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Regulamentação das alterações do Simples Nacional 

As regras relativas ao Simples Nacional serão profundamente alteradas a partir de 2018. A 
Lei Complementar nº 155/2016 implementou novos limites de faturamento, reduziu as faixas 
de tributação e instituiu a tributação progressiva, por meio do fator “r” para as empresas 
prestadoras de serviços e incluiu novas atividades no Simples Nacional. 

Tais modificações foram regulamentadas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), 
através da publicação das resoluções CGSN nº 135, 136 e 137. 

Resolução CGSN nº 135/2017 

Fator “r” 

De acordo com a LC 155/2016, a tributação de algumas atividades de serviços dependerá 
do nível de utilização de mão de obra remunerada de pessoas físicas – fator “r” (folha de 
salários) nos últimos 12 meses, considerados salários, pró-labore, contribuição patronal 
previdenciária e FGTS. Quando o fator “r”, que representa o resultado da divisão da massa 
salarial pelo faturamento nos últimos 12 meses, for igual ou superior a 28%, a tributação 
será na forma do Anexo III da LC 123/2006. Quando o fator “r” inferior a 28%, a tributação 
será na forma do Anexo V da LC 123/2006. 

Estarão sujeitas ao fator “r”: fisioterapia, arquitetura e urbanismo; medicina, inclusive 
laboratorial, e enfermagem; odontologia e prótese dentária; psicologia, psicanálise, terapia 
ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e 
bancos de leite; administração e locação de imóveis de terceiros; academias de dança, de 
capoeira, de ioga e de artes marciais; academias de atividades físicas, desportivas, de 
natação e escolas de esportes; elaboração de programas de computadores, inclusive jogos 
eletrônicos, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação; 
planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas; empresas 
montadoras de estandes para feiras; laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica; 
serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos 
óticos, bem como ressonância magnética, engenharia, medição, cartografia, topografia, 
geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, 
desenho e agronomia; medicina veterinária; serviços de comissaria, de despachantes, de 
tradução e de interpretação; representação comercial e demais atividades de intermediação 
de negócios e serviços de terceiros; perícia, leilão e avaliação; auditoria, economia, 
consultoria, gestão, organização, controle e administração; jornalismo e publicidade; 
agenciamento; bem como outros serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual 
não relacionados no Art. 25-A, § 1º, III, IV e IX; § 2º, I, da Resolução CGSN 94/2011. 

Limites 

Foram ampliados os limites anuais de faturamento para o Simples Nacional (R$ 4,8 milhões) 
e para o Microempreendedor Individual – MEI (R$ 81 mil). 
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Os limites para recolhimento do ICMS e do ISS na forma do Simples Nacional 
permaneceram em R$ 3,6 milhões. Sendo assim, uma empresa com faturamento entre R$ 
3,6 milhões e R$ 4,8 milhões poderá ser optante pelo Simples Nacional, mas, ao mesmo 
tempo, terá que cumprir suas obrigações relativas ao ICMS e ao ISS no respectivo Estado, 
Distrito Federal ou Município, numa espécie de “Regime Misto”. 

Tabelas 

Com relação às tabelas para 2018, foi instituída uma nova forma de tributação progressiva 
(extinguindo-se o formato de “degraus” e adotando o formato de “rampa”), mecanismo pelo 
qual a empresa pagará a alíquota das faixas superiores apenas sobre o valor que 
ultrapassar as faixas anteriores.  

Novas atividades 

Quanto ao ingresso de novas atividades, a partir do próximo ano, poderão optar pelo 
Simples Nacional: micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de 
licores e micro e pequenas destilarias, desde que registradas no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, e que obedeçam à regulamentação da ANVISA e da RFB quanto 
à produção e à comercialização de bebidas alcoólicas. 

Regras de transição 

Foram estabelecidas regras de transição para a empresa que, em 2017, faturar entre R$ 
3.600.000,01 e R$ 4.800.000,00, a qual poderá continuar incluída no Simples Nacional em 
2018, sob algumas condições (porém impedida de recolher o ICMS e o ISS), bem como para 
o MEI que em 2017 faturar entre R$ 60.000,01 e R$ 81.000,00.  

Empresa de pequeno porte (EPP) que, em 2017, faturar entre R$ 3.600.000,01 e R$ 
4.320.000,00 (ultrapassou o limite em até 20%): 

o A EPP não precisará comunicar sua exclusão. Pela LC 123/2006, a exclusão deveria 
ocorrer em janeiro/2018, mas não será necessária porque já estarão vigentes os 
novos limites. 

o No entanto, se a empresa comunicar sua exclusão, precisará fazer novo pedido de 
opção em janeiro/2018. 

Empresa de pequeno porte (EPP) que, em 2017, faturar entre R$ 4.320.000,01 e R$ 
4.800.000,00 (ultrapassou o limite em mais de 20%): 

o A EPP deverá comunicar sua exclusão no Portal do Simples Nacional quando a 
receita acumulada ultrapassar R$ 4.320.000,00, com efeitos para o mês seguinte ao 
da ocorrência do excesso. Se desejar, poderá fazer novo pedido de opção em 
janeiro/2018. 

o Se o excesso ocorrer em dezembro/2017, a EPP não precisará fazer sua exclusão e 
novo pedido. A exclusão ocorreria em janeiro/2018, mas não será necessária porque 
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já estarão vigentes os novos limites. No entanto, se comunicar sua exclusão, 
precisará fazer novo pedido de opção em janeiro/2018. 

No caso de início de atividade em 2017, o limite de R$ 3.600.000,00 deverá ser 
proporcionalizado pelo número de meses em atividade. Uma vez ultrapassado o limite 
proporcional em MAIS de 20%, a EPP deverá comunicar a exclusão com efeitos retroativos 
à data de abertura do CNPJ. Nesse caso, não será optante pelo Simples Nacional em 2017. 
Poderá solicitar opção em janeiro/2018, caso o novo limite proporcional não tenha sido 
ultrapassado. 

MEI que, em 2017, faturar entre R$ 60.000,01 e R$ 72.000,00 (ultrapassou o limite em ATÉ 
20%): 

o O MEI não precisará comunicar seu desenquadramento. O desenquadramento 
deveria ocorrer em janeiro/2018, mas não será necessário porque já estarão vigentes 
os novos limites. 

o Se o MEI comunicar seu desenquadramento, precisará fazer novo pedido de 
enquadramento em janeiro/2018. 

MEI que, em 2017, faturar entre R$ 72.000,01 e R$ 81.000,00 (ultrapassou o limite em 
MAIS de 20%): 

o Deverá comunicar seu desenquadramento no Portal do Simples Nacional, com efeitos 
retroativos a 01/01/2017. Note-se que ele NÃO será MEI em 2017, tendo que recolher 
os tributos como optante pelo Simples Nacional (PGDAS-D). 

o Caso não tenha ultrapassado o limite total de R$ 81.000,00, poderá solicitar novo 
enquadramento como MEI em janeiro/2018. 

No caso de início de atividade em 2017, o limite de R$ 60.000,00 deverá ser 
proporcionalizado pelo número de meses em atividade. Uma vez ultrapassado o limite 
proporcional em MAIS de 20%, o MEI deverá comunicar o desenquadramento com efeitos 
retroativos à data de abertura do CNPJ. Nesse caso, não será MEI em 2017. Poderá solicitar 
novo enquadramento como MEI em janeiro/2018, caso o novo limite proporcional não tenha 
sido ultrapassado. 

Autorregularização 

Sem prejuízo de ação fiscal individual, as administrações tributárias poderão utilizar 
procedimento de notificação prévia visando à autorregularização, que não constituirá início 
de procedimento fiscal. 
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Resolução CGSN nº 136/2017 

Sublimites 

A Resolução nº 136 divulgou os sublimites vigentes para efeito de recolhimento de ICMS e 
ISS no Simples Nacional no ano-calendário de 2018, com diferentes valores, para diferentes 
estados, lembrando que os sublimites são adotados por alguns estados de acordo com a 
sua participação no PIB, o que não é o caso do Rio Grande do sul. 

Resolução CGSN nº 137/2017 

Dentre outros assuntos, tratou de matérias relacionadas ao salão parceiro, alteração na 
nomenclatura das ocupações para o Microempreendedor Individual (MEI), novas ocupações 
para o MEI, ocupação alterada para o MEI, processamento de Declarações Retificadoras do 
PGDAS-D, lançamentos de ofício por prática reiterada, e ainda, desenquadrou a atividade 
de contabilidade (contador e técnico contábil) do Microempreendedor Individual (MEI). 
Foram retiradas, ainda, da categoria atividades de arquivador de documentos e personal 
trainer. 

Ainda, foi publicada alteração da Resolução CGSN nº 94/2011, que trata da Certificação 
Digital para a ME e EPP. Conforme a nova redação, foi incluída a obrigação do uso da 
ferramenta a partir de 1º de julho de 2018, para empresas com empregados e a partir de 1º 
de julho de 2018 a empresa “poderá cumprir com as obrigações relativas ao GFIP ou 
eSocial com utilização de código de acesso apenas na modalidade online e desde que tenha 
até 1 (um) empregado”. 

Por fim, destaca-se que os débitos de ICMS ou de ISS lançados fora do Sistema Único de 
Fiscalização e Contencioso do Simples Nacional (Sefisc), nas hipóteses autorizadas pelo 
CGSN (Artigo 129 da Resolução CGSN nº 94/2011), serão inscritos em dívida ativa 
estadual, distrital ou municipal pelo respectivo ente federado. 

Fontes: Secretaria Executiva do CGSN; LC 123/2006; Res. CGSN nº 135, 136 e 137. 

 
 
Permanecemos à disposição para demais esclarecimentos necessários. 
 
Atenciosamente, 
 

Porto Alegre, 14 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 
 

É permitida a reprodução total ou parcial deste conteúdo, elaborado pela FECOMÉRCIO-RS, desde que citada a 
fonte. A FECOMÉRCIO-RS não se responsabiliza por atos/interpretações/decisões tomadas com base nas 

informações disponibilizadas por suas publicações. 
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