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SUPERSIMPLES ABRE
NOVOS HORIZONTES PARA
O CORRETOR DE IMÓVEIS

 Lei Complementar nº 147/2014

Redução drástica dos impostos 
e burocracia com inclusão no CNPJ
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APRESENTAÇÃO

“Simples é uma lei viva, ela está sempre em processo de construção”

 Guilherme Afif Domingos, 
Ministro de Estado-Chefe da Secretaria 

da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 

A partir de 1° de janeiro de 2015, os corretores de imóveis autôno-
mos, que atualmente pagam cerca de 30% de impostos sobre o fatura-
mento, poderão ter esta carga tributária reduzida para 6%, se optarem 
pelo Supersimples, ingressando automaticamente no Cadastro Nacio-
nal de Pessoas Jurídicas (CNPJ)  e  tiverem faturamento anual de até 
R$ 360 mil. No caso do faturamento anual atingir o limite de R$ 3,6 
milhões por ano, a carga fiscal será, no máximo, de 17,42%.  

Esta drástica redução resulta da alteração, introduzida pela Lei 
Complementar n° 147, em 8 de agosto deste ano, no Simples Nacional, 
regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tri-
butos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, pre-
visto no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte e que passa a incorporar a corretagem de imóveis. 

Segundo o presidente do Sistema Cofeci-Creci, João Teodoro da 
Silva, nos anos recentes esta é uma das principais conquistas para a 
categoria. Profissionais e empresas serão beneficiados, podendo com-
partilhar esse avanço, a redução de custos e a simplificação na gestão 
de suas empresas com o cliente, gerando fidelidade e impulsionando o 
mercado imobiliário. 
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Já o presidente do CRECI-RJ, Manoel Maia, ressalta que a atua-
lização da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa foi aprovada por 
unanimidade pelo Congresso Nacional, onde esse regime tributário 
especial passou a ser denominado de Supersimples e praticamente eli-
mina a burocracia para o Corretor de Imóveis que optar por se tornar 
microempresário ou empresário de pequeno porte. Há extrema des-
burocratização no recolhimento de impostos e agilidade na gestão das 
organizações. O profissional deixa de utilizar o RPA e passa a emitir 
nota fiscal, fazendo o recolhimento, numa única via, de seis tributos 
federais, com destaque para o Imposto de Renda e o PIS, bem como o 
ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermuni-
cipal e de comunicação), que é de abrangência estadual; além do ISS 
(Imposto sobre Serviços), que é de abrangência municipal. Tudo isto 
já com as contribuições previdenciárias consideradas. Mas a contri-
buição para o Conselho de Fiscalização Profissional permanece, não 
foi eliminada. 

 O Supersimples garante ainda o tratamento simplificado para em-
presas com baixo grau de risco na obtenção de licença ou alvará para 
o início da atividade, desvinculando-os da obtenção da regularidade 
do imóvel. Os processos de abertura e fechamento de empresas ficam 
mais ágeis e eficientes, e tudo por meio informatizado.
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O SUPERSIMPLES - PERGUNTAS E RESPOSTAS

Qualquer Corretor pode se inscrever no Simples Nacional? 
Sim, basta enquadrar-se na definição de microempresa ou de empre-

sa de pequeno porte. Consideram-se microempresas ou empresas de 
pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empre-
sário a que se refere o art. 966 do Código Civil, devidamente registrados 
no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídi-
cas, conforme o caso, obedecendo-se os seguintes critérios:

I - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou 
a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual 
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);  

II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa 
jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$  3.600.000,00.

A inscrição é obrigatória?
Não. Um dos principais requisitos previstos na legislação é que 

seja formalizada a opção pelo Simples Nacional. Esta opção, entre-
tanto, é irretratável para todo o ano-calendário. No caso de início de 
atividade no próprio ano calendário, o limite estabelecido para a re-
ceita será proporcional ao número de meses em que a microempresa 
ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive 
as frações de meses.  

Quem participa do regime? 
O Simples conta com a participação de todos os entes federados 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo administrado 
por um Comitê Gestor (CGSN) composto por oito integrantes: quatro 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e do 
Distrito Federal e dois dos Municípios. 

Como faço para entrar no Simples?
A opção é feita unicamente pela Internet, no site mantido pela 

Receita Federal. Na lateral direita, escolha “Solicitação de Opção” e 
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utilize um Certificado Digital, se tiver. Do contrário, utilize o Código de 
Acesso fornecido pela Receita Federal. Selecione “Código de Acesso” 
e vá em “Clique Aqui”. Você vai precisar do CNPJ e do CPF do respon-
sável pela empresa. Depois que o Código de Acesso for gerado, retor-
ne para a “Solicitação de Opção”, depois “Código de Acesso.” Você 
vai precisar novamente do CNPJ e do CPF do responsável. Depois é só 
preencher o formulário na Internet.

Tenho que mudar a razão social da minha empresa? Vou ter al-
gum custo?

A opção é gratuita, não há nenhum custo para aderir ao Supersim-
ples. Quem já tem uma empresa e quer aderir ao Supersimples não 
precisa fazer nenhuma alteração no nome ou razão social da empresa 
ou no CNPJ. Também é possível usar o mesmo bloco de notas fiscais. 

A partir de quando posso entrar no Simples?
Entre o primeiro dia útil de novembro e o penúltimo dia útil de 

dezembro de 2014 é possível agendar a entrada no Simples pela In-
ternet, no site mantido pela Receita Federal. Mas a tributação pelo 
Supersimples só valerá a partir de 1º de janeiro de 2015.

Depois de agendar minha opção, posso mudar de ideia?
Sim, basta cancelar o agendamento de adesão ao Supersimples, 

também pela Internet, entre o primeiro dia útil de novembro e o pe-
núltimo dia útil de dezembro de 2014.

Quando eu começo a pagar a nova carga tributária?
A nova carga tributária começará a valer a partir do dia 1º de ja-

neiro de 2015.

Posso ter sócio que já tem empresa e entrar no Simples?
Sim. A limitação só ocorre para sócio estrangeiro ou sócio que te-

nha empresa com faturamento superior ao limite do Supersimples. 
Também não podem aderir ao Supersimples empresas com sede no 
exterior e que exercem algumas atividades como a produção de bebi-
das alcoólicas e de cigarros.
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Quais são as vantagens para o Corretor de Imóveis que se inscre-
ve no Simples Nacional? 

A primeira vantagem é a redução da burocracia: os impostos fe-
derais, estaduais e municipais são pagos em um único boleto, com 
redução significativa. Outro destaque é  o registro no Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o que facilita a abertura de conta 
bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais.

Com a nova lei, os processos de abertura, de registro, de alteração 
e de baixa da micro e pequena empresa deverão ter trâmites simpli-
ficados, podendo ser realizados por meio eletrônico por intermédio 
da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (Redesim).  O tempo de abertura da pequena 
empresa  vai diminuir. Com a nova legislação, a estimativa é que o 
prazo caia para apenas cinco dias, enquanto o tempo médio de espe-
ra no Brasil hoje é de 107 dias. O tempo de fechamento das empre-
sas também ganhará agilidade e, assim, haverá uma diminuição dos 
CNPJs inativos por excesso de burocracia. E mais:

- Possibilidade de tributar as receitas à medida do recebimento 
das vendas (“regime de caixa”)

- Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte. O Decreto 6.204/2007 regulamenta o tratamento 
favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e em-
presas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços 
e obras, no âmbito da administração pública federal.

- Possibilidade de formar SPE - Sociedade de Propósito Específico 
e participar de Consórcios Simples, para compras e vendas de produ-
tos e serviços.

- É facultado ao empregador de microempresa ou de empresa de 
pequeno porte fazer-se substituir ou representar junto à Justiça do 
Trabalho por terceiros que conheçam dos fatos, ainda que não possu-
am vinculo trabalhista ou societário.

 - Regras especiais para protesto de títulos, com redução de taxas 
e possibilidade de pagamento com cheque.

 - As empresas enquadradas no Simples, assim como as pessoas 
físicas capazes, também são admitidas como proponentes de ação 
perante o Juizado Especial.
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Se meu faturamento aumentar vai mudar minha tabela? Vou ter 
que sair do Simples?

O Supersimples conta com seis tabelas e cada uma contém alí-
quotas para diferentes setores e faixas de faturamento. Para a corre-
tagem de imóveis,  a Lei Complementar nº 147/2014 prevê tributa-
ção com base no Anexo III da LC 123/2006, com alíquotas entre 6% e 
17,42%. As alterações serão objeto de regulamentação pelo Comitê 
Gestor do Simples Nacional (CGSN). 

A universalização do Simples interfere na regulamentação profis-
sional do Corretor de Imóveis?

A Lei 6.530/78 reza que a intermediação imobiliária somente po-
derá ser exercida pelo corretor de imóveis e por pessoa jurídica cons-
tituída para esse fim, devidamente inscrita no órgão de fiscalização 
profissional. Isso é reiterado no Decreto 81.871, de 29 de junho de 
1978, que regulamenta aquela lei, havendo ainda as resoluções do 
Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) que, observando 
os parâmetros legais, estabelecem normas definidas para o exercício 
da atividade. O Supersimples em nada alterou esse conjunto de nor-
mas legais, nem suspendeu a anuidade devida ao CRECI pelo corretor.

Como fica a minha situação no CRECI-RJ?
O corretor(a) de imóveis que decidir constituir uma empresa, ou 

seja, formar uma pessoa jurídica, deve registrá-la como tal no Conse-
lho Regional de Corretores de Imóveis da 1ª Região – Rio de Janeiro. 
A pessoa jurídica passa a ter existência a partir do momento em que 
recebe do CRECI o seu Certificado de Inscrição. Este documento equi-
vale à Carteira e à Cédula de Identidade Profissional da pessoa física, 
ou seja, é ele que comprova a legalidade da empresa, mostra que ela 
está devidamente inscrita no CRECI.

E como ficam as anuidades devidas ao CRECI?
O pagamento das anuidades ao Creci constitui condição essencial 

para o exercício da profissão de corretor de imóveis e da pessoa ju-
rídica. A anuidade deverá ser paga até o último dia útil do primeiro 
trimestre de cada ano, salvo a primeira, que será devida no ato da 
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inscrição do profissional ou da pessoa jurídica, sob pena de ficar su-
jeito às multas fixadas pelo COFECI, aplicadas a título de sanção dis-
ciplinar. Para pessoas físicas, a anuidade é única e, para as jurídicas, 
ela se divide em faixas, de acordo com o capital social. Atualmente, 
existem cinco faixas de capital social, o que poderá mudar a cada ano. 
A fixação do valor das anuidades, multas, e emolumentos é de com-
petência do COFECI, cabendo ao Regional apenas a execução. Estão 
sendo feitos estudos para mudar esta sistemática, de maneira que o 
microempresário, aquele que tem receita até R$ 360 mil, não tenha 
de pagar como pessoa física e também como pessoa jurídica.  Aten-
ção: o Creci não possui cobrador. Os pagamentos devem ser efetua-
dos na sede do Conselho, em uma de nossas sub-regiões ou na rede 
bancária.

Para dar entrada no pedido de registro de uma pessoa jurídica, 
é necessário o atendimento de certos requisitos, que se encontram 
dispostos na Resolução COFECI nº 327/92, e podem ser explicados 
por nossos funcionários do Setor de Inscrição, que estão prontos a 
sanar qualquer dúvida. Vale ressaltar que a inscrição também pode 
ser efetuada em qualquer uma de nossas sub-regiões.

Conforme disposto no Artigo 38 da Resolução COFECI nº 327/92, 
capítulo V, toda e qualquer alteração na estrutura da empresa deve 
ser comunicada ao Creci no prazo de 60 dias. Entretanto, este prazo 
cai para 30 dias, caso a alteração seja a substituição do corretor res-
ponsável ou modificação de seus dados cadastrais. O não atendimen-
to a esta determinação legal sujeita a empresa à aplicação de pena-
lidades, além de dificultar em muito a comunicação e a aproximação 
do Creci.

Quem fiscaliza a aplicação do Supersimples? 
Os Tribunais de Contas do Brasil irão fiscalizar a aplicação dos dis-

positivos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) que 
asseguram tratamento diferenciado ao segmento nas contratações 
dos governos federal, estaduais e municipais e dos próprios Tribunais 
de Contas. Essa orientação consta em uma das resoluções aprovadas 
durante o IV Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, realizado em 
Fortaleza, para alinhar as suas ações às demandas da sociedade. 
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SUPERSIMPLES – TABELA III

Receita Bruta em 12 meses (em R$)    ALÍQUOTA

Até 180.000,00          6,00%

De 180.000,01 a 360.000,00    8,21%

De 360.000,01 a 540.000,00    10,26%

De 540.000,01 a 720.000,00    11,31%

De 720.000,01 a 900.000,00    11,40%

De 900.000,01 a 1.080.000,00    12,42%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00    12,54%

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00    12,68%

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00    13,55%

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00    13,68%

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00    14,93%

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00    15,06%

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00    15,20%

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00    15,35%

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00    15,48%

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00    16,85%

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00    16,98%

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00    17,13%

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00    17,27%

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00    17,42%




