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^ámejí'promete acelerar as 
mudanças na lei das micro 
pdr Ricardo Allan Medeiros 

;. de Brasília 
O presidente do Senado, 

José Sarney (PMDB-AP), 
compromèteu-se, ontem, a 
acelerar a tramitação no 
Congresso das propostas de 
alterações na legislação re
ferente às micro e pequenas 

•' empresas (MPE). Ás pro
postas defendidas pelo se
tor pretendem regulamentar 
o artigo 179 da Constitui-

i ção, que assçgüra tratamen
to diferenciado às empresas 

i de pequeno porte. 
"O Brasil só sairá desse 

! período de dificuldades 
quando as micro e peque-
nas empresas se fortalece
rem", disse Sarney ao rece
ber o conjunto de propos
tas, durante o 5o Congresso 
Brasileiro dá Micro e Pe
quena Empresa, que acon
teceu ontem em Brasília. O 
congresso foi organizado 
por entidades empresariais, 

| como a Confederação das 
1 Associações Comerciais do 

Brasil (CACB), com o 
apoio do Sebrae. 

O senador disse que vai 
determinar à mesa diretora 
do Senado o desmembra
mento das propostas e sua 
remessa às comissões com
petentes para que se ini1 

ciem as discussões. "As 
eventuais dificuldades para 
a aprovação serão transpos
tas, pois vejo um especial 
interesse dos parlamentares 
no assunto", disse. 

No documento entregue 
a Sarney, constam cinco 
sugestões para emendas 
constitucionais e a propos
ta do novo estatuto da 
MPE. As alterações deseja
das, principalmente nas 
áreas trabalhista e tributá
ria, pretendem trazer de 
volta à economia formal 
as empresas.que, diante das 
dificuldades, entraram para 
a clandestinidade. 

São reivindicações reu
nidas pelo Sebrae a partir 
da sugestão de-empresá

rios em todo o País. De 
acordo com a avaliação do 
Sebrae, as propostas de 
modificação na legislação 
trabalhista são as mais po
lêmicas. Por meio de 
emenda à Constituição, o 
setor pretende diferenciar 
o tratamento dado aos em
pregados de empresas de 
pequeno porte, adequando 
as exigências trabalhistas 
à realidade da receita das 
empresas. 

As principais propostas 
de emenda são o fim do pi
so salarial para os empre
gados de MPE, o não reco
nhecimento de convenções 
coletivas de trabalho, ho
rário de trabalho flexível, 
respeitada a jornada sema
nal de 44 horas, e a insti
tuição dos mesmos bene
fícios oferecidos ao em
pregado doméstico, acres
cidos do FGTS, aos em
pregados de empresas com 
até cinco funcionários. 

A proposta de novo es

tatuto prevê novos parâ
metros.de receita bruta pa
ra a classificação da micro 
(até 250 mil Ufir anuais) e 
pequena empresa (de 250 
mil até 700 mil Ufir 
anuais). O setor pretende 
implantar outras mudan
ças, como o cálculo das 
contribuições previdenciá-
rias pelas alíquotas míni
mas e a possibilidade de 
investimento na própria 
empresa do Imposto de 
Renda devido, que não se
ria recolhido nos três pri
meiros anos tributáveis (o 
primeiro ano de atividade 
da empresa seria isento). 

O deputado Procópio 
Lima Neto (PFL-RJ), an
tecipando-se à tramitação 
das sugestões entregues, 
propôs, na quarta-feira, 
emendas constitucionais 
com o. mesmo teor das 
previstas no documento. 
"Vou pedir regime de ur
gência nas discussões so
bre as emendas", disse. 


