SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 145, DE 2018
Altera a Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, para simplificar e facilitar os
procedimentos para abertura e fechamento de empresas por meio de sistema criado e
mantido na rede mundial de computadores, pelo Poder Executivo Federal.

AUTORIA: Senador José Agripino (DEM/RN)
DESPACHO: Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última decisão terminativa
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

, DE 2018

Altera a Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007,
para simplificar e facilitar os procedimentos para
abertura e fechamento de empresas por meio de
sistema criado e mantido na rede mundial de
computadores, pelo Poder Executivo Federal.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, passa a
vigorar acrescida dos seguintes arts. 11-A e 14-A, com a seguinte redação:
“Art. 11-A. O usuário da REDESIM poderá, no sistema a que
se refere o art. 11, praticar os atos de constituição, alteração,
transformação, incorporação, fusão, cisão, dissolução e extinção de
registro de empresários e de pessoas jurídicas.”
“Art. 14-A. No prazo de 12 (doze) meses, deverão ser
implementadas as funcionalidades previstas no art. 11-A.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei tem por objetivo facilitar a prática dos
atos de constituição, alteração, transformação, incorporação, fusão, cisão,
dissolução e extinção de registro de empresários e de pessoas jurídicas por
meio eletrônico no Portal Empresa Simples.
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Gabinete do senador JOSÉ AGRIPINO

O Poder Executivo Federal instituiu a Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios
(REDESIMPLES), um sistema online cujo projeto-piloto já foi iniciado no
Distrito Federal, no ano de 2015, e tem por meta integrar os órgãos federais,
estaduais, distritais e municipais envolvidos no tema, simplificando a
abertura e o fechamento de empresas.
Na Lei nº 11.598, de 2007, foi previsto no art. 11 que o Poder
Executivo Federal criará e manterá, na rede mundial de computadores,
sistema pelo qual será provida orientação e informação sobre etapas e
requisitos para processamento de registro, inscrição, alteração e baixa de
pessoas jurídicas ou de empresários, bem como sobre a elaboração de
instrumentos legais pertinentes (inciso I); sempre que o meio eletrônico
permitir que sejam realizados com segurança, serão prestados os serviços
prévios ou posteriores à protocolização dos documentos exigidos, inclusive
o preenchimento da ficha cadastral única (inciso II) e poderá o usuário
acompanhar os processos de seu interesse (inciso III).
Não foi previsto, entretanto, que os interessados possam praticar
eletronicamente os atos de constituição, alteração, transformação,
incorporação, fusão, cisão, dissolução e extinção de empresários e de pessoas
jurídicas por meio eletrônico no Portal Empresa Simples. A informatização
de todo o processo de abertura, alteração e fechamento de empresas, bem
como a integração entre os diversos entes federativos, resultará em sensível
redução no tempo e no custo para se empreender no Brasil.
Entendemos necessário estabelecer o prazo máximo de 12
(doze) meses para a efetiva implementação das funcionalidades previstas
neste projeto de lei pelo Poder Executivo Federal, a contar da data da entrada
em vigor da lei que resultar da aprovação da proposição.
A proposição é inspirada na Lei nº 20.659, de 8 de fevereiro de
2013, do Chile, que simplifica o regime de constituição, modificação e
dissolução das sociedades comerciais. Naquele país foi criado o endereço
eletrônico http://www.empresasenundia.cl que desburocratiza a abertura e o
fechamento de empresas e coloca o Chile em primeiro lugar na América do
Sul no relatório do Banco Mundial de 2017 sobre abertura de empresas.
O Brasil ainda patina nesse quesito. De acordo com o Banco
Mundial (Doing Business 2018), começar um negócio no Brasil demora 102
dias e são necessários 11 procedimentos – ante 32 dias de média na América
Latina e 24 dias de média na África Subsaariana. Na Jamaica são três dias e
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Em algumas cidades brasileiras, segundo estudo da Endeavor,
o tempo de abertura de empresas é ainda mais longo. Em Caxias do Sul (RS),
são necessários 140 dias; em Vitória (ES), 178 dias; e em Fortaleza (CE),
266 dias.
O tempo e o volume de documentos exigidos para a abertura de
empresas no país atravancam o nosso ambiente de negócios. Entre 190
países, o Brasil aparece somente na 176ª posição na lista dos países nos quais
é mais fácil abrir e conduzir uma empresa.
Com a aprovação desta Lei, o tempo para abrir um
empreendimento no Brasil caiará substancialmente. A redução desse prazo,
com um novo processo totalmente eletrônico, em um único local via internet,
representará uma grande evolução, com menos perda de tempo, energia,
burocracia e mais geração de empregos e desenvolvimento.
Por essas razões, contamos com o apoio dos distintos Pares para
a sua aprovação.

Sala das Sessões,

Senador JOSÉ AGRIPINO
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dois procedimentos. Na Nova Zelândia é preciso apenas um dia e um
procedimento.
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