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1.RESUMO 

O Simples Nacional é um regime tributário criado pela Lei Complementar 

123 de 14 de dezembro de 2006 que oferece uma forma de tributação simplificada 

aplicada as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Tal regime 

permite que a ME e a EPP recolham seus tributos numa única guia denominada DAS 

(Documento de Arrecadação do Simples Nacional), independentemente da 

competência do tributo. 

No ano de 2016, o então presidente Michel Temer, no uso de suas 

atribuições, sancionou a Lei Complementar 155 de 23 de outubro de 2016, que altera 

algumas regras aplicáveis as ME e as EPP. 

Neste sentido, o presente resumo propõe uma análise das mudanças 

ocorridas no regime do Simples Nacional, pontuando seus aspectos positivos e 

negativos. 

2. INTRODUÇÃO 

Antes da Lei Complementar 123/2006 ser criada, as ME e as EPP eram 

regidas pelas leis 9.317/1996 e 9.841/1999, que abordavam um regime tributário 

também simplificado, possibilitando aos contribuintes o recolhimento dos tributos 

federais em uma única guia, denominada DARF1 Simples, tornando facultativo que os 

estados e municípios também pudessem recolher, por meio de convênios, os tributos 

de suas respectivas competências nesta guia. 

Com a edição da Lei Complementar 123/2006, revogaram-se as leis 

anteriores, criando-se o regime tributário denominado de Simples Nacional. Esse novo 

regime facilitou a forma de recolhimento dos tributos, tornando possível que o 

contribuinte pudesse fazer o recolhimento de seus tributos em uma única guia. A 

diferença, no entanto, ocorre pelo fato da lei tornar obrigatório o recolhimento 

unificado, que abrange todas as esferas federativas e sujeitos ativos do crédito 

tributário (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).  

Com o passar dos anos, houve a necessidade de adequação do regime do 

Simples Nacional à atual realidade econômica do país. Neste sentido, foi sancionada 

                                                           
1 Documento de Arrecadações de Receitas Federais 
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a Lei Complementar 155/2016, que altera alguns artigos da Lei Complementar 

123/2006. 

3. OBJETIVO GERAL 

Diante das mudanças ocorridas no estatuto das ME e EPP por meio da Lei 

Complementar 155 de 23 de outubro de 2016, serão apontadas vantagens e 

desvantagens das alterações legislativas a partir do ponto de vista do empresário, 

através de um estudo descritivo, demonstrar-se-á, ao final, a redução tributária 

proporcionada pela Lei Complementar 155/2016 para as pessoas jurídicas.  

4. METODOLOGIA 

O presente estudo utilizar-se-á de pesquisas bibliográficas, utilizando como 

fonte principal análise dos instrumentos legislativos. Como referencial, a pesquisa 

trará um estudo de caso de uma empresa fictícia, a partir de um cálculo comparativo 

realizado.  

5.DESENVOLVIMENTO 

5.1 Receita Bruta 

 Uma das mudanças que ocorreram foi a questão do limite do faturamento. 

Segundo o Art. 3° Inciso II da Lei Complementar 155/2016, considera-se EPP aquela 

que aufira uma receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e inferior ou igual a R$ 

4.800.000,00. A regra anterior estipulava uma receita de até R$ 3.600.000,00. A 

grande vantagem dessa mudança é possibilitar que novas empresas possam aderir 

ao regime do Simples Nacional. Uma desvantagem seria o fato de que as empresas 

que obtiverem uma receita anual superior a R$ 3.600.000,00, terão que recolher os 

tributos estaduais e municipais separadamente (ICMS2 e ISS3). Já as Microempresas, 

continuam com as mesmas regras previstas no Art. 3° Inciso I da Lei Complementar 

123/2006, ou seja, continuam sendo aquelas que aufiram a receita bruta anual de até 

R$ 360.000,00. 

 

                                                           
2 Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. 
3 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
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5.2 Parcelamento Especial 

A Lei Complementar 155/2016, trouxe a possibilidade do contribuinte 

parcelar seus débitos apurados no Simples Nacional até maio de 2016, por meio de 

um parcelamento especial. A resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 

(CGSN) n° 132, regulamentou o que estava previsto no art. 9° da Lei Complementar 

155/2016. Características do parcelamento: 

✓ Parcelamento em até no máximo 120 vezes; 

✓ Parcela mínima de R$ 300,00; 

O mecanismo de parcelamento foi disponibilizado dia 12 de dezembro de 

2016, sendo que os contribuintes teriam 90 dias a partir da disponibilização, para 

solicitar este parcelamento. 

5.3 Investidor Anjo 

Outra inovação considerável da Lei Complementar 155/2016, é a criação 

do investidor anjo, o que na lei anterior não existia. Esse investidor anjo, poderá ser 

pessoa física ou jurídica, na qual irá figurar na empresa como um 

colaborador/investidor, incentivando o empreendedorismo e a criação de novas 

startup’s. As desvantagens para esses investidores são: não ter direito a voto na 

administração da empresa; somente poderá resgatar o valor investido, após decorrido 

o mínimo de dois anos do aporte de capital, ou prazo superior conforme estabelecido 

em contrato de participação, não podendo superar o valor investido devidamente 

corrigido. E as vantagens são: a sua isenção de qualquer responsabilidade em caso 

de débitos da empresas; os valores investidos não poderão ser considerados como 

receita, para a empresa não perder o status de ME e/ou EPP. 

5.4. Tabelas do Simples Nacional 

Com as alterações trazidas pela Lei Complementar 155/2016, houve uma 

alteração nas tabelas que serviam de base para determinar o percentual dos tributos 

aplicáveis as empresas. Na redação anterior, existiam seis tabelas, com vinte faixas 

de faturamento cada uma, das quais determinavam o percentual de tributos que iriam 

incidir sobre a empresa levando em consideração a sua atividade e faturamento 

acumulado dos últimos 12 (doze) meses. Com a nova redação, as tabelas passaram 



  4 

 

a ser cinco, com seis faixas de faturamento cada uma. Outra grande novidade, é o 

valor a ser deduzido, semelhante a tabela progressiva do Imposto de Renda Pessoa 

Física. 

Para uma melhor ilustração, será apresentada uma tabela comparativa, 

tendo como base o anexo I, aplicada à atividade de comércio. 

LC 123/2006    LC 155/2016  

Receita Bruta em 12 meses (em 
R$) 

ALÍQUOTA  Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota 
Valor a 
Deduzir 
(em R$) 

Até 180.000,00 4,00%  1a Faixa Até 180.000,00 4,00% - 

De 180.000,01 a 360.000,00 5,47%  2a Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% 5.940,00 

De 360.000,01 a 540.000,00 6,84%  3a Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% 13.860,00 

De 540.000,01 a 720.000,00 7,54%  4a Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% 22.500,00 

De 720.000,01 a 900.000,00 7,60%  5a Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% 87.300,00 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28%  6a Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19,00% 378.000,00 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36%  
    

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45%  
    

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03%  
    

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12%  
    

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95%  
    

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04%  
    

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13%  
    

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23%  
    

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32%  
    

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23%  
    

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32%  
    

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42%  
    

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51%  
    

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61%  
    

 

 Utilizar-se-á como exemplo uma empresa comercial com os seguintes 

dados: 

✓ Faturamento acumulado nos últimos 12 meses de R$ 300.000,00, 

✓ Receita do mês é R$ 25.000,00.  

 Nos termos da Lei Complementar 123/2006, o cálculo é o seguinte: 
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Para determinar a alíquota que irá ser aplicada sobre o faturamento 

mensal, observa-se o faturamento acumulado nos últimos 12 (doze) meses anteriores 

ao da apuração e, verifica-se junto ao anexo ao qual a empresa está enquadrada para 

saber a alíquota, como segue abaixo: 

 25.000,00 x 5.47% = 1.367,50 

 Conforme exemplo, a empresa teria um DAS a pagar de R$ 1.367,50.  

 

 Cálculo com a Lei Complementar 155/2016: 

Com a nova lei, a sistemática do cálculo fica diferente. As alíquotas 

contidas nos anexos são nominais, ou seja, são as alíquotas previstas na legislação, 

porém, há nos próprios anexos o valor a deduzir que gera a necessidade de se 

verificar qual é a alíquota efetiva. Para tanto, o Art. 18° §1°-A da Lei Complementar 

155/2016, estabelece a fórmula para se calcular qual a alíquota efetiva. 

 

RBT12 x Aliq - PD  em que: 

                 RBT12 

RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração;  

Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar;  

PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar.  

Aplicando os mesmos valores apresentados no exemplo anterior, na 

fórmula acima, encontramos a seguinte equação: 

300.000,00 x 7,30% - 5.940,00 = 1.330,00 

                300.000,00 

300.000,00 x 7,30% = 21.900,00 

21.900,00 – 5.940,00 = 15.960,00 

15.960,00 / 300.000,00 = 5.32% 
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25.000,00 x 5,32% = 1.330,00 

Verifica-se que o DAS a ser pago pela empresa com a nova sistemática é 

de R$ 1.330,00 

6. RESULTADOS  

A presente pesquisa constatou que, a criação desta nova Lei 

Complementar trouxe alguns benefícios, e, um dos mais significativos foi a adequação 

das tabelas progressivas com a redução das faixas de faturamento, e a novidade do 

fator redutor. Tal fator redutor é semelhante ao da tabela do Imposto de Renda Pessoa 

Física, de forma que, o contribuinte pessoa jurídica obterá, com as alterações 

legislativas propostas pela Lei Complementar 155/2016, conforme exemplo da 

empresa comercial citada, uma redução em sua tributação de aproximadamente 2,5% 

ao mês. Tal redução, ao final do período de doze meses trará uma economia 

significativa no caixa da empresa. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Observa-se que as mudanças oco4rridas no estatuto das ME e EPP por 

meio da Lei Complementar 155/2016, trouxeram vantagens e desvantagens. Como 

vantagem, podemos citar a redução da carga tributária evidenciada no exemplo 

proposto; a figura do investidor anjo que possibilitará que as Micro e Pequenas 

Empresas obtenham um investimento feito por um terceiro que não faz parte do 

quadro societário; o aumento do teto de faturamento possibilitará a participação de 

mais empresas e a simplificação das tabelas para cálculo dos tributos. A grande 

desvantagem com a nova legislação fica por conta da regra que prevê que se a 

empresa tiver um faturamento acumulado entre R$ 3.600.000,00 e R$ 4.800.000,00, 

deverá recolher o ISS e ICMS de forma separada do DAS (Documento de arrecadação 

do Simples Nacional), o que acaba dificultando a sistemática para recolhimento 

desses tributos. 

8. FONTES CONSULTADAS 
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