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Contencioso administrativo no Simples Na cional, 239 
Co ntencioso ad11l in i, tra ti vo relativo ao indd c ril1ll'lltO da OpçJO, 2Y) 
O s pr incíp ios co nstitucionais da ampla ddesa l' do cO llcr.ld itóno, 2-1 11 

( ; it ll â l.l dl )S aros p WCl'S5UclÜ, 14 I 

J,>;,'/ ifi( IÇ.1il dcr r,J"i(a, 241 

Processo de consulta, 243 

Ett:itos da consulta, 243 

ProcedillJcntos relativos à consulta, 244 

Processo judicial e inscr ição em dívida ativa , 245 

Legitilllidade pJssiva, 245 

M.llld Jdos de segurJl1 <;a, 245 
Insni "cio <:111 dívida Jt1va ~ cobranp j udicI :iI, :H7 

C,III I,élli" (' lIlre " PCF!\ ' (' (1 E, /,/{/" (111 , I .•III/ II,.;/,i( l. 2·H{ 

R eferê ncias, 249 

Anexos da LC n. 123/2006, 25 1 

PREFÁCIO: UM POUCO SOBRE A HISTé 

IMPLANTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 

Minha od is eia inicio u- sE' às 10 horas do d ia 2 

convocado pelo D r. Jo rge Rachid , então Secretário d 

ullla audiência em seu gabilll:te. Começava a cxperi('1 

minha vidJ profissional. 

Faltava U ma se mana para a detivação da fusão d 

Previdenciár ia (SRP) com a Secretaria da R eceita Ft·, 
nascer, em 2 de maio de 2007, a Secretaria da R e 

(R FB) - a cha mada Super- R eceita . 

Há três anos eu vinha comandando a :írea de 

SR.p, e aincb não sabia qua is seriam minhas novas fun 

Até então estava relativam ente distante do Si 

partic ipado da forIl1ubção do proj eto de lei represe 

rindo nos pOntOS o nde poderia haver impactos na rc 

À época da publicaç50 da Lei Complementar r. 

oro de 2U06 (LC n. 123/ 2U()6), vi com preocupaçà, 

sanção (dezembro de 20(6) e o início da vigência de 

lho de 2( 07) era extremamen te curto. 

Acompanhava, de lo nge, as ações do grupo qc 

para a missão. Até ser chamado pelo DL R achid. c 

achava a tarefa impossível. 

O C omitê Gestor tinha de , er formado, t'strun 

Secretaria Exec utiva, e o tempo era ex íguo. Como fã 
mas e criar todos os atos de rl'gulamentJç50) M ais dt 

liar todos os inter es da RFB, dos Estados e dos MI 

Então, naqu ela manhã de abri l, o DL Rachid 

co nfiar uma missão, e gos tar ia que eu aceitasse: ser o ~ 

Simples Nacional. Levei um tremendo susto. Teria d, 

algo que até então considerava impossível. Mas Jceitt 
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