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RESUMO 

 

A organização política brasileira baseia-se nos poderes executivo e 

legislativo, os quais são independentes, apesar da influência mútua que exercem um 

sobre o outro. O legislativo, foco desta monografia, possui entre suas funções a de 

apresentar propostas, debater e votar a legislação brasileira. Esses debates podem 

levar meses (ou anos) até que se atinja um resultado, caso as matérias em discussão 

não constem nas agendas prioritárias dos atores governamentais centrais. Pensando 

nisso, alternativas à delonga corriqueiramente verificada nas deliberações ocorridas 

no âmbito do poder legislativo surgem e um novo tipo de organização com esse 

pretexto são as frentes parlamentares. 

O presente estudo pretende analisar o impacto causado pela ação das frentes 

parlamentares no processo legislativo: o peso da articulação dessas organizações no 

trâmite e aprovação das matérias de seu interesse, bem como seu impacto na 

legislação acerca de temas sensíveis à população.  

Para tanto, utiliza-se o exemplo da Frente Parlamentar Mista das Micro e 

Pequenas Empresas e sua influência na organização do debate com a sociedade, na 

criação e trâmite do projeto que originou a Lei da Universalização do Simples; 

sucesso que dependeu de árduo trabalho de parlamentares, entidades patronais e da 

sociedade civil, unindo partidos e setores historicamente opositores em prol de uma 

pauta comum.  

O estudo de caso aqui retratado observa uma importante literatura ainda 

parca e de pouca inserção na ciência política brasileira, apesar do fenômeno que 

representa na atuação de parlamentares em ambas as câmaras componentes do 

Congresso Nacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A formação da agenda governamental dentro do poder legislativo é um 

processo complexo que conta com a presença de diversos atores, liderado por agentes 

do poder executivo e figuras com forte influência partidária. O movimento de frente 

parlamentares surgiu pela interação de agentes do processo político em torno de 

determinados temas. Essa união possibilita a inclusão de matérias diferentes àquelas 

apresentadas por figuras que usualmente estão no comando da agenda, dentro da 

arena de debates do processo legislativo. 

O presente estudo tenciona analisar o caso específico da influência e atuação 

da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas durante o processo de 

aprovação da Universalização do Simples. A escolha desse evento baseou-se na 

importância que o Simples Nacional adquiriu na vida do Micro e Pequeno 

Empreendedor no decorrer dos últimos anos. Atualmente, as Micro e Pequenas 

Empresas (MPE) representam cerca de 98,5% dos negócios brasileiros, gerando mais 

de 10.9 milhões de novos postos de trabalho, ao passo que as empresas de grande 

porte perderam cerca de 770 mil vagas (Sebrae Nacional, 2017). A norma elaborada, 

a qual serve de objeto para este estudo, foi responsável por estender o benefício 

tributário para mais de 140 novas categorias, consegindo atingir de forma direta mais 

de 450 mil empreendimentos (Idem, 2017). Além disso, segundo o deputado Luiz 

Carlos Hauly (PSDB-PR) relator da reforma tributária que encontra-se em tramitação 

na Câmara dos Deputados, o sistema do Simples servirá de base para a referida 

reforma. Fora isso, outro fator de grande relevância no fenômeno analisado é a 

atuação parlamentar para a inserção e aprovação de matérias deste setor, marcado, 

mesmo em momentos de crise e grande divergência partidária, por uma característica 

suprapartidária. 

A primeira parte do trabalho busca levantar, por meio de referenciais 

teóricos, o funcionamento e formação da agenda no processo legislativo buscando 

demonstrar a importância que a agremiação de parlamentares em frentes tem tomado.  

Em seguida é apresentado o método e técnicas utilizadas para aferir o 

resultado pretendido. A escolha do modelo de pesquisa é essencial para a 

compreensão da lógica estrutural do trabalho, onde se busca analisar de maneira 



 

13 

 

qualitativa a presença de determinados atores. Passa-se em seguida para a descrição 

da evolução legislativa que veio a resultar no projeto da Universalização do Simples. 

O entendimento dos pontos explicados acima possibilitará a compreensão da análise 

realizada para a conclusão do estudo. 

O objetivo almejado com o estudo de caso da Frente Parlamentar Mista das 

Micro e Pequenas Empresas e atuação desta no processo legislativo referente a 

Universalização do Simples Nacional é a resposta da pergunta de pesquisa que serve 

como base para esse texto: A Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas 

Empresas se apresenta como um mecanismo de pressão? Se sim, faz de forma 

eficiente, agindo como catalisador para a aprovação a lei da Universalização do 

Simples? 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

O Poder Legislativo brasileiro, a nível federal, é exercido pelo Congresso 

Nacional, composta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara 

dos Deputados, segundo o artigo 45 da CF 88, é a casa responsável por representar o 

povo, sendo eleitos de forma proporcional pelas unidades da federação 513 

deputados. Já o Senado Federal, segundo o artigo 46 da CF 88, é a casa responsável 

pela representação dos Estados e do Distrito federal, sendo eleitos pelo sistema 

majoritário 3 senadores por cada um somando 81 senadores. Cada uma das casas do 

Congresso Nacional é dívida em comissões parlamentares, permanentes ou 

temporárias, e plenário principal. Cada uma das comissões permanentes tem suas 

atribuições pré-estabelecidas pelo regimento interno de cada casa e as temporárias 

tem por objetivo analisar algum caso específico. A divisão do trabalho em comissões 

é feita em busca da garantia de um trabalho de especialização e desenvolvimento 

técnico dos debates, buscando garantir um processo legislativo mais qualificado.  

Os trabalhos legislativos brasileiros giram em torno de duas instituições 

básicas, as comissões parlamentares e as organizações partidárias. Segundo Limongi 

& Figueiredo, esta divisão é responsável por tornar possível a realização das 

atribuições básicas do legislativo, isso é, a produção legislativa qualificada e a 

representatividade (Limongi & Figueiredo, 2004). 

 

2.2. FRAGMENTAÇÃO PARTIDARIA 

 

Dentro do legislativo brasileiro há a predominância de um pensamento: um 

objetivo terá maior chance de vitória caso seja buscado em conjunto por indivíduos 

que possuam a mesma meta. A necessidade de organização abrange a todos, do 

operário ao empresário (Michels, 1982). Como é impossível que todos os setores se 

autorregulem – isso é, fazer com que cada grupo gerencie e monitore a sua área de 

interesse – torna-se necessário a delegação deste dever de representação. Essa é a 

principal função das organizações partidárias, sendo importante ressaltar que o eleito 

deve representar o povo e não interesses privados. 
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O Brasil é um país caracterizado por um multipartidarismo, atualmente 

existe o registro de 35 partidos no TSE, tendo mais 60 em processo de formação1. 

Existem diversos motivos e teorias para essa grande fragmentação partidária 

brasileira, como por exemplo, o histórico de leis utilizadas para regular os partidos 

políticos e a autonomia e liberdade partidária dada pela constituição (Henrique & 

Paiva, 2014). Sendo importante frisar que a Constituição Brasileira de 1988 foi criada 

em um período de regime militar, o que acabou por gerar um sentimento de 

necessidade de um grande espaço político com a presença de diversas forças, 

buscando garantir que o país não retornaria à situação prévia e teria uma democracia 

efetivamente representativa.  

A pergunta gerada com esse cenário de um multipartidarismo exacerbado, 

utilizando a metodologia empregada por Fleischer em Os Partidos Políticos2, é: existe 

uma real interferência gerada na representação com esse número de partidos? 

Diversos autores trazem que a presença de muitos partidos políticos causa um atraso 

no processo legislativo dada uma freada no processo decisório, prejudicando assim a 

representatividade e governabilidade, devido à baixa taxa de aprovação de políticas 

públicas. Entretanto, existem vertentes como a de Abranches que vêm no modelo 

brasileiro –  de presidencialismo de coalizão com um multipartidarismo exacerbado 

– a possibilidade de aprovação de grandes políticas públicas além de possibilitar ao 

Brasil ser considerado uma  das maiores democracias do mundo (Henrique & Paiva, 

2014).  

Dada a presença de diversos partidos com representatividade na arena 

política é importante analisar o comportamento desses. Utilizando a taxonomia de 

Tafner que distribui os partidos entre: fortes; intermediários; pequenos; e nanicos (Cf. 

Quadro 1). 

 

Quadro 1: Categorias de partidos, de acordo com a classificação de Tafner (1996) 

Categoria Mínimo de Membros Mínimo de Distritos 

Forte Pelo menos 10% (51) 18 

Intermediário Pelo menos 5% (26) 9 

Pequeno Mais do que 1% (5) 5 

                                                           
1 Informação retirada do site do TSE: http://www.tse.jus.br/partidos no dia 22/06/2017 as 00:17. 
2 (Fleischer, 2007) 

http://www.tse.jus.br/partidos%20no%20dia%2022/06/2017
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Nanico Pelo menos 1 1 

Fonte: Tafner, Proporcionalidades e Exclusão no Sistema Político-Eleitoral Brasileiro, p.5. in Henrique 

& Paiva, Multipartidarismo vs. Autoritarismo: uma análise dos efeitos da legislação pós- constituinte 

sobre a fragmentação partidária na Câmara dos Deputados, p.17. 

 

 

Observa-se que de 1998 para 2013 a concentração de força diminui nos 

partidos considerados fortes e passou a crescer em partidos intermediários e pequenos 

(Cf, Gráfico 1). Garantindo assim uma maior liberdade para o político se filiar a 

partidos de menor porte, uma maior aproximação ideológica, além de mesmo assim 

conseguir ocupar algum cargo dentro da área decisória. 

 

 

Gráfico 1: Configuração Partidária na Câmara dos Deputados (1998/2013) conforme metodologia de 

Tafner (1996) 

 
Fonte: Secretaria Geral da Mesa (SGM). In Henrique & Paiva, Multipartidarismo vs. Autoritarismo: 

uma análise dos efeitos da legislação pós- constituinte sobre a fragmentação partidária na Câmara dos 

Deputados, p.17. 

 

 

A presença de coligações sem verticalização – isso é, sem obrigar os 

partidos políticos a que formem coligações na arena eleitoral presidencial nem que 

tenham que repetir a mesma união partidária em arenas estaduais ou municipais – 

tende a fortalecer partidos menores (Henrique & Paiva, 2014).  
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2.3. PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO 

 

 

O período eleitoral brasileiro é marcado pela coligação partidária, isto é, a 

união de dois ou mais partidos para que se obtenha uma maior quantidade de votos e 

consequentemente uma maior representação dentro dos espaços de debate político. 

Essa prática ocorre em qualquer nível da federação, desde a eleição de um vereador 

até a eleição presidencial. Como apontado acima o Brasil, é um país onde ocorre 

coligação partidária sem verticalização, isso acaba por gerar uma grande rede 

complexa de coligações durante as eleições.  

Pode-se observar, por exemplo, nas eleições de 2014 que: a coligação de 

nove partidos (PT; PMDB; PDT; PCdoB; PP; PR; PSD; PROS; PRB) apoiava a 

chapa Dilma Rousseff e Michel Temer; já a coligação de nove partidos (PSDB; PTB; 

PTC; PMN; PTdoB; PTN; SD; DEM; PEN) apadrinhava a chapa Aécio Neves e 

Aloysio Nunes; enquanto a coligação de seis partidos (PSB; PRP; PPS; PSL; PPL; 

PHS), a chapa Marina Silva e Beto Albuquerque. 3 Isso formou três grandes 

coligações partidárias para eleição da chapa a presidência, entretanto, será que essas 

coligações se mantiveram para eleição dos representantes do Congresso no mesmo 

ano? Observa-se que não, cada estado teve sua própria organização de coligações, 

buscando a aliança mais adequada para cada situação. 

Outro fator importante para análise é o modelo como foi feita a divisão de 

poderes brasileiros na CF/88, para melhor compreensão é necessário observar o 

momento brasileiro na época da constituinte. O país acabará de sair de um regime 

militar, logo era consenso entre os intelectuais na época a necessidade de uma 

reforma política, retirando parte dos poderes delegados ao executivo e aumentando a 

força dos partidos políticos, em especial aqueles com representação no Congresso 

Nacional. A forma que deveria ser instituída não era de comum acordo, todavia a 

necessidade de mudança era.  Juan Linz, um cientista político espanhol, trouxe em 

seus trabalhos problematizações ao regime presidencialista, apontando que o modelo 

fica a mercê de um alinhamento político entre poderes, pois caso contrário esse traria 

uma paralisia decisória no país e consequentemente uma crise institucional gerando 

conflitos insolúveis (Limongi, 2006).  

                                                           
3  Informações retiradas do infográfico publicado no jornal G1, acesso disponível em: 
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/coligacoes-partidarias/infografico/ 
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Partindo dos pontos levantados acima é possível a identificação de que o 

caso brasileiro é distinto dos demais, isso é explicado pela primeira vez por 

Abranches4, que adiciona outro fator a teoria de Linz, combinando então o 

presidencialismo, o multipartidarismo e o federalismo. Entretanto a diferenciação 

brasileira vem no que tange a diversidade e heterogeneidade socioeconômica do país, 

o que acaba por gerar uma diferenciação de cultura e vida muito grande por toda a 

federação (Limongi & Figueiredo, 2004). Essa explicação de Abranches, trazida por 

Limongi, torna possível explicar o porquê de existir esta complexa rede de coligações 

partidárias existentes no país.  

Abranches traz em seu texto um nome para exemplificar esse fenômeno 

ocorrido no presidencialismo adotado no Brasil que é o presidencialismo de coalizão. 

Ele é uma forma de presidencialismo associado ao multipartidarismo, como 

explicado por Linz, em uma federação muito heterogênea, refletindo essa 

diversificação dentro das coalizões partidárias. O autor traz também a necessidade 

de um órgão que consiga intervir e estabilizar um momento de crise entre os poderes, 

estabelecendo parâmetros políticos para a resolução do problema (Limongi & 

Figueiredo, 2004). 

 

2.4. FORMAÇÃO DA AGENDA  

 

O processo legislativo brasileiro gira em torno da relação entre o próprio 

poder legislativo e o poder executivo. Posto isto, torna-se necessária a compreensão 

da necessidade do espaço que o executivo exerce dentro do poder legislativo, com 

isso é possível o entendimento básico da dinâmica do Congresso Nacional.  

Regimes presidencialistas tradicionalmente tem o chefe do executivo como 

detentor de algumas atribuições de caráter legislativo, mesmo não sendo um ator com 

representação direta nas legislaturas este age como um legislador: o Brasil não foge 

deste caso (Limongi, 2006). A CF 88 garante prerrogativas legislativas ao poder 

executivo, como por exemplo, a apresentação de medidas provisórias, apresentação 

de pedidos de urgência da tramitação de proposições, além de ter exclusividade na 

iniciativa de proposições que versem sobre organização da administração federal e 

                                                           
4 Limongi traz em seu texto uma peculiaridade sobre a escrita de Abranches, esta foi dada antes da 
Constituição Federal de 1988, pegando como base a República de 1946 e os primeiros anos do governo 
do de José Sarney. 
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orçamento. Isto possibilita que o poder executivo tenha um alto controle da agenda 

legislativa. Somando-se à coalizão partidária desenvolvida, responsável por formar a 

base do governo, amplia-se o poder decisório do executivo para controle da agenda 

legislativa.  

A garantia institucional para legislar dada ao chefe do executivo torna 

necessária a soma de mais dois fatores para a apropriação da agenda do poder 

legislativo, que são: a formação da maioria partidária e o controle dessa maioria obtida 

(ARAÚJO & SILVA, 2010).  O ato da formação da maioria é bem observado desde 

o período eleitoral, como apontado no início deste capitulo, entretanto é no início do 

governo que ocorre a concretização desta maioria dentro do Congresso. Limongi 

aponta que, assim como no parlamentarismo, ocorre a distribuição de postos 

ministeriais para formar o bloco de apoio. Todavia também é ressaltado em seu texto 

que o sistema político brasileiro já encaminha a formação desse bloco. 

 

A dominância e o sucesso do Executivo na arena legislativa são traços 

estruturais do atual sistema político brasileiro. Se assim não fossem, se 

dependessem do tipo de coalizão formada pelo presidente ou de suas 

qualidades pessoais como negociador, como querem alguns, 

apresentariam maior variação governo a governo (Limongi, 2006). 

 

Um estudo do IPEA traz a análise de proposições não orçamentárias, 

aprovadas no Congresso Nacional, que seguiram para sua efetivação enquanto lei e 

qual a influência do poder executivo na aprovação delas (Cf. Gráfico 2) 
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Gráfico 2: Contagem de leis não orçamentárias, por ano e origem e porcentagem das 

originadas na Presidência da República (1989-2014) 

(Em %) 

 

Fonte: Câmara dos Deputados, disponível em: www.camara.leg.br/sileg; Senado Federal 

disponível em: www.senado.leg.br/atividade; e Casa Civil, disponível em: 

www.planalto.gov.br/legislacao. In: Almeida, A. (2011). Processo Legislativo: Mudanças 

Recentes e Desafios. Boletim de Análise Político - Institucional. 

 

É interessante analisar deste gráfico pontos como, a partir de 2009 percebe-

se uma queda na interferência presidencial no processo legislativo, mesmo ainda 

abarcando grande parte da agenda do legislativo. Isso é dado pois nesses dois anos o 

país começou a sentir o período de grande recessão na economia mundial, gerando 

assim uma crise econômica no país, que acabou por gerar uma pressão nos 

parlamentares os quais passaram a tomar atitude de oposição ao governo vigente, na 

época do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de que os momentos de crise 

econômica acabam por demandar a concentração do poder executivo em matérias 

orçamentarias, que não entram no cálculo exposto acima.  

Mesmo com uma pequena elevação em seguida torna-se possível observar 

uma tendência de que, isto foi dado pela perda de apoio político da presidente Dilma 

Rousseff. A qual entrou nas eleições de 2010 gerando uma grande euforia em 

partidos tradicionais de esquerda, entretanto com o início dos escândalos de 

corrupção envolvendo membros do governo e a continuidade da crise econômica, a 

presidente foi perdendo grande parte da coalizão formada. 

http://www.camara.leg.br/sileg
http://www.senado.leg.br/atividade
http://www.planalto.gov.br/legislacao
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Em entrevista ao jornal Estadão, o decano da Câmara, deputado Miro 

Teixeira (PROS-RJ) afirma que “O presidencialismo brasileiro precisa compor 

maioria com a cooptação parlamentar. Isso remete a um Parlamento organizado como 

um departamento do Poder Executivo. O Michel tem uma maioria confortável” 

(Burgarelli, Duarte, & Venceslau, 2017)5.  Miro ainda aponta que os projetos de 

inciativa parlamentar têm caráter de ocasião, isto é, surgem da demanda popular, 

tendo o marketing como condutor da pauta (Idem, 2017). 

 

2.4.1. PAPEL DO LÍDER PARTIDÁRIO 

 

Uma das figuras mais importantes dentro do processo legislativo brasileiro 

é a figura do líder partidário, o qual possui prerrogativas regimentais que possibilitam 

um destaque perante outros parlamentares. Após a institucionalização do colégio de 

líderes pelo RICD, em 1989, esse ganhou um status de “órgão auxiliar da Mesa 

Diretora da casa nas principais tarefas relativas à organização dos trabalhos 

legislativos” (Figueiredo & Limongi, 2001). O colégio de líderes é responsável por 

guiar e definir a agenda de trabalho dentro do processo legislativo, isso abrange a 

definição de itens constantes na ordem do dia até a definição de quais projetos devem 

tramitar em regime de urgência dentro do Congresso. O plenário, para características 

processuais, apenas referenda a decisão tomada pelo colégio de líderes (Limongi & 

Figueiredo, 2004). 

 Existem ainda outros preceitos parlamentares exclusivos de líderes que 

agem de forma independente do colégio. Essas prerrogativas ocorrem, pois, o líder 

pode assinar por toda bancada por exemplo em caso de destaque, apresentação de 

requerimento, apresentação de emendas. Isso possibilita aos líderes partidários a 

tomada de decisão de forma privilegiada (Limongi & Figueiredo, 2004). Essas são 

algumas das prerrogativas de líder que possibilitam o corte de estratégias individuais 

de parlamentares para tomada de determinadas ações. O que acaba por gerar uma um 

corte no incentivo dado aos parlamentares de culto ao “voto pessoal” (Figueiredo & 

Limongi, 2001).  

                                                           
5 Disponível em: < http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,executivo-e-autor-de-62-das-leis-
aprovadas-no-pais,70001646000> 
 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,executivo-e-autor-de-62-das-leis-aprovadas-no-pais,70001646000
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,executivo-e-autor-de-62-das-leis-aprovadas-no-pais,70001646000
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Outro fator de extrema relevância para o estudo é a fidelidade partidária dos 

parlamentares, segundo estudos de Limongi e Figueiredo o índice de fidelidade é tão 

alto que é possível prever votações com base nas orientações proferidas pelo líder, é 

possível inclusive prever para qual partido o deputado, em caso de pretensão pessoal, 

deseja mudar com base apenas nas votações e orientações de bancada (Figueiredo & 

Limongi, 2001).  

Esse ponto é o que torna possível o controle do executivo sobre a agenda do 

legislativo, expressado no parágrafo anterior, fazendo com que o Planalto tenha que 

conversar não com todo um partido, mas apenas com um membro em especial que 

irá nortear os trabalhos necessários dentro da respectiva entidade partidária. Uma 

ação comum no Congresso Nacional é a troca de parlamentares em comissão, 

atribuição do líder partidário, o que possibilita a troca interna de comissões entre 

parlamenteares do mesmo partido – isso pode ser feito a qualquer momento da 

legislatura. Assim ocorre uma maior facilidade para coordenar os trabalhos, 

estruturando a comissão com parlamentares do partido que tenham interesses comuns 

naquela determinada matéria, evitando qualquer tipo de “ação surpresa”, ou seja não 

votar de acordo com o que foi combinado internamente.  

 

2.5. FRENTES PARLAMENTARES 

 

Um dos problemas apresentados acima é a inclusão de pautas na agenda 

deliberativa do poder legislativo, isso é dado pelo controle concentrado da agenda 

pelo poder executivo e pelos líderes partidários. Mesmo com o incentivo, dada a 

fragmentação e a pressão eleitoral, para perseguir objetivos particulares, os 

legisladores não conseguem obter essa abertura para inclusão de novas políticas 

públicas para a pauta. 

Entretanto, existem casos que a influência do líder partidário é menor, o que 

ocorrem pautas em que o parlamentar tende a divergir do seu partido resultando em 

uma posição diferente da liderança em sua votação. Casos comuns de posição 

suprapartidária dos parlamentares ocorrem em questões em que o parlamentar vota 

com a sua bancada regional, um bom exemplo disso foi a votação da Emenda Ibsen 

Pinheiro, que versava sobre o modo de divisão dos royaltes do petróleo (ARAÚJO 
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& SILVA, 2016). Assim como pautas regionais existem diversos temas onde as 

definições dentro Congresso fogem a realidade usual de votação. 

Todavia, como explicado acima, existe uma grande dificuldade em realizar 

o encaminhamento de políticas públicas de forma particular, sendo necessária a 

agremiação em grupos que detêm interesse comum em determinado assunto. 

Buscando oficializar esse forte movimento de agremiação parlamentar 

suprapartidária em torno de uma pauta, que ocorria na Câmara dos Deputados, passou 

a ser reconhecido e formalizado, desde 20056, a união desses grupos que vieram a ser 

chamados de Frentes Parlamentares (ARAÚJO & SILVA, 2015). 

A associação que passou a ser estabelecida na Câmara foi ganhando 

notoriedade, principalmente por grupos interessados naquele determinado assunto. O 

que também acaba por gerar uma maior facilidade de comunicação entre o deputado 

e aqueles atingidos pelas demandas pautadas. 

As frentes parlamentares são autogeridas, ou seja, toda a coordenação da 

frente é realizada pelos parlamentares que a integram. Além disso é importante 

ressaltar que essas não possuem nenhum benefício regimental, como os obtidos por 

líderes partidários, o único proveito fornecido pela Câmara dos Deputados as 

agremiações parlamentares é a disponibilização de espaço físico, desde que não 

atrapalhe o andamento de outras atividades da casa.  

Existe um forte movimento de criação de frentes parlamentares (Cf. Gráfico 

3), que devem ser renovadas no início de cada legislatura, isso pode ser dado por 

diversos fatores, como por exemplo:  a publicidade dada ao coordenador da frente 

parlamentar; a falta de identificação partidária em determinados assuntos dada a alta 

fragmentação partidária; e, a facilidade para a criação de uma frente (ARAÚJO & 

SILVA, 2015; ARAÚJO & SILVA, 2016). 

 

 

 

 

                                                           
6 Ato da Mesa da Câmara dos Deputados nº 69, de 10 de novembro de 2005 (Cf. Anexo 1). Neste 

são estabelecidos direitos e deveres institucionais para formação e funcionamento de uma frente 

parlamentar. Tendo como a definição institucional de Frente Parlamentar: a associação 

suprapartidária de pelo menos um terço dos membros do Poder Legislativo Federalm destinada a 

promover o aprimoramento da legislação federal sobre determinado setor da sociedade. 
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Gráfico 3: Evolução do nº de Frentes Parlamentares registradas 

 

Fonte: ARAÚJO, S. M. V. G. de, & SILVA, R. S. e. (2016). Frentes e Bancadas 

Parlamentares: uma proposta teórico-metodológica e de agenda de pesquisa. 10 

Encontro Da Associação Brasileira de Ciência Política, 1–29 
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3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Metodologia caracteriza-se pelo estudo dos caminhos a serem percorridos 

para que seja possível a realização de um estudo ou pesquisa (Silveira & Gerhardt, 

2009), isto é, ao se estabelecer uma pergunta de pesquisa é necessário definir a forma 

para se chegar a resposta almejada, isso chamamos de processo metodológico. A 

pesquisa realizada é caracterizada por ser de natureza descritiva-explicativa utilizando 

a abordagem qualitativa com o método de process-tracking para estudos de caso de 

Michael Barzelay.  

 

3.1. TIPO E DESCRIÇÃO GERAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa descritiva caracteriza-se pela busca da descrição de fatos e 

fenômenos em um determinado caso ou uma determinada realidade, a pesquisa 

explicativa busca identificar fatores responsáveis por determinar o acontecimento de 

algo. A presente pesquisa é tida como descritiva-explicativa dado que por meio da 

descrição e explicação do processo legislativo que encadeou na lei que ficou 

conhecido como Universalização do Simples Nacional buscou examinar a atuação da 

Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas e a influência que essa teve 

para a aprovação da lei estudada. 

O process-tracking utilizado para concretizar o estudo de caso realizado é o 

proposto por Michael Barzelay, que busca gerar e analisar evidências sobre práticas 

de gerência social. A respeito das práticas de desenvolvimento social, deve-se 

considerar que os processos interagem com as situações consideradas como um 

problema e não como condição, ademais as ações de atores políticos são tomadas 

pensadas no impacto que essas podem gerar de forma pública. Moore (1998) defende 

que o valor de determinada ação política é tido com base no resultado que esse pode 

gerar para determinado setor da sociedade. As práticas gerenciais apontadas devem 

ser consideradas como processos, sendo caracterizados como uma sequência de ações 

que se desenvolvem no tempo em um determinado contexto dado (Barzelay & 

Cortázar, 2004).  
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Barzelay propõe um desenho esquemático que busca traçar o 

desencadeamento dos processos analisados, dividindo-os em 4 categorias que giram 

em torno do evento central (Cf. Figura 1).  

 

Figura 1: Desenho Processual de Barzlay e Coratzár 

 

 

 Eventos Anteriores, aqueles que ocorrem cronologicamente anterior ao evento central 

estudado; 

 Eventos Posteriores, aqueles que ocorrem cronologicamente depois ao evento central 

estudado; 

 Eventos Contemporâneos, aqueles realizados ao mesmo tempo cronológico e que 

influenciam o evento central estudado; 

 Eventos Relacionados. Aqueles que acontecem ao mesmo cronológico e são 

influenciados pelo evento central estudado. 

 

Fonte: (Barzelay & Cortázar, 2004). Elaboração própria do autor. 

 

O process-tracking é uma forma de se estabelecer a organização para melhor 

compreensão dos eventos apontados como relevantes para a estruturação e analise do 

projeto. O modelo utilizado busca mapear não apenas casualidades diretas, mas 

também aqueles que interagem de alguma forma com o evento principal. Utilizando 

esse sistema será possível a melhor compreensão do processo central, possibilitando, 

inclusive, a descoberta de novas hipóteses. 
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3.2. COLETA DE DADOS E PERÍODO DE ANÁLISE 

 

Um dos problemas encontrados ao realizar o process-tracking é a perda do 

objeto principal com o descobrimento e mapeamento de diversas variáveis. Por isso 

deve-se estabelecer limites temporais. O período escolhido para a análise deste 

trabalho inicia-se na primeira definição de MPE dado pela CF 88 até a aprovação de 

lei da Universalização do Simples Nacional. Com base no período escolhido foi 

construído o encadeamento de processos em busca da casualidade para a solução da 

pergunta de pesquisa.  

Os dados foram coletados com a pesquisa e análise de eventos formais do 

processo legislativo, entrevistas dadas por atores políticos relevantes ao processo e a 

busca em documentos oficiais de entidades representativa e instituições envolvidas. 

A coleta desses dados permitiu a aplicação dos mesmos para desvendar as 

casualidades, utilizando o modelo proposto por Barzelay e Cortáza (2004). Além 

disso foi realizado uma entrevista informal com o Carlos Rogerio Gomes, 

Coordenador-Geral da Inovação da Secretaria Especial de micro e Pequenas 

Empresas do MDIC, que como ator ativo no processo de construção da lei apontou o 

papel, considerado central, exercido pela Frente Parlamentar Mista das Micro e 

Pequenas Empresas. 
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4. A CRIAÇÃO DA LEI DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL7 

4.1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DA UNIVERSALIZAÇÃO DO SIMPLES 

NACIONAL 

4.1.1. PRÉ LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA  

 

Durante o período que antecede a formulação da Constituição Federal de 

1988 foi percebida a necessidade de legislação que estabelecesse um tratamento 

diferenciado para os pequenos negócios brasileiros. Com isso, a CF/88 traz em seu 

texto, nos arts. 170, inciso IX, 171 e 179 a primeira sustentação, no âmbito jurídico, 

para essa diferenciação.  

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

[...]  

IX – tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de 

pequeno porte.  

 

Art. 171. São consideradas:  

I – empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede 

e administração no País; 

II – empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efetivo esteja 

em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas 

domiciliadas e residentes no País ou de entidades de direito público interno, 

entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu 

capital votante e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir 

suas atividades. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 15/08/95)  

§ 1º A lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital nacional:  

I – conceder proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver 

atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis 

ao desenvolvimento do País;  

II – estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível ao 

desenvolvimento tecnológico nacional, entre outras condições e requisitos:  

a) a exigência de que o controle referido no inciso II do "caput" se estenda às 

atividades tecnológicas da empresa, assim entendido o exercício, de fato e de 

direito, do poder decisório para desenvolver ou absorver tecnologia;  

b) percentuais de participação, no capital, de pessoas físicas domiciliadas e 

residentes no País ou entidades de direito público interno. § 2º Na aquisição de 

bens e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial, nos termos da 

lei, à empresa brasileira de capital nacional. (Revogado pela Emenda 

Constitucional nº 6, de 1995)  

 

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão 

às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, 

tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de 

                                                           
7 As informações contidas nessa seção foram retiradas do Observatório da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa, uma parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e 
Confederação Nacional da Industria (CNI). Disponível em: http://www.leigeral.com.br/ 
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suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou 

pela eliminação ou redução destas por meio de lei. 

  

 

Este texto permaneceu inalterado até 1995, quando foi promulgada uma 

emenda constitucional, que dá uma nova redação ao inciso IX do Art. 170 e revoga 

o Art. 171 da CF/88. A alteração realizada no Art. 170 adiciona um fator de extrema 

relevância para história da legislação de Micro e Pequena Empresas no Brasil, é 

adicionado ao texto constitucional a frase “constituídas sob as leis brasileiras”, além 

de adicionar fatores que estavam presentes no Art. 171, que a emenda revoga, como 

por exemplo, a necessidade de ter sede e administração no País para o 

reconhecimento desta enquanto empresa brasileira. A redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 6, de 1995 ao inciso IX do Art. 170 é o texto adotado pela 

Constituição até hoje. 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  

[...] 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob 

as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995). 

 

 

Com a promulgação desta emenda torna-se necessário a legislação que 

constituía a definição de empresas de pequeno porte nacionais e seu tratamento 

diferenciado, o qual também era exigido pelo Art. 179 da Constituição. Então o 

Palácio do Planalto, na época administrado pelo Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, edita a Medida Provisória nº 1.526, de 5 de novembro de 1996, que 

estabelecia essas duas necessidades previamente abordadas, a definição do que é 

micro e pequena empresa e o tratamento diferenciado exigido por esta.  

O texto proposto definia como microempresa aquela pessoa jurídica que 

tenha auferido receita bruta anual igual ou inferior a R$120.000,00 (cento e vinte mil 

reais) e empresa de pequeno porte aquela pessoa jurídica que tenha auferido receita 

bruta anual superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e inferior a R$ 

720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). O texto também buscava instituir o Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 

Empresas de Pequeno Porte, o Simples. A medida provisória após o processo 
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legislativo e todas as deliberações realizadas pelo Poder Legislativo foi aprovada e 

convertida na Lei nº 9.317/1996. 

Mesmo com a aprovação do regime tributário diferenciado, de inciativa do 

Poder Executivo, os resultados não foram como o planejado. Isso ocorreu dado que 

os Estados não necessariamente deveriam adotar esse modelo proposto pela Lei 

Federal. O resultado foi que os Estados adotaram tratamentos tributários próprios, 

gerando então 27 diferentes pelo Brasil, da mesma forma poucos municípios 

aderiram ao Simples. A maioria desses regimes próprios adotados não continham 

nenhum benefício para as micro e pequenas empresas.   

Três anos após a falha da primeira regulamentação dos arts. 170 e 179 da 

CF/88, ocorreu uma nova tentativa legislativa de desenvolvimento do tratamento 

diferenciado as micro e pequenas empresas brasileiras. A lei buscava instalar o 

Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, no formato da Lei 9.841, 

de 1999. Diferentemente da Lei 9.317 de 1996 essa buscava novos benefícios para 

além do tributário em relação as MPE, trazia consigo benefícios administrativos, 

trabalhistas, de crédito e de desenvolvimento empresarial.  

Todavia, essa lei não sanava o problema que foi encontrado na aprovação 

da Lei 9.317 que é a não obrigação de adoção do modelo pelos Estados, tornado esta 

lei tão pouco efetiva, como a anterior. A efetividade dessa era vista apenas na esfera 

de atuação do Governo Federal, sendo que a real necessidade se encontrava nas 

esferas do Governo Estadual e Municipal.  

Observado os problemas não solucionados pelas legislações vigentes à 

época, foi desenvolvido uma rede de atuação conjunta para apoiar essa demanda 

vinda dos micro e pequenos empresários do país. A rede contava com a participação: 

do Sebrae; do Movimento Nacional das Micro e Pequenas Empresas (Monampe); e 

da Associação Brasileiras dos Sebrae/Estaduais (Abase), que foram responsáveis por 

tomar frente para coordenar e liderar a movimentação em busca de uma reforma 

tributária que se abrange de maneira efetiva às MPE.  

Havia em curso a PEC 41 de 2003, que versava sobre a alteração do Sistema 

Tributário Nacional (Reforma Tributária), isto somado a alternância de governo, que 

agora era comandado pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva, era a janela de 

oportunidade ideal para a atuação da rede de pressão estabelecida para objetivos das 

MPE. Então foi lançado o documento “Justiça Fiscal às Micro e Pequenas Empresas 
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– Propostas de Emendas à PEC 41 para impulsionar os Pequenos Negócios”, esse 

documento tinha  a proposta de incluir no “Sistema Tributário Nacional a 

possibilidade de criação de uma lei complementar para regulamentar o tratamento 

diferenciado, simplificado e favorecido para os pequenos negócios” (“Histórico da 

Lei Geral,” n.d.) 

A PEC 41/03 foi sancionada em dezembro do mesmo ano, tornando-se a 

Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. A proposta acabou por 

contar com apoio suprapartidário no Congresso Nacional, aval do Poder Executivo e 

de entidades representativas de pequenas empresas e da sociedade, facilitando então 

a aprovação da alteração proposta. O texto traz em uma das suas modificações a 

constituição a seguinte redação: 

 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

[...] 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

especialmente sobre: 

[...] 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e 

para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou 

simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições 

previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 

239. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também 

poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

I - será opcional para o contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

42, de 19.12.2003) 

II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por 

Estado; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela 

de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, 

vedada qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas 

pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes." 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

 

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de 

tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem 

prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual 

objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 

Após a aprovação dessa Emenda Constitucional passou a ser obrigatório a 

regulamentação por Lei Complementar de um regime único de tributação que alcance 

todos os entes federativos. Torna-se então um marco da movimentação dos entes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art146iiid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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interessados para a aprovação da que viria a se tornar a Lei Complementar 123 de 

2016, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. 

 

4.1.2. LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA – LEI 

COMPLEMENTAR 123 DE 2006 

 

Uma das ações feitas na época para impulsionar essa movimentação foi um 

ciclo de seminários pelo Brasil com o tema “Reforma Tributária e a Microempresa – 

uma questão de desenvolvimento e justiça social”, essa movimentação atingiu 5.500 

cidadãos, inclusos empreendedores, autoridades, parlamentares, lideranças de classes 

e formadores de opinião (“Histórico da Lei Geral,” n.d.).  

Esse ciclo de seminários, além de funcionar como difusor da ideia, buscava 

colher sugestões e opiniões sobre assuntos que deveriam ser estabelecidos pela Lei 

Complementar que precisava ser desenvolvida, além disso o Sebrae abriu online um 

espaço para sugestões de interessados no projeto. 

Então (em setembro de 2004) o Palácio do Planalto, sob a administração do 

então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, envia ao Congresso Nacional a 

Mensagem 641/2004 que propunha um projeto de lei complementar (PLP) que 

“institui um regime tributário, previdenciário e trabalhista especial à microempresa 

com receita bruta anual de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), e dá outras 

providências”, gerando assim o PLP 210/2004. Posteriormente, em abril de 2005, já 

estava instalada a Comissão Especial que deveria analisar a proposta: o relator 

designado foi o Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR).  A criação dada comissão 

especial ocorreu dado uma negociação entre os deputados Carlos Melles (PFL-MG), 

e  Luiz Carlos Hauly e pelo ex-presidente do Sebrae Silvano Gianni (Dino, 2013). 

Na Câmara dos Deputados, antes da apresentação do PLP 210/2004, já 

tramitavam 4 matérias que tratavam de assunto correlato e após a apresentação foi 

apresentado mais uma matéria sobre o mesmo tema: 

 

 PLP 123/2004 - Deputado Jutahy Júnior (PSDB-BA) – que 

“Regulamenta o parágrafo único do art. 146 e o inciso IX do art. 170 

da Constituição Federal e dá outras providências”. 
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 PLP 155/2004 – Deputado Leandro Vilela (PMDB-GO) – que 

“Revoga os incisos X, XII, XIII e XIX do art. 9º da Lei nº 9.317, de 

5 de dezembro de 1996, e o art. 2º da Lei nº 10.034, de 24 de outubro 

de 2000, e dá outras providências”.  

 PLP 156/2004 -  Deputado Leandro Vilela (PMDB-GO) – que 

“Altera a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que dispõe sobre 

o regime tributário simplificado das microempresas e das empresas 

de pequeno porte (Simples), para determinar a revisão dos valores 

monetários nela constantes, e dá outras providências”. 

 PLP 194/2004 – Deputado Roberto Magalhães (PTB-PE) -que 

“Acrescenta dispositivo ao art. 68 da Lei Complementar nº 101, de 

4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, para determinar 

compensação financeira pelo Tesouro Nacional ao Fundo do Regime 

Geral de Previdência Social”. 

 PLP 239/2005 – Deputado Geraldo Thadeu (PPS-MG) – que 

“Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 

que instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 

SIMPLES”. 

 

E o Art. 142 do RICD estabelece que: 

 

Art. 142. Estando em curso duas ou mais proposições da mesma espécie, que 

regulem matéria idêntica ou correlata, é licito promover sua tramitação 

conjunta, mediante requerimento de qualquer Comissão ou Deputado ao 

Presidente da Câmara, observando-se que:  

I - do despacho do Presidente caberá recurso para o Plenário, no prazo de cinco 

sessões contado de sua publicação;  

II - considera-se um só o parecer da Comissão sobre as proposições apensadas. 

(Primitivo inciso III renumerado pela Resolução nº 10, de 1991) 

 

Com isso o deputado Luiz Hauly, relator da matéria enviada pelo Poder 

Executivo na comissão especial, envia o Requerimento 2786/2005 solicitando a 

tramitação conjunta das matérias acima expostas. Então, em 25 de maio de 2005, o 

requerimento é deferido pela Presidência da casa e, como estabelecido pelo 
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regimento, na alínea b do inciso II do art. 143 do RICD, prevalecerá a matéria mais 

antiga sobre as mais recentes. Fazendo com que o PLP 123/2004 vire a matéria 

principal em tramitação sobre as regulamentações exigidas na EC 42/2003. A 

proposta enviada pelo Executivo demonstrava que a pauta estava dentro da agenda 

do governo, apesar de não tramitar mais como a matéria principal. 

O PLP 123/2004, antes do requerimento do deputado Luiz Carlos Hauly, já 

havia iniciado sua tramitação dentro do Congresso Nacional, onde havia sido 

despachado para a CDEIC, CFT e CCJ. O relator designado à matéria, na primeira 

comissão, foi o deputado Bismarck Maia (PSDB-CE) que apresentou um parecer 

favorável a matéria e ao PLP 125/2004 (apensado) na forma de substitutivo, o qual 

foi aprovado por unanimidade na comissão. Já na segunda comissão, o projeto foi 

designado ao deputado Francisco Dornelles (PP-RJ), entretanto a proposição não 

completou a sua tramitação inicial, dado a chegada em outubro de 2004, sendo que a 

proposição do executivo foi apresentada em setembro do mesmo ano, e com o 

apensamento das matérias devido o requerimento apresentado, o projeto passou a 

deliberação da Comissão Especial destinada a debater exclusivamente essas 

proposições. 

Foi criada uma Frente Empresarial pela Lei Geral, em abril de 2005, a qual 

era apoiada pelo Sebrae e integrada pela CNI, CNC, CNA, CNT, CNDL, CACB, 

CONAJE, CONEMPE e Fenacon. Essa Frente foi responsável por analisar todas as 

opiniões e insumos coletados e desenvolver uma proposta aos projetos que estavam 

sendo analisados na Comissão Especial da Microempresa no Congresso Nacional. 

Então em junho de 2005 foi realizada a “Marcha à Brasília”, esta reuniu cerca de 4 

mil pessoas, com o objetivo de entregar aos presidentes da República, do Senado e 

da Câmara a proposta desenvolvida. (“Histórico da Lei Geral,” n.d.). 

Essas movimentações deixaram o cenário para a legislação sobre a Micro e 

Pequena empresa com três propostas: a originária, a apresentada pelo executivo e a 

apresentada pelas Confederações com participação do Sebrae. Isso gerou diversos 

embates, que se mostram evidentes com as audiências públicas realizadas contando 

com a participação de membros do governo e das instituições interessadas. O relator 

da matéria, deputado Luiz Carlos Hauly, após longas discussões no âmbito da 

comissão especial optou por realizar uma fusão das três propostas e apresentar na 

forma de um substitutivo (Dino, 2013).  
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O parecer foi apresentado no dia 16 de novembro de 2005 à comissão 

especial, após a sua leitura e discussão, diversos deputados pediram vista coletiva. O 

parecer foi debatido por mais três reuniões consecutivas, além da realizada no dia 16. 

O substitutivo foi aprovado por unanimidade, com complementação de voto, no dia 

13 de dezembro do mesmo ano. Deu-se prosseguimento à sua tramitação e o parecer 

da comissão especial foi levado ao Plenário da Câmara dos Deputados, a discussão 

foi iniciada em janeiro do ano seguinte. Após sete meses, marcados por longos 

embates dentro do Plenário da Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado e 

remetido ao Senado Federal, onde identifica-se por PLC 100/2006. 

No Senado Federal o projeto foi despachado para a CAE onde foi designado 

o relator, senador Luiz Otavio (PMDB-PA), que apresentou parecer pela aprovação 

do projeto com emendas. Entretanto, o projeto antes de ser apreciado pela comissão 

recebeu um requerimento de urgência, responsável por levar a matéria direto ao 

Plenário do Senado Federal afim de acelerar a sua apreciação. Após diversas 

discussões dentro do Plenário o projeto foi aprovado com as emendas apresentadas 

pelo relator da matéria na CAE, com a não aprovação das 35 emendas apresentadas 

no Plenário. Posterior a essa deliberação a matéria retornou a Câmara dos Deputados 

para que esta se manifestasse em relação as emendas vindas do Senado Federal.  

Quando retornou a Câmara dos Deputados a casa deveria se pronunciar 

exclusivamente quanto as alterações propostas pelo Senado Federal. Das emendas 

aprovadas pela câmara alta a sua maioria era de redação, sendo apenas 14 com 

alteração no mérito da matéria, a maioria versava sobre pontos que alteravam o 

Comitê Gestor do Simples. Dessas emendas com alteração substancial apenas 5 

foram rejeitadas pelo Plenário da Câmara dos Deputados que, após essa deliberação, 

enviou o projeto para a sanção presidencial.  

A Presidência da República sancionou a lei complementar aprovada pelo 

Congresso Nacional com veto a 10 dispositivos. A Lei Geral entrou imediatamente 

em vigor, excedendo o Simples Nacional, a questão tributária da lei, que ficou 

estabelecida para julho de 2007. Mesmo com o veto parcial do Planalto a aprovação 

da legislação foi muito bem recebida pelos principais atores não governamentais 

envolvidos no processo. O Senador Armando Monteiro, presidente da CNI na época, 

afirmou em entrevista que este é um marco para as pequenas empresas, trazendo um 

avanço nas questões de tributação e desburocratização. Para Paulo Okamoto, 
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presidente do Sebrae na época, o cenário de morte de empresas no 1 ano de 

funcionamento mudaria com a aprovação da legislação. Diversos atores do governo 

também enxergaram como um grande avanço a aprovação da lei, Guido Mantega, 

Ministro do Planejamento à época, afirmou que a possibilidade de formalização de 

micro e pequenas empresas  aumentaria a geração de emprego no país (TV Câmara, 

2006) 

 

4.1.3. PÓS LEI GERAL E PRÉ UNIVESALIZAÇÃO DO SIMPLES 

 

O Comitê Gestor do Simples Nacional foi instituído, em fevereiro de 2007, 

estabelecido pela lei que acabará de ser aprovada. No mesmo período foi instalada 

formalmente a Frente Parlamentar Mista das Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte, esta contava com a presença de 288 deputados e 22 senadores, o 

principal objetivo da frente era apoiar a regulamentação e implementação da Lei 

Geral da Micro e Pequena Empresa que acabará de ser posta em vigor. O presidente 

da frente à época era o Senador José Pimentel (PT-PE), que exercia cargo de 

deputado no ano (Fortes, 2010).  

O primeiro grande trabalho pós lei geral para a pauta da micro e pequena 

empresa foi o PLP 2/2007, que buscava acrescentar as categorias de empresas de 

decoração e paisagismo, representação comercial e corretores de seguros como 

beneficiários do regime favorecido, instituído pelo Simples Nacional. Este projeto 

foi despachado para três comissões: CDEIC; CFT e; CCJC, sujeita à apreciação do 

Plenário da casa.  No começo de sua tramitação o projeto recebeu parecer contrário 

pelo deputado Jurandil Juarez (PMDB-AP), na CDEIC, mas houve um pedido para 

seguir tramitação direita para a próxima comissão, CFT, onde recebeu parecer pela 

adequação financeira e orçamentária. Entretanto, nenhum dos pareceres foi votado 

dado que o projeto teve sua tramitação alterada por um requerimento de urgência do 

deputado Vicentinho (PT-SP), membro da frente. Com isso o projeto não precisaria 

tramitar nas comissões temáticas e seguir direto ao plenário, sendo necessário apenas 

apresentação de um parecer por membro de cada comissão despachada, na hora da 

votação. Em plenário designou-se para a CDEIC o deputado Vignatti (PT-SC), que 

era o presidente da frente à época, que proferiu um parecer pela aprovação; na CFT 

o deputado Carlos Melles (DEM-MG), vice-presidente da frente à época, que 
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também proferiu parecer pela aprovação e; na CCJC o deputado Bruno Araújo 

(PSDB-PE), que também era membro da frente, e também proferiu parecer pela 

aprovação. 

Em agosto de 2008 a matéria chegou ao Senado Federal, com o nome de 

PLC 128/2008 e foi despachada unicamente à CAE que recebe como relator o 

senador Adelmir Santana (DEM-DF), vice-presidente da frente no Senado. A 

movimentação da matéria dentro do Senado foi dada por pressão do Senador Ademir 

Santana, fazendo com que a matéria em dezembro do mesmo ano retorne a Câmara 

dos Deputados, para apreciação das alterações feitas.  

A movimentação para aprovação da matéria ainda em 2008 era intensa, dado 

a dimensão que o projeto havia conquistado em sua tramitação. O projeto que 

incialmente tinha o fim da entrada de novas categorias no regime do Simples, acabou 

por definir a alíquota do ICMS no Simples como referência para a cobrança do 

diferencial da alíquota interna e interestadual; alterar algumas atribuições do CGSN; 

criar um comitê de gestão para o REDESIN; e criar as categorias de 

Microempreendedor Individual e do Agente de Desenvolvimento (“Histórico da Lei 

Geral,” n.d.). 

Assim que a matéria retornou a Câmara dos Deputados, foi incluída na 

Ordem do Dia para a apreciação e envio a sanção presidencial. Então em 10 de 

dezembro de 2008, dia da reunião deliberativa em que o projeto havia sido pautado, 

a Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas organizou um café da 

manhã que contou com a presença do Presidente da Câmara, deputado Arlindo 

Chinaglia (PT-SP); Presidente da Frente, deputado Vignati (PT-SC); Ministro da 

Previdência, senador José Pimentel (PT-SE);  Presidente do Sebrae Nacional, Paulo 

Okamotto; Presidente do Gesto do Simples, Silas Santiago; cerca de 80 membros da 

Frente; entidades empresariais; representantes da CRC; representantes da 

FENACON; representantes do COMICRO (Fortes, 2010). Nesta oportunidade o 

presidente da Frente afirmou que: “Essa mobilização é uma verdadeira força tarefa, 

porque queremos garantir esse presente de Natal para o povo. Significa um Brasil 

mais Simples e mais Legal”.  E nesse mesmo dia foi aprovado o projeto lei que viria 

a se tornar a Lei Complementar 128/2008, após a sanção presidencial ainda em 

dezembro do mesmo ano.  
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Segundo dados do Sebrae Nacional, entre os dias primeiro de julho e 31 de 

dezembro de 2009 houve o registro de mais de 49 mil microempreendedores 

individuais pelo país (“Histórico da Lei Geral,” n.d.). 

A atuação no desenvolvimento de legislação que atingem o setor dos MPE 

continuou nos próximos anos, sendo uma das grandes pautas que se manteve presente 

na agenda do Congresso Nacional. Com grande impulso de atores não 

governamentais por meio de federações, confederações e do Sebrae, e atores 

governamentais, por meio da Frente Parlamentear Mista das Micro e Pequenas 

Empresas.  

Pode-se destacar algumas dessas proposições que trouxeram mudanças para 

o MPE, como o PLP 591/2010, que buscava alterar alguns procedimentos como: 

abertura; registro; funcionamento; exclusão de ofício; recuperação judicial especial; 

atualização de valores de receita bruta anual; e outras modificações.  

Outra matéria de extrema relevância para o histórico de legislações a 

respeito da MPE é a Lei Complementar 139/2011 que tramitou na forma do e PLP 

87/2011. A qual foi responsável por reajustar em 50% os tetos de receita bruta anual 

de optantes pelo Simples, além de garantir a empresas exportadoras a possibilidade 

de possuir receitas no mercado externo de até R$ 3,6 mi sem perder o direito ao 

benefício do Simples, além de possibilitar o parcelamento das dívidas tributárias em 

até 60 meses. Também é importante destacar que as micro e pequenas empresas 

continuavam na pauta do Planalto, o qual editou duas medidas provisórias no mesmo 

ano, a MP 529/2011 e a MP 543/2011, a primeira vinha para reduzir a contribuição 

previdenciária do microempreendedor individual de 11% para 5%, enquanto a 

segunda autorizava a União a conceder a bancos públicos subvenção econômica para 

a contratação e acompanhamento de operações de microcrédito produtivo orientado.  

 

4.1.4. LEI DA UNIVERSALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 

 

Em 2012 ocorreu um encontro, liderado pela Frente Parlamentar Mista da 

Micro e Pequena Empresa, entre políticos, instituições e representantes da sociedade 

para discussão de alterações no Estatuto da Micro e Pequena Empresa, a Lei 

Complementar 123/2006. O projeto desenvolvido abarcava pontos como a elevação 

do teto para inclusão em alguma das categorias de MPE, alteração para inclusão de 
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alíquotas variáveis para o Simples, regras de transição para o regime de tributação de 

Lucro Presumido e adoção de critério único de entrada no Simples Nacional. O 

deputado Luiz Carlos Hauly que afirmou, à época, que três pontos principais levaram 

à criação do projeto: elevação do teto da receita bruta para enquadramento no Simples 

Nacional; universalização do simples, isto é, ampliar o número de serviços que 

podem ser adeptos do Simples Nacional ;e retirada da substituição tributária para 

serviços do regime simplificado. A substituição tributária é uma política8 para conter 

a sonegação fiscal, com os incentivos dados as MPE esta política acabou por gerar 

uma dupla tributação em alguns casos.  

O resultado do trabalho desenvolvido nesse encontro foi o PLP 237/2012, 

apresentado em dezembro de 2012, o qual foi despachado para CAPADR, CSSF, 

CDEICS, CFT e CCJC. Com houve a criação de uma comissão especial para tratar 

especificamente deste projeto. Além disso o projeto apresentado foi apensado, devido 

a preceito regimental, art. 142, caput, e “b”, II do art. 143, que estabelece a tramitação 

conjunta para matérias correlatas, ao PLP 221/2012, que também tratava de 

alterações no Estatuto da Micro e Pequena Empresa. 

Criada em maio e constituída em junho de 2013 a comissão especial elegeu 

o deputado Armando Monteiro (PTB-PE) como presidente e o deputado Cláudio 

Puty (PT-PA) como relator. Como é possível observar no quadro a seguir apenas 6 

dos 35 deputados da comissão, considerando suplentes e titulares, não eram membros 

da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas. Pode-se destacar a 

presença do deputado Guilherme Campos (PSD-SP) que era coordenador da frente à 

época e do deputado Carlos Puty, relator da comissão.  

 

Quadro 2- Membro da Comissão Especial PLP 221/2012 

 

TITULARES SUPLENTES 

PT 

Carlos Zarattini PT/SP (Gab. 808-IV) Ronaldo Zulke PT/RS (Gab. 858-IV) 

Cláudio Puty PT/PA (Gab. 480-III) Sibá Machado PT/AC (Gab. 421-IV) 

Pedro Eugênio PT/PE (Gab. 902-IV) 1 vaga 

PMDB 

                                                           
8 A substituição tributária é feita calculando a margem de valor agregado, isto é, o valor do preço no valor 
final do produto após toda a cadeia de produção, desde a matéria prima passando pelo transporte, 
indústria até o atacadista, varejista, comerciante final, e aplicando o valor da alíquota em cada serviço. O 
valor da substituição tributária é cobrado previamente, dado isso pode-se afirmar que esta é uma política 
que busca evitar a sonegação tributária. 
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Leonardo Quintão PMDB/MG (Gab. 

914-IV) 
(Deputado do PTB ocupa a vaga) 

Washington Reis PMDB/RJ (Gab. 

856-IV) 
2 vagas 

(Deputado do PR ocupa a vaga)  

PSDB 

Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB/SP (Gab. 624-IV) 

Alfredo Kaefer PSDB/PR (Gab. 818-

IV) 

Otavio Leite PSDB/RJ (Gab. 225-IV) Izalci PSDB/DF (Gab. 284-III) 

PSD 

Guilherme Campos PSD/SP (Gab. 

283-III) Coordenador da Frente 

Marcos Montes PSD/MG (Gab. 334-

IV) 

(Deputado do PP ocupa a vaga) 
Onofre Santo Agostini PSD/SC (Gab. 

404-IV) 

PP 

Afonso Hamm PP/RS (Gab. 604-IV) João Leão PP/BA (Gab. 320-IV) 

Renato Molling PP/RS (Gab. 337-IV) João Pizzolatti PP/SC (Gab. 741-IV) 

Vilson Covatti PP/RS (Gab. 228-IV) - 

vaga do PSD 
 

PR 

Jorginho Mello PR/SC (Gab. 329-

IV) - vaga do PMDB 
1 vaga 

(Deputado do SD ocupa a vaga)  

PSB 

Beto Albuquerque PSB/RS (Gab. 

338-IV) 

Júlio Delgado PSB/MG (Gab. 323-

IV) 

DEM 

Efraim Filho DEM/PB (Gab. 744-IV) 1 vaga 

PDT 

Ângelo Agnolin PDT/TO (Gab. 367-

III) 

André Figueiredo PDT/CE (Gab. 940-

IV) 

PTB 

Jorge Côrte Real PTB/PE (Gab. 621-

IV) 

Arnaldo Faria de Sá PTB/SP (Gab. 

929-IV) - vaga do PMDB 

 Walney Rocha PTB/RJ (Gab. 644-IV) 

Bloco PV, PPS 

(Deputado do SD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSC 

Andre Moura PSC/SE (Gab. 846-IV) Edmar Arruda PSC/PR (Gab. 962-IV) 

PCdoB 

(Deputado do SD ocupa a vaga) 
Daniel Almeida PCdoB/BA (Gab. 

317-IV) 

PTdoB 

Luis Tibé PTdoB/MG (Gab. 632-IV) 1 vaga 

SD 
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Armando Vergílio SD/GO (Gab. 816-

IV) - vaga do PCdoB 
 

Laercio Oliveira SD/SE (Gab. 629-

IV) - vaga do PR 
 

Simplício Araújo SD/MA (Gab. 587-

III) - vaga do Bloco PV, PPS 
 

Fonte: Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

temporarias/especiais/54a-legislatura/plp-237-12-altera-os-estatuto-da-

microempresa/conheca-a-comissao/membros-da-comissao 

 

Para iniciar os trabalhos para análise da proposta na comissão especial foram 

realizadas duas audiências públicas: uma com o Secretário-Executivo Interino do 

Ministério da Fazenda, Dyogo Henrique de Oliveira e outra com o Ministro Chefe 

da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos.  Para coletar 

as opiniões dos estados foram realizados seminários em diversas unidades da 

federação. A opinião de estados como Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul foram apresentadas nesses seminários, que contavam usualmente com 

a presença de deputados da Frente, do Sebrae Nacional e de Sindicatos patronais de 

categorias que tinham interesse em entrar no Simples Nacional.  

Os eventos realizados culminaram, no dia 10 de outubro, em um grande 

seminário para debater e consolidar as alterações desejadas com o PLP 221/2012, no 

auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados. Este seminário contou com a 

presença de autoridades interessadas na matéria e membros da frente. A presença 

desses membros na mesa do seminário foi destacada pelo presidente da comissão, na 

rodada de abertura, pela importância que esses tiveram na realização dos seminários 

pelo Brasil e na construção conjunta das alterações no Estatuto da Micro e Pequena 

Empresa contidas no projeto.  

Findado o ciclo de audiências e seminários foi apresentado o parecer do 

relator, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, pela adequação 

financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação do PLP 221/2012 e do PLP 

237/2012 apensado, na forma do substitutivo.  O deputado Cláudio Puty, autor do 

substitutivo, aponta 3 principais alterações para as MPE:  

1. alteração de dispositivos sobre substituição tributária do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS; 

2. revisão dos critérios para participação das micro e pequenas 

empresas em licitações governamentais;  

3. inclusão de novas atividades no Simples Nacional. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-legislatura/plp-237-12-altera-os-estatuto-da-microempresa/conheca-a-comissao/membros-da-comissao
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-legislatura/plp-237-12-altera-os-estatuto-da-microempresa/conheca-a-comissao/membros-da-comissao
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-legislatura/plp-237-12-altera-os-estatuto-da-microempresa/conheca-a-comissao/membros-da-comissao
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A última modificação apontada pelo relator é a responsável pelo nome dado 

ao projeto, “Universalização do Simples”. O benefício do Simples foi estendido para 

mais de 140 novas categorias, alcançando mais de 450 mil empreendimento (Sebrae 

Nacional, 2017).  Um dos grandes entraves na formulação do parecer são as 

alterações referentes a tributação, característica principal do projeto. Isso acaba por 

resultar em uma forte pressão vinda de atores da Receita Federal do Brasil e do 

Confaz. Para contrabater as afirmações de diminuição de arrecadação o deputado 

Cláudio Puty cita em seu relatório um trecho redigido pelo relator do PLP 2/20079, 

deputado José Pimentel (PT-CE), na CFT. 

Antes de adentrar na análise dos projetos propriamente ditos, 

entendemos que, na qualidade de Presidente da Frente 

Parlamentar das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no 

Congresso Nacional, é oportuno fazer um balanço dos avanços 

conquistados pelo novo Estatuto Nacional das Microempresas e 

das Empresas de Pequeno Porte. (Relatório Substitutivo PLP 

2/2007, Cláudio Puty)  

Após apontada essa citação o relator mostra que o benefício fiscal dado às 

alterações do Simples possibilitou a entrada de novas empresas. Nos primeiros seis 

meses de vigência do regime do Simples, é possível notar que não houve a perda nem 

de 10% da arrecadação do valor estimado durante a fase de construção da lei. Ou 

seja, os números estimados para a perda na arrecadação não representam um valor 

real de perda efetiva. Segundo o relator, o Congresso trabalha com um 

dimensionamento excessivo das alíquotas. Considerando os argumentos explanados 

acima, o deputado apresentou seu parecer pela adequação financeira e orçamentária.  

 Com a apresentação do parecer, realizado no dia 13 de novembro de 2013, 

a comissão iniciou a discussão do texto proposto pelo relator, que veio a apresentar 

um segundo relatório, com pequenas alterações, na reunião seguinte, no início de 

dezembro. Assim, no dia 11 de dezembro de 2013, o texto foi aprovado na comissão 

especial, com complementação de voto do relator. Perto do fim do ano legislativo, a 

frente parlamentar atuou em conjunto, utilizando de meditas regimentais para 

aceleração do processo, sendo apresentado no dia após a aprovação do parecer na 

                                                           
9 O projeto acrescentou o §4º ao art. 13 do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte, Lei Complementar 123 de 2006. Isto é, o projeto manteve o pagamento da contribuição 
sindical patronal das micro e pequenas empresas. 
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comissão especial, um requerimento de inclusão de pauta em plenário pelo deputado 

Jorginho Mello e na semana seguinte outro requerimento de inclusão na ordem do 

dia pelo deputado Fábio Trad (PMDB-MS). Entretanto, as tentativas de aprovação 

na Câmara antes do fim do ano legislativo não tiveram sucesso, fazendo com que a 

votação em plenário da proposição ficasse para 2014.  

A Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, no início do 

ano, agiu de forma incisiva para acelerar a aprovação do projeto, sendo apresentados 

mais cinco requerimentos de urgência, de parlamentares diferentes. O sucesso veio 

em abril daquele ano, após longa pressão o projeto foi incluso e discutido em plenário 

sendo aprovado seu substitutivo da comissão especial por unanimidade dos 

presentes, 417 deputados. Dado a característica suprapartidária da matéria e os 

acordos realizados para a discussão a matéria foi aprovada com tranquilidade sendo 

findada todas as votações necessárias no início de junho do mesmo ano. Foi aprovado 

além do substitutivo do relator três emendas de plenário e outras três emendas de 

redação.  

Uma vez no Senado Federal a matéria foi despachada a CAE; mas, por 

pressão de senadores, a matéria foi incluída na ordem do dia do plenário, como 

extrapauta, sendo designado o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) como relator, 

cujo voto, pela aprovação sem alterações à matéria advinda da Câmara dos 

Deputados. A matéria foi aprovada por unanimidade em julho do mesmo ano sem 

alterações, fazendo com que a matéria seguisse para a sanção presidencial. O texto 

foi sancionado com veto a quatro dispositivos apresentados, o primeiro referente a 

atribuições dadas ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), que 

iriam para além das atribuições legais que esse possui. Outro dispositivo vetado foi 

referente a atribuições dadas ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para 

custeio de programas voltados à saúde e segurança do trabalhador, entretanto o 

argumento utilizado é de que o MTE já disponibiliza procedimentos simplificados 

para o microempreendedor individual. Um terceiro foi vetado: o qual versava sobre 

captação de recursos no mercado de capitais e por último foi vetado o dispositivo que 

propunha alterações já feitas na MPV 619/2013. 
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4.2. PARTICIPAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA DAS MICRO 

E PEQUENAS EMPRESAS 

 

Conforme disposto ao longo do projeto, o processo para a criação de uma 

lei é longo e trabalhoso, sempre haverá atores trabalhando de forma favorável e 

contrária ao projeto. Percebe-se que a necessidade de que haja a união de diversos 

processos para que o projeto proposto venha a ganhar espaço e evoluir dentro de cada 

casa legislativa.  

As Micro e Pequenas Empresas foram trazidas à legislação pela primeira 

vez na CF 88, entretanto, como apontado no tópico 4.1.1, não houve uma real 

efetivação das vantagens dadas a essa categoria até o ano de 2006, quando foi 

desenvolvida a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Essa agenda era levantada 

pelo Sebrae, por entidades de representação de determinada classes e por 

parlamentares individuais. Parte do sucesso na aprovação da Lei Geral foi o interesse 

do governo, como formador de agenda, de pautar a matéria (Limongi, 2006). A 

existência de cinco projetos apensados ao enviado pelo executivo é a prova da 

dificuldade de inserção de pauta sem o apoio do Planalto. 

Em 2007 o cenário começava a mudar, com a criação da Frente Parlamentar 

Mista das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte existia um apoio 

institucional, já inserido no meio legislativo, para pautar as demandas advindas desse 

setor. No mesmo ano foi apresentado um projeto, de autoria do deputado Antônio 

Carlos Mendes, que visava alterações a lei sancionada no ano anterior, como exposto 

no tópico 4.1.3; em apenas dois anos o projeto de lei complementar foi sancionado. 

Com a atuação do Sebrae, outras entidades como agente de pressão e de coleta de 

demandas além da frente parlamentar como catalisador para as mudanças à Lei Geral 

se mantiveram na pauta do Congresso Nacional pelos próximos anos. 

A Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas liderou um 

encontro, para coleta de demandas a fim de realizar alterações necessárias na Lei 

Geral. O PLP 237/2012 foi resultado desse. Dentro da Câmara dos Deputados, por 

questões regimentais, apensou-se o projeto a um mais correlato, o PLP 221/2012. 

Ambos passavam tramitar em uma comissão especial destinada a debater 

exclusivamente esse assunto. Um dos passos mais importantes para a tramitação de 

matérias dentro de comissões especiais é a formação desta sala de deliberação, 

realizando negociação intrapartidária os parlamentares da frente conseguiram ocupar 
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85% da comissão, cenário esse que fortalecia não só a aprovação, mas também o 

andamento do projeto.  

O relator buscando garantir que a matéria fosse aprovada por consenso 

realizou audiências públicas com entidades de interesse e atores do poder público, 

seminários em diversos estados buscando a construção mutua do projeto por 

sindicatos patronais de interesse na matéria e entidades governamentais que 

possivelmente fariam lobby contrário à sua aprovação, principalmente no que tange 

a redução tributária. Essas ações possibilitaram a construção do substitutivo 

apresentado, sendo realizado anteriormente um grande seminário dentro da Câmara 

dos Deputados com os principais atores na construção do projeto. Com o fim do ano 

legislativo próximo existia a necessidade de aceleração no processo de tramitação 

para que a matéria pudesse seguir o tramite o legislativo e fosse sancionada o quanto 

antes. Para isso, foram apresentados diversos pedidos de urgência na tramitação, por 

membros da frente parlamentar, entretanto os requerimentos só tiveram sucesso no 

ano seguinte: logo no começo do ano a matéria passou sem grande alarde no Plenário. 

No Senado, a matéria tramitou com tranquilidade, contando com o apoio dos 25 

senadores (Cf. Anexo 2) que integravam a Frente Parlamentar Mista das Micro e 

Pequenas Empresas. Em julho do mesmo, ano a matéria conseguiu ser aprovada sem 

alterações caminhado direto para a sanção presidencial, que ocorreu com o veto de 

alguns dispositivos, conforme descrito no tópico 4.1.4. 

Ao se aplicar o desenho proposto por Barzelay e Cortázar para o process-

tracking dos processos descritos acima é possível observar: 
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Figura 3: Modelo de Barzelay aplicado ao caso estudado 

 

Fonte: Elaboração própria do autor 

 

O desenho esquemático acima possibilita a visão da influência que a Frente 

Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas teve na aprovação da 

Universalização do Simples:  os processos que encadearam a inclusão e aprovação 

na Agenda do Congresso Nacional foram realizados pelo incentivo parlamentar de 

membros da frente. Carlos Rogerio Gomes, Coordenador-Geral da Inovação da 

Secretaria Especial de Micro e Pequenas Empresas do Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços, afirma que o papel da Frente Parlamentar é 

imprescindível para a pauta das MPE no Congresso, a frente é responsável pela 



 

47 

 

inclusão do assunto na agenda e pelo diálogo com atores da Receita Federal para 

viabilizar as aprovações sem grandes entraves.  

O trabalho da frente com o setor não parou com a aprovação dessa matéria. 

Alguns pontos não foram inseridos no texto final da Lei da Universalização do 

Simples por serem considerados mais polêmicos e possivelmente causarem atraso na 

sanção presidencial, esses tópicos não postos versavam basicamente de alterações 

nas tabelas e alíquotas do Simples Nacional. (“Histórico da Lei Geral”, nd) Estudos 

realizados, pela Frente Parlamentar e entidades interessadas no setor, logo após a 

aprovação da lei estuda permitiram o desenvolvimento e avanço na tramitação do 

que viria a se tornar a Lei Complementar 155/2016. Essa lei complementar ficou 

conhecida como “Crescer sem Medo”, as principais alterações dela foram: aumento 

no limite de faturamento das MPE; inclusão de novas atividades; parcelamento de 

dívidas ativas de MPE; novas alíquotas e tabelas; permissão da captação de recursos 

por investidor anjo (Idem, nd). 

Atualmente a Frente Parlamentar d Mista das Micro e Pequenas Empresas 

trabalha no PLP 341/2017, que visa diminuir o ICMS, facilitar o empréstimo 

bancário para MPE, desenvolvimento da Empresa Simples de Crédito e alterações 

nos depósitos recursais.  
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5. CONCLUSÃO 

 

O estudo realizado buscou analisar a participação da Frente Parlamentar 

Mista das Micro e Pequenas Empresas dentro da Câmara dos Deputados, realizando 

um estudo de caso da aprovação da lei que ficou popularmente conhecida como 

Universalização do Simples Nacional, a Lei Complementar 147/2014. 

O movimento de frentes parlamentares vem se mostrando cada vez mais 

relevante no processo decisório do país, mesmo em tempos conturbados com grandes 

disputas partidárias, é possível a união suprapartidária para debate de determinadas 

pautas. Durante o processo estudado, foi possível perceber que membros de partidos 

ideologicamente opostos e concorrentes nas principais matérias, podem atuar de 

forma conjunta para a aprovação ágil de matérias de interesse do setor das MPE.  

Assim sendo, pode-se reconhecer que o trabalho realizado pela Frente 

Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas é de suma importância para a 

realização de pressão institucional e direcionamento da agenda legislativa do 

Congresso Nacional em assuntos relativos ao meio. Com o estudo feito, é possível 

afirmar que a Frente obtém sucesso na atuação para a pauta proposta, essencial para 

o trabalho realizado junto de entidades da sociedade civil e governamentais para a 

aprovação da matéria aqui estudada.  
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APÊNDICES 

 

Anexo 1: 

 

ATO DA MESA Nº 69, DE 10/11/2005 

Cria o registro de Frentes Parlamentares na Câmara dos Deputados. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, com fundamento no art. 15, 

incisos I e VIII, do Regimento Interno , 

RESOLVE:  

 

     Art. 1º Fica criado o registro de Frentes Parlamentares perante a Mesa da 

Câmara dos Deputados.  

 

     Art. 2º Para os efeitos deste Ato, considera-se Frente Parlamentar a 

associação suprapartidária de pelo menos um terço de membros do Poder 

Legislativo Federal, destinada a promover o aprimoramento da legislação federal 

sobre determinado setor da sociedade.  

 

     Art. 3º O requerimento de registro de Frente Parlamentar será instruído com a 

ata de fundação e constituição da Frente Parlamentar e o estatuto da Frente 

Parlamentar.  

 

     Parágrafo único. O requerimento de registro deverá indicar o nome com o 

qual funcionará a Frente Parlamentar e um representante, que será responsável 

perante a Casa por todas as informações que prestar à Mesa.  

 

     Art. 4º As Frentes Parlamentares registradas na forma deste Ato poderão 

requerer a utilização de espaço físico da Câmara dos Deputados para a 

realização de reunião, o que poderá ser deferido, a critério da Mesa, desde que 

não interfira no andamento dos trabalhos da Casa, não implique contratação de 

pessoal ou fornecimento de passagens aéreas.  

 

     Art. 5º As atividades das Frentes Parlamentares registradas na forma deste 

Ato serão amplamente divulgadas pela TV Câmara, Rádio Câmara, Jornal da 

Câmara e na página da Câmara dos Deputados na Internet.  

 

     Art. 6º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 

  A Mesa Diretora, em reunião de 13 de julho corrente, ao examinar o Processo 

nº 133.572/05, firmou entendimento no sentido de que fossem indeferidos 

requerimentos oriundos de Frentes Parlamentares e outros grupos congêneres, 

não constantes da estrutura da Câmara dos Deputados, que importem gastos ao 

erário, conforme parecer do Relator, Deputado Inocêncio de Oliveira. 

   Fomos, então, encarregados da elaboração do presente anteprojeto para 

regulamentação da matéria. A nosso ver, o tema pode ser disciplinado por Ato 

da Mesa, eis que não se pretende legislar sobre a atuação das Frentes 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/rescad/1989/resolucaodacamaradosdeputados-17-21-setembro-1989-320110-norma-pl.html
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Parlamentares, que pode se estender extra-muros. Busca-se tão-somente limitar 

ao máximo a utilização de recursos públicos para atendimento de pleitos de 

Frentes Parlamentares. 

   Nesse passo, consideramos necessário criar, junto à Mesa, o registro das 

Frentes Parlamentares com número de integrantes significativo, de, no mínimo, 

um terço de membros do Poder Legislativo Federal. 

   Assim, para os efeitos do Ato da Mesa, considera-se Frente Parlamentar a 

associação suprapartidária de pelo menos um terço de membros do Poder 

Legislativo Federal, destinada a promover o aprimoramento da legislação federal 

sobre determinado setor da sociedade. 

   O requerimento de registro será instruído com a ata de fundação e constituição 

da Frente Parlamentar e o estatuto da Frente Parlamentar. Deverá, ainda, indicar 

o nome com o qual funcionará a Frente Parlamentar e um representante, que será 

responsável perante a Casa por todas as informações que prestar à Mesa. 

   As Frentes Parlamentares registradas nesta Casa poderão requerer a utilização 

de espaço físico da Câmara dos Deputados para a realização de reunião, o que 

poderá ser deferido, a critério da Mesa, desde que não interfira no andamento 

dos trabalhos da Casa, não implique contratação de pessoal ou fornecimento de 

passagens aéreas. 

   Isto porque entendemos que as Frentes Parlamentares desempenham papel 

singular no processo de consolidação da democracia no País. Destarte, é 

incontestável o interesse público de incentivar essas associações suprapartidárias 

de parlamentares, com atuação no aprimoramento do processo legislativo 

brasileiro. 

   Nada mais justo, portanto, além de consentâneo com o interesse público, do 

que permitir a cessão de espaço físico, na medida da possibilidade da 

Administração da Casa, para a realização de reuniões, com gasto mínimo para a 

Câmara dos Deputados, o que, a nosso ver, não fere o art. 29 da LDO (Lei nº 

10.934, de 11.8.2004), que regulamenta a elaboração da lei orçamentária de 

2005. 

   Outrossim, com o escopo de incentivar e promover os trabalhos das Frentes 

Parlamentares, o presente anteprojeto prevê que as atividades das Frentes 

Parlamentares registradas serão amplamente divulgadas pela TV Câmara, Rádio 

Câmara e na página da Câmara dos Deputados na Internet. 

   Consideramos que, nos moldes propostos, o Ato da Mesa alcançará seu 

objetivo de limitar gastos da Câmara dos Deputados com o atendimento de 

pleitos de Frentes Parlamentares, ao tempo em que logrará promover o 

aperfeiçoamento do processo legislativo, por meio do incentivo às atividades das 

Frentes Parlamentares. 

Sala de Reuniões, em 10 de novembro de 2005. 

Deputado ALDO REBELO, 

Presidente. 

 

Este texto não substitui o original publicado no Diário da Câmara dos Deputados 

- Suplemento - B de 11/11/2005 
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Anexo 2 

Membros da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa 

ADEMIR CAMILO PROS MG 

AFONSO HAMM PP RS 

ALCEU MOREIRA PMDB RS 

ALESSANDRO MOLON PT RJ 

ALEX CANZIANI PTB PR 

ALEXANDRE ROSO PSB RS 

ALFREDO KAEFER PSDB PR 

ALFREDO SIRKIS PSB RJ 

ALICE PORTUGAL PCdoB BA 

ALINE CORRÊA PP SP 

AMAURI TEIXEIRA PT BA 

ANDRÉ DIAS* PSDB PA 

ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE 

ANDRE MOURA PSC SE 

ANDRE VARGAS* S.PART. PR 

ÂNGELO AGNOLIN PDT TO 

ANTHONY GAROTINHO PR RJ 

ANTÔNIA LÚCIA PSC AC 

ANTÔNIO ANDRADE* PMDB MG 

ANTONIO BALHMANN PROS CE 

ANTONIO BULHÕES PRB SP 

ANTONIO CARLOS MENDES 

THAME PSDB SP 

ANTÔNIO ROBERTO* PV MG 

ARIOSTO HOLANDA PROS CE 

ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP 

ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP 

ARNALDO JARDIM PPS SP 

ARTHUR OLIVEIRA MAIA SD BA 

ARTUR BRUNO* PT CE 

ASSIS DO COUTO PT PR 

ASSIS MELO PCdoB RS 

AUDIFAX* PSB ES 

BENEDITA DA SILVA PT RJ 

BERINHO BANTIM SD RR 

BERNARDO SANTANA DE 

VASCONCELLOS* PR MG 

BETO FARO PT PA 
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BIFFI PT MS 

BOHN GASS PT RS 

BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG 

BRUNA FURLAN PSDB SP 

CÂNDIDO VACCAREZZA PT SP 

CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO 

CARLOS MANATO SD ES 

CARLOS SAMPAIO PSDB SP 

CARLOS ZARATTINI PT SP 

CELSO MALDANER PMDB SC 

CESAR COLNAGO* PSDB ES 

CÉSAR HALUM PRB TO 

CHICO ALENCAR PSOL RJ 

CHICO D'ANGELO* PT RJ 

CHICO DAS VERDURAS PRP RR 

CLÁUDIO PUTY PT PA 

CLEBER VERDE PRB MA 

CRISTIANO* PTdoB RJ 

DALVA FIGUEIREDO PT AP 

DAMIÃO FELICIANO PDT PB 

DANIEL ALMEIDA PCdoB BA 

DARCÍSIO PERONDI PMDB RS 

DELEGADO PROTÓGENES PCdoB SP 

DEVANIR RIBEIRO PT SP 

DIEGO ANDRADE PSD MG 

DOMINGOS DUTRA SD MA 

DOMINGOS DUTRA SD MA 

DOMINGOS NETO PROS CE 

DR. CARLOS ALBERTO PMN RJ 

DR. ROSINHA PT PR 

DR. UBIALI PSB SP 

DUDIMAR PAXIUBA PROS PA 

EDINHO BEZ PMDB SC 

EDMAR ARRUDA PSC PR 

EDSON SILVA PROS CE 

EDUARDO AZEREDO* PSDB MG 

EDUARDO BARBOSA PSDB MG 

EDUARDO SCIARRA* PSD PR 

EFRAIM FILHO DEM PB 

ELIANE ROLIM* PT RJ 
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EMILIANO JOSÉ PT BA 

ESPERIDIÃO AMIN PP SC 

EUDES XAVIER PT CE 

FÁBIO FARIA PSD RN 

FÁBIO TRAD PMDB MS 

FÁTIMA PELAES PMDB AP 

FELIPE BORNIER PSD RJ 

FERNANDO FRANCISCHINI SD PR 

FERNANDO MARRONI* PT RS 

FRANCISCO PRACIANO PT AM 

GABRIEL GUIMARÃES PT MG 

GENECIAS NORONHA SD CE 

GEORGE HILTON* PRB MG 

GERALDO RESENDE PMDB MS 

GERALDO SIMÕES PT BA 

GERALDO THADEU PSD MG 

GIACOBO PR PR 

GILMAR MACHADO* PT MG 

GIROTO PR MS 

GLADSON CAMELI PP AC 

GONZAGA PATRIOTA PSB PE 

GORETE PEREIRA PR CE 

GUILHERME CAMPOS PSD SP 

GUILHERME MUSSI PP SP 

HENRIQUE FONTANA PT RS 

HENRIQUE OLIVEIRA* SD AM 

HEULER CRUVINEL PSD GO 

HOMERO PEREIRA* PSD MT 

HUGO LEAL PROS RJ 

IRAJÁ ABREU PSD TO 

IZALCI PSDB DF 

JAIME MARTINS PSD MG 

JANETE ROCHA PIETÁ PT SP 

JÂNIO NATAL PRP BA 

JERÔNIMO GOERGEN PP RS 

JESUS RODRIGUES PT PI 

JILMAR TATTO* PT SP 

JOÃO ANANIAS PCdoB CE 

JOÃO ARRUDA PMDB PR 

JOÃO CAMPOS PSDB GO 
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JOÃO CARLOS BACELAR PR BA 

JOÃO DADO* SD SP 

JOÃO LEÃO* PP BA 

JOÃO MAGALHÃES PMDB MG 

JOÃO PAULO CUNHA* PT SP 

JONAS DONIZETTE* PSB SP 

JORGE BOEIRA PP SC 

JORGE CÔRTE REAL PTB PE 

JORGE PINHEIRO* PRB GO 

JORGINHO MELLO PR SC 

JOSÉ AIRTON PT CE 

JOSÉ CARLOS ARAÚJO PSD BA 

JOSÉ GUIMARÃES PT CE 

JOSÉ HUMBERTO PSD MG 

JOSÉ MENTOR PT SP 

JOSIAS GOMES* PT BA 

JOSUÉ BENGTSON PTB PA 

JÚLIO DELGADO PSB MG 

JUNJI ABE PSD SP 

LAEL VARELLA DEM MG 

LAERCIO OLIVEIRA SD SE 

LAUREZ MOREIRA* PSB TO 

LÁZARO BOTELHO PP TO 

LEANDRO VILELA PMDB GO 

LELO COIMBRA PMDB ES 

LEONARDO MONTEIRO PT MG 

LEONARDO QUINTÃO PMDB MG 

LOURIVAL MENDES PTdoB MA 

LUCIANO MOREIRA* PMDB MA 

LUIS TIBÉ PTdoB MG 

LUIZ ALBERTO PT BA 

LUIZ CARLOS SETIM* DEM PR 

LUIZ COUTO PT PB 

LUIZ FERNANDO MACHADO PSDB SP 

LUIZ NISHIMORI PR PR 

LUIZ NOÉ* PSB RS 

MANUELA D'ÁVILA PCdoB RS 

MARÇAL FILHO PMDB MS 

MARCELO CASTRO PMDB PI 

MÁRCIO MACÊDO PT SE 
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MARCON PT RS 

MARCOS MEDRADO SD BA 

MARCUS PESTANA PSDB MG 

MARINHA RAUPP PMDB RO 

MAURÍCIO TRINDADE PROS BA 

MAURO BENEVIDES PMDB CE 

MAURO MARIANI PMDB SC 

MENDONÇA PRADO DEM SE 

MIGUEL CORRÊA* PT MG 

MIRIQUINHO BATISTA PT PA 

MOACIR MICHELETTO* PMDB PR 

MOREIRA MENDES PSD RO 

MOREIRA MENDES PSD RO 

NATAN DONADON* S.PART. RO 

NAZARENO FONTELES* PT PI 

NEILTON MULIM* PR RJ 

NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB RS 

NELSON MARQUEZELLI PTB SP 

NELSON MEURER PP PR 

NELSON PELLEGRINO PT BA 

NEWTON LIMA PT SP 

NILTON CAPIXABA PTB RO 

ODAIR CUNHA* PT MG 

ONOFRE SANTO AGOSTINI PSD SC 

OSMAR JÚNIOR PCdoB PI 

OSMAR SERRAGLIO PMDB PR 

OSMAR TERRA PMDB RS 

OTAVIO LEITE PSDB RJ 

OTONIEL LIMA PRB SP 

OZIEL OLIVEIRA PDT BA 

PADRE JOÃO PT MG 

PADRE TON PT RO 

PAULO ABI-ACKEL PSDB MG 

PAULO CESAR QUARTIERO* DEM RR 

PAULO FOLETTO PSB ES 

PAULO FREIRE PR SP 

PAULO PIAU* PMDB MG 

PAULO PIMENTA PT RS 

PEDRO CHAVES PMDB GO 

PEDRO EUGÊNIO PT PE 
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PEDRO UCZAI PT SC 

PENNA PV SP 

PEPE VARGAS PT RS 

PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB AC 

POLICARPO PT DF 

PROFESSOR SETIMO PMDB MA 

PROFESSORA MARCIVANIA* PT AP 

RAIMUNDÃO* PMDB CE 

RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE 

RAUL HENRY* PMDB PE 

RAUL LIMA PP RR 

REBECCA GARCIA PP AM 

REGINALDO LOPES PT MG 

REINALDO AZAMBUJA* PSDB MS 

RENATO MOLLING PP RS 

RENZO BRAZ PP MG 

RIBAMAR ALVES* PSB MA 

RICARDO IZAR PSD SP 

ROBERTO BALESTRA PP GO 

RODRIGO GARCIA DEM SP 

RODRIGO GARCIA DEM SP 

ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA PMDB SC 

RONALDO ZULKE PT RS 

ROSE DE FREITAS PMDB ES 

RUBENS OTONI PT GO 

RUI COSTA* PT BA 

RUI PALMEIRA* PSDB AL 

SÁGUAS MORAES PT MT 

SALVADOR ZIMBALDI PROS SP 

SANDES JÚNIOR PP GO 

SANDRO ALEX PPS PR 

SANDRO MABEL PMDB GO 

SEBASTIÃO BALA ROCHA SD AP 

SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO PT BA 

SÉRGIO BRITO PSD BA 

SÉRGIO MORAES PTB RS 

SIBÁ MACHADO PT AC 

SILAS CÂMARA PSD AM 

SIMÃO SESSIM PP RJ 

TAKAYAMA PSC PR 
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TAUMATURGO LIMA PT AC 

TAUMATURGO LIMA PT AC 

TERESA SURITA* PMDB RR 

VALADARES FILHO PSB SE 

VALTENIR PEREIRA PROS MT 

VANDERLEI MACRIS PSDB SP 

VAZ DE LIMA PSDB SP 

VICENTE CANDIDO PT SP 

VICENTINHO PT SP 

VILMAR ROCHA PSD GO 

VILSON COVATTI PP RS 

VINICIUS GURGEL PR AP 

VITOR PENIDO DEM MG 

WALDENOR PEREIRA PT BA 

WALTER TOSTA PSD MG 

WASHINGTON REIS PMDB RJ 

WELITON PRADO PT MG 

WILLIAM DIB PSDB SP 

WOLNEY QUEIROZ PDT PE 

ZÉ GERALDO PT PA 

ZECA DIRCEU PT PR 

ZEQUINHA MARINHO* PSC PA 

ZONTA* PP SC 

 


