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São Paulo, 19 de agosto de 2021 

 

 

Exmo. Sr. Dr. Paulo Roberto Nunes Guedes 

Dd, Ministro da Economia  

Esplanada dos Ministérios BL P 

CEP: 70048-900 – Brasília – DF. 

gabinete.ministro@economia.gov.br 

 

 

Assunto: Regularização   

 

 Exmo. Sr. Ministro,  

 

 A ASSIMPI – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SIMPI – 

SINDICATOS DA MICRO E PEQUENA INDÚSTRIA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.098.489/0001-01, vêm, mui 

respeitosamente, na qualidade de representante das micro e pequenas 

empresas e, diante da notícia de que os Microempreendedores Individuais 

(MEI) devem regularizar suas dívidas até 31 de agosto de 2021, vem, 

respeitosamente, perante V.Exa. expor e requerer o quanto segue: 

 

  O Microempreendedor Individual – MEI tem se mostrado como 

importante instrumento para a formalização de empreendedores, que passaram 

a recolher tributos e contratar empregados, que passaram a ter registro em 

carteira profissional, recolhimentos previdenciários, além de outros direitos 

concedidos pela legislação trabalhista. 

 

  São, assim, milhões de empresários e empregados que saíram da 

informalidade e passaram, efetivamente, a ser tornar contribuintes. 

 

  É assim que, como um regime tributário e fiscal simplificado e 

menos oneroso, se converte em fonte de arrecadação para a administração 
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pública, que nada recebia enquanto esses microempreendedores e seus 

colaboradores permaneciam na informalidade. 

 

  É notório que os microempreendedores individuais tiveram muitas 

dificuldades nesse período de pandemia. Una-se a isso o fato de que, em 

regra, têm maior dificuldade de acesso à informação, a assessorias contábeis e 

jurídicas, de maneira que, mesmo pretendendo se manter formais 

experimentam dificuldades enormes para se manter regulares. 

 

  É nosso entendimento que a formalidade e regularidade fiscal é 

também um ato de cidadania, mas há que se observar as adversidades do 

momento. 

 

 Por essa razão, se mostra exíguo o prazo para a regularização dos 

Microempreendedores Individuais – MEI até o dia 31 de agosto próximo, o que 

sujeitará milhões ao retorno à informalidade e outros tantos ao desemprego, 

além de queda de arrecadação tributária. 

 

  Isso posto, serve o presente para solicitar à V.Exa. que adote 

medidas no sentido de prorrogar o prazo para a regularização dos 

Microempreendedores Individuais -MEI, por mais alguns meses, de forma a 

assegurar formalidade, emprego e renda, além de arrecadação. 

 

  Sem mais para o momento, no aguardo de resposta à presente e 

renovando votos de estima e consideração, 

 

  Subscrevem atenciosamente, 

   

 

Marcos Tavares Leite 
Assessor Jurídico – OAB/SP nº 95.253 

 


