tributário (diretos e indiretos), institui-se a 

competência para a instituição de tratamento tributário diferenciado, com a simplificação das 

obrigações e deveres tributários, com recolhimento unificado. Nota-se que a Constituição não 

conferiu a competência para a instituição de um novo tributo, mas apenas para instituir um 

tratamento diferenciado – nisso incluído o recolhimento de diversos tributos de forma 

unificada, com a posterior e imediata transferência das parcelas pertencentes a cada ente 

tributante. 

Com base neste permissivo constitucional, bem como considerando as diretrizes 

constitucionais de desenvolvimento econômico mediante o fomento às microempresas e 

pequenas empresas, foi editada a Lei Complementar nº 123/06, a qual instituiu o Simples 

Nacional, objeto do presente estudo. 

A esse respeito, destacamos o entendimento do Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Dias Toffoli28 que, em análise da constitucionalidade da vedação de empresas com 

débitos fiscais ao ingresso no Simples Nacional, com precisão avaliou a Lei Complementar nº 

123/03 à luz dos artigos 170, IX, 179 e das inovações introduzidas pela Emenda 

Constitucional nº 42/03, bem ressaltou a finalidade constitucional de fomento às atividades 

das microempresas e empresas de pequeno porte: 

O conjunto desses dispositivos constitucionais traduz, na teoria jurídica, para alguns 
autores, o chamado princípio do tratamento favorecido para microempresas e 
empresas de pequeno porte. Para além de razões jurídicas, esse princípio está 
fundado em questões econômicas e sociais ligadas à necessidade de se conferirem 
condições justas e igualitárias de competição para essas empresas. Segundo dados 
estatísticos públicos e privados, 97,5% (noventa e sete e meio por cento) das 
empresas registradas em nosso país são microempresas ou empresas de pequeno 
porte. Essas empresas geram 57% dos empregos formais e respondem por 26% da 
massa salarial total do Brasil. 

                                                           
28 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão em recurso extraordinário nº 627.453. Relator: Dias Tofolli. 
Tribunal Pleno. DJe 28/10/2014. p. 9 
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Antes de adentrarmos propriamente na análise do Simples Nacional, é importante 

se ter em mente que a investigação de sua natureza jurídica há de se pautar em todas as 

disposições constitucionais, sistemicamente consideradas, buscando harmonizar tal instituto 

com os preceitos constitucionais. 

Nesse sentido, válidas são as advertências de Roque Antonio Carrazza29, no 

sentido de que a instituição deste regime diferenciado de forma alguma poderá reprimir os 

direitos e garantias individuais dos contribuintes: 

Assim, nenhuma interpretação da Lei Complementar 123/2006 será jurídica – e, 
portanto, por boa – se fizer tabula rasa de direitos fundamentais destes 
contribuintes, como de só serem tributados na forma da Constituição Federal, 
maiormente como determinado em seus arts. 146, III, ‘d’, e parágrafo único, e 179. 

Igualmente, e não de menor relevância, destacamos que aludido regime jamais 

poderá suprimir as competências tributárias postas no texto constitucional. Isso porque, 

conforme esclarecido anteriormente, a competência tributária é um traço característico e 

fundamental para a forma federativa de estado, permitindo que cada ente institua sua própria 

fonte de receitas públicas30, representando verdadeira cláusula pétrea (artigo 60, § 4º, I) e, 

portanto, imutável. 

Com efeito, em consonância com os ensinamentos de Roque Antonio Carrazza31, 

temos que referida lei complementar não poderia impor regras de observância obrigatória para 

as pessoas políticas, sob pena de supressão dos princípios federativos e a autonomia destes 

entes. Tal vedação se torna ainda mais latente quando se considera que a competência para a 

instituição do regime unificado de arrecadação tributária foi instituída por meio de emenda 

constitucional, que é incompetente para reprimir as cláusulas pétreas postas pelo legislador 

constituinte originário. 

Considerando os direitos e garantias individuais – nisso incluídas aquelas 

pertinentes à tributação –, que se consubstanciam em verdadeiras cláusulas pétreas, bem como 

a outorga constitucional de competências – igualmente cláusula pétrea –, mas tendo em vista 

o conteúdo programático de desenvolvimento econômico, temos que o regime unificado de 

arrecadação de tributos não poderá ser nada mais do que um regime especial de arrecadação 

para incentivar as microempresas e pequenas empresas, simplificando suas obrigações 

administrativas, tributárias e previdenciárias. 

Dessa forma, à luz destas premissas, especialmente diante das limitações para a 

instituição deste regime, expressamente postas pelo artigo 146, parágrafo único, e demais 
                                                           

29
 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. p 1025 

30 GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária. Fundamentos para uma teoria da nulidade. p.212 
31

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. p 1023 
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preceitos constitucionais, é que faremos nossa investigação acerca da natureza jurídica do 

Simples Nacional, buscando averiguar se realmente foi observado o conteúdo normativo 

constitucionalmente previsto para a lei complementar. 
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Capítulo 2. O Simples Nacional na Lei Complementar nº 123/06 

 

2.1. Principais Aspectos do Simples Nacional na Lei Complementar nº 123/06 

 

Como vimos no capítulo anterior, com fundamento nas finalidades de fomento das 

atividades das microempresas e empresas de pequeno porte, especialmente considerando as 

disposições do artigo 146, inciso III, alínea “d”, e parágrafo único, e artigo 179, foi editada a 

Lei Complementar nº 123/06 cuja ementa assim assinala seu conteúdo: 

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera 
dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei 
Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. 

Evidente que por meio de seus 89 artigos e diversos anexos esta lei complementar 

introduz diversos enunciados além daqueles especificamente relacionados ao dito regime 

unificado de arrecadação tributária. Contudo, considerando o escopo do presente estudo, 

passaremos a destacar os principais enunciados que servirão de base para a construção das 

normas jurídicas que nos possibilitarão averiguar a natureza jurídica do Simples Nacional. 

Destacamos, de início, dentre as disposições preliminares deste diploma legal, os 

incisos I e II do artigo 1º, os quais determinam que este instrumento normativo estabelece 

normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que diz respeito (a) à apuração e 

recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias e (b) ao 

cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias. 

Já se percebe que o legislador complementar, em linha com as disposições 

constitucionais apontadas acima, preconiza a instituição de um regime unificado de apuração 

e arrecadação de impostos e contribuições, dentre estas àquelas destinadas ao custeio da 

Seguridade Social, assim como determina a simplificação do cumprimento dos correlatos 

deveres instrumentais (ou como a legislação os denomina, obrigações acessórias). 

Ressaltamos que as disposições preliminares apresentam outros enunciados 

relevantes no contexto do fomento das atividades econômicas das microempresas e empresas 

de pequeno porte, todavia, por uma opção didática, não os abordaremos. 
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Considerando que o artigo 179 da Constituição Federal, ao preconizar o 

tratamento favorecido às microempresas e pequenas empresas, confere à lei a prerrogativa 

para definir quais empresas se enquadrarão nestas categorias, o artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06 assim o fez: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no 
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso, desde que: 
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 
R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 
[...] 
§ 2º No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se 
refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive 
as frações de meses. 
[...] 
§ 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita 
bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês 
subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto 
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o  art. 12, para todos os 
efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9º-A, 10 e 12. 
§ 9º-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9º dar-se-ão no ano-calendário 
subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 
20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do  caput.  
§ 10. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de 
atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2o estará 
excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem 
como do regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, com efeitos 
retroativos ao início de suas atividades. 

Conforme se verifica, para o enquadramento de uma pessoa jurídica como 

microempresa ou empresa de pequeno porte adotou-se como critério o montante de receita 

bruta auferida no ano-calendário. 

A esse respeito, o artigo 3º, em seu § 1º, conceitua receita bruta para fins desta 

legislação como “o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o 

preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluindo as 

vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. 

Um ponto relevante a ser considerado no contexto do fomento das atividades das 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim como do desenvolvimento econômico 

nacional, é o § 14, introduzido pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014. Tal 

dispositivo estipula que para fins de enquadramento para o gozo do tratamento favorecido em 

questão, as pessoas jurídicas poderão auferir receitas no mercado interno até o limite de R$ 
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3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) e, adicionalmente, receitas decorrentes da 

exportação para o exterior de mercadorias ou serviços, desde que as receitas de exportação 

também não excedam os referidos limites de receita bruta anual. 

A nosso ver, trata-se de importante estímulo às atividades destas empresas, tendo 

em vista que possibilita que estas possam auferir receitas adicionais no mercado externo, 

ampliando o limite das receitas auferíveis, mas possibilitando a sua manutenção no tratamento 

especial previsto na Lei Completar nº 123/06, o que acaba por fomentar as exportações de 

bens e serviços brasileiros para o exterior. 

Por outro lado, o § 4º do artigo 3º traz um rol de empresas que não poderão se 

beneficiar do tratamento previsto nesta legislação, mesmo que aufiram receitas em montante 

que as qualifique como microempresas ou empresas de pequeno porte. Este rol é reproduzido 

no Apêndice I do presente estudo. 

Seguindo adiante, o segundo ponto que nos interessa para fins do presente estudos 

são os enunciados postos sob o Capítulo IV – Dos Tributos e Contribuições da Lei 

Complementar nº 123/06. Abrindo este capítulo, o artigo 12 estabelece a instituição do 

“Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional”. 

Nessa esteira, o artigo 13 estabelece que referido regime especial de arrecadação 

implica recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes 

tributos: (a) Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); (b) Imposto Sobre Produtos 

Industrializados (IPI); (c) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL); (d) 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); (e) Contribuição para o 

PIS/Pasep (PIS); (f) Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) para a Seguridade Social, a 

cargo da pessoa jurídica, de que trata o artigo 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 

incidentes sobre a folha de salário; (g) Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS); e (h) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 

Contudo, o parágrafo 1º deste artigo de lei traz um rol de impostos e contribuições 

não abrangidos pelo regime de especial recolhimento do Simples Nacional, o qual 

reproduzimos no Apêndice II do presente estudo. 

Da análise dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional e daqueles excluídos 

deste regime (Apêndice II), concluímos que o recolhimento unificado procura abranger os 

tributos incidentes sobre as atividades típicas de microempresas e empresas de pequeno porte 
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comerciais (ICMS) e prestadores de serviços (ISS), alcançando também sua renda (IRPJ), seu 

lucro (CSLL), suas receitas (PIS/COFINS) e sua contribuição com a previdência social em 

decorrência de possuir empregados (CPP). 

Em consonância com o artigo 16 desta lei complementar, seguindo a 

determinação constitucional do artigo 146, parágrafo único, I, o regime especial de 

arrecadação unificado é opcional para as empresas que se enquadram nas categorias de 

microempresas ou empresas de pequeno porte. 

Contudo, não são todas as microempresas ou empresas de pequeno porte que 

podem optar pelo referido regime especial. Com efeito, além das vedações ao aproveitamento 

do tratamento diferenciado arroladas no artigo 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 123/06 

(Apêndice I), o artigo 17 desta lei complementar traz um rol de hipóteses de vedação à 

microempresa ou empresa de pequeno porte a adotar o regime especial de recolhimento 

unificado do Simples Nacional, reproduzido no Apêndice III do presente estudo. 

Nesse ponto, abrimos um parêntese para ressaltar que, conforme bem pontuado 

pelo Ministro Dias Toffoli32, mesmo consideradas as vedações ao ingresso no Simples 

Nacional, observando-se a ampla gama de atividades enquadráveis no regime, resta claro que: 

[...] o legislador avançou no sentido de abarcar a maior parte da classe empresarial 
brasileira, com vista, em primeiro lugar, a implementar a justiça tributária, 
diferenciando dos demais contribuintes as microempresas e empresas de pequeno 
porte, em razão da capacidade contributiva, presumidamente menor, de tais 
empresas. 

O artigo 18 da Lei Complementar nº 123/06, traz relevantes enunciados acerca da 

forma de cálculo dos tributos devidos para fins do recolhimento unificado mensal do Simples 

Nacional. Passemos a avaliar brevemente tais disposições, a fim de extrairmos os principais 

aspectos pertinentes à base de cálculo e alíquota no âmbito do Simples Nacional. 

O caput do artigo 18 estabelece que o valor devido mensalmente pela 

microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, será determinado 

mediante aplicação das alíquotas constantes das tabelas dos Anexos I a VI desta lei 

complementar (reproduzidos por nós no Apêndice IV) sobre a receita bruta por ela auferida 

no mês. 

Para determinar qual Anexo deverá ser utilizado pela pessoa jurídica, o § 4º do 

artigo 18 determina, como regra geral, que o contribuinte deverá segregar as receitas auferidas 

                                                           
32 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão em recurso extraordinário nº 627.453. Relator: Dias Tofolli. 
Tribunal Pleno. DJe 28/10/2014. p. 12-13 
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no mês de acordo com as atividades que as geraram, sujeitando-as à tributação prevista no 

correspondente Anexo. Tal segregação pode ser sumarizada da seguinte forma:33 

Anexo Descrição Tributos Abrangidos 

I Comércio IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, CPP 

e ICMS 

II Indústria IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, CPP, 

ICMS e IPI 

III Serviços e Locação de Bens 

Móveis34 

IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, CPP 

e ISS 

IV Serviços IRPJ, CSLL, PIS/COFINS e ISS 

V Serviços IRPJ, CSLL, PIS/COFINS e CPP 

VI Serviços IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, CPP 

e ISS 

Para fins de identificação do Anexo aplicável ao caso concreto, a microempresa 

ou empresa de pequeno porte deve verificar com precisão quais são suas atividades, 

enquadrando-as no rol de atividades constantes dos parágrafos do artigo 18 desta legislação, 

conforme sumarizamos no Apêndice V35. 

Nos termos do § 1º do artigo 18 em análise, para se determinar a alíquota 

aplicável, o sujeito passivo deverá partir do montante de receita bruta acumulada nos 12 

meses anteriores ao do período de apuração, verificando a faixa de receita bruta acumulada 

em que se enquadra nos Anexos a serem aplicados (primeira coluna de cada Anexo). Uma vez 

determinada a faixa de receita bruta acumulada no Anexo a ser utilizado (linha dentro da 

primeira coluna dos Anexos), o sujeito passivo deverá aplicar as alíquotas previstas na 

respectiva linha, observando a regras específicas (parágrafos 4º-A a 14 do artigo 18) no 

sentido de determina adições ou exclusões de receitas e tributos nos cálculos do valor devido 

mensalmente, considerando a parcela devida de cada tributo. 

Calculado os valores devidos, o sujeito passivo deverá recolhê-lo por meio de 

documento único de arrecadação em banco integrante da rede arrecadadora do Simples 

Nacional, conforme determina o artigo 21 da lei Complementar nº 123/06.  

                                                           

33
 Tabela extraída de GOZZI, Alex. Das alíquotas e base de cálculo. Arts. 18 a 20. In: Halley Henares Neto 

(coord.). Comentários à lei do Supersimples. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 153, com nossas atualizações á 
luz da Lei Complementar nº 147/14. 
34

 Em relação à locação de bens móveis, o artigo 18, § 4º, V, da Lei Complementar nº 123/06, determina que 
deverá se sujeitar à tributação pelo Anexo III, deduzida a parcela referente ao ISS. 
35 Esclarecemos que referido Apêndice traz apenas um resumo geral do enquadramento das atividades, sendo que 
no caso concreto poderão ser verificadas a aplicação de exceções ou regras específicas, as quais não 
abordaremos, dado o caráter geral do presente estudo. 
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O artigo 22 da Lei Complementar nº 123/06 estabelece que o Comitê Gestor do 

Simples Nacional deverá definir o sistema de repasse do total arrecadado, inclusive encargos 

legais, para o: (a) Município ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ISS; Estado ou 

Distrito Federal, do valor correspondente ao ICMS; e (c) Instituto do Seguro Nacional 

(INSS), do valor correspondente à Contribuição para manutenção da Seguridade Social. 

Ressaltamos que, nos termos do artigo 146, parágrafo único, III, da Constituição 

Federal, a “distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados 

será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento”. Nessa medida a competência 

outorgada ao Comitê Gestor do Simples Nacional se limita a definir a operacionalização da 

transferência do produto arrecadado aos respectivos titulares, devendo, contudo, ser tal 

transferência integral e imediata após a arrecadação. 

É de se notar que referido dispositivo não faz alusão a repasse de parcela do 

produto da arrecadação para a União, de forma que podemos concluir que esta será 

responsável pela arrecadação no âmbito do Simples Nacional, cabendo-lhe realizar os 

repasses apontados acima, mantendo para si a parcela que lhe compete. 

Por fim, apontamos que, nos termos do artigo 41 da lei complementar em estudo, 

os processos judiciais relativos aos tributos abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados 

em face da União, que será representada em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, bem como os créditos tributários decorrentes da sistemática de apuração em 

comento serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

Percebe-se que, como regra geral, no âmbito do Simples Nacional, a União será 

autora das ações exacionais e ré nas ações antiexacionais proposta pelos suspeitos passivos, 

mesmo que envolvam tributos que não se encontrem sob sua competência tributária (ICMS e 

ISS), atuando em relação a estes com auxílio dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

conforme o caso. 

Ressaltamos que, mediante convênio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

poderá delegar aos Estados e Municípios a inscrição em dívida ativa estadual e municipal e a 

cobrança judicial dos tributos estaduais e municipais. Note que se trata da delegação de uma 

competência que, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, é originalmente da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

Destacamos também que a capacidade processual da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional para figurar nas ações relacionadas ao Simples Nacional não alcançam: (i) 
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mandados de segurança nos quais se impugnem atos de autoridade coatora pertencente a 

Estado, Distrito Federal ou Município; (ii) as ações que tratem exclusivamente de tributos de 

competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, as quais serão propostas em 

face desses entes federativos, representados em juízo por suas respectivas procuradorias; (iii) 

as ações promovidas na hipótese de celebração do mencionado convênio; (iv) o crédito 

tributário decorrente de auto de infração lavrado exclusivamente em face de descumprimento 

de dever instrumental junto à administração tributária perante a qual deveria ter sido 

cumprida; e (v) quando relacionado a microempreendedor individual, cujo regime de 

recolhimento tributário é regulamentado pelo artigo 18-A, § 3º, V, da Lei Complementar nº 

123/06. 

Em suma, no âmbito do Simples Nacional, a União, por meio da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional, terá capacidade processual, tanto ativa (autor) como passiva (ré), 

para figurar em lides envolvendo o regime especial de recolhimento unificado. 

Estas são as regras gerais do Simples Nacional, as quais nos servirão para a 

investigação ora proposta. É certo que a Lei Complementar nº 123/06 apresenta diversos 

outros enunciados a partir dos quais seria possível a construção de inúmeras normas jurídicas, 

todavia, dada a limitação de escopo que nos propusemos, não nos aprofundaremos mais nas 

disposições legais deste diploma legal. 
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Capítulo 3. As Normas Jurídicas Pertinentes ao Simples Nacional 

 

À luz dos enunciados apontados no Capítulo anterior, buscaremos construir 

normas jurídicas que nos auxiliarão na investigação proposta. Contudo, primeiramente 

faremos uma digressão acerca do instituto da norma jurídica no âmbito da teoria geral do 

direito e de sua estruturação lógica por meio da Regra-Matriz de Incidência. 

 

3.1. Considerações Sobre a Norma Jurídica 

 

Consoante as lições de Paulo de Barros Carvalho36, o direito positivo é um 

complexo de normas jurídicas voltada à disciplina do comportamento humano, dirigindo a 

uma finalidade tida como valiosa em determinado momento histórico37. Contudo, o direito 

não consegue atingir diretamente o comportamento humano, de forma que aludida disciplina 

se dá por meio da indução coercitiva de comportamentos posta pelas normas jurídicas. 

Assim, por meio de textos de direito positivo, produzidos por agentes competentes 

eleitos pelo próprio ordenamento jurídico, são produzidos enunciados prescritivos de 

condutos, a partir dos quais os intérpretes extraem conteúdos de significação denominados de 

normas jurídicas. 

Sem nos adentrarmos nas minúcias dos estudos acerca da norma jurídica, 

podemos defini-la como um comando imperativo, construído a partir da leitura dos textos de 

direito positivo, cuja função é regular condutas sociais, buscando estabelecer um dever ser do 

mundo social ao qual pertence. Assim, por meio de modais deônticos, expressos em 

permissões, proibições e obrigações, as normas jurídicas visam regulamentar a conduta das 

pessoas inseridas em seu alcance. 

Nesse sentido, a norma jurídica apresenta uma estrutura hipotético-condicional 

básica, composta por um antecedente e por um consequente, onde dada a ocorrência do fato 

previsto no antecedente, deverá ser o quanto previsto no consequente. No antecedente 

encontramos uma hipótese descritiva de um fato, a qual se realizada no mundo fenomênico 

por um sujeito, ensejará uma consequência prescrita no consequente da norma jurídica, ou 

seja, realizado um determinado fato descrito no antecedente, irromperá a relação jurídica 

prescrita no consequente. 

                                                           
36 CARVALHO Paulo de Barros. Curso de direito tributário. p. 2 
37 IVO, Gabriel. Norma jurídica: produção e controle. São Paulo: Noeses, 2006. p. XXV 
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Por tal razão é que também se denomina o antecedente de descritor e o 

consequente de prescritor, pois o primeiro descreve um fato e o segundo prescreve uma 

relação. 

Em suma, podemos estruturar a norma jurídica da forma abaixo, onde temos a 

“H” como a hipótese prevista no antecedente, “→” como um dever ser neutro e o “C” como a 

relação jurídica prescrita no consequente normativo, onde encontramos uma conduta 

consubstanciada numa permissão, proibição ou obrigação. Portanto, dada a ocorrência de “H”, 

deve ser (“→”) “C”. 

{H→C} 

Outra questão de extrema relevância para o estudo da norma jurídica é que esta 

possui como principal atributo a coercitividade. 

A esse respeito, rememoramos as lições de Hans Kelsen38 no sentido de que o 

direito é uma ordem coercitiva, de forma que suas normas instituem coações aplicáveis 

àqueles que resistem à sua efetivação, reagindo contra condutas indesejáveis. É certo, todavia, 

que o uso da coação se justifica apenas quando a efetivação do direito encontra resistência. 

Com efeito, conforme aponta Aurora Tomazini de Carvalho39, o ser jurídico da 

norma significa ter coercitividade, que se traduz num mecanismo, posto pelo direito, para se 

exigir o cumprimento das condutas nela prescritas, por meio do uso da força estatal. É dizer, a 

norma jurídica se diferencia de outras normas, pois o cumprimento de suas prescrições pode 

ser imposto por meio do uso da força (coerção). 

Assim, temos que o legítimo uso da força coercitiva (sanção) confere efetividade 

às normas jurídicas, pois acaba por impor o seu cumprimento mesmo diante de resistência. 

Tal coercibilidade é um dos elementos que diferencia a norma jurídica de outras normas cujo 

cumprimento não pode ser legitimamente imposto pelo uso da força, como por exemplo as 

normas religiosas e normas morais. 

Nesse contexto surge a noção de norma jurídica primária e secundária, sendo a 

primeira prescritiva de uma determinada conduta cujo descumprimento se constitui na 

hipótese da segunda, que legitima o uso da força estatal para fazer valer o dever ser da norma 

primária. A conjugação destas duas normas é o que se denomina de norma jurídica completa, 

pois a norma jurídica somente o será se for uma regra acompanhada de uma correlata sanção 

decorrente de sua inobservância. 

                                                           
38 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. tradução João Baptista Machado. 8ª ed. São Paulo: Editora WMF 
Martins Fontes, 2009. p. 35-37 
39 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: O constructivismo lógico-semâncito. p. 
307-308 
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Segundo Aurora Tomazini de Carvalho40, a norma secundária prescreve que no 

caso de descumprimento, inobservância ou inadimplência, por parte do sujeito passivo, do 

dever jurídico prescrito no consequente da norma jurídica primária, o sujeito ativo desta 

relação, na qualidade de titular do direito subjetivo não satisfeito, pode exigir coativamente a 

prestação não adimplida. 

Contudo, continua Carvalho, a coação jurídica não é autoaplicável, pois o uso da 

força é de monopólio estatal e em casos autorizados pelo ordenamento jurídico. Com efeito, 

verificado o inadimplemento do dever jurídico prescrito na norma jurídica primária, deverá 

ser a relação jurídica sancionatória, onde o titular do direito lesado apresentará capacidade 

processual ativa para requerer ao Estado-Juiz que utilize a coação para se fazer cumprir o 

dever não observado. Portanto, temos que a relação jurídica da sanção é uma relação de 

natureza processual. 

A esse respeito, Rodrigo Dalla Pria41 bem pontua que existem dois sistemas 

normativos paralelos e interdependentes: (a) o sistema primário, que regula as condutas dos 

sujeitos; e (b) o sistema secundário que regula as condutas dos juízes e demais órgãos 

jurisdicionais. Assim, temos que o sistema primário é aquele pertinente ao direito material, ao 

par que o secundário diz respeito ao direito processual. 

Estes sistemas mantêm a dita relação de interdependente pois a efetivação do 

direito material, quando resistido, dependerá de tutela jurisdicional regulada pelas normas do 

sistema secundário, as quais, por sua vez, somente poderão ser aplicadas se houver uma 

violação das normas do sistema primário. 

Dessa forma, em consonância com as lições de Aurora Tomazini de Carvalho42, 

podemos sumarizar a estrutura da norma jurídica completa da forma abaixo: 

Np v Ns 

{[H→C] v [H’ (- C)→S]} 

Na estrutura acima temos a “Np” como norma jurídica primária, composta por 

uma hipótese “H” e uma consequência “C”, ligadas por um dever ser “→”; em sequência 

temos a norma jurídica secundária “Ns”, composta pela hipótese “H’”, consistente no 

descumprimento da consequência “C” da norma jurídica primária, ou seja, o “-C”, e sua 

consequência “S”, composta pela sanção que legitimará o uso da força estatal para fazer valer 
                                                           
40 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: O constructivismo lógico-semâncito. p. 
310-311 
41 DALLA PRIA, Rodrigo. Teoria geral do processo tributário. Dissertação (Mestrado em Direito). São Paulo: 
PUS/SP, 2010. p. 57 
42 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: O constructivismo lógico-semâncito. p. 
309 
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“C”. Note-se que ambas as normas jurídicas (primária e secundária) são ligadas por um 

disjuntor includente “v” que, segundo Paulo de Barros Carvalho43, tem por finalidade mostrar 

que ambas são simultaneamente válidas, mas a aplicação de uma exclui a da outra. 

Em linhas gerais, a norma jurídica completa é estruturada de forma que, dada a 

ocorrência de um fato previsto em “H”, deverá ser a relação jurídica prescrita em “C”, que se 

desrespeitada (-C), caracterizará “H’”, fazendo irromper a relação jurídica de sanção (“S”), 

onde o titular da prestação não adimplida (objeto de “C”) poderá exigir do Estado-Juiz o uso 

da coação estatal para fazer valer o seu direito. 

Note que a compreensão de uma norma jurídica não necessariamente exige a 

análise de sua estrutura completa (normas primária e secundária), podendo ser tal estrutura 

fragmentada para fins didáticos. Contudo, ainda assim há um núcleo mínimo a ser observado 

para que se possa ter a compreensão da norma jurídica, devendo estar presentes os elementos 

mínimos do antecedente e do consequente. 

Segundo bem pontua Paulo de Barros Carvalho44, a norma jurídica é a expressão 

mínima e irredutível de manifestação do deôntico, razão pela qual entendemos que tal norma 

somente é compreensível a partir da análise da integralidade de sua estrutura mínima 

(antecedente e consequente). 

Justamente nesse contexto é que se insere a fórmula lógica proposta por Paulo de 

Barros Carvalho, ao qual se denomina Regra-Matriz de Incidência, que tem o condão de 

oferecer o sentido completo da relação jurídica, identificando as pessoas titulares do direito e 

correlata obrigação e, ainda, como, quando, onde e por que surge dita obrigação. Com efeito, 

tal fórmula pode ser sumarizada como “deve ser que, dado um fato determinado, então se 

instaure a relação jurídica entre determinados sujeitos”. 

É de se ressalta que, apesar de Paulo de Barros Carvalho direcionar seus estudos 

da Regra-Matriz de Incidência para o direito tributário, trata-se de formulação lógica da teoria 

geral do direito, sendo aplicável aos mais diversos ramos do direito. Nesse sentido, pontua 

Aurora Tomazini de Carvalho45 que: 

Chamamos de “regra-matriz de incidência” as normas padrões de incidência, aquelas 
produzidas para serem aplicadas em casos concretos, que se inscrevem entre as 
regras gerais e abstratas, podendo ser de ordem tributária, previdenciária, penal, 

                                                           
43 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 6ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. p. 35 
44 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 5ª ed. São Paulo: Noeses, 2013. p. 
611 
45 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: O constructivismo lógico-semâncito. p. 
375-376 
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administrativa, constitucional, civil, trabalhista, comercial, etc., dependendo das 
situações objetivas para as quais seu vetor semântico aponta. 

Assim, por meio da Regra-Matriz de Incidência é possível extrair dos enunciados 

prescritivos os contornos da descrição hipotética contida no antecedente normativo, extraindo-

se do fato jurídico-tributário apto a fazer surgir a relação jurídico-tributária prescrita no 

consequente normativo. Será por meio desta regra que se encontrará o porquê determinada 

conduta é exigível, quando ele se tornou devida, onde se tornou devida, quem deverá cumpri-

la, quem tem o direito de exigi-la e qual é o seu conteúdo prestacional. 

Para fins do presente estudo, focaremos nossas análises na norma jurídica 

primária, dissecando-a por intermédio da Regra-Matriz de Incidência. Ressalta-se, contudo, 

que não negamos a relevância da norma jurídica secundária46, ou mesmo negamos que 

componha a norma jurídica completa, mas apenas optamos por limitar o escopo de análise, 

considerando uma estrutura mínima de sentido que a Regra-Matriz de Incidência proporciona, 

donde já se é possível extrair normas jurídicas. 

Assim, passemos a fazer breves digressões acerca da Regra-Matriz de Incidência, 

a fim de construirmos as normas jurídicas necessárias para a compreensão do Simples 

Nacional e a definição de sua natureza jurídica. 

 

3.2. A Regra-Matriz de Incidência e Seus Critérios 

 

Acerca da Regra-Matriz de Incidência, destacamos as lições de Aurora Tomazini 

de Carvalho47 no sentido de que: 

Na expressão “regra-matriz de incidência” emprega-se o termo “regra” como 
sinônimo de norma jurídica, porque trata-se de uma construção do intérprete, 
alcançada a partir do contato com os textos legislativos. O termo “matriz” é utilizado 
para significar que tal construção serve como modelo padrão sintático-semântico na 
produção da linguagem jurídica concreta. E “de incidência”, porque se refere a 
normas produzidas para serem aplicadas. 

Nessa medida, considerando que a construção de uma norma jurídica com base na 

estrutura lógica da Regra-Matriz de Incidência deve partir do texto legal, é de se ter em mente 

que, conforme leciona Aurora Tomazini de Carvalho48, quando da produção legislativa: 

O legislador, ao escolher os acontecimentos que lhe interessam como causa para o 
desencadeamento de efeitos jurídicos e as relações que se estabelecerão 

                                                           
46 Apesar de não nos propormos a construir e detalhar uma norma jurídica secundária que se aplique ao Simples 
Nacional, alguns de seus elementos serão de grande relevância para o presente estudo, de forma que se justifica a 
digressão acerca de sua existência. 
47

 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: O constructivismo lógico-semâncito. p. 
376 
48 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: O constructivismo lógico-semâncito. p. 
372 
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juridicamente como tais efeitos, seleciona propriedades do fato e da relação, 
constituindo conceitos, por nós denominados “hipótese” e “consequente”. Todo 
conceito é seletor de propriedades, isto quer dizer que nenhum enunciado capta o 
objeto referente na infinita riqueza de seus predicados, captura apenas algumas de 
suas propriedades, aquelas eleitas pelo observador como relevantes para identificá-
lo. 

Assim, quando da construção da norma jurídica, caberá ao intérprete colher nos 

textos normativos as propriedades do fato descrito e da relação prescrita eleitas pelo 

legislador. Tais elementos selecionados pelo legislador correspondem aos denominados 

critérios da Regra-Matriz de Incidência, que permitem a identificação do fato jurídico descrito 

na hipótese normativa e do vínculo jurídico prescrito no consequente normativo. 

Nesse contexto, tendo em vista que o antecedente normativo é composto pela descrição 

abstrata de um fato, temos que necessariamente deverá fazer referência a: (a) propriedade da 

ação núcleo do fato descrito; (b) suas coordenadas no tempo; e (c) suas coordenadas no 

espaço. Assim, temos respectivamente: (a) o critério material (“Cm”); (b) o critério temporal 

(“Ct”); e (c) o critério espacial (“Ce”). 

No que diz respeito ao critério material, trata-se do núcleo do acontecimento a ser 

promovido à categoria de fato jurídico49. Nele se encontra a descrição de um proceder 

humano, consubstanciado num dar, não dar, fazer, não fazer, ser ou não ser. Este critério é 

formado por um verbo (“v”) que indica a ação e um complemento (“c”) indicativo da 

peculiaridade desta ação. 

Como toda ação deve ocorrer num determinado momento, o critério material é 

acompanhado do critério temporal, que diz respeito ao momento em que se reputará ocorrido 

o fato previsto no critério material. Dessa forma, identifica-se em qual momento uma 

determinada materialidade hipotética se considerará concretizada no mundo fenomênico, 

possibilitando determinar o momento em que deverá ser constituída a relação jurídica 

prescrita no consequente. 

Já o critério espacial diz respeito ao local em que se reputará concretizado aludido 

fato hipotético, ou seja, qual será o local em que o ato ou fato previsto na materialidade 

deverá ocorrer para que se irrompa a consequente relação jurídica. 

No que diz respeito ao consequente normativo, rememoramos que este apresenta 

as prescrições de uma relação jurídica a ser instaurada ante a realização do fato jurídico 

descrito no antecedente, a qual, conforme as lições de lições de Paulo de Barros Carvalho50, 

pode ser definida como o vínculo abstrato, segundo o qual, por força da imputação normativa 
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 CARVALHO. Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: O constructivismo lógico-semâncito. p. 

382 
50 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. p. 314-315 
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acima descrita, uma pessoa (sujeito ativo) tem o direito subjetivo de exigir de outra pessoa 

(sujeito passivo) o cumprimento de certa prestação. 

Assim, teremos no consequente normativo os seguintes critérios identificadores 

dos elementos mínimos da relação jurídica: (a) critério pessoal (“Cp”), contendo a indicação 

das pessoas que deverão compor a relação jurídica na qualidade de sujeitos ativo (“Sa”) e 

passivo (“Sp”); e (b) um critério prestacional (“Cpr”), indicando a conduta objeto da relação 

jurídica a ser cumprida pelo sujeito passivo (dever) e exigível pelo sujeito ativo (direito). 

Nesse ponto, salientamos que, no âmbito do conceito da norma jurídica completa, 

é justamente o descumprimento da prestação prescrita no critério prestacional que 

caracterizará a hipótese da norma secundária, legitimando o sujeito ativo a requerer junto ao 

Estado-Juiz o cumprimento forçado da dita prestação. 

Diante destas considerações, a Regra-Matriz de Incidência pode ser assim 

sintetizada: 

{[Cm(v.c).Ce.Ct] → [Cp(Sa.Sp).Cpr]} 

Ressaltamos que, segundo aponta Aurora Tomazini de Carvalho51, uma vez 

saturadas todas as variáveis dessa fórmula com conteúdo de significação construídos a partir 

dos enunciados de direito positivo, teremos uma norma jurídica. Esta estrutura normativa 

mínima nuclear de incidência é o que Paulo de Barros Carvalho52 denomina de norma jurídica 

em sentido estrito. 

A Regra-Matriz de Incidência é uma importante ferramenta para a construção de 

normas jurídicas pois permite a construção de um núcleo mínimo de significação com sentido, 

sendo um instrumento próprio da teoria geral do direito. Nessa medida, com as devidas 

adaptações didáticas, sua estrutura lógica pode ser utilizada para o direito tributário, 

possibilitando a construção de normas jurídicas tributárias por meio da Regra-Matriz de 

Incidência. 

Nesse sentido, destacam-se as lições de Geraldo Ataliba53: 

17. 5 Como afirmado, a estrutura de todas as normas de direito tributário é idêntica à 
das demais normas jurídicas, sendo passíveis de igual tratamento técnico. 
Há um tipo de norma que forma o centro do direito tributário, em torno da qual todo 
ele se estrutura: é a que contém a descrição do fato a que se imputa o comando 
“entregue a importância x de dinheiro ao estado”. 

Assim, temos que, a norma jurídica de direito tributário conterá em sua hipótese 

uma conduta positiva (fazer, dar ou ser) lícita, que se realizada por alguém, deverá ser pago ao 
                                                           
51 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: O constructivismo lógico-semâncito. p. 
282 
52 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. p. 258-259 
53 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. p. 52 
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Poder Público (ou a outro delegado por lei) determinada quantia em dinheiro a título de 

tributo. Em apertada síntese, trata-se de normas que disciplinam a instauração de relação 

jurídico-tributária, cujo objeto será o tributo. 

Conforme vimos no capítulo 1.2., tributo é obrigação jurídica pecuniária, ex lege, 

que não se constitui em sanção de ato ilícito, cujo sujeito ativo é uma pessoa pública (ou por 

ela delegado em forma de lei), e cujo sujeito passivo é alguém que é posto nessa situação por 

força de lei54. 

Nessa medida, na Regra-Matriz de Incidência Tributária teremos obrigatoriamente 

como critério material a descrição de um fato lícito. 

Outra particularidade diz respeito aos sujeitos da relação prescrita no consequente, 

a relação jurídico-tributária. Com efeito, o sujeito ativo usualmente é o titular da competência 

tributária, podendo haver, entretanto, a delegação da capacidade tributária ativa55 ou o 

fenômeno da parafiscalidade56. Já no polo passivo, em consonância com o artigo 121 do 

Código tributário Nacional, bem como em linha com os ensinamentos de Maria Rita 

Ferragut57, o sujeito passivo poderá ser contribuinte, quando realiza o fato jurídico-tributário, 

estando cumulativamente no polo passivo da relação decorrente, ou responsável, quando não 

realiza o aludido fato jurídico, mas por disposição legal é posto no polo passivo. 

Por fim, tendo em vista que o objeto da relação jurídico-tributária é o tributo, 

temos que seu critério prestacional há de ser justamente esta obrigação pecuniária. Assim, 

para fins tributários, denomina-se o critério prestacional de critério quantitativo (“Cq”), o qual 

é composto por uma base de cálculo (“BC”) e uma alíquota (“Al”). 

Em relação à base de cálculo, esta tem, em síntese, a função precípua de medir as 

proporções reais de um fato, ou seja, elege um atributo valorativo do fato jurídico tributário, 

de modo a dar suporte na mensuração da obrigação tributária, por meio da conjugação com a 

alíquota. 

Nessa medida, se a tributação recairá sobre uma parcela quantificada do fato 

jurídico-tributário, temos que a base de cálculo impreterivelmente deverá manter estrita 

                                                           

54
 ATALIBA, Geraldo. Hipóteses de incidência tributária. p. 34 

55
 A capacidade tributária ativa está relacionada à aptidão para figurar no polo ativo de uma relação jurídico-

tributária. Não se trata de delegação de competência tributária (até porque isto é vedado em nosso ordenamento), 
mas apenas da aptidão para exigir o tributo, devendo o produto arrecadado ser transferido integralmente para seu 
titular. 
56

 A parafiscalidade ocorre quando a lei tributária colocar outra pessoa que não o ente instituidor do tributo no 
polo ativo da relação jurídico-tributária, disponibilizando a este os recursos arrecadados, de forma que possibilite 
o desempenho de suas atividades específicas. 
57 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o código civil de 2002. 2ª ed. São Paulo: Noeses, 
2009. p. 29-30 
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consonância com a materialidade tributária, constituindo-se em uma característica peculiar ao 

fato jurídico-tributário. 

Por fim, a alíquota, segundo elemento para a definição do critério quantitativo, se 

mostra, em regra, como sendo uma parcela, fração ou parte, da base de cálculo que pertence 

ao Poder Público a título de tributo. Assim, temos que, sobre uma determinada base de 

cálculo, o Poder Público terá o direito de se apoderar de certa parcela desta. 

 

3.3. Normas Jurídicas do Simples Nacional 

 

À luz das premissas acima traçadas, bem como considerando os enunciados legais 

acerca do Simples Nacional, por nós eleitos como pertinentes para o presente estudo (Capítulo 

2.1.), passemos a preencher a estrutura da Regra-Matriz de Incidência, de forma a 

construirmos as normas jurídicas necessárias para nossas análises. 

Assim, primeiramente construiremos a norma jurídica pertinente ao recolhimento 

unificado no âmbito do Simples Nacional a qual denominaremos de Norma Jurídica do 

Simples Nacional. Em seguida, construiremos a norma jurídica pertinente ao repasse do 

produto arrecadação no âmbito do regime especial de recolhimento unificado, a qual 

denominaremos de Norma Jurídica de Transferência do Produto Arrecadado. 

 

3.3.1. A Norma Jurídica do Simples Nacional 

 

Conforme verificamos no Capítulo 2.1., a Lei Complementar nº 123/06 não traz 

qualquer referência direta e expressa no sentido de estabelecer um verbo e seu complemento, 

a fim de possibilitar a construção de um critério material para a norma jurídica em análise.  

Contudo, aludida legislação traz enunciados precisos acerca do montante a ser 

considerado como base de cálculo para fins de recolhimento unificado. Assim, tendo em vista 

que uma das funções da base de cálculo é justamente a de ratificar a materialidade, devendo 

representar uma mensuração econômica do fato jurídico descrito no antecedente normativo, 

partiremos da construção do critério quantitativo para então construirmos o critério material. 

Nessa medida, temos que o artigo 18, caput e § 3º, estabelecem que o montante a 

ser recolhido mensalmente será apurado por meio da aplicação de uma das alíquotas previstas 

nos Anexos desta lei complementar sobre a receita bruta auferida no mês. Vale mencionar 

que, nos termos do artigo 3º, § 1º, receita bruta é “o produto da venda de bens e serviços nas 
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operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em 

conta alheia, não incluindo as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. 

Com efeito, temos que a base de cálculo será a receita bruta auferida no mês. 

Já a alíquota é aquela prevista nos Anexos desta lei complementar, a ser definida 

de acordo com a origem das receitas e do montante das receitas acumuladas nos últimos 12 

(doze) meses. 

Feitos estes esclarecimentos acerca do critério quantitativo, retornemos à 

construção do critério material. 

Pois bem. Se a base de cálculo é justamente a receita bruta auferida no mês, 

podemos concluir que o critério material da norma jurídica ora construída é justamente auferir 

receitas no período mensal. 

No que diz respeito ao critério espacial, entendemos que é todo o território 

nacional, tendo em vista que o regime do Simples Nacional possui abrangência nacional, de 

forma que as receitas auferidas pela pessoa jurídica optante do regime estabelecida no Brasil – 

desde que sejam receitas sujeitas ao regime – deverão se sujeitar à tributação unificada. 

Em relação ao critério temporal, há de se ter em mente que o Simples Nacional 

implica recolhimentos mensais, calculados a partir das receitas auferidas ao longo do mês. Em 

que pese se tratar de incidência mensal cuja composição se dará ao longo do mês, é certo que 

um fato deverá se reputar ocorrido num determinado momento, pois ou o fato ocorreu ou não 

ocorreu58. 

Assim, considerando a periodicidade mensal deste regime, bem como o fato de 

que sua base de cálculo deverá representar as receitas auferidas no mês, entendemos que o 

critério temporal há de ser o último átimo de segundo do último dia do mês, pois neste 

momento já terão sido auferidas todas as receitas do período, sendo qualquer receita auferida 

após este momento receita de outro mês. 

Construídos os critérios do antecedente da Norma Jurídica do Simples Nacional, 

passemos a construir os critérios do consequente normativo. 

Na qualidade de sujeito passivo figura a microempresa ou empresa de pequeno 

porte optante do regime especial de arrecadação unificada. Quanto a este polo da relação 

jurídica não há muitas dúvidas, pois o regime é opcional para estas empresas (artigo 16) e 

para o cálculo do montante devido deverá ser considerado a receita auferida pela empresa que 
                                                           

58
 Ressaltamos que há tempos a doutrina nacional (ATALIBA, Geraldo. Hipóteses de incidência tributária. p. 

100-102) assentou que, apesar de determinados fatos serem compostos por diversos elementos que vão se 
juntando ao longo do tempo, para fins de incidência normativa interessa determinar um momento em que se 
reputará constituído referido fato, momento este em que sua figura típica estará completa. 
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fez a opção. Assim, em respeito à capacidade contributiva, somente poderá figurar no polo 

passivo como contribuinte aquele que realizou o fato jurídico auferir receitas mensais. 

Em relação ao sujeito ativo, contudo, temos que a legislação não traz enunciados 

claros no sentido de determinar quem ocupará o polo ativo da relação jurídica prescrita no 

consequente da presente norma jurídica. Todavia, tal sujeito é identificável a partir da análise 

dos enunciados relativos à participação em litígios judiciais envolvendo o Simples Nacional e 

do repasse do produto arrecadado. 

Até o momento identificamos elementos suficientes para a construção de uma 

norma jurídica onde, dado o fato (H) de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, 

domiciliada no Brasil, optante do Simples Nacional, auferir receitas mensais, esta deverá (C) 

recolher um percentual desta receita a título de recolhimento unificado em favor de um sujeito 

ativo (a última incógnita de nossa estrutura lógica). 

Nesse contexto, rememoramos o conceito da norma jurídica completa, 

desenvolvido no Capítulo 3.1., segundo o qual a norma jurídica será completa quando 

considerada a sua correlata norma jurídica secundária, de forma a lhe conferir coercibilidade. 

Tal norma secundária possui como hipótese o descumprimento da norma primária, tendo por 

consequência uma relação jurídica processual, na qual o titular do direito lesado (sujeito ativo 

da relação jurídica descumprida) apresentará capacidade processual ativa para requerer ao 

Estado-Juiz o cumprimento de seu direito subjetivo. 

No caso do Simples Nacional, verificamos no Capítulo 2.1. que o artigo 41 da Lei 

Complementar nº 123/06 confere à União, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, a capacidade processual para figurar no polo de autor das ações exacionais 

envolvendo o regime especial de recolhimento unificado em análise. 

Da análise dos enunciados do mencionado artigo 41, podemos extrair que, se no 

caso de não recolhimento pela microempresa ou empresa de pequeno porte do montante 

exigido á título de recolhimento unificado (consequente da norma jurídica ora em construção) 

caberá à União inscrever o débito em dívida ativa e propor a execução fiscal para exigi-lo, 

este é justamente o sujeito ativo da Norma Jurídica do Simples Nacional. 

Isso porque, se a legislação lhe confere o direito de exigir o cumprimento de um 

direito (pagamento do recolhimento unificado), é pelo fato de que lhe conferiu a titularidade 

deste direito, pondo-o no polo ativo da relação jurídica relativa ao Simples Nacional, uma vez 

que será sujeito ativo da norma jurídica secundária o titular do direito não cumprido (objeto 

da norma jurídica primária). 
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Ademais, tal entendimento é ratificado quando se considera que a União terá a 

capacidade processual para defender este direito no polo passivo de ações antiexacionais 

propostas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que não concordem com 

eventual cobrança. 

Ressaltamos que a possibilidade de delegação da capacidade processual ativa, 

mediante convênio, nos termos do artigo 21, parágrafo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, 

em nada altera nossas conclusões. Isso porque a delegação não altera a competência 

originária, mas apenas transfere o exercício da atividade nela prevista, o que ainda assim 

deverá ser deferido pelo seu titular (União). 

Por fim, em ratificação ao nosso entendimento, apontamos as disposições do 

artigo 22 da Lei Complementar nº 123/06, no sentido de determinar a necessidade de 

regulamentação da forma que deverá se dar o repasse do produto arrecadado aos Municípios, 

Estados, Distrito Federal e ao INSS. Com efeito, pode-se concluir que se a legislação de 

regência não faz alusão a um repasse de parcela do produto arrecadado à União é porque foi 

esta mesmo que efetuou a arrecadação, tendo pleno direito de manter para sai a parcela da 

qual é titular59. 

Em suma, a Norma Jurídica do Simples Nacional pode ser assim estruturada: 

1. Hipótese: 

a. Cm: auferir receitas; 

b. Ct: último átimo de segundo do último dia do mês; e 

c. Ce: território nacional. 

2. Consequente: 

a. Cp: 

i. Sa: União; 

ii. Sp: microempresa ou empresa de pequeno porte optante do Simples 

Nacional; 

b. Cq: 

i. Bc: receita bruta auferida no mês; e 

ii. Al: alíquota prevista no correspondente Anexo da Lei Complementar nº 

123/06. 

                                                           

59
 Acerca do repasse do produto arrecadado, vide as considerações tecidas no capítulo 3.3.2. 
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Esta é a norma jurídica do Simples Nacional em sua estrutura mínima e 

irredutível, sendo possível identificar os motivos pelos quais se instaurará a relação jurídica 

de pagamento do regime especial de recolhimento tributário unificado, assim como 

quantificar a exação e determinar quem terá a obrigação de pagar e quem terá o direito de 

exigir tal pagamento. 

Considerando, contudo, que a Constituição Federal estabelece a competência para 

a instituição de um regime único de arrecadação do IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, IPI, CPP, 

ICMS e ISS, com determinação expressa no sentido de transferência imediata e integral do 

produto arrecadado ao respectivo titular, temos que a norma jurídica ora construída não se 

mostra suficiente para concluirmos nossas análises. 

Isso porque, o recolhimento pela União de um único montante a título de impostos 

e contribuições de sua competência, assim como de competência dos Estados, Municípios e 

Distrito Federal, deve possuir algum mecanismo que evite a supressão da competência 

tributária destes outros entes, respeitando suas respectivas autonomias financeiras pela não 

usurpação dos tributos que lhe são constitucionalmente assegurados. 

Neste contexto, prosseguiremos nossas análises pela construção de uma norma 

jurídica de transferência do produto arrecadado, de forma que a quantia recebida pela União a 

título de ICMS seja transferida para os Estados e para o Distrito Federal, de ISS para os 

Municípios e para o Distrito Federal e de CPP para o Instituto Nacional do Seguro Social. 

 

3.3.2. A Norma Jurídica da Transferência do Produto Arrecadado 

 

Um primeiro ponto a se ter em mente na construção desta norma jurídica e que o 

recolhimento unificado abrange tributos de diversas titularidades e em montantes distinto, 

sendo que, inclusive, as tabelas dos Anexos I a VI da Lei Complementar nº 123/06 apontam 

os percentuais da receita bruta a que diz respeito cada tributo, compondo a alíquota aplicável 

de acordo com a atividade geradora da receita. 

Nessa medida, temos que deverão ser construídas quantas normas jurídicas forem 

os tributos a serem transferidos, pois em cada uma teremos uma materialidade distinta e um 

sujeito ativo distinto, conforme melhor explicado abaixo. 

Considerando que se trata de uma norma jurídica relativa à transferência de 

valores arrecadados, sua materialidade há de ser justamente a arrecadação de tais valores. 
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Assim, de início, temos como critério material a arrecadação de valores no âmbito do regime 

especial de recolhimento unificado do Simples Nacional. 

Contudo, tendo em vista que os valores recolhidos no regime especial de 

arrecadação unificada abrangem diversos tributos passiveis de transferência (ICMS, ISS e 

CPP) de diversas titularidades (Estados, Municípios, Distrito Federal e INSS), além daqueles 

de titularidade da própria União e que não serão objeto de repasse, temos que deverão existir 

quantas normas jurídicas forem as relações de repasse a serem estabelecidas pela União com 

os respectivos titulares. 

Assim, para sermos mais específicos, podemos construir os seguintes critérios 

materiais: 

1. arrecadar parcela referente ao ICMS no âmbito do regime especial de recolhimento 

unificado do Simples Nacional; 

2. arrecadar parcela referente ao ISS no âmbito do regime especial de recolhimento 

unificado do Simples Nacional; e 

3. arrecadar parcela referente à CPP no âmbito do regime especial de recolhimento 

unificado do Simples Nacional. 

Em relação ao critério espacial, tendo em vista que, como visto, o regime do 

Simples Nacional possui abrangência nacional, entendemos que o critério espacial da norma 

jurídica de transferência há de ser todo o território nacional. 

No tocante ao critério temporal, conforme estabelece o artigo 146, parágrafo 

único, III, da Constituição Federal, o repasse do produto arrecadado deverá ser imediato. A 

esse respeito, apontamos que, a nosso ver, produto arrecadado diz respeito aos valores 

efetivamente pagos pelo sujeito passivo em favor da União, adimplindo a relação jurídica 

prescrita na Norma Jurídica do Simples Nacional. Nessa medida, entendemos que somente 

haverá a obrigação de realizar aludida transferência quando o sujeito ativo daquela primeira 

norma jurídica efetivamente arrecadar valores no âmbito do Simples Nacional. 

No que diz respeito ao sujeito passivo, temos que, se a União foi o sujeito ativo 

quando da exigência do recolhimento unificado, composto por valores referentes a tributos de 

outros, este será o obrigado a transferir os valores devidos a quem de direito, sendo o sujeito 

passivo da norma jurídica em construção. 

Com relação ao sujeito ativo, temos que para cada norma jurídica de transferência 

haverá um sujeito ativo, qual seja, o titular o tributo recolhido a ser repassado. Assim, no caso 
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do ICMS teremos os Estados e o Distrito Federal, no caso do ISS os Municípios e o Distrito 

Federal e no caso da CPP o INSS.  

Ressaltamos que, com relação ao ICMS e ao ISS, o repasse será devido ao ente 

tributante ao qual o imposto seria devido, de acordo com as regras previstas na Constituição 

Federal e na Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para o ICMS e Lei 

Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, para o ISS. 

Por fim, no tocante ao critério prestacional, temos que as tabelas dos Anexos I a 

VI da Lei Complementar nº 123/06 trazem as parcelas pertinentes a cada tributo dentro do 

recolhimento unificado. Assim, temos que a prestação de cada relação de transferência será 

determinada de acordo com o Anexo utilizado para o cálculo da arrecadação unificada, sendo 

devido a título de ICMS, ISS e CPP o quanto consta da respectiva coluna desta tabela. 

Em apertada síntese, podemos assim construir uma fórmula padrão para a Norma 

Jurídica da Transferência do Produto Arrecadado. 

1. Hipótese: 

a. Cm: arrecadar ICMS, ISS ou CPP no âmbito do regime especial de 

recolhimento unificado do Simples Nacional 

b. Ct: quando da arrecadação dos valores por meio do referido regime; e 

c. Ce: território nacional. 

2. Consequente: 

a. Cp: 

i. Sa: Estado Distrito Federal, se ICMS; Município e Distrito Federal; se 

ISS; ou INSS, se CPP; 

ii. Sp: União; e 

b. Cpt: parcela referente ao ICMS, ISS ou CPP, arrecadado pela União, conforme 

o Anexo da Lei Complementar nº 123/06 utilizado para calcular o 

recolhimento unificado. 

 

3.3.3. Conclusões Preliminares 

 

Diante das análises acima, pudemos verificar que a Norma Jurídica do Simples 

Nacional (NJSN) possuir como possui como antecedente (“H”) o fato jurídico auferir receitas 

mensais, no último átimo de segundo do último dia do mês, no território nacional, o que 

acarretará (“C”) à microempresa ou empresa de pequeno porte optante do Simples Nacional a 
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obrigação de recolher à União um único montante a título de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, IPI, 

ICMS, ISS e CPP, conforme a atividade geradora das receitas, calculado mediante a aplicação 

de uma alíquota determinada de acordo com referidas atividades. 

Por outro lado, considerando que o ICMS, ISS e CPP não são de titularidade da 

União, temos a Norma Jurídica de Transferência do Produto Arrecadado (NJT), onde: (“H”) 

dada a arrecadação de ICMS, ISS ou CPP no âmbito do Simples Nacional, quando do 

pagamento pelo sujeito passivo da primeira norma jurídica, no território nacional, (“C”) 

deverá a União transferir aos Estados, Municípios, Distrito Federal e INSS a parcela do 

produto arrecadado correspondente aos tributos de suas respectivas titularidades, conforme 

indicado no Anexo da Lei Complementar nº 123/06 utilizado para o cálculo da exação da 

NJSN. 

Visto que a aplicação da NJT depende da prévia incidência da NJSN, podemos 

estabelecer uma relação de dependência entre ambas as normas jurídicas, assim sumarizada: 

NJSN → NJT 

Estas são as duas principais normas jurídicas que tomaremos como ponto de 

referência para nossas conclusões, realizando nossas análises há luz da relação existente entre 

elas, buscando responder às seguintes questões: 

1. O que é o regime especial unificado de arrecadação do Simples Nacional? Trata-se de 

verdadeiro regime especial de arrecadação tributária ou de novo tributo? 

2. Se for um regime especial de arrecadação tributária, como é operacionalizado? 

3. Há usurpação de competência tributária pelo Simples Nacional? 

Diante destas questões, passemos a analisar mais detalhadamente a NJSN e a NJT, 

especialmente no que diz respeito à relação entre elas e com as demais disposições do 

ordenamento jurídico. 
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Capítulo 4. A Natureza Jurídica do Simples Nacional 

 

4.1. A Norma Jurídica do Simples Nacional e as Espécies Tributárias 

 

Uma das polêmicas que se coloca acerca da natureza jurídica do Simples Nacional 

diz respeito à sua caracterização como um novo tributo e, em caso positivo, em qual das 

espécies tributárias se enquadraria. 

Num primeiro momento, sob um prisma intranormativo, avaliando-se 

isoladamente a Norma Jurídica do Simples Nacional, verificamos que esta possui como 

materialidade um fato jurídico lícito e não vinculado a uma atuação estatal. Assim, supondo-

se que se tratasse de um tributo (o que, como veremos, não o é), poderíamos enquadrá-lo sob 

o grupo dos não vinculados a uma atuação estatal, podendo, em princípio, ser um imposto, 

contribuição ou empréstimo compulsório. 

Contudo, tendo em vista a premissa por nós adotada no sentido de que, à luz da 

Constituição Federal de 1988, a definição das espécies tributárias deve levar em consideração 

normas externas á norma padrão de incidência, especialmente considerando a causa de sua 

instituição, a destinação do produto da arrecadação e a previsão de sua restituição. 

Assim, podemos descartar a caracterização do Simples Nacional como um 

empréstimo compulsório, tendo em vista que sua instituição não se deu para atender a 

despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, 

ou mesmo para fazer frente à investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 

nacional, bem como não apresenta previsão de restituição do produto de sua arrecadação. 

Rememoramos que a Norma Jurídica do Simples Nacional é acompanhada da 

Norma Jurídica de Transferência do produto da arrecadação, de forma que os valores 

arrecadados pela União não serão integralmente destinados ao seu orçamento (exceto a 

parcela que lhe pertence), sendo parte destinada aos Estados, Municípios, Distrito Federal e 

INSS, conforme o caso. 

Dessa forma, se nos termos do artigo 167, IV, da Constituição Federal, é vedada a 

vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do 

produto da arrecadação dos impostos, de forma que o produto de sua arrecadação deve ser 

destinado ao orçamento geral de seu titular, temos que o Simples Nacional não é um imposto. 
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Sim, pois é incompatível com a espécie tributária imposto que o produto 

arrecadado pela União seja parcialmente redistribuído, se não na forma dos artigos 157 a 162 

da Constituição Federal, o que não ocorre pelo Simples Nacional. 

Por fim, também não se trata de uma contribuição, tendo em vista que sua 

instituição e o produto de sua arrecadação não se relaciona com o custeio de uma atividade 

estatal em favor de um determinado grupo. 

Em face destas considerações, já podemos concluir, mesmo que preliminarmente, 

que o Simples Nacional não se amolda a nenhuma das espécies tributárias 

constitucionalmente previstas, de forma que entendemos não se tratar de um tributo novo. 

Por fim, além de não apresentar todos os traços característicos de qualquer espécie 

tributária, outra questão relevante para a não caracterização do Simples Nacional como um 

novo tributo diz respeito ao fato de ser opcional às microempresas e empresas de pequeno 

porte. 

Como visto anteriormente, o tributo tem por característica ser uma obrigação 

pecuniária prevista em lei, cuja materialidade deve ser necessariamente um fato lícito. Com 

efeito, verificada a ocorrência deste fato lícito, deverá ser a relação jurídico-tributária. 

Nessa medida, diante da existência de uma norma de incidência tributária geral e 

abstrata, a única opção existente é realizar ou não o fato descrito na hipótese normativa, de 

forma a se sujeitar ou não ao tributo. Contudo, não é concebível que se opte por se sujeitar ou 

não ao tributo mesmo que se realize o correspondente fato jurídico tributário. 

Se o Simples Nacional fosse um tributo, todas as microempresas e empresas de 

pequeno porte que auferissem receitas deveriam a ele se sujeitar. Todavia, se assim não 

ocorre, sendo a sujeição ao Simples Nacional opcional e substitutiva da sujeição ao IRPJ, 

CSLL, PIS/COFINS, IPI, ICMS, ISS e CPP, pelos respectivos regimes de incidência e 

apuração, não poderá ser um tributo autônomo, mas sim um regime especial de arrecadação. 

Tal conclusão é a que mais se amolda à competência que constitucionalmente 

fundamenta a instituição do Simples Nacional, a qual se refere a um regime especial de 

arrecadação tributária e não a um tributo novo. Passemos então a analisar o Simples Nacional 

como sendo um regime especial de arrecadação tributária, buscando aferir sua 

operacionalidade e constitucionalidade. 
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4.2. O Simples Nacional Como Regime Especial de Arrecadação 

 

Se considerarmos que o Simples Nacional é um regime especial de arrecadação, 

muitas questões vêm à tona, como por exemplo: (i) como pode o fato de auferir receitas 

substituir os fatos jurídico-tributários contido no critério material de cada um dos tributos 

encampados pelo Simples Nacional? e (ii) o regime não implicaria invasão de competência 

tributária uma vez que a União passaria a recolher tributo de titularidade alheia? 

Estas e outras dúvidas surgem quando se analisa à fundo o Simples Nacional. 

Assim, passaremos a avaliar a forma de funcionamento deste regime especial de arrecadação, 

compatibilizando-o com o ordenamento jurídico vigente. 

Primeiramente, verifiquemos como que pelo fato jurídico “auferir receitas” pode 

implicar num recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, IPI, ICMS, ISS e CPP. 

Rememoramos que artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 123/06 define 

receita bruta como sendo “o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta 

própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não 

incluindo as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. 

Sobre o conceito jurídico-tributário de receita, trazemos as lições de Ricardo 

Mariz de Oliveira60, para quem: 

[...] receita é qualquer ingresso ou entrada de direito que se incorpore positivamente 
ao patrimônio e que represente remuneração ou contraprestação de atos, atividades 
ou operações da pessoa titular do mesmo, ou que seja remuneração ou 
contraprestação do emprego de recursos materiais, imateriais ou humanos, existentes 
no seu patrimônio ou por ele custeados. 
Portanto, a receita traz consigo esta característica de ser o produto que vem de fora 
do patrimônio, mas que é derivado de dentro, por derivar de atos, operações ou 
atividades da pessoa titular do patrimônio, ou do emprego de recursos que compõem 
esse patrimônio, e de que resulte algum benefício direto para outra pessoa que, em 
contrapartida, o remunera por isso. 

Assim, podemos concluir que as receitas auferidas pelas pessoas jurídicas são 

direitos que se agregam a seu patrimônio à título de remuneração ou contraprestação de atos, 

atividades ou operações da pessoa titular do mesmo. 

Nessa medida, temos que as atividades geradoras de receitas das microempresas e 

empresas de pequeno porte podem, potencialmente, incorrer na materialidade dos diversos 

tributos encampados pelo Simples Nacional. 

Por exemplo, uma empresa comercial, cujas receitas decorrem da venda de 

mercadorias, por certo realizará operações de circulação de mercadorias sujeitas ao ICMS a 

                                                           

60
 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 106 
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fim de auferir suas receitas. Nessa mesma linha, possivelmente terá rendimentos tributáveis 

pelo IRPJ, lucro tributável pela CSLL e deverá ter empregados assalariados para a prática de 

suas atividades, ensejando a incidência da CPP sobre a folha de salários, além das próprias 

receitas auferidas que se sujeitam ao PIS/COFINS. 

Na mesma linha, uma empresa prestadora de serviços acabará por se sujeitar ao 

ISS em decorrência de suas atividades geradoras de receitas e, pelos mesmos motivos que a 

empresa comercial, possivelmente também se sujeitará ao IRPJ, CSLL, PIS/COFINS e CPP. 

Nesse contexto, o artigo 18, § 4º, da Lei Complementar nº 123/06, determina que 

o contribuinte deverá segregar as receitas auferidas de acordo com as respectivas origens, 

sujeitando-as à tributação pelos diversos Anexos desta legislação (vide Apêndice IV). Assim, 

podemos dizer que em função de cada espécie de atividade geradora de receita, haverá um 

Anexo na Lei Complementar nº 123/06 que reflete os tributos à que tais atividades devem se 

sujeitar. 

Assim, as receitas decorrentes de atos de comércio devem se sujeitar ao Anexo I 

da Lei Complementar nº 123/06, o qual determina que o recolhimento unificado envolverá o 

IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, CPP e ICMS. Igualmente, a empresa prestadora de serviços 

deverá se sujeitar às alíquotas constantes do Anexo III da mencionada Lei Complementar, de 

forma que o recolhimento unificado envolverá o IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, CPP e ISS. 

Note que o Simples Nacional abrange tributos incidentes sobre as atividades 

típicas geradoras de receitas das microempresas e empresas de pequeno porte. Vale ressaltar 

que o regime possui uma série de exceções relativas à inaplicabilidade do regime a 

determinados tributos que não incidem sobre estas atividades típicas (vide Apêndice II). 

Florence Haret, em extenso estudo sobre o tema das presunções no direito 

tributário, verificou que estas possuem diversas utilidades, dentre as quais como técnica de 

simplificação fiscal, aqui incluído o Simples Nacional61. 

Nesse sentido, para que o fato jurídico auferir receitas possa implicar no 

recolhimento de diversos outros tributos sem que, contudo, sejam aplicadas de forma 

individualizada as correspondentes Regras-Matrizes de Incidência, entendemos que o Simples 

Nacional se utiliza de presunções. 

Acerca das presunções, conforme leciona Florence Haret62, trata-se de norma que 

institui no ordenamento a validade (aqui entendida como existência perante o ordenamento) 
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de um fato desconhecido mediante a ocorrência de outro fato conhecido, ou outras 

ocorrências que levam a crer na ocorrência do fato. Assim, temos que a presunção se opera 

por meio de raciocínio indutivo, sendo que a partir de um fato conhecido (fato presuntivo) 

inferir-se-á um fato desconhecido (fato presumido), mediante a probabilidade de sua 

ocorrência. 

Vale ressaltar que, conforme alerta Florence Haret63, as presunções não se prestam 

para criar ocorrências fáticas de eventos, a fim de juridicizá-los em fatos jurídicos, mas sim 

constituem, por meio de linguagem própria, fatos presumidos que desencadearão seus efeitos 

jurídicos.  

Nesse sentido, leciona Maria Rita Ferragut64 que a presunção possui a seguinte 
estrutura lógica: 

Fd → Fi 

O Fd (fato indiciário, ou para nós fato presuntivo) caracteriza-se como a hipótese 

da norma de presunção, devendo ser provado de forma direta, consubstanciando-se no 

enunciado “dado o fato de terem sido comprovados de forma direta os indícios”. Já o Fi (fato 

indiciado, ou como preferimos fato presumido) é o consequente desta norma, consubstanciado 

no enunciado “deve ser o reconhecimento jurídico da existência de determinado fato provado 

de forma indireta”. 

Com efeito, temos que a presunção não integra a Regra-Matriz de Incidência 

Tributária, mas apenas faz referência aos enunciados dela, tendo em vista que o vínculo entre 

a presunção e o fato jurídico tributário se dá em termos condicionais: dado os fatos 

presuntivos e presumidos, deve ser o fato alegado (fato jurídico tributário). Ou seja, a 

presunção se presta para constituir a ocorrência presumida do fato jurídico tributário, mas não 

é o próprio pressuposto da incidência tributária. 

Trazendo estas noções para a análise do Simples Nacional, podemos verificar que 

este regime especial adota como fato presuntivo o fato jurídico auferir receitas, o qual deverá 

ser comprovado. A partir do fato presuntivo, constrói-se a presunção de ocorrência dos fatos 

descritos nas hipóteses das Regras-Matrizes de Incidência Tributária dos tributos que oneram 

as atividades geradoras das receitas, implicando recolhimento de tributos sobre valores 

presumidos como devidos, em face das faixas de receitas e alíquotas unificadas. 
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Nessa medida, verificamos que o Simples Nacional, partindo das receitas 

auferidas pela microempresa ou empresa de pequeno porte, se atentando para a atividade que 

a gerou, faz uso da seguinte presunção: 

1. Dado o fato da microempresa ou empresa de pequeno porte ter auferido receitas: 

a. deve ser a percepção de renda – materialidade do IRPJ; 

b. deve ser a auferição de lucro – materialidade da CSLL; 

c. deve ser a auferição de receitas – materialidade do PIS/COFINS; 

d. deve ser a industrialização de produtos – materialidade do IPI –, se as receitas 

decorrerem de atividade industrial; 

e. deve ser a prática de operações de circulação de mercadorias – materialidade 

do ICMS –, se as receitas decorrem de atividade mercantil; 

f. deve ser a prestação de serviços – materialidade do ISS –, se as receitas 

decorrerem de atividade de serviços; e 

g. deve ser o pagamento de empregados pela folha de salários – materialidade da 

CPP. 

Assim, fazendo uso das presunções como técnica de arrecadação simplificada, 

constituído os fatos presumidos acima, será devido o recolhimento unificado no âmbito do 

Simples Nacional, com a posterior transferência do produto arrecadado, satisfazendo o direito 

creditório de cada ente tributante. 

Por outro lado, considerando que o Simples Nacional afasta a aplicação plena das 

Regras-Matrizes de Incidência Tributária de cada tributo acima, poder-se-ia alegar que este 

regime acaba por invadir a competência tributária alheia. Contudo, não nos parece ser o caso. 

Isso porque, primeiramente, a sujeição ao regime do Simples Nacional é 

facultativa, conforme exigência constitucional e previsão legal, de forma que não só não 

suprime a competência tributária alheia, como também não fere os direitos e garantias 

constitucionais dos contribuintes. 

A esse respeito, conforme podemos extrair das lições de Paulo Ayres Barreto65 

acerca do regime de lucro presumido do IRPJ, um regime de apuração simplificado calcado 

em presunções será admitido desde que opcional, pois se fosse obrigatório poderia implicar na 

tributação de fatos diversos da materialidade dos tributos de forma arbitrária, o que feriria a 
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garantia constitucional dos contribuintes de serem tributados na forma da Constituição 

Federal, bem como suprimiria as competências tributárias, por afastar a tributação 

constitucionalmente assegurada ao ente público. 

É certo que os valores arrecadados no âmbito do Simples Nacional podem não 

refletir exatamente ao montante que decorreria da aplicação plena das respectivas Regras-

Matrizes de Incidência Tributária. Contudo, dada a competência outorgada pela constituição, 

assim como o fato de se tratar de um regime opcional para o particular e para os entes 

tributantes, entendemos que poderá haver uma redução de arrecadação, mas autorizada pela 

Constituição em face da missão de fomento das atividades econômicas das microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

Ademais, o Simples Nacional ainda preserva a autonômica financeira preconizada 

pela distribuição das competências tributárias, não as usurpando dos respectivos titulares. Tal 

decorre porque à União é delegada por meio de lei complementar a capacidade tributária 

ativa, ou seja, o atributo para figurar no polo ativo da relação jurídico-tributária, exigindo os 

tributos albergados pelo regime em nome dos correspondentes titulares. Inclusive, a Norma 

Jurídica de Transferência reforça esta tese, tendo em vista que a União apenas manterá para si 

a parcela dos tributos que lhe são próprios, devendo ser as parcelas do ICMS, ISS e CPP 

integralmente e imediatamente transferidas para seus respectivos titulares. 

Assim, diante destas considerações, podemos concluir que o Simples Nacional é 

um verdadeiro regime especial de arrecadação unificado, que opera por meio do uso de 

presunções como técnica de simplificação fiscal, sem que isso implique na usurpação da 

competência tributária ou supressão da autonomia financeira dos entes políticos, assegurada 

pela transferência integral e imediata aos titulares das respectivas parcelas dos diversos 

tributos arrecadados. 
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Conclusão 

 

Verificamos que a Constituição Federal apresenta uma disciplina rígida sobre o 

sistema tributário nacional, onde se encontra a distribuição das competências tributárias à 

União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Tal distribuição de competências busca 

assegurar a autonomia financeira das diversas esferas de governo, assegurando-lhes meios 

para a arrecadação de fundos para o desempenho de suas atividades. 

A distribuição das competências tributárias constitui verdadeira cláusula pétrea, 

não podendo ser suprimida por meio de Emenda Constitucional ou delegada para outras 

Pessoas Políticas. 

Nesse contexto, vimos que a Constituição Federal de 1988, por meio de uma série 

de critérios, estabeleceu a competência para a instituição de impostos, taxas, contribuições de 

melhoria, contribuições especiais e empréstimo compulsório. 

Vimos também que a Constituição Federal, especialmente em seus artigos 3º, II, 

170, 179, entre outros, apresenta forte preocupação com o desenvolvimento econômico 

nacional, institui uma série de normas que visam assegurar a livre iniciativa e livre 

concorrência, protegendo os agentes econômicos com menor poder, dentre eles as 

microempresas e empresas de pequeno porte. Assim, é determinada a simplificação de suas 

obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, bem como a eliminação 

ou redução destas por meio de lei. 

Nessa mesma linha, a Emenda Constitucional nº 06/95, estabeleceu como 

fundamento da ordem econômica o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Seguindo 

este espírito, a Emenda Constitucional nº 42/03, conferiu à lei complementar a competência 

para definir tratamento tributário diferenciado e favorecido para as microempresas e para as 

empresas de pequeno porto, instituindo-se regimes diferenciados em relação a diversos 

tributos. 

Nesse contexto se insere a competência legislativa para a instituição de um regime 

único de arrecadação dos impostos e contribuições em favor das microempresas e empresas 

de pequeno porte. Este regime, todavia, deverá ser opcional para o contribuinte, ter 

recolhimento dos mencionados tributos unificado e seu produto de arrecadação imediatamente 

transferido para o ente de direito. 
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Trata-se de verdadeira competência para instituição de regime especial de 

arrecadação tributária, sendo defesa a instituição de novo tributo sob este fundamento 

constitucional, bem como a supressão dos direitos e garantias dos contribuintes e dos feixes 

de competência tributária. 

Vimos que a concessão de tratamento tributário diferenciado e simplificado às 

microempresas e empresas de pequeno porte se justifica como forma de manutenção da livre 

iniciativa e livre concorrência, pois os agentes com menor capacidade econômica tendem a 

ser mais onerados com os custos tributários – não apenas pelos tributos em si, mas também 

pelos custos de conformidade à tributação. Assim, faz-se necessário a instituição de 

tratamento diferenciado a fim de garantir que estes agentes econômicos sofram menos 

impactos com os custos tributários, possibilitando que desenvolvam suas atividades num 

ambiente concorrencial saudável. 

Com base nesta competência legislativa, foi editada a Lei Complementar nº 

123/06 que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que diz respeito (a) à 

apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações 

acessórias e (b) ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive 

obrigações acessórias. 

Dentro deste contexto, por meio dos enunciados postos sob o Capítulo IV – Dos 

Tributos e Contribuições da Lei Complementar nº 123/06, foi instituído o “Regime Especial 

de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte – Simples Nacional”. Trata-se de regime opcional que implica recolhimento 

mensal, mediante documento único de arrecadação, do IRPJ, IPI, CSLL, PIS/COFINS, CPP, 

ICMS e ISS. Assim, sobre a receita bruta auferida no mês, deverá ser aplicada uma alíquota 

geral, englobando todos os tributos envolvidos no regime, de acordo com a atividade geradora 

da receita. 

À luz dos enunciados introduzidos pela Lei Complementar nº 123/06, bem como 

considerando a competência constitucional para a instituição do Simples Nacional, 

construímos a Norma Jurídica do Simples Nacional (NJSN) e a Norma Jurídica de 

Transferência do Produto Arrecadado (NJT). 
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A NJSP possuir como possui como antecedente (“H”) o fato jurídico auferir 

receitas mensais, no último átimo de segundo do último dia do mês, no território nacional, o 

que acarretará (“C”) à microempresa ou empresa de pequeno porte optante do Simples 

Nacional a obrigação de recolher à União um único montante a título de IRPJ, CSLL, 

PIS/COFINS, IPI, ICMS, ISS e CPP, conforme a atividade geradora das receitas, calculado 

mediante a aplicação de uma alíquota determinada de acordo com referidas atividades. 

Intrinsecamente relacionada à NJSN, surge a NJT para preservar a autonômica 

financeira dos Estados, Municípios, Distrito Federal e a remuneração do INSS. Esta norma 

jurídica é assim estruturada: (“H”) dada a arrecadação de ICMS, ISS ou CPP no âmbito do 

Simples Nacional, no último átimo de segundo do último dia do mês, no território nacional, 

(“C”) deverá a União transferir aos Estados, Municípios, Distrito Federal e INSS a parcela do 

produto arrecadado correspondente aos tributos de suas respectivas titularidades, conforme 

indicado no Anexo da Lei Complementar nº 123/06 utilizado para o cálculo da exação da 

NJSN. 

Pela análise da relação existente entre a NJSN e a NJT, verificamos que o Simples 

Nacional não é um tributo novo, mas sim um verdadeiro regime especial de apuração e 

recolhimento tributário. 

Este regime especial opera por meio do uso de presunção, partindo do fato 

jurídico auferir receitas (fato presuntivo), considerando a atividade geradora destas, para 

presumir a ocorrência dos fatos jurídico-tributários previstos nas materialidades dos tributos 

alcançados pelo regime (fato presumido), implicando no recolhimento unificado de valores 

presumidos a título destes tributos. 

Por fim, o regime especial em questão não suprime as competências tributárias, 

visto que não afasta por completo as Regras-Matrizes de Incidência Tributária dos diversos 

tributos envolvidos no regime, pois sua adoção é opcional. Ademais, cada ente tributante tem 

assegurada sua autonômica financeira pela transferência integral e imediata aos titulares das 

respectivas parcelas de seus tributos arrecadados no âmbito do Simples Nacional. 
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Apêndice I. Pessoas Jurídicas que Não Podem Usufruir do Tratamento da Lei 

Complementar nº 123/06 

 

1. Pessoa jurídica de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

2. Pessoa jurídica que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 

jurídica com sede no exterior; 

3. Pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como 

empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado 

nos termos da Lei Complementar nº 123/06, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite para as empresas de pequeno porte, de que trata o artigo 3º, II; 

4. Pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do 

capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123/06, desde que 

a receita bruta global ultrapasse o limite para as empresas de pequeno porte, de que 

trata o artigo 3º, II; 

5. Pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 

jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite para as 

empresas de pequeno porte, de que trata o artigo 3º, II; 

6. Pessoa jurídica constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

7. Pessoa jurídica que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

8. Pessoa jurídica que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 

investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 

valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 

privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

9. Pessoa jurídica resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-

calendário anteriores; 

10. Pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade por ações; e 

11. Pessoa jurídica cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante 

do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

Nos termos do § 5º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, as exclusões 

apontadas nos itens 4 e 7 acima não se aplicam nos casos de participação no capital de 

cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no 
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consórcio consórcios para acesso a serviços especializados em segurança e medicina do 

trabalho, sociedades de propósito específico para realizar negócios de compra e venda de bens 

e serviços para os mercados nacional e internacional e em associações assemelhadas, 

sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de 

sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das 

microempresas e empresas de pequeno porte. 
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Apêndice II. Tributos Não Alcançados pelo Simples Nacional 

 

Nos termos do artigo 12º, § 1º, da Lei Complementar nº 123/06, o pagamento do 

IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, CPP, ICMS e ISS no âmbito do Simples Nacional não exclui a 

incidência dos seguintes tributos, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, 

devendo ser observada as respectivas legislações de regência: 

1. Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou 

Valores Mobiliários (IOF); 

2. Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros (II); 

3. Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou 

Nacionalizados (IE); 

4. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR); 

5. Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em 

aplicações de renda fixa ou variável; 

6. Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienação de bens do 

ativo permanente; 

7. A extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e 

de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF); 

8. Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9. Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao trabalhador; 

10. Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, na qualidade 

de contribuinte individual; 

11. Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica a 

pessoas físicas; 

12. Contribuição para o PIS/COFINS incidentes na importação de bens e serviços 

(PIS/COFINS-Importação); 

13. IPI incidente na importação de mercadorias; 

14. ICMS devido: 

a. nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributação 

concentrada em uma única etapa (monofásica) e sujeitas ao regime de 

antecipação do recolhimento do imposto com encerramento de tributação, 

envolvendo combustíveis e lubrificantes; energia elétrica; cigarros e outros 
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produtos derivados do fumo; bebidas; óleos e azeites vegetais comestíveis; 

farinha de trigo e misturas de farinha de trigo; massas alimentícias; açúcares; 

produtos lácteos; carnes e suas preparações; preparações à base de cereais; 

chocolates; produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos; sorvetes 

e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas; cafés e mates, seus 

extratos, essências e concentrados; preparações para molhos e molhos 

preparados; preparações de produtos vegetais; rações para animais domésticos; 

veículos automotivos e automotores, suas peças, componentes e acessórios; 

pneumáticos; câmaras de ar e protetores de borracha; medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; cosméticos; produtos 

de perfumaria e de higiene pessoal; papéis; plásticos; canetas e malas; 

cimentos; cal e argamassas; produtos cerâmicos; vidros; obras de metal e 

plástico para construção; telhas e caixas d’água; tintas e vernizes; produtos 

eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos; fios; cabos e outros 

condutores; transformadores elétricos e reatores; disjuntores; interruptores e 

tomadas; isoladores; para-raios e lâmpadas; máquinas e aparelhos de ar-

condicionado; centrifugadores de uso doméstico; aparelhos e instrumentos de 

pesagem de uso doméstico; extintores; aparelhos ou máquinas de barbear; 

máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar; aparelhos de depilar, com motor 

elétrico incorporado; aquecedores elétricos de água para uso doméstico e 

termômetros; ferramentas; álcool etílico; sabões em pó e líquidos para roupas; 

detergentes; alvejantes; esponjas; palhas de aço e amaciantes de roupas; venda 

de mercadorias pelo sistema porta a porta; nas operações sujeitas ao regime de 

substituição tributária pelas operações anteriores; e nas prestações de serviços 

sujeitas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento 

do imposto com encerramento de tributação; 

b. por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da legislação 

estadual ou distrital vigente; 

c. na entrada, no território do Estado ou do Distrito Federal, de petróleo, inclusive 

lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, bem como 

energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização; 

d. por ocasião do desembaraço aduaneiro; 
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e. na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desamparada de 

documento fiscal; 

f. na operação ou prestação desamparada de documento fiscal; 

g. nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do 

recolhimento do imposto, nas aquisições em outros Estados e Distrito Federal: 

i. com encerramento da tributação; 

ii. sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a 

diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sendo vedada a 

agregação de qualquer valor; 

h. nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias, 

não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à 

diferença entre a alíquota interna e a interestadual; 

15. ISS devido: 

a. em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária ou retenção na fonte; 

b. na importação de serviços; e 

16. demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios, não relacionados acima. 
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Apêndice III. Atividades Vedadas no Simples Nacional 

 

É vedada a adoção do regime especial de recolhimento unificado do Simples 

Nacional as microempresas ou empresas de pequeno porte: 

1. que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria 

creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a 

receber, gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos creditórios 

resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring); 

2. que tenha sócio domiciliado no exterior; 

3. de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, 

estadual ou municipal; 

4. que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as 

Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja 

suspensa; 

5. que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, exceto 

quando na modalidade fluvial ou quando possuir características de transporte urbano 

ou metropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana para o 

transporte de estudantes ou trabalhadores; 

6. que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica; 

7. que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas; 

8. que exerça atividade de importação de combustíveis; 

9. que exerça atividade de produção ou venda no atacado de: 

a. cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e 

pólvoras, explosivos e detonantes; 

b. bebidas a seguir descritas: 

i. alcoólicas; 

ii. cervejas sem álcool; 

10. que realize cessão ou locação de mão-de-obra; 

11. que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis; 

12. que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir a 

prestação de serviços tributados pelo ISS; e 
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13. com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal 

ou estadual, quando exigível. 
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Apêndice IV. Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Anexos I a V da Lei 

Complementar nº 123/06 

 

Anexo I – Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS 

Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 

De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 

De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 

De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 

De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 
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Anexo II – Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Indústria 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS IPI 

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 0,50% 

De 180.000,01 a 360.000,00 5,97% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 0,50% 

De 360.000,01 a 540.000,00 7,34% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 0,50% 

De 540.000,01 a 720.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50% 

De 720.000,01 a 900.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50% 
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Anexo III – Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de Locação de Bens 

Móveis e de Prestação de Serviços não relacionados nos §§ 5º-C e 5º-D do artigo 18 da 

Lei Complementar nº 123/06 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ISS 

Até 180.000,00 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00 8,21% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 2,79% 

De 360.000,01 a 540.000,00 10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50% 

De 540.000,01 a 720.000,00 11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84% 

De 720.000,01 a 900.000,00 11,40% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,65% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00% 
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Anexo IV – Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da 
prestação de serviços relacionados no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar nº 

123/06 

Receita Bruta em 12 meses (em 
R$) 

Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP ISS 

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00% 
De 180.000,01 a 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79% 

De 360.000,01 a 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50% 
De 540.000,01 a 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84% 

De 720.000,01 a 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87% 
De 900.000,01 a 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31% 
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65% 
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00% 
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00% 
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00% 
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00% 
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Anexo V – Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação 

de serviços relacionados no § 5º-D do artigo 18 da Lei Complementar nº 123/06 

 

1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo: 

 

 

 

2) Nas hipóteses em que (r) corresponda aos intervalos centesimais da Tabela V-A, onde “<” 

significa menor que, “>” significa maior que, “≤” significa igual ou menor que e “≥” significa 

maior ou igual que, as alíquotas do Simples Nacional relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, 

Cofins e CPP corresponderão ao seguinte: 

 

TABELA V-A 

Receita Bruta em 12 meses 
(em R$) 

(r)<0,10 

0,10≤ 
(r) 

e 

(r) < 
0,15 

0,15≤ 
(r) 

e 

(r) < 
0,20 

0,20≤ 
(r) 

e 

(r) < 
0,25 

0,25≤ 
(r) 

e 

(r) < 
0,30 

0,30≤ 
(r) 

e 

(r) < 
0,35 

0,35≤ 
(r) 

e 

(r) < 
0,40 

(r) ≥ 
0,40 

Até 180.000,00 17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00 17,52% 15,75% 13,90% 12,60% 12,33% 10,72% 9,10% 8,48% 

De 360.000,01 a 540.000,00 17,55% 15,95% 14,20% 12,90% 12,64% 11,11% 9,58% 9,03% 

De 540.000,01 a 720.000,00 17,95% 16,70% 15,00% 13,70% 13,45% 12,00% 10,56% 9,34% 

De 720.000,01 a 900.000,00 18,15% 16,95% 15,30% 14,03% 13,53% 12,40% 11,04% 10,06% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 12,60% 11,60% 10,60% 

De 1.080.000,01 a 
1.260.000,00 

18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 12,68% 11,68% 10,68% 

De 1.260.000,01 a 
1.440.000,00 

18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69% 

De 1.440.000,01 a 
1.620.000,00 

18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 13,08% 12,08% 11,08% 

De 1.620.000,01 a 
1.800.000,00 

18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 13,09% 12,09% 11,09% 

De 1.800.000,01 a 
1.980.000,00 

18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 13,61% 12,78% 11,87% 

De 1.980.000,01 a 
2.160.000,00 

19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,89% 13,15% 12,28% 

De 2.160.000,01 a 19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 14,17% 13,51% 12,68% 
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2.340.000,00 

De 2.340.000,01 a 
2.520.000,00 

19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,61% 14,04% 13,26% 

De 2.520.000,01 a 
2.700.000,00 

20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,52% 15,03% 14,29% 

De 2.700.000,01 a 
2.880.000,00 

21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 16,32% 15,93% 15,23% 

De 2.880.000,01 a 
3.060.000,00 

21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,82% 16,38% 16,17% 

De 3.060.000,01 a 
3.240.000,00 

22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 17,22% 16,82% 16,51% 

De 3.240.000,01 a 
3.420.000,00 

22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,44% 17,21% 16,94% 

De 3.420.000,01 a 
3.600.000,00 

22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18% 

 

3) Somar-se-á a alíquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e 

CPP apurada na forma acima a parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo IV a esta Lei 

Complementar. 

 

4) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP arrecadadas na 

forma deste Anexo será realizada com base nos parâmetros definidos na Tabela V-B, onde: 

(I) = pontos percentuais da partilha destinada à CPP; 

(J) = pontos percentuais da partilha destinada ao IRPJ, calculados após o resultado do fator 

(I); 

(K) = pontos percentuais da partilha destinada à CSLL, calculados após o resultado dos 

fatores (I) e (J); 

(L) = pontos percentuais da partilha destinada à COFINS, calculados após o resultado dos 

fatores (I), (J) e (K); 

(M) = pontos percentuais da partilha destinada à contribuição para o PIS/Pasep, calculados 

após os resultados dos fatores (I), (J), (K) e (L); 

(I) + (J) + (K) + (L) + (M) = 100 

N = relação (r) dividida por 0,004, limitando-se o resultado a 100; 

P = 0,1 dividido pela relação (r), limitando-se o resultado a 1. 
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TABELA V-B: 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) 
CPP IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP 

I J K L M 

Até 180.000,00 
N x 
0,9 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 180.000,01 a 360.000,00 
N x 

0,875 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 360.000,01 a 540.000,00 
N x 
0,85 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 540.000,01 a 720.000,00 
N x 

0,825 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 720.000,01 a 900.000,00 
N x 
0,8 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 
N x 

0,775 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 
N x 
0,75 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 
N x 

0,725 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 
N x 
0,7 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 
N x 

0,675 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 
N x 
0,65 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 
N x 

0,625 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 
N x 
0,6 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 
N x 

0,575 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 
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De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 
N x 
0,55 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 
N x 

0,525 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 
N x 
0,5 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 
N x 

0,475 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 
N x 
0,45 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 
N x 

0,425 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 - I -

 J - K) 
100 - I - J - K - L 
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Anexo VI – Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da 

prestação de serviços relacionados no § 5o-I do artigo 18 da Lei Complementar nº 

123/06 

 

1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo:  

 

 

 

2) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP arrecadadas na 

forma deste Anexo será realizada com base nos parâmetros definidos na Tabela V-B do 

Anexo V desta Lei Complementar. 

 

3) Independentemente do resultado da relação (r), as alíquotas do Simples Nacional 

corresponderão ao seguinte: 

 

TABELA VI 

Receita Bruta em 12 meses (em 
R$) 

Alíquota IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins  e 
CPP 

ISS 

Até 180.000,00 16,93% 14,93% 2,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00 17,72% 14,93% 2,79% 

De 360.000,01 a 540.000,00 18,43% 14,93% 3,50% 

De 540.000,01 a 720.000,00 18,77% 14,93% 3,84% 

De 720.000,01 a 900.000,00 19,04% 15,17% 3,87% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 19,94% 15,71% 4,23% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 20,34% 16,08% 4,26% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 20,66% 16,35% 4,31% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 21,17% 16,56% 4,61% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 21,38% 16,73% 4,65% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 21,86% 16,86% 5,00% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 21,97% 16,97% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 22,06% 17,06% 5,00% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 22,14% 17,14% 5,00% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 22,21% 17,21% 5,00% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 22,21% 17,21% 5,00% 
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De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 22,32% 17,32% 5,00% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,37% 17,37% 5,00% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,41% 17,41% 5,00% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,45% 17,45% 5,00% 
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Apêndice V. Correlação das Atividades Sujeitas ao Simples Nacional com os Anexos da 

Lei Complementar nº 123/06 

 

Atividade Anexo a Utilizar Observações 

Comercial Anexo I - 

Industrial Anexo II - 

Locação de 
Bens 

Móveis 

Anexo III Excluir o percentual referente ao ISS. 

Serviços Anexo III Inclui os serviços de: (i) creche, pré-escola e 
estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, 
profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de 
artes, cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para 
concursos, gerenciais e escolas livres; (ii) agência 
terceirizada de correios; (iii) agência de viagem e turismo; 
(iv) centro de formação de condutores de veículos 
automotores de transporte terrestre de passageiros e de 
carga; (v) agência lotérica; (vi) serviços de instalação, de 
reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, 
solda, tratamento e revestimento em metais; (vii) transporte 
municipal de passageiros; (viii) escritórios de serviços 
contábeis; (ix) produções cinematográficas, audiovisuais, 
artísticas e culturais, sua exibição ou apresentação, inclusive 
no caso de música, literatura, artes cênicas, artes visuais, 
cinematográficas e audiovisuais; (x) fisioterapia; (xi) 
corretagem de seguros; (xii) corretagem de imóveis de 
terceiros; (xiii) prestados mediante locação de bens imóveis 
próprios com a finalidade de exploração de salões de festas, 
centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras 
esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de 
espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, 
para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza; 
e (xiv) outros serviços cujo ingresso no Simples Nacional 
não seja vedado e que não sejam tributados na forma dos 
Anexos IV, V e VI.  

Serviços Anexo IV Inclui os serviços de: (i) construção de imóveis e obras de 
engenharia em geral, inclusive sob a forma de 
subempreitada, execução de projetos e serviços de 
paisagismo, bem como decoração de interiores; (ii) 
vigilância, limpeza ou conservação; e (iii) advocatícios. 
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Atividade Anexo a Utilizar Observações 

Serviços  Anexo V Inclui os serviços de: (i) administração e locação de imóveis 
de terceiros, exceto a receita a título de corretagem de 
imóveis; (ii) Academias de dança, de capoeira, de ioga e de 
artes marciais; (iii) academias de atividades físicas, 
desportivas, de natação e escolas de esportes; (iv) elaboração 
de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, 
desde que desenvolvidos em estabelecimento da optante; (v) 
licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 
computação; (vi) planejamento, confecção, manutenção e 
atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em 
estabelecimento da optante; (vii) montagem de estandes para 
feiras; (viii) laboratórios de análises clínicas ou de patologia 
clínica; (ix) tomografia, diagnósticos médicos por imagem, 
registros gráficos e métodos; e (x) óticos, bem como 
ressonância magnética; (xi) prótese em geral. 

Serviços Anexo VI Inclui serviços de: (i) medicina, inclusive laboratorial e 
enfermagem; (ii) medicina veterinária; (iii) odontologia; (iv) 
psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, 
podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de 
vacinação e bancos de leite; (v) serviços de comissaria, de 
despachantes, de tradução e de interpretação; (vi) 
arquitetura, engenharia, medição, cartografia, topografia, 
geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e 
tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia; (vii) 
representação comercial e demais atividades de 
intermediação de negócios e serviços de terceiros; (viii) 
perícia, leilão e avaliação; (ix) auditoria, economia, 
consultoria, gestão, organização, controle e administração; 
(x) jornalismo e publicidade; (xi) agenciamento, exceto de 

mão-de-obra; e (xii) outras atividades do setor de 
serviços que tenham por finalidade a prestação de 
serviços decorrentes do exercício de atividade 
intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, 
artística ou cultural, que constitua profissão 
regulamentada ou não, desde que não sujeitas à 
tributação específica. 

 



77 

 

Bibliografia 

 

ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2008. 

BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições: regime jurídico, destinação e controle. 2ª ed. São 
Paulo: Noeses, 2011. 

________. Imposto sobre a renda – pessoa jurídica. In: Eurico Marcos Diniz de Santi 

(coord.). Curso de Especialização em Direito Tributário: Estudos Analíticos em Homenagem 

a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão em recurso extraordinário nº 627.453. Relator: 

Dias Toffoli. Tribunal Pleno. DJe 28/10/2014.  

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 27. ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2011. 

CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito (o constructivismo 

lógico-semântico). 2ª ed. São Paulo: Noeses, 2011. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

________. Direito tributário, linguagem e método. 5ª ed. São Paulo: Noeses, 2013. 

________. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2008. 

DALLA PRIA, Rodrigo. Teoria geral do processo tributário. Dissertação (Mestrado em 
Direito). São Paulo: PUC/SP, 2010. 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP. Disponível em: 
http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/o-peso-da-burocracia-tributaria-na-
industria-de-transformacao-2012/; acesso em 05/10/2015. 

FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no direito tributário. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 
2005. 

________. Responsabilidade tributária e o código civil de 2002. 2ª ed. São Paulo: Noeses, 
2009. 

GABAN, Eduardo Molan, DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito antitruste. 3ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 

GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária. Fundamentos para uma teoria da nulidade. 

São Paulo: Noeses, 2ª ed., 2013. 

GOZZI, Alex. Das alíquotas e base de cálculo. Arts. 18 a 20. In: Halley Henares Neto 
(coord.). Comentários à lei do Supersimples. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 



78 

 

HARET, Florence. Teoria e prática das presunções no direito tributário. São Paulo: Noeses, 
2010. 

Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT. Evolução da carga tributária 

brasileira e previsão para 2013. Disponível em: 

https://www.ibpt.org.br/img/uploads/novelty/estudo/1443/20131218asscomEstudoEvolucaod

acargatributariabrasileiraPrevisaopara2013.pdf; acesso em 09/06/2015. 

________. Quantidade de normas editadas no Brasil: 25 da Constituição Federal de 1988. 

Disponível em: 

http://www.ibpt.com.br/img/uploads/novelty/estudo/1272/NormasEditadas25AnosDaCFIBPT

.pdf; acesso em 05/10/2015. 

IVO, Gabriel. Norma jurídica: produção e controle. São Paulo: Noeses, 2006. 

KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Trad. Luís Carlos Borges. 2ª ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 1991. 

________. Teoria pura do direito. tradução João Baptista Machado. 8ª ed. São Paulo: Editora 

WMF Martins Fontes, 2009. 

MELO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário. 7ª ed. São Paulo: Dialética, 

2007. 

NOGUEIRA, Júlia de Menezes. Imposto sobre a renda na fonte. São Paulo: Quartier Latin, 
2007. 

OLEINIK, Rosana. Teoria da norma jurídica e a regra-matriz de incidência como técnica de 

interpretação do direito. In: Paulo de Barros Carvalho (coord.). Constructivismo lógico-
semântico. São Paulo: Noeses, 2014. 

OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 
2008. 

RODRIGUES, Flavio. SIMPLES NACIONAL: alterações promovidas pela Lei Complementar 

147/14 (e Resolução CGSN n° 115/2014). Disponível em: http://crc-es.org.br/wp-
content/uploads/2013/11/Simples-Nacional-Altera%C3%A7%C3%B5es-promovidas-pela-
Lei-Complementar-147-2014-F%C3%A1bio-Rodrigues.pdf; acesso em 27/06;2015. 

SOUTO MAIOR BORGES, José. Introdução ao direito financeiro. Recife: Imprensa 
Universitária, 1966. 


