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RESUMO 

Souza, Luiz Fernando Cordeiro de. Tema. Gestae Tributaria nas empresas de Recapagem de 
Pneus no Estado do Parana. Orientador. Professor Dr. Vicente Pacheco. Esta obra visa 
demonstrar como uma legisla<;ao especifica pode gerar a possibilidade de equivocos, causando 
uma possivel gera<;ao de passive tributario, ou em alguns cases recolhimento de impasto a 
maier e ainda possivel demanda de encargos junto a institui<;ao prejudicada. A demonstra<;ao 
aqui relatada foi dividida em 4 etapas, sendo a primeira definindo a situa<;ao proposta, logo 
ap6s novo capitulo com aspectos te6ricos sobre a legisla<;ao de um modo geral, no terceiro 
capitulo o efeito do problema citado e a solu<;ao proposta pelo caso. 0 ramo de atividade e o de 
Recauchutagem de Pneus, que vem sendo citado na Lei complementar 116/2003 como 
atividade de presta<;ao de servi<;os. A analise efetiva identifica que junto a mesma existe grande 
circula<;ao de mercadorias, de acordo com o entendimento de fato gerador do ICMS. A 
finalidade principal desta pesquisa e procurar adequar de forma correta e de acordo com as 
normas existentes, independents de ser ou nao considerada uma efetiva economia de 
impastos, mas sim pela transparencia e clareza da situa<;ao. No caso das empresas optantes 
pelo Simples Nacional, e dentro do Estado do Parana, existiu uma grande vantagem financeira, 
mas saindo desta situa<;ao observamos que pode~a haver resultados diferentes, de acordo com 
o que estabelecem as normas estaduais e municipais de cada regiao. 

Palavras-chave: Recapagem; pneu; tributa<;ao; simples nacional; planejamento. 
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1 - INTRODUCAO 

0 planejamento tributario e de vital importancia para qualquer empresa, 

e muito mais ainda para a pequena empresa comercial quando seu ramo de 

atividade e altamente concorrido, como o segmento de recapagem de pneus. A 

economia razoavelmente estavel propicia ao consumidor uma no<;ao exata de 

custos, permitindo-lhe identificar a empresa que oferece a melhor op<;ao para o seu 

consume. 

No Capitulo I deste trabalho o problema e reconhecido, sao formuladas 

as hip6teses e a metodologia utilizada na realiza<;ao de uma pesquisa detalhada. 0 

Capitulo II identifica as contribui<;oes federais, os impastos federais e estaduais, a 

legisla<;ao em vigor, bern como os sistemas de tributa<;ao disponfveis para a 

pequena empresa comercial escolher o que atende melhor a sua estrutura. No 

Capitulo Ill, descreve-se minuciosamente urn estudo de caso, a fim de evidenciar o 

criteria para a escolha da melhor op<;ao tributaria. 

A pesquisa realizada e o estudo de caso procuram demonstrar as 

dificuldades encontradas para identificar a melhor forma tributaria para o ramo de 

Recapagem de Pneus dentro do Estado do Parana, pela complexidade do 

entendimento da legisla<;ao - federal, estadual e municipal; e caracterizar as 

consequencias que tais dificuldades acarretam para o fluxo de caixa das empresas. 

1.1 APRESENTACAO DA PESQUISA 

1.1.1 Tema 

0 presente estudo aborda o impacto da tributa<;ao -- federal, estadual e 

municipal - na pequena empresa comercial do ramo de recapagem de pneus no 

Estado do Parana. 
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1.1.2 Justificativa 

Esta pesquisa pretende auxiliar no planejarnento tributario das empresas do 

ramo de recapagem, identificando as modalidades disponfveis de tributagao, em 

nfvel federal, estadual e municipal. 

0 metoda da Contabilidade Tributaria consiste basicamente em: adequado planejamento 

tributario (que exige conhecimento da legisla9ao tributaria); e relat6rios contabeis eficazes, 

demonstrando a exata situa9ao das contas do patrimonio e do resultado (o que exige 

conhecimento de contabilidade). (FABRETTI, 2000, p 29). 

0 conhecimento detalhado da legislagao fiscal e social e fundamento sabre o 

qual o profissional contabil analisa as formas tributarias disponfveis, a fim de auxiliar 

a empresa sob sua responsabilidade na escolha daquela que trara menores 

impactos economicos e financeiros. A demonstragao das diferentes vantagens e 

desvantagens de cada modalidade federal e estadual permitira uma correta escolha 

por parte do contador e do empresario, diminuindo os tributes e, portanto, seus 

custos e despesas. 

1.1.3 0 Problema 

A Lei complementar 116/2003 descreve que os servigos de Recauchutagem 

de Pneus fazem parte da lista de servigos tributados pelo ISS. No entanto, o 

entendimento do que seja o fato gerador do impasto pode ocasionar conflito com a 

legislagao do ICMS. Os impastos federais, por sua vez, diferenciam prestagao de 

servigos de vendas de mercadorias. 

A carga tributaria, no Brasil, e considerada elevada, dificultando a 

competitividade aqueles que nao efetuarem urn correto planejamento de seus 

tributes. Sao oferecidas ao contribuinte varias modalidades de tributagao pelo 

Governo Federal: Luera Real, Presumido, Arbitrado ou SIMPLES NACIONAL. 

Analisando tais opgoes, procuramos: 

• o sistema de tributagao federal que propicia menor custo com impastos para a 

atividade de Recapagem de Pneus ; 
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• na area estadual, o regime que acarreta maiores beneflcios para a pequena 

empresa comercial, considerando o SIMPLES e o Regime Normal; 

• identificar se o material aplicado no servigo de recauchutagem ou recapagem de 

pneus e fato gerador do ICMS ou do ISS. 

1. A pesquisa realizada tambem podera influir na escolha da tributagao, para 

minimizar a carga tributaria e possibilitar a empresa ser mais produtiva e 

competitiva. 

i. Metodologia da Pesquisa 

ii. Tipo de Pesquisa 

A pesquisa, objetivo deste trabalho, visou contribuir para que os profissionais 

da contabilidade tenham conhecimento das diversas formas de tributagao posslveis, 

mais precisamente do ramo de Recapagem de Pneus. Na obtengao de dados, a 

pesquisa foi bibliografica e sustentada em um estudo de caso. Quanta a extensao, 

foi explorat6ria. 

1.1.4 Pressupostos Hipoteticos 

Pressupoe-se que: 

• a Micro Empresa e a EPP poderao optar pelo Luera Real, Presumido, Arbitrado 

ou SIMPLES; 

a lucratividade e fator predominante na escolha do sistema de tributagao; 

• o faturamento bruto e o percentual de Iuera obtidos poderao influenciar na 

escolha do sistema tributario federal. 
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1.1.5 Objetivos da Pesquisa 

• estudar as legisla<;oes tributarias cablveis, em nivel federal, estadual e municipal 

para evidenciar os sistemas tributaries disponiveis, analisar e comparar as 

diversas op<;5es de tributa<;ao e identificar a op<;ao mais vantajosa e correta para 

a atividade. 

1.1.6 Universo Te6rico de Abranglmcia 

0 universe te6rico situa-se na Contabilidade e na Legisla<;ao Tributaria, 

principalmente no estudo do Regulamento do Impasto de Renda, do Regulamento 

do ICMS, do C6digo Tributario Nacional, da Legisla<;ao Municipal e da Legisla<;ao 

Social. 

1.1.7 Unidade do Estudo de Caso 

Ap6s a realiza<;ao da pesquisa, foi feito urn estudo de case em uma empresa 

do ramo de recapagem de pneus, verificando as diferen<;as existentes nos diversos 

sistemas de tributa<;ao, em nfvel federal, estadual e municipal. 

1.1.8 Analise e lnterpretacao de Dados 

Os dados relatives a pesquisa bibliografica e do estudo de case forarn 

estruturados em forma de texto, divididos em capitulos e subcapftulos, descrevendo 

os aspectos principais da legisla<;ao e os efeitos desta em urn case real, 

demonstrados em quadros, com o respective comentario comparative 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 Area de abrangencia considerada para calculo dos lmpostos 

0 estudo fez uma reflexao num primeiro momenta sabre a real atividade da 

empresa, estudando item a item quais sao os servi<;os prestados e quais os 

materiais necessaries para o desenvolvimento das suas atividades. Ao separar a 

presta<;ao de servi<;os do material aplicado, observamos que, em media, 

aproximadamente 70% dos investimentos estavam concentrados em materiais e 

30%, basicamente, estavam realmente relacionados a mao de obra. Observamos 

ainda que, para a execu<;ao dos procedimentos, sao necessaries maquinas e 

equipamentos, caracterizando que a atividade esta mais relacionada com a 

industrializa<;ao. 

Ap6s a identifica<;ao da atividade, foram efetuados os levantamentos de 

receitas, custos, despesas e resultado efetivo. A partir dessas informa<;6es, 

chegamos a escolha da melhor forma de tributa<;ao. 

2.2 lmpostos e Contribui~oes 

Do latim "impositum", de "imponere" (impor, prescrever), empregado na 

linguagem jurfdica, notadamente do Direito Fiscal, na equivalencia de tribute, 

tributa<;ao ou contribui<;ao. Representa, assim, a presta<;ao ou a contribui<;ao, que e 

devida par toda pessoa, seja f!sica ou jurfdica, ao Estado, para forma<;ao de receita, 

de que este necessita para acorrer as despesas com seus servi<;os e manuten<;ao 

de sua propria existencia. 

0 CTN, art. 16, define que "impasto e tribute cuja obriga<;ao tem como fato 

gerador uma situa<;ao independente de qualquer atividade estatal especffica, relativa 

ao contribuinte". 

2.2.1 lmposto de Renda 

Retrocedendo um pouco na Hist6ria, verificamos que na vota<;ao da nossa 

primeira Lei Or<;amentaria, pela Camara dos Deputados, em 1830, figurava um 
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impasto que incidia de 1 ,5% a 4% sabre o valor locative de toda a habitac;ao 

ocupada pelo praprietario au locada a terceiras. Ainda sob a rubrica de Impasto de 

Renda, havia no Imperio a tributac;ao par urn valor fixo de ate 2 cantos de reis para 

cada pessoa, nacional au estrangeira, de industria, prafissao, arte au oficio. 

A Lei Orc;amentaria n° 4.625,de 30 de dezembra de 1992, em seu artigo 31 

determina: "Fica instituldo o Impasto de renda, que sera devido anualmente, par 

toda pessoa flsica au jurldica, residente no territ6rio do Pals, e incidira, em cada 

caso, sabre o conjunto llquido de rendimentos de qualquer natureza." 

Atualmente o Impasto de renda e regido pelo Decreta n° 3.000 ,de 26 de 

marc;o de 1999 , e sua allquota para a pessoa jurldica e de 15% sabre a base de 

calculo, que pode ser o Iuera real, presumido au arbitrado. A parcela da base de 

calculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 fica sujeita a incidemcia 

de adicional de 10%. 

0 fato gerador do impasto sabre a renda e a aquisic;ao da disponibilidade 

econ6mica au jurldica da renda au proventos de qualquer natureza (C6digo 

Tributario Nacional - Lei n° 5.172/66 - art. 43). 

Para pessoas jurldicas, constitui fato gerador a obtenc;ao de resultados 

positives (Iueras) em suas operac;oes industriais, mercantis au de prestac;ao de 

servic;os, alem dos acrescimos patrimoniais decorrentes de ganhos de capital 

(receitas nao - operacionais). 0 impasto sera devido na medida em que as 

rendimentos, ganhos e Iueras forem sendo auferidos. 

A base de calculo do impasto, que deve ser determinada segundo a 

legislac;ao vigente na data da ocorrencia do fato gerador, e o Iuera real, Iuera 

presumido au Iuera arbitrado correspondente ao perlodo de apurac;ao. 

A partir de 01-01-1995, tanto a base de calculo quanta o valor dos tributes e 

contribuic;oes federais sao expresses em moeda corrente nacional, au seja em reais 

(R$). 

Para fates geradores ocorridos a partir de 01-01-96, a allquota do impasto 

sabre a renda das pessoas jurldicas e de 15%, a ser aplicada sabre a base de 

calculo expressa em reais (R$). 

Alem do impasto cobrado a allquota de 15%, ha incidencia de urn adicional de 

10% sabre a parcel a do Iuera real, presumido au arbitrado que exceder o valor 
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resultante da multiplicac;ao de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo nOmera de meses 

do respective perfodo de apurac;ao. 

2.2.1.1 Lucro Presumido 

E uma modalidade optativa para apurar o Iuera e, conseqOentemente, o 

Impasto de Renda da Pessoa Jurfdica e a Contribuic;ao Social sabre o Luera das 

empresas que nao estiverem obrigadas a apurac;ao do Iuera real. 

Poderao optar pela tributac;ao com base no Iuera presumido as pessoas 

jurfdicas que nao estejam obrigadas a tributac;ao com base no Iuera real. 

As pessoas jurfdicas que: 

a) iniciarem atividades ou que resultarem de incorporac;ao, fusao ou 

cisao, que nao estejam obrigadas a tributac;ao pelo Iuera real, poderao 

optar pela tributac;ao com base no Iuera presumido; 

b) em qualquer trimestre do ana - calendario, tiverem seu Iuera arbitrado, 

poderao, par ocasiao da entrega da declarac;ao de informac;oes da 

pessoa jurfdica (DIPJ), optar pela tributac;ao com base no Iuera 

presumido, relativamente aos demais trimestres do ana - calendario. 

A pessoa jurfdica habilitada a opc;ao pelo regime de tributac;ao com base no 

Iuera presumido devera manter escriturac;ao contabil nos termos da legislac;ao 

comercial. 

Podera ficar dispensada da escriturac;ao contabil a pessoa jurfdica que, no 

decorrer do ana - calendario, mantiver Livre Caixa, no qual devera ser escriturada 

toda a movimentac;ao financeira, inclusive a bancaria. E precise esclarecer, 

entretanto, que essa dispensa de escriturac;ao e apenas para fins da legislac;ao do 

impasto de renda, sendo que nada impede que , par exemplo, o Institute Nacional do 

Segura Social (INSS) e o Poder Judiciario exijam escriturac;ao contabil com o 

objetivo, respectivamente, de apurac;ao da contribuic;ao patronal a previdencia social 

e do montante de ativos da empresa para fins de decretac;ao de falencia ou 

concordata. 

Em qualquer caso, a pessoa jurfdica devera: 
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caso se dedique a atividades industriais ou comerciais, escriturar o Livro de 

registro de inventario, no qual deverao constar os estoques existentes de cada 

produto no termino do ano - calendario; 

a) manter, em boa guarda e ordem, enquanto nao decorrido o prazo 

decadencial e nao prescritas eventuais a<;oes que lhe sejam 

pertinentes, todos os livros obrigat6rios por legisla<;ao fiscal especifica, 

bern como todos os documentos e demais papeis que serviram de 

base para a escritura<;ao comercial e fiscal. 

0 Iuera presumido sera o montante determinado pela soma das seguintes 

parcelas: 

I - o valor resultante da aplica<;ao de percentuais, variaveis conforme o ramo 

de atividade da pessoa juridica, sabre a receita bruta auferida nos trimestres civis de 

cada ano - calendario; 

II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos liquidos auferidos em 

aplica<;oes financeiras e todos os resultados positives decorrentes de receitas de 

atividades acess6rias da pessoa jurfdica. 

A base de calculo do impasto e do adicional, em cada trimestre, sera 

determinada mediante a aplica<;ao do percentual de oito por cento sabre a receita 

bruta auferida no perfodo de apura<;ao. (Decreta n° 3000/99, art. 418 e 419) 

Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo sera de: 

a) 1,6 % para atividade de revenda, para consume, de combustive! 

derivado de petr61eo, alcool etflico carburante e gas natural; 

b) 16% para a atividade de presta<;ao de servi<;o de transporte; 

c) 32% para as atividades de: 

• presta<;ao de servi<;os em geral, exceto a de servi<;os 

hospitalares; 

• intermedia<;ao de neg6cios; 
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• administrac;ao, locac;ao ou cessao de bens, im6veis, m6veis e 

direitos de qualquer natureza. 

2.2.1.2 Lucro arbitrado 

0 impasto de renda devido sera exigido no decorrer do ano - calendario, com 

base nos criterios do lucro arbitrado, quando: 

a) o contribuinte, obrigado a tributac;ao com base no lucro real, nao 

mantiver escriturac;ao nas formas das leis comerciais ou fiscais ou 

deixar de elaborar as demonstrac;oes financeiras exigidas pela 

legislac;ao fiscal; 

b) a escriturac;ao a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes 

indicios de fraude ou contiver vicios, erros ou deficiemcias que a tornem 

imprestavel para: 

• identificar a efetiva movimentac;ao financeira, inclusive bancaria; ou 

• determinar o lucro real; 

c) o contribuinte deixar de apresentar a autoridade tributaria os livros e 

documentos da escriturac;ao comercial e fiscal, ou livro caixa, nos quais 

devera estar escriturada a movimentac;ao financeira, inclusive bancaria; 

d) o comissario ou representante da pessoa juridica estrangeira deixar de 

escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do 

comitente residente ou domiciliado no exterior; 

e) 0 contribuinte nao tiver em boa ordem e guarda, segundo as normas 

contabeis recomendadas, livro razao ou fichas utilizadas para resumir e 

totalizar, por conta ou subconta, os lanc;amentos efetuados no livro 

Diario; 

f) 0 contribuinte optar indevidamente pela tributac;ao com base no lucro 

presumido. 

Notas: 

1 a Nao deve ser encarado como modalidade optativa ou favorecida de 

tributac;ao, pais representa coercitivamente a determinac;ao no Iuera e do impasto 
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ara contribuintes que descumprirem as disposi<;oes legais relativas ao Luera Real e 

ao Luera Presumido. 

2a E aplicavel a sociedade de qualquer natureza jurfdica e tambem as 

empresas individuais, inclusive as pessoas ffsicas equiparadas a jurfdicas pela 

pratica de opera<;oes imobiliarias. 

33 0 auto-arbitramento (arbitramento efetuado pela propria pessoa jurfdica), 

de 01-01-1993 ate 31-12-1994, somente foi admitido nos casas fortuitos ou de for<;a 

maier, conforme definido na Leia Civil, quando devidamente comprovados. 

43 A partir de 01-01-1995, o auto - arbitramento somente sera permitido 

quando a receita bruta for conhecida. 

Nesta hip6tese, o Iuera arbitrado resultara da aplica<;ao de percentuais 

especfficos sabre o valor da receita bruta trimestral. 

Para fates geradores ocorridos a partir de 01-01-1996, os referidos 

percentuais sao: 

a) 1.92% para a atividade de revenda e para consume de combustfvel 

derivado de petr61eo, alcool etflico carburante e gas natural; 

b) 19.20% para: 

• a atividade de servi<;os de transporte, exceto cargas; 

• a presta<;ao de servi<;os em geral das pessoas jurfdicas com receita 

bruta anual de ate R$ 120.000,00, exceto servi<;os hospitalares, de 

transporte e de profissoes regulamentadas (Lei n° 9.250/95, art. 40); 

c) 38.4% para as atividades de: 

• presta<;ao de servi<;os em geral, inclusive as relativas ao exercfcio 

de profissao regulamentada, exceto a de servi<;os hospitalares; 

• intermedia<;ao de neg6cios; 

• administra<;ao, loca<;ao ou cessao de bens im6veis, m6veis e 

direitos, de qualquer natureza; 

• factoring; 

• constru<;ao par empreitada, unicamente de laver ou par 

administra<;ao; 

d) 45% para as pessoas jurfdicas cujas atividades sejam de bancos 

comerciais; bancos de investimentos; bancos de desenvolvimento; 
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caixas economicas; sociedades de credito, financiamento e 

investimento; sociedades de credito imobiliario; sociedades corretoras 

de tftulos, valores mobiliarios e cambia; distribuidoras de tftulos e 

valores mobiliarios; empresas de arrendamento mercantil; cooperativas 

de credito; empresas de seguro privado e capitalizac;ao; e entidades de 

previdencia privada aberta; 

e) 9.6% sabre a receita bruta auferida na revenda de mercadorias, na 

venda de produtos de fabricac;ao propria, na venda de im6veis, no 

transporte de cargas, na atividade rural, na prestac;ao de servic;os 

hospitalares e demais atividades nao mencionadas nas alineas 

anteriores. 

2.2.1.3 Lucro real 

A base de calculo para as pessoas juridicas optantes pelo Iuera real e o Iuera 

contabil, ajustado pelas adic;oes e exclusoes previstas na legislac;ao. 

0 fato gerador e a obtenc;ao de Iuera no exercicio. A base de calculo nos 

contribuintes tributados pelo Iuera real e o resultado apurado pela contabilidade, 

ajustado pelas adic;oes e exclusoes. 

0 art. 2° da Lei n° 7.689/88 dispoe: 

Art. 2°. "A base de calculo da contribuic;ao e o valor do resultado do exercicio, antes 

da provisao para o Impasto de Renda": 

§ 1° Para efeito do disposto neste artigo: 

a . sera considerado o resultado do periodo-base, encerrado em 31 de dezembro de 

cada ana; 

b. no caso de incorporac;ao, fusao, cisao ou encerramento de atividades, a base de 

calculo e o resultado apurado no respective balanc;o; 

c. o resultado do periodo-base, apurado com observancia da legislac;ao comercial, 

sera ajustado pela: 

1. adic;ao do resultado negative da avaliac;ao de investimento pelo valor de 

patrimonio liquido; 
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2. adic;ao do valor de reserva de reavaliac;ao, baixado durante o perfodo-base, 

cuja contrapartida nao tenha sido computada no resultado do periodo-base; 

3. adic;ao do valor das provisoes nao dedutiveis de determinac;ao do Iuera real, 

exceto a provisao para o impasto de renda; 

4. exclusao do resultado positive da avaliac;ao de investimento pelo valor de 

patrim6nio liquido; 

5. exclusao dos Iueras e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo 

custo de aquisic;ao, que tenham sido computados como receita; 

6. exclusao do valor, corrigido monetariamente, das provisoes adicionadas na 

forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso do perfodo-base. 

Da receita bruta poderao ser deduzidas as vendas canceladas, as descontos 

incondicionalmente concedidos e as impastos nao cumulativos, cobrados 

destacadamente do comprador au contratantes, e do qual o vendedor dos bens au 

prestador dos servic;os seja mero depositario (I PI e ICMS Substituic;ao Tributaria). 

A partir da publicac;ao da IN 104/98 (26/08/1998), a receita bruta pode ser 

considerada pelo regime de caixa. 

2.2.2 CSLL- CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LiQUIDO 

A contribuic;ao social sabre o Iuera liquido (CSLL) foi instituida pela Lei n° 

7689/1988. 

Aplicam-se para a CSLL as mesmas normas de apurac;ao e de pagamento 

estabelecidas para o impasto de renda das pessoas juridicas, mantidas a base de 

calculo e as ali quotas previstas na legislac;ao em vigor (Lei n° 8981, de 1995, art. 57) 

Desta forma, alem do IRPJ, a pessoa juridica optante pelo Luera Real, 

Presumido au Arbitrado devera recolher a Contribuic;ao Social sabre o Luera 

Presumido (CSLL) tambem pela forma escolhida. 

Nao e passive!, par exemplo, a empresa optar par recolher o IRPJ pelo Luera 

Real e a CSLL pelo Luera Presumido. 0 contribuinte devera proceder a tributac;ao 

do IRPJ e da CSLL pela mesma opc;ao escolhida. 

A base de calculo correspondera a 12% (doze par cent a) da receita bruta da 

venda de bens e servic;os. 
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A partir de 04/09/2003, por forc;a do art.22 da Lei 10684/2003, a base de 

calculo da CSLL, devida pelas pessoas jurfdicas optantes pelo lucro presumido 

correspondera a: 

• 12% da receita bruta nas atividades comerciais, industriais, de servic;os 

hospitalares e de transporte; 

• 32% para: 

a) prestac;ao de servic;os em geral, exceto a de servic;os hospitalares e de 

transporte; 

b) intermediac;ao de neg6cios; 

c) administrac;ao, locac;ao ou cessao de bens im6veis, m6veis e direitos 

de qualquer natureza. 

Estimativa mensal 

As empresas que recolhem a CSLL por estimativa mensal, a partir de 

01/09/2003 deverao considerar a nova base de calculo da CSLL de 32% para as 

seguintes atividades: 

a) prestac;ao de servic;os em geral, exceto a de servic;os hospitalares e de 

transportes; 

b) intermediac;ao de neg6cios; 

c) administrac;ao, locac;ao ou cessao de bens im6veis, m6veis e direitos 

de qualquer natureza; 

d) Prestac;ao cumulativa e continua de servic;os de assessoria creditrcia, 

mercadol6gica, gestao de credito, selec;ao de riscos, administrac;ao de 

contas a pagar e a receber, compra de direitos credit6rios resultantes 

de vendas mercantis a prazo ou de prestac;ao de servic;os (factoring). 

A partir de 01/02/2000 a alfquota e de 9% (nove por cento) sobre o resultado 

ajustado, presumido ou arbitrado. 
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2.2.2.1 Receita Bruta - Regime de competlmcia ou regime de caixa 

vinculado a opcao da tributacao do IRPJ 

Se, em decorrencia da lnstituigao Normativa 104/98, a empresa apurar o IRPJ 

no lucre presumido segundo o regime de caixa sabre a receita bruta, devera 

proceder ao calculo da tributagao pela CSLL tambem pelo regime de caixa. 

No case de ter optado pela tributagao do IRPJ pelo regime de competencia, 

fara a apuragao da CSLL segundo este regime. 

Ou seja, a escolha entre regime de caixa e regime de competencia, no IRPJ, 

e vinculada a forma de apuragao da CSLL. 

2.2.3 PIS/PASEP- PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL 

A Contribuigao para o Programa de lntegragao Social (PIS) foi criada pela Lei 

Complementar n° 7, de 07.09.1970. A contribuigao para o Programa de Formagao do 

Patrim6nio do Servidor Publico (Pasep), per sua vez, foi criada pela Lei 

Complementar n° 8, de 03.12.1970. 

Conforme o art. 2° da Lei n° 9715/98, a contribuigao para o Pis/Pasep sera 

apurada mensalmente pelas: 

~ pessoas jurfdicas de direito privado e as que lhes sao equiparadas pela 

legislagao do impasto de renda, inclusive as empresas publicas e as 

sociedades de economia mista com suas subsidiarias; 

~ entidades sem fins lucrativos discriminadas no art.13 da Medida 

Provis6ria n° 2037; e 

~ pessoas jurfdicas de direito publico interne. 

Sao modalidades de contribuigao diretamente vinculadas as atividades 

operacionais da pessoa jurfdica: 

PIS/Pasep NAO CUMULATIVO sabre o faturamento mensa!, cuja 

alfquota e de 1 ,65%; 
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PIS/Pasep CUMULATIVO sabre o faturamento mensal, cuja alfquota e 

de 0,65%; 

PIS/Pasep sabre a folha de pagamento, cuja ali quota e de 1%. 

Sao contribuintes com base no faturamento mensal as pessoas jurfdicas com 

fins lucrativos, de acordo com o art.2° da Lei n° 9718/98. 

As entidades fechadas e abertas de previdencia complementar sao 

contribuintes do PIS/Pasep nessa modalidade de incidencia, sendo irrelevante a 

forma de sua constitui<;ao. 

As entidades submetidas aos regimes de liquida<;ao extrajudicial e de 

falencia, em rela<;ao as opera<;5es praticadas durante o perfodo em que perdurarem 

os procedimentos para a realiza<;ao de seu ativo e o pagamento do passive, 

sujeitam-se tambem as mencionadas disposi<;5es. 

Os Contribuintes devem recolher mensalmente o tribute calculado mediante a 

aplica<;ao da ali quota de 1,65% sabre o faturamento, que corresponde a receita 

bruta da pessoa jurfdica. 

Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas, sendo 

irrelevante o tipo de atividade exercida e a classifica<;ao contabil adotada para as 

receitas. 

Nas opera<;5es no mercado futuro, sera considerado na receita bruta o 

resultado positive dos ajustes diaries ocorridos no mes. 

Nas transa<;5es de cambia, sera considerada receita bruta a diferen<;a bruta 

positiva entre o pre<;o de venda e o de compra da moeda estrangeira. A diferen<;a 

negativa nao podera ser utilizada para a dedu<;ao da base de calculo dessas 

contribui<;5es. 

Nas aquisi<;5es de direito credit6rio, resultantes de vendas mercantis a prazo 

ou de presta<;ao de servi<;os, efetuadas por empresas de fomento comercial 

(factoring), a receita bruta corresponde a diferen<;a verificada entre o valor de 

aquisi<;ao e o valor de face do tftulo ou direito credit6rio adquirido. 

A pessoa jurfdica que tenha como objeto social, declarado em seus atos 

constitutivos, a compra e venda de vefculos automotores deve apurar o valor da 

base de calculo nas opera<;5es de venda de vefculos usados adquiridos para 

revenda, inclusive quando recebidos como parte do pagamento do pre<;o de venda 
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de vefculos novas ou usados, segundo o regime aplicavel as operac;oes de 

consignac;ao. 

Na determinac;ao dessa base de calculo, sera computada a diferenc;a entre o 

valor pelo qual o vefculo usado houver sido alienado, constante da nota fiscal de 

venda, e o seu custo de aquisic;ao, constante da nota fiscal de entrada, sendo o 

custo de aquisic;ao de vefculo usado, nas mencionadas operac;oes, o ajustado entre 

as partes. 

2.2.3.1 Exclusoes e deducoes gerais a base de calculo 

Para efeito de apurac;ao da base de calculo do PIS/Pasep sabre o 

faturamento mensal, podem ser exclufdos ou deduzidos da receita bruta, quando a 

tenham integrado, os seguintes valores: 

• das vendas canceladas e das devoluc;oes de vendas. As 

devoluc;oes de vendas que resultem na anulac;ao de valores 

registrados com a receita bruta em mes anterior poderao ser 

deduzidas das receitas auferidas no proprio mes da devoluc;ao; 

• dos descontos incondicionais concedidos, assim considerados 

aqueles constantes na nota fiscal de venda de bens ou na fatura de 

prestac;ao de servic;os e que nao dependam de evento posterior a 

emissao desses documentos; 

• do Impasto sabre Produtos lndustrializados (IPI) destacados nas 

notas fiscais de bens, no caso de contribuintes desse impasto; 

• do Impasto sabre Operac;oes relativas a Circulac;ao de Mercadorias 

e sabre Prestac;oes de Servic;os de Transports lnterestadual e 

lntermunicipal e de Comunicac;ao (ICMS), quando destacado em 

nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos 

servic;os, na condic;ao de substitute tributario, como ocorre com 

autom6veis e refrigerantes; 

• das reversoes de provisoes operacionais; 
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• das recuperac;oes de creditos baixados como perda, limitados aos 

valores efetivamente baixados, que nao representem entrada de 

novas receitas; 

• dos resultados positives - Iuera - obtidos em decorrencia de 

avaliac;ao de investimentos em participac;oes societarias pelo 

metoda da equivalencia patrimonial -valor do patrimonio liquido; 

• dos Iueras e dividendos recebidos ou a receber em decorrencia de 

investimentos em participac;oes societarias, avaliados pelo custo de 

aquisic;ao, que tenham sido contabilizados como receitas, inclusive 

os derivados de empreendimento objeto de Sociedade em Conta de 

Participac;ao (SCP); 

• das receitas decorrentes das vendas de itens do ativo permanente. 

2.2.3.2 Nao-cumulatividade da contribuicao para o PIS/PASEP (Lei n° 10637 de 

30 de dezembro de 2002). 

Dispoe sabre a nao - cumulatividade na cobranc;a da contribuic;ao para os 

Programas de lntegrac;ao Social (PIS) e de formac;ao do Patrimonio do Servidor 

Publico (Pasep), nos casas que especificam: o pagamento e o parcelamento de 

debitos tributaries federais, a compensac;ao de creditos fiscais, a declarac;ao de 

inaptidao de inscric;ao de pessoas jurfdicas, a legislac;ao aduaneira, e da outras 

providencias. 

A contribuic;ao devera ser paga ate o ultimo dia util da primeira quinzena do 

mes subseqoente ao da ocorrencia do fato gerador. 

0 recolhimento do impasto devera ser efetuado por meio de documento de 

arrecadac;ao de Receitas Federais (Dart), com o c6digo 6912, com vencimento ate o 

dia 15 do mes seguinte ao fato gerador. 

2.2.4 COFINS - CONTRIBUICAO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA 

SEGURIDADE 

A Cofins - Antigo Finsocial - foi institufda pela Lei Complementar n° 70, de 

30.12.1991. Trata-se, na realidade, da contribuic;ao social para financiamento da 
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seguridade social, nos termos do inciso I, do art. 195 da Constitui<;ao Federal. Um 

tributo que incide sabre o valor do faturamento mensal das Pessoas Jurfdicas ou a 

elas equiparadas. 

Os objetivos da seguridade social sao os de assegurar os direitos relatives a 

saude, a previdencia e a assistencia social. 

Conforme o artigo 1° da Lei Complementar n° 70/91, o sujeito passivo da 

mencionada obriga<;ao tributaria e a pessoa jurfdica em geral e a ela equiparada 

pela legisla<;ao do impasto de renda, incluindo as institui<;oes financeiras, 

construtoras e incorporadoras de im6veis. 

As Microempresas (ME) e as empresas de Pequeno Porte (EPP) que optarem 

pelo sistema integrado de pagamento de impasto e contribui<;oes (Simples), 

conforme a Lei n° 9.317, de 05.12.1996, alterada pela Lei n° 9732, de 11.12.1998, 

no perfodo em que ficarem submetidas ao regime simplificado. 

a) As associa<;oes, os sindicatos, as federa<;oes, as organiza<;oes 

reguladoras de atividades profissionais e demais entidades classistas, 

relativamente as arrecada<;oes provenientes de mensalidades, 

contribui<;oes ou anuidades fixadas em lei pelo Estatuto ou Assembleia 

dessas entidades e destinadas ao custeio de suas atividades 

essencias. 

b) As sociedades cooperativas, com observancia no disposto na 

legisla<;ao propria, relativamente aos atos cooperatives de suas 

finalidades. Nao estao isentas as cooperativas de consumo, cujos 

objetivos sejam a compra e o fornecimento de bens aos consumidores, 

as quais estao sujeitas as mesmas normas de incidencia da 

contribui<;ao aplicaveis as demais pessoas jurfdicas. 

A base de calculo da contribui<;ao e o faturamento mensal, o qual 

corresponde a receita bruta da pessoa jurfdica, entendida como a totalidade das 

receitas auferidas, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a 

classifica<;ao contabil adotada para as receitas, o que abrange tambem receitas 

financeiras, juros recebidos, descontos obtidos, e outras receitas, tais como 

alugueis, mesmo que nao constem no objetivo social da empresa. 
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Poderao ser excluidos da base de calculo os seguintes valores: 

a) Impasto sabre Produtos lndustrializados (IPI), nas empresas contribuintes desse 

impasto, quando separado no documento fiscal; 

b) ICMS retido pelo vendedor dos bens ou prestador de servic;os na condic;ao de 

substitute tributario; 

c) vendas canceladas, devoluc;oes de vendas e descontos concedidos; 

d) reversoes de provisoes operacionais e recuperac;oes de creditos baixados como 

perda, que nao representem entrada de novas receitas; 

e) resultado positivo- Iuera- obtido em decorrencia de avaliac;ao de investimentos 

em participac;oes societarias pelo metoda da equivalencia patrimonial - valor do 

patrimonio liquido; 

f) Iueras e dividendos de investimentos avaliados pelo custo de aquisic;ao, lanc;ados 

como receitas; e 

g) ganhos com equivalencia patrimonial. 

Fica elevada para 3% a aliquota da COFINS, em relac;ao aos fatos gerados 

ocorridos a partir de 1° de fevereiro de 1999. 

2.2.4.1 Nao-Cumulatividade da Cofins (SRF Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 

2003). 

A Contribuic;ao para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com 

incidencia nao-cumulativa, tern como fato gerador o faturamento mensal, assim 

entendido o total das receitas auferidas pela pessoa juridica, independentemente de 

sua denominac;ao ou classificac;ao contabii.(Art. 1°) 

Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita 

bruta da venda de bens e servic;os, nas operac;oes em conta propria ou alheira, e 

todas as demais receitas auferidas pel a pessoa juridica. 

Aplicar-se-a, sabre a base de calculo apurada, a aliquota de 7,6%. 
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2.2.51PI -lmposto Sobre Produtos lndustrializados 

0 impasto sobre produtos industrializados e regulamentado pelo Decreta n° 

4.544, de 26 de dezembro de2002. lncide sobre produtos industrializados, nacionais 

e estrangeiros, obedecidas as especifica<;oes constantes da Tabela de lncidencia do 

Impasto sobre Produtos lndustrializados - TIPI (Lei n° 74.502, de 30 de novembro 

de 1964, art. 1°, e Decreta-Lei n° 34, de 18 de novembro de 1966, art. 1°}. 

0 campo de incidencia do impasto abrange todos os produtos com aliquota, 

ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposi<;oes contidas nas 

respectivas notas complementares, exclufdas aquelas a que corresponde a nota<;ao 

"NT" (nao- tributado) (Lei n° 10.451, de 10 de maio de 2002, art. 6°). 

Produto industrializado e o resultante de qualquer opera<;ao definida no 

Regulamento do I PI, mesmo incompleta, parcial ou intermediaria. 

Esse impasto, institufdo pelas Leis n° 4.502/64 e 5.172/66 com posteriores 

altera<;oes, esta regulamentado pelo Decreta Federal no 2.637/98 (Ripi/98-

Regulamento do I PI). 

Para gerar a obriga<;ao tributaria, o fato gerador ocorrido deve enquadrar-se 

rigorosamente dentro dos termos da lei. Assim, o fato gerador do IPI e (RIPI, art. 

34): 

I - 0 desembara<;o aduaneiro de produtos de procedencia estrangeira; 

II- A safda de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial. 

Considera-se ocorrido o fato gerador (RIPI, art. 35) 

I - No quarto dia da data de emissao da respectiva Nota Fiscal, quanta aos produtos 

que ate o dia anterior nao tiverem deixado o estabelecimento do contribuinte; 

II - Na safda do estabelecimento industrial diretamente para estabelecimento da 

mesma firma ou de terceiros, por ordem do encomendante, quanta aos produtos 

mandados industrializar por encomenda. 

Ill - Na entrega do comprador, quanta aos produtos vendidos por intermedio de 

ambulantes; 
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IV - Na aquisi9ao ou, se a venda tiver sido feita antes de conclufda a opera9ao 

industrial, na conclusao desta, quanta aos produtos que, antes de safrem do 

estabelecimento que os tenha industrializado par encomenda, sejam par este 

adquiridos; 

V - No momenta da sua venda, quanta aos produtos objeto de opera9ao de venda 

que forem consumidos ou utilizados dentro do estabelecimento industrial. 

Sao contribuintes obrigados ao pagamento do impasto, as seguintes pessoas 

e nas hip6teses expressamente mencionadas: 

I - o importador, em rela9ao ao fato gerador decorrente do desembara9o aduaneiro 

de produto de procedencia estrangeira. (Art. 24); 

II - o industrial, em rela9ao ao fato gerador decorrente da safda de produto que 

industrializar em seu estabelecimento, bern assim quanta aos demais fatos 

geradores decorrentes de atos que praticar; (Art. 24) 

Ill - 0 estabelecimento equiparado a industrial, quanta ao fato gerador relativo aos 

produtos que dele safrem; (Art. 24). 

Sao obrigados ao Pagamento do Impasto: 

a) transportador de produtos desacompanhados de documento fiscal; 

b) possuidor ou detentor de produtos desacompanhados de documento fiscal; 

c) estabelecimento adquirinte de produtos usados sem comprova9ao de origem; 

d) Proprietario, possuidor, etc. de bebidas ou cigarros destinados a exporta9ao, 

encontrados em situa9ao diversa; 

e) Possuidor de produtos sem r6tulo, marca9ao ou selo; 

f) Desatendimento de requisites que condicionam a imunidade, a isen9ao ou a 
suspensao; 

g) Empresa comercial exportadora. 

0 impasto sera calculado mediante aplica9ao da alfquota do produto, 

constante na TIPl, sabre o valor tributavel dos tributos. 
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aos produtos nacionais, o valor da operac;ao de que decorrer a safda do 

estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, 

aos produtos de procedencia estrangeira, o valor que servir de base para o 

calculo dos tributes aduaneiros, por ocasiao do despacho de importac;ao, 

acrescido do montante desses tributes e dos encargos cambiais efetivamente 

pages pelo importador ou dele exigfveis. 

0 valor da operac;ao compreende o prec;o do produto, acrescido do valor do frete 

e das demais despesas acess6rias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao 

destinatario. Sera tambem considerado como cobrado ou debitado pelo 

contribuinte, ao comprador, ou destinatario, o valor do frete, quando o transporte 

foi realizado ou cobrado por coligada, controlada ou controladora, ou interligada 

do estabelecimento contribuinte, ou por tim com a qual este tenha relac;ao de 

interdependencia, mesmo quando o frete seja subcontratado. 

As alfquotas para tributac;ao do IPI sao as constantes da Tabela de lncidencia 

do lmposto sobre Produtos lndustrializados (TIPI). Variam em relac;ao aos diferentes 

produtos, em obediencia ao mandamento constitucional de seletividade, em func;ao 

da essencialidade. 

2.2.6 ICMS- IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE 

MERCADORIAS. 

0 imposto sobre operac;oes relativas a circulac;ao de mercadorias, sobre 

prestac;oes de servic;os de transporte interestadual e intermunicipal, e de 

comunicac;ao - ICMS, ainda que as operac;oes e as prestac;oes se iniciem no 

exterior, de que trata a Lei n° 11.580, de 14 de novembro de 1996, sera regido pelas 

disposic;oes contidas no Decreto n° 5.141, de 12 de dezembro de 2001. 

0 ICMS e nao cumulative por ser calculado sobre a diferenc;a entre o valor da 

entrada das mercadorias ou dos servic;os e o valor das safdas das mercadorias ou 

servic;os, incidindo sobre todas as etapas do processo produtivo ate chegar ao 

consumidor final. 

0 lmposto incide sobre: 
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I - Operac;oes relativas a circulac;ao de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentac;ao e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 

II - prestac;oes de servic;os de transporte interestadual e intermunicipal, par qualquer 

via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

Ill - fornecimento de mercadorias com prestac;ao de servic;os nao compreendida na 

competencia tributaria des municfpios; 

IV - sabre a entrada de mercadorias ou bens importados do exterior, par pessoa 

ffsica ou jurfdica, ainda que nao seja contribuinte habitual do impasto, qualquer que 

seja sua finalidade; 

V - sabre a entrada no territ6rio deste Estado, de petr61eo, inclusive lubrificantes e 

combustfveis lfquidos e gasosos dele derivados, e de energia eiE~trica, quando nao 

destinados a comercializac;ao ou a industrializac;ao decorrente de operac;oes 

interestaduais. 

0 momenta de ocorrencia do fate gerador e a circulac;ao de mercadorias do 

estabelecimento comercial ou fabril, a qualquer titulo, mesmo na transferencia entre 

estabelecimento da mesma empresa. Na importac;ao, ocorre no momenta em que o 

importador recebe a mercadoria (porto, aeroporto, fronteira) importada. 

Para a Fiscalizac;ao de Tributes Estaduais, a circulac;ao de mercadorias e toda 

e qualquer safda de mercadoria pelos portoes do estabelecimento. E mercadoria 

todo e qualquer bem m6vel, novo ou usado. (Art. 5° do RICMS) 

Considera-se ocorrido o fate gerador do impasto: 

I - nas safdas de mercadorias do estabelecimento do contribuinte, ainda que para 

outre estabelecimento do mesmo titular; 

II - no fornecimento de alimentac;ao, bebida e outras mercadorias par qualquer 

estabelecimento; 

Ill - na transmissao de propriedade de mercadoria depositada em armazem geral ou 

em deposito fechado; 

IV - no fornecimento de mercadoria com prestac;ao de servic;os; 

a) nao compreendido na competencia tributaria des municfpios; 

b) compreendido na competencia tributaria des municfpios e com indicac;ao 

expressa de incidencia do impasto de competencia estadual, como definido 

na lei complementar aplicavel. 
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Contribuinte do impasto e qualquer pessoa, ffsica ou jurfdica, que realize, com 

habitualidade, ou em volume que caracterize intuito comercial, opera<;oes de 

circula<;ao de mercadoria ou presta<;ao de servi<;os de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunica<;ao, ainda que as opera<;oes e as presta<;oes se 

iniciem no exterior. 

E tambem contribuinte a pessoa ffsica ou jurfdica que, mesmo sem 

habitualidade: 

a) importe mercadorias do exterior, qualquer que seja sua finalidade; 

b) seja destinatario de servi<;o prestado no exterior ou cuja presta<;ao se 

tenha iniciado no exterior; 

c) adquira em licita<;ao mercadorias apreendidas ou abandonadas; 

d) adquira petr61eo, inclusive lubrificantes e combustfveis lfquidos e gasosos 

dele derivados, e energia eletrica, oriundos de outra unidade federada, 

quando nao destinados a industrializa<;ao ou a comercializa<;ao. 

A base de calculo das mercadorias e o valor da opera<;ao. No servi<;o de 

transporte e de comunica<;ao, e o pre<;o do servi<;o. Na importa<;ao, e o valor da 

mercadoria, incluindo as parcelas referentes ao Impasto de lmporta<;ao, ao IPI, o 

Impasto sabre Opera<;oes de Cambia e as despesas aduaneiras (LC 114/02). 

Nas safdas internas entre contribuintes e nas opera<;oes de importa<;ao, de 

mercadorias por contribuinte fica diferido o pagamento do impasto. (Decreta 1259 de 

14.05.2003) Art.87- A RICMS. 

De acordo com o Decreta 949 lnciso I, a alfquota interna na aquisi<;ao de 

insumos e materias primas passa a sofrer uma redu<;ao na base de calculo de 

33,33% do valor da opera<;ao, na hip6tese da alfquota ser 18%. 

A alfquota interna, determinada individualmente em cada Estado pela 

legisla<;ao estadual, regra geral, e de 17%; porem alguns Estados utilizam a alfquota 

de 18%, como em Sao Paulo. Com o objetivo de evitar exagero por parte dos 

governantes, pode ser fixada pelo Senado Federal alfquota maxima nas opera<;oes 

internas; todavia, atualmente nao ha limite definido. 

As alfquotas interestaduais sao definidas pelo Senado Federal; sao, inclusive, 

instrumentos de polftica tributaria para a prote<;ao dos Estados consumidores. 
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Assim, sempre que o destinatario da mercadoria ou do servi9o for contribuinte, o 

remetente ou fornecedor de servi9os utilizara a alfquota interestadual, 

independentemente da mercadoria ser destinada a revenda ou industrializa9ao, ativa 

ou para consume. Todavia, quando se tratar de mercadorias adquiridas em outra 

unidade da federa9ao e destinadas a usa, consume ou a integrar seu ativo 

permanente, e na utiliza9ao de servi9os com presta9oes iniciadas em outros 

estados, que nao estejam vinculadas a opera9oes ou presta9oes subseqOentes, o 

contribuinte destinatario devera recolher o ICMS, a tftulo de diferencial de alfquotas 

entre a interestadual praticada na origem e a interna praticada no destine. 

Para fins de ICMS, as regioes sao compostas pelas seguintes unidades da 

federa9ao 

Regiao Norte 7% Estados do Acre, Amapa, Amazonas, Para, Rondonia, 

Roraima e Tocantins. 

Regiao Nordeste 7% Estados de Alagoas, Bahia, Ceara, Espfrito Santo, Maranhao, 

Parafba, Pernambuco, Piauf, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

Regiao Centro- 12% Estados de Goias, Mato Grosso, Mato Grosso do Sui e Distrito 

Oeste Federal. 

Regiao Sudeste 12% Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sao Paulo. 

Regiao Sui 12% Estados do Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sui. 

Fonte: Bolet1m Tnbutano Contab1l LEI n° 8933 de 16/01/1989 

De acordo como Decreta 5141/2001, no seu artigo 56, o ICMS devera ser 

pago par ocasiao da ocorrencia do fato gerador em Guia de Recolhimento do Estado 

do Parana - GR-PR, nas opera9oes realizadas par extratores ou produtores nao 

inscritos no CAD/ICMS, e nas opera9oes ou presta9oes realizadas pelos demais 

contribuintes, no CAD/ICMS. Devera, outrossim, recolher em Guia de Recolhimento 
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do Estado do Parana - GR-PR, par ocasiao da ocorrencia do fate gerador, nas 

operac;oes com os produtos relacionados no item II deste Decreta. 

2.2.7155 -IMP05TO 50BRE 5ERVICO DE QUALQUER NATUREZA 

Impasto sabre servic;os de qualquer natureza e urn tribute de competencia 

municipal, que incide sabre os servic;os prestados pela empresa - pessoa jurfdica -

ou pelos profissionais autonomos, desde que o fate gerador do servic;o ja nao seja 

de competencia tributaria do Estado ou da Uniao. Ex: Prestac;ao de servic;os de 

telecomunicac;ao, gerac;ao e fornecimento de energia eletrica, transportes, etc. nao 

sao tributados pelo ISS devido ao fate de ja serem tributados pelo Estado ou pela 

Uniao. 

E importante destacar que alguns elementos sao essenciais para a ocorrencia 

do fate gerador do ISS, de forma que a inexistencia de qualquer deles torna 

impossfv~l a incidencia tributaria. Sao eles: efetividade e habitualidade do servic;o 

prestado; autonomia do servic;o prestado, assim entendido o servic;o realizado em 

nome proprio e a finalidade lucrativa da atividade prestada. 

0 ass unto e tratado no art.156, incise Ill, da Constituic;ao Federal. E 

regulamentado, em suas norm as basi cas, pelo decreta - Lei n. 0 406/68. Dessa 

forma, o ISS incide sabre os servic;os relacionados na Legislac;ao basica com as 

modificac;oes efetuadas pela Lei Complementar n° 116/03. 

Corresponde a prestac;ao dos servic;os constantes da lista - ou relac;ao- anexa 

a Lei Complementar anteriormente mencionada, mesmo que a prestac;ao de tais 

servic;os envolva tambem o fornecimento de mercadorias. 

Os contribuintes desse impasto sao os prestadores de servic;os, pessoas 

jurfdicas ou naturais, com ou sem estabelecimento fixe, dos servic;os especificados 

na tabela anexa ao decreta n°406/68 da Lei Complementar n°56/87. 

Nao sao considerados contribuintes: 

~ quem presta servic;os com vinculo empregatfcio; 

~ os trabalhadores avulsos; e 

~ os diretores e membros do conselho consultive e fiscal. 
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0 ISS incide sabre o pre<;o do servi<;o. Considera-se pre<;o do servi<;o a 

receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedu<;ao, excetuados os 

descontos ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer condi<;ao. 

Quando os servi<;os prestados forem executados sob a forma de trabalho 

pessoal do proprio contribuinte, ou quando se referirem a presta<;ao de servi<;o par 

sociedades de profissionais, a base de calculo corresponde a outra base, fixada pela 

legisla<;ao, em fun<;ao da natureza do servi<;o e outros fatores pertinentes. 

As aliquotas sao classificadas em fixas e variaveis. As fixas 

independentemente da receita auferida ou de qualquer outre parametro, o impasto 

mensal e sempre fixe. A aliquota incide, par exemplo, sabre contribuinte autonomo, 

profissional habilitado, empresas de taxis e outros. A alfquota variavel esta ligada ao 

tipo de servi<;o prestado. 

2.2.8 SIMPLES NACIONAL 

A partir de 1° de julho de 2007, entrou em vigor o "Super Simples", urn 

sistema simplificado de arrecada<;ao de impastos para micro e pequenas empresas. 

A Receita Federal vai transferir aproximadamente 2,56 milhoes de empresas que 

estao cadastradas atualmente no Simples para o SUPER SIMPLES. 

0 novo regime unifica os impastos federais, estaduais e municipais (ISS, PIS, 

COFINS, IRPJ, CSLL, IPI, ICMS e ISS). Ate entao, o Simples tratava apenas dos 

tributes cobrados pelo governo federal. No Super Simples, em vez de preencher 

varias guias de recolhimento, com datas e calculos diferentes para cada impasto, o 

empresario fara apenas urn pagamento para ficar em dia com a Receita. 

Alem disso, segundo numeros do Sebrae, deverao entrar para o programa 

entre 200 mil e 300 mil novas empresas prestadoras de servi<;os que eram vetadas 

no Simples e serao liberadas a partir do dia 1°. 

Podem optar pelo regime praticamente todas as atividades de comercio e 

industria que tenham receita bruta de ate R$ 2,4 milhoes par ana; os valores-teto, 

porem, variam de acordo com os estados da federa<;ao. 

Os "tetos" estaduais de faturamento serao os seguintes: 



28 

• R$ 2,4 milhoes (Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sui e 

Parana, alem do Distrito Federal); 

• R$ 1 ,8 milhao (Amazonas, Para, Bahia, Pernambuco, Ceara, Espirito Santo, 

Santa Catarina, Mato Grosso, Goias e Mato Grosso do Sui); 

• R$ 1 ,2 milhao (Aiagoas, Acre, Rondonia, Roraima, Piaui, Paraiba, Rio Grande do 

Norte, Sergipe, Amapa, Tocantins e Maranhao). 

Esses tetos podem ser alterados pelos governos estaduais, se eles assim 

decidirem. 

Para o consultor da area de politicas publicas do Sebrae, Andre Spinola, 

quem vai sentir mais diferen<;a na redu<;ao de impastos sao os empresarios de 

regioes que tern programas de arrecada<;ao com menos incentives tributaries para 

microempresarios, como o Norte e o Nordeste. Segundo ele, a redu<;ao nesses 

casas deve chegar a 60%. Outras que serao fortemente beneficiadas sao as 

empresas com rendimento abaixo de R$ 30 mil por mes, que nao fazem parte do 

Simples e vao entrar no Super Simples em julho. Para essas, segundo ele, a 

redu<;ao pode chegar a 80%. "Quanta menor a empresa, maior redu<;ao tributaria. A 
medida que a empresa vai crescendo, perde a redu<;ao, ate poder sair do regime 

para pequenas empresas sem traumas", diz. Segundo o presidente do Sindicato dos 

Contabilistas de Sao Paulo, Sebastiao Luiz Gon<;alves dos Santos, "o Super Simples 

vale a pena para praticamente todas_as micro e pequenas empresas de industria e 

comercio". Para prestadores de servi<;o, e melhor ficar de olho: o regime s6 vai 

representar redu<;ao de impastos para empresas que tenham 40% da sua receita 

gasta em folha de pagamento e encargos (salarios, ferias, horas extras, pro-labore 

dos s6cios e INSS e FGTS). 



29 

3. ESTUDO DE CASO 

Para obter a maior economia fiscal possfvel, reduzindo a carga tributaria para 

o valor realmente exigido por lei, foram necessaries varios levantamentos sabre a 

empresa estudada: a analise do Objeto Social registrado no Contrato Social e suas 

altera96es; a analise da composi9ao societaria e, com isso, a analise de possfveis 

atividades paralelas de seus s6cios. Em seguida, analisamos o faturamento dos 

ultimos anos e sua composi9ao de custos, despesas e, respectivamente, os 

impastos pagos e a forma de tributa9ao utilizada. Depois foram feitas verifica96es 

em campo, no chao de fabrica, para conhecimento de todas as etapas do processo 

produtivo, e assim a determina9ao da atividade principal e das atividades 

secundarias. 

Os levantamentos efetuados foram catalogados em planilhas eletr6nicas e, 

com base no conjunto das informa96es, foram feitas diversas simula96es com as 

op96es de tributa9ao possfveis e seus reflexos, alterando principalmente o 

entendimento sabre a forma de tributa9ao escolhida e sua forma de calculo. 

Observamos que a empresa naquele momenta era considerada 100% 

prestadora de servi9os, isto com o embasamento da Lei Complementar 116/2003, 

que inclui a Recauchutagem de Pneus na lista de servi9os tributados pelo ISS e, 

portanto, qualifica esta atividade como Prestadora de Servi9os. A empresa estava 

enquadrada no Simples e optou por manter-se no Simples Nacional Lei 123/2006 a 

partir de julho de 2007. 

Dentro dos levantamentos efetuados, o mais curiosa foi o entendimento da 

atividade da empresa como prestadora de servi9os simplesmente. Pois e impossfvel 

efetuar qualquer recapagem de pneus sem a aplica9ao de diversas materias primas, 

como a Banda, que seria a principal, representando quase 50% do custo total do 

servi90, e outras nao menos importantes, como a cola, o manchao, etc. 

Estes materiais somados representam mais de 70% do custo de toda a 

opera9ao, fato que levanta duvidas sabre a existencia ou nao do fato gerador do 

ICMS, contrariando, em partes, a propria Lei Complementar 116/2003. Para se ter 

uma ideia da dificuldade da interpreta9ao desta legisla9ao, por criteria de pesquisa, 

efetuamos tres liga96es para a Receita Estadual, em datas diferentes e falando com 
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pessoas diferentes, perguntando se este processo e fato gerador do ICMS ou 

apenas tributado pelo ISS. Surpreendentemente, em duas liga<;oes foi confirmada a 

informa<;ao de que era realmente apenas fato gerador do ISS. Apenas em uma 

liga<;ao o entendimento do fisco foi favoravel ao nosso, ou seja, admitiu-se que a 

opera<;ao era tanto fato gerador do ISS quanta fato gerador do ICMS. Buscando 

evitar qualquer auto de infra<;ao par equivoco no entendimento, foi protocolada, junto 

a Receita Estadual do Parana, uma consulta formal sabre o assunto. Obtivemos a 

resposta ap6s um periodo de 7 meses. Para complemento deste trabalho, o parecer 

consta como anexo. 

A atividade ser fato gerador do ISS ou do ICMS nao foi somente refletida nos 

impastos estaduais ou municipais, pais a Receita Federal tambem possui tabelas 

diferenciadas para os impastos sabre prestadores de servi<;os e para comerciantes e 

industriais. lsso foi determinante no desenvolvimento deste estudo. Outro fator 

importante dentro do Estado do Parana e que, para pequenas empresas, o Governo 

do Estado, em muitos casas, possui uma aliquota de impastos menor do que o 

proprio ISS, tornando o assunto mais interessante. 

A seguir, demonstramos as planilhas do sistema atual de tributa<;ao, e uma 

simula<;ao de outras formas possiveis e legais para a atividade: 

DADOS DA EMPRESA 

Ramo de Atividade: Recapagem de Pneus 

Localiza<;ao: Curitiba- Parana 

Faturamento: faixa de R$ 1.560.000,00 a 1.680.000,00 

Forma de tributa<;ao atual: Simples Nacional 

Area de Atua<;ao: Regiao Metropolitana de Curitiba 

Principal aspecto tributario discutido: Lei Complementar 116/2003 
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Demonstrative pratico da base de calculo do impasto a pagar, com o 

entendimento de que a atividade e apenas de prestac;ao de servic;os: 

Competencia Faturamento Aliquota anexo Ill Simples a pagar 

Julho 2007 

Agosto 2007 
-

Setembro 2007 

Outubro 2007 

Novembro 2007 
--- -------------- - ----

Dezembro 2007 
-

------------ - ----- --------- ------- --

120.027,64 15,35% 
--------- ------ -- -- -

103.854,04 15,35% 
---- -- ----------

106.960,28 15,35% 
----------- --- -- ------ -- - --------------

131.515,86 15,35% 

120.736,10 
-- -----------

15,35% 

15,35% 111.256,16 
- --

18.424,24 

15.941,60 
-- --------------

16.418,40 

20.187,68 

18.532,99 

17.077,82 
- -------- -- ---------- -- ---- ----

Janeiro 2008 137.103,06 15,35% 

Fevereiro 2008 145.818,45 15,35% 

Mar9o 2008 152.7oo,69----r - 15,35% 
---- ----------- -- -- - --~-- ------ - --

~~~~~~: -f.if:sl~a-1-=: ::~~~ __ ... 
Fonte: Buzetti Pneus Curitiba Ltda. 

- -

21.045,32 

22.383,13 

23.439,56 

23.028,62 

22.620,99 

219.099,75 

Obs.: A partir de julho de 2007, passou a vigorar a Lei 116/2006, fechando urn 

perfodo de 11 meses ate a presente data. A empresa sofreu perfodo de baixa no 

faturamento, em consequencia de obras publicas na rodovia de acesso a atividade. 

SOLU<;AO PROPOSTA 

Feito o levantamento da atividade da empresa, observamos que, para 

proceder a recapagem de pneus e necessaria uma serie de materiais, os quais 

representam cerca de 72% do custo final do processo. Estes materiais sao 

adquiridos de industrias especializadas em borrachas. Elas produzem 

principalmente a Banda, parte externa do pneu, que fica em contato como solo, com 

desenhos efetuados de acordo com tecnologia de ponta, para maior aproveitamento 

da borracha e maior durabilidade do pneu. Ainda e necessaria, no processo de 

recapagem, uma avaliac;ao dos possfveis furos e defeitos e a aplicac;ao de 
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manchoes, materiais de alta resistencia para corrigir as falhas na carcac;a dos 

pneus. Tambem sao utilizados a cola e tantos outros. 

Estes materiais sao adquiridos em alta escala e estocados de acordo com 

padroes exigidos pelo fabricante, o que determina que todo o processo de 

recapagem nao pode ser tratado apenas como prestac;ao de servic;os, pois os custos 

levantados com mao de obra sao os menos expressivos para a conclusao da 

atividade fim. 

Com esse entendimento, temos dois processes. Um de prestac;ao de 

servic;os, aqui constitufda pela montagem do pneu, englobando a retirada do pneu 

do vefculo, a analise da situac;ao da carcac;a, a definic;ao da quantidade necessaria 

de manchoes, o processo de limpeza, a produc;ao e a recolocac;ao do pneu no 

vefculo. 0 segundo processo que envolve a recapagem de pneus abrange a venda 

dos materiais utilizados, depois de o cliente escolher o tipo de banda e a empresa 

definir a quantidade de itens necessaries para a recauchutagem, de acordo com o 

estado do pneu. 

Ao considerar o processo em conjunto com um parecer do Estado do Parana, 

passamos ao entendimento de que os materiais principais utilizados na 

recauchutagem de pneus, facilmente visualizados e mensurados, como o manchao, 

principal deles, a banda de rodagem, o bico e outros tantos, constituem itens para 

comercializac;ao e nao fases da prestac;ao de servic;os. 

Por isso, foi efetuada alterac;ao no modelo da nota fiscal de venda: de 

somente prestac;ao de servic;os para nota fiscal conjugada de venda de mercadorias 

e prestac;ao de servic;os. Para determinar o valor de venda das mercadorias, foi 

utilizado o seguinte criterio: PV = C + D + I + ML, sendo PV = prec;o de venda, C = 
Gusto, D = Despesas, I = lmpostos e ML = Margem de Lucro, considerado aqui na 

razao de 10% do prec;o de vend a. 

Esta mudanc;a define a nova tabela de faturamento e recolhimento dos 

impostos: 



Competencia Materiais Servi~os Anexo I Anexo 
materiais III 

servi~os 

Julho 07 

Agosto 07 

88.507,49 31.520,15 9,51% 
-- ------------------- - ------- ------------

76.993,68 26.860,36 9,51% 

15,35% 

15,35% 
se_t_e~b~o 07-- -79~625~66 27~i34~-62- --9-,51%--l-isjs_%_ 

----------- ---

Outubro 07 97.583,94 33.931,92 9,51% 15,35% 

Novembro 07 89.016,17 31.719,93 9,51% 15,35% 

Dezembro 07 81.382,88 29.873,28 9,51% 15,35% 

Janeiro 08 

Fevereiro 08 

Mar9o 08 
------------

Abril 08 

100.857,90 36.245,16 I 9,51% 15,35% 

107.745,08 38.073,37 9,51% 
- ----------- - -- -- -- --- ---------

112.194,55 40.506,14 9,51% 

110.116,70 

15,35% 

15,35% 

15,35% 

Maio08 108.660,08 38.707,92 9,51% 15,35% 

Simples a pagar 

13.257,24 

11.446,76 

11.769,92 

-------------- ------- - ------ --------------- ----------- -- ------------ -------------------------

T~!~~ __ _]_1.~~.2_.684,1~- _32~·~_2~~~~- _________ _______ _ _ ___ !57.~5~,54 
Fonte: Buzetti Pneus Curitiba Ltda., Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 
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OBS.: 0 total do faturamento de materiais e servigos e de R$ 1.427.359,66. 

Exatamente igual ao modele demonstrado anteriormente. A alfquota do Simples 

Nacional para materiais serve apenas para o Estado do Parana, de acordo com 

legislagao especffica de redugao gradativa do ICMS para optantes pelo Simples 

Nacional. A diferenga de imposto a pagar entre as duas situagoes prepostas e de R$ 

61.645,21 (sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e um 

centavos), equivalente a 4,32% do faturamento do perfodo, ou uma economia de 

28,14% sobre a carga tributaria anterior. 

Lucre Presumido 

Outra opgao para este tipo de atividade, assim como para as outras, e a 

tributagao pelo lucre presumido. No entanto, existem dois principais aspectos que 

podem tornar a opgao inviavel. Os relacionados aos encargos da folha de 

pagamento, e os da legislagao do ICMS, que para este tipo de produto apresenta 

alfquota interna de 18%. Mesmo assim, vale lembrar que as alfquotas do lmposto de 

Renda e da Contribuigao Social sobre o Lucre Uquido possuem distingoes em 

relagao ao que e servi<;o e ao que e mercadoria. A base de calculo para prestagao 
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de servic;o e 32% do faturamento. Para mercadorias, a base passa para 8% para o 

impasto de renda e 12% para a Contribuic;ao Social. E necessaria analisar esses 

aspectos com cautela. 

Luera Real 

A base de calculo do Impasto de Renda e da Contribuic;ao Social sabre o 

Luera Uquido nesta opc;ao e o resultado apurado no Livro Lalur. E a principal 

diferenc;a de alfquotas passa a ser do Pis e da Cofins, que deixam de ser 

consideradas impastos cumulativos, passando a alfquotas de 1,65% e 7,6%, 

respectivamente, mas com creditos das aquisic;oes das mercadorias e insumos 

utilizados na produc;ao. 

Embora a atividade nao seja obrigada a utilizac;ao desta forma de tributac;ao, 

algumas empresas fazem essa escolha pela baixa rentabilidade atingida. Os 

impastos como o INSS eo ICMS tornam-se redutores da base do Impasto de Renda 

e da Contribuic;ao Social. Mas e sempre necessaria uma avaliac;ao bastante 

criteriosa antes de efetuar esta opc;ao. 

lndependente da forma de tributac;ao da empresa, Simples, Presumido ou 

Real, a opc;ao deve ser definida no inicio do calendario e s6 pode ser alterada no 

calendario do ana seguinte. 
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4. CONSIDERACOES FINAlS 

0 objeto da pesquisa demonstra a importancia do dinamismo no manejo da 

Constituic;ao Federal, do C6digo Tributario Nacional, da Legislac;ao do ICMS, do IPI 

e, principalmente, da Legislac;ao Municipal. 0 entendimento correto da tributac;ao 

deste setor s6 foi possivel ap6s o confronto destas Legislac;oes, pais em varies 

mementos eram conflitantes, obrigando a realizar pesquisas formais protocoladas 

juntos as instituic;oes. 

A empresa estudada, ap6s as calculos e melhor entendimento da Legislac;ao, 

apresentou reduc;ao de sua carga tributaria. A diferenc;a de impasto a pagar entre as 

duas situac;oes propostas e de R$ 61.645,21 (sessenta e urn mil, seiscentos e 

quarenta e cinco reais e vinte e urn centavos), equivalente a 4,32% do faturamento 

do peri ado, au uma economia de 28,14% sabre a tributac;ao sugerida pelo governo. 

Com esta alterac;ao a empresa podera competir com o mercado de forma mais 

agressiva, obtendo condic;oes de oferecer beneficios a seus clientes, viabilizando 

sua atividade fim, porque nao dizer, repassando esta reduc;ao de custos a todo o 

sistema de transporte, e sua cadeia de produc;ao, pneus, transportadoras, industrias, 

comercio e consumidor final. 

Urn dos aspectos mais importantes desta pesquisa, pode se dizer, nao esta 

Cmica e exclusivamente em entender as formas de tributac;ao disponiveis em nossa 

legislac;ao, mas sim, a profundidade da questao, onde entender qual era a atividade 

realmente desenvolvida na Recauchutagem de Pneus, qual o processo produtivo 

como urn todo, para somente assim poder definir o que e realmente fato gerador do 

impasto, tanto no aspecto municipal, pela Lei Complementar 116/2003, quanta ao 

aspecto do fato gerador do ICMS, que foi desconsiderado na legislac;ao .. 

Os estudos foram efetuados no periodo de 2007, momenta de reformas na 

legislac;ao dos Micros e Pequenos Empresarios, o que tornou o objeto de estudo urn 

desafio, alga gratificante, abrindo espac;o para todos as concorrentes localizados no 

Estado do Parana. 
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ANEXO 



ILUSTRiSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SETOR DE CONSUL TAS JURiDICO
TRIBUTARIAS DO ESTADO DO PARANA 

BUZETTI PNEUS CURITIBA L TDA, pessoa juridica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 0 81.686.628/0001-94, inscri9ao estadual n. 0 

101.76013-81, com sede na Rodovia BR 116 N° 19.165, Bairro Pinheirinho, CEP 
80330-070 Curitiba - Parana, par seu s6cio gerente Arylson Gongora, brasileiro, 
casado. empresario, portador da cedula de identidade n.0 5.282.959-3 SSP/PR e 
1nscrito no CPF/MF n.0 019.586.789-02, residente e domiciliado na Rua Prof Thomaz 
Wartelsteiner, n°. 196, Apt 411, Curitiba - Parana, vern perante Vossa Senhoria 
formular a presente: 

C 0 N 5 U L T A F I S C A L, em consonfmcia com o 
disposto no artigo 581 e seguintes do Regulamento do ICMS do Estado do Parana. 

I. Do Ramo de Atividade 

A consulente tern como objeto social comercializar 
cameras de ar, rodas, bicos de rodas, manchoes, protetores, banda de rodagem, 
pneus recauchutados e tambem realizar serviyos de recapagem em pneus usados de 
propriedade de terceiros. 

II. Oas Declara~oes da Consulente 

a) nao se encontra sob procedimento fiscal iniciado ou 
ja instaurado, para apurar fates que se relacionem 
com a materia objeto da consulta; 

b) nao esta intimada para cumprir obrigayao relativa ao 
fato objeto da consulta; 

c) o fato nela exposto nao foi objeto de decisao 
anterior, proferida em consulta ou litigio em que foi 
parte a Consulente. 

Ill. Exposi~ao de Motivos 

A atividade da consulente consiste na comercializayao de 
camaras de ar. rodas, bicos de rodas, manchoes, protetores, banda de rodagem e .a 
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presta9ao de servi9os de recapagem ou regenera9ao de pneus, conforme constata-se 
de seu contratos social em anexo. 

Em sua atividade comercial a consulente vende a seus 
clientes. geralmente consumidores finais (Transportadoras, Empresas de Onibus, 
transportes autonomos) camaras de ar, rodas, bicos de rodas, manchoes, protetores, 
banda de rodagem, sendo que destas mercadorias, somente a banda de rodagem e 
utilizadas para a recauchutagem de pneus. Contudo ap6s a venda destas 
mercadorias. a Consulente presta servi9o aos seus clientes agregando estas 
mercadorias nos pneus trazidos par eles, opera9ao da qual paga o ISS. 

Tude isso e realizado na nota fiscal modele 01 
conjugada, onde e separada a descri9ao das mercadorias comercializadas que sao 
tributadas pelo ICMS, dos servic;os de recauchutagem de pneus prestados pela 
consulente que sao tributados pelo ISS. 

E. importante destacar que a atividade preponderante da 
consulente e a venda de mercadorias, tanto que sabre a venda a consulente destaca o 
ICMS, que posteriormente sera apurado em conta grafica e recolhido ao Estado, ja o 
servi~ de recapagem de pneus de terceiros. e urn servi90 prestado pela consulente 
aos seus clientes que ap6s a compra das mercadorias optam por este servi9o. 

Ademais, a consulente adquire de seus fornecedores as 
mercadorias que vende a seus clientes (consumidores finais). atraves de nota fiscal de 
entrada que e contabilizada no Ativo Circulante como estoque de mercadorias. Assim 
entende que a mercadoria vendida nao encerra sua circulac;ao na consulente, mas sim 
em seus clientes que sao as consumidores finais, motive pelo qual recolhe o ICMS 
sabre o valor das mercadorias vendidas, ou seja, que ainda estao circulando 
comercialmente. independentemente de serem au nao aplicadas posteriormente na 
recauchutagem dos pneus. 

lsto porque muitos de seus clientes adquirem estas 
mercadorias para deixar estocadas em seus estabelecimentos, tendo em vista que a 
aquisi9ao em grande quantidade diminui o custo, e posteriormente, de acordo com sua 
necessidade envia as pneus a Consulente para que realize o servi90 de 
recauchutagem ou troque a camara, bico de roda, manchao ou protetor do pneu. 

Contudo, informa-se que a mao de obra aplicada, bern 
como a cola, tinta e outros insumos que se desgastam no processo produtivo, como os 
materiais utilizados para o funcionamento des maquinarios. sao calculados como 
servi9os de recauchutagem, sendo par tanto tributados de acordo com a legisla9ao do 
ISSQN. 

Neste caso os insumos sao contabilizados direto como 
custo de produ9ao, ou como Estoque de lnsumos, separado do estoque das 
mercadorias, pais com rela9ao a estes insumos, existindo a recapagem dos pneus de 
terceiros, a consulente entende que estao na fase final da circula9ao e sabre eles 
calcula o ISS. 

E necessaria destacar que esta situa9ao e diferente do 
caso onde a propria consulente compra as carca9as de pneus e as transforma em 
pneu recauchutado, para disposi9ao em seu estoque. independente de encomenda, 
para posteriormente vende-los. Neste case, como existe a venda de produto final, a 
opera9ao e tributada pela legislavao do ICMS e do IPI conforme o case, sem fato 
gerador do ISS e e contabilizado como Estoque de Produtos Acabados. 
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Oeste modo, o objeto da presente Consulta Fiscal, e 
questionar se existe realmente a incidemcia do ICMS sabre os materiais vendidos pela 
consulente a seus clientes (consumidores finais da mercadoria) e posteriormente 
utilizados por ela na presta~ao de servi~os a seus clientes, tendo em vista que a 
recapagem de pneus de terceiros esta prevista no item 14.04 da lista de servi~os 
anexa a Lei Complementar 116/2003, sem estar expressamente ressalvada a 
incidemcia do ICMS. 
IV. Do direito 

Consoante a melhor doutrina e jurisprudencia, a venda de 
mercadorias com sua posterior utiliza~ao na presta~ao de servic;:os a consumidor final, 
tipifica uma atividade mista, em que ocorre tanto o fornecimento de mercadorias como 
a prestacrao de servi9os e onde incidira tanto o ICMS quanta o ISS conforme 
prepondere o fornecimento da mercadoria (ICMS) ou a presta~ao de servi~o (ISS). 

Disp6e o item 14.04 da Lista de Servi9os anexa a Lei 
Complementar n. 0 116/2003, a que se refere o artigo supra, disp6e: 

14.04 - Recauchutagem ou regeneracao de pneus. 

Assim, e evidente que somente sobre o servi9o realizado 
pela consulente ap6s a venda das mercadorias e que se aplica o item 14.04 da Lista 
de Servi9os anexa a Lei Complementar n. 0 116/2003, vez que as camaras de ar 
aplicadas, bern como rodas os bicos de rodas, manch6es, protetores, banda de 
rodagem, eventualmente a aplicados, sao mercadorias que estao em circula9ao (pois 
foram vendidas a consumidor final) e portanto, sao tributadas pelo ICMS e nao 
insumos que se consomem na presta9ao dos servi9os como a cola, tinta e os 
materiais utilizados nas maquinas de recapagem que sao tributados pelo ISS, 
conforme determina o artigo 1° da lei 87/1996 que trata do ICMS, e tambem o artigo 
155, II da Constitui~o Federal: 

Art. 1° Compete aos Est ados e ao Distri to Federal 
i_n:st.ituir o imposto sobre operac;::oes relativas a circulac;::ao de mercadorias e 
sobre pre~tac6es de services de transporte interestadual e intermunicipal e de 
<:..,municdcac., a.inda que as operacoes e as prestacoes se iniciem no exterior. 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal 
.n:::tituir impostos sobre: 

II - operacoes relativas a circulayao de mercadorias 
f:- s0bre prestac·5es de servicos de transporte interestadual e intermunicipal e 
.ie .:omunicacao, ainda que as operaeoes e as prestacoes se iniciem no exterior; 

Ademais, o artigo 1° da Lei Complementar 116/2003 
estabelece que o ISS deve ser calculado somente sabre o valor da mao-de-obra 
aplicada na recauchutagem, valor este que e destacado nas notas fiscais acima 
citadas. 

"Art. 1° 0 Imposto Sobre Servicos de Qualquer 
i·iat'-'r7::::?., de competencia dos t-lunicipios e do Distrito Federal, tem como fato 
gerador a prestaxao de servixos constantes da lista anexa, ainda que esses nao 
~''' -:::,'::-"s'- 5.C.uall! como ati vi dade preponderante do prestador." 

Ja o artigos 7°, §2° da Lei Complementar 116/2003, e 
claro sobre a incidemcia do ISS somente sobre o prec;:o do servic;:o e nao sabre as 
mercadolias aplicadas, vejamos: 
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"Art. 7° A base de c~lcvlo do impasto ~ o preco 

A jurisprudencia ja se posicionou de forma a admitir o 
recolhimento tanto do ISS quanta do ICMS nas operac;oes mistas, vejamos: 

Tribut~rio. Venda de pneu associada a sua mera 
.'ubst i tuic~lo. ICMS. IncidE'mcia. a atividade de comercializac;:ao de pneu 
<':io;r;,;iada a s:Jil. mera substituic;:ao, como retratada nos autos, consubstancia uma 
:·peracao mi:>ta a reclamar a incidencia do ICMS. Recur so improvido. (Resp 
~~.454/SP, Rei. Ministro Milton Luiz Pereira, Rel. P/ ac6rdao Ministro Cesar 
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em 30.08.1995, DJ 16.10.1995 p. 34610) 

Contudo, sabre a incidencia do ICMS no case aqui 
tratado e necessaria destaque que o §2°, do artigo 2° da Lei 87/1996 determina que 
para a caracterizac;ao do fate gerador, nao importa a natureza jurldica da operac;ao 
que o constitua, vejamos: 

§ 2° A caracterizac;:ao do fato gerador independe da 
n~tu[eza juridica da operacao que o constitua. 

Esta mesma lei deixa clara que a consulente e 
contribuinte do ICMS em seu artigo 4°, pois segundo este artigo toda pessoa fisica ou 
juridica que com habitualidade realizar circulac;ao de mercadoria, como e o case da 
consulente, deve recolher o ICMS: 

Art. 4 ° Contribuinte e qualquer pessoa, fisica ou 
:uudica, q'.le realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito 
•:::,me.rcial, operac;:oes de circulac;:ao de mercadoria ou prestac;:6es de servic;:os de 
trar.spor·te interestadual e interrnunicipal e de comunicac;:ao, ainda que as 
cperacOes e as prestacoes se iniciem no exterior. 

Ademais, e importante deixar clare que a lei tributaria que 
disponha sabre isenc;oes ou beneficios ao sujeito passive deve ser interpretada 
literalmente como dispoe o artigo 111 do C6digo Tributario Nacional, vejamos: 

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislaGao 
tributdria que disponha sobre: 

trioutarlas acess6rias. 

I - suspensao ou exclusao do credito tributario; 
II - outorga de isenc;:ao; 
III dispensa do cumprimento de obriga<;:oes 

Desta forma, como as camaras de ar, rodas, bicos de 
rodas, manchoes, protetores, banda de rodagem sao adquiridos pela consulente para 
vender a seus clientes, e certo que esta mercadoria quando passa pelo estoque da 
consulente ainda esta circulando comercialmente ate ter sua operac;ao final de venda 
realizada aos seus clientes da consulente, que sao consumidores finais destes 
produtos. Assim e importante destacar o artigo 110 do CTN e tambem o principia da 
legalidade, que eo principia norteador do Direito Tributario, que deixam clara que no 
presente caso deve-se seguir exatamente as disposic;oes legais que determinam a 
incidencia do ICMS sabre estas mercadorias vendidas pela consulente, mesmo 
quando sao posteriormente utilizadas para a recauchutagem de pneus de terceiros: 
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Art. 110. A lei tributaria nao pode alterar a 
~~=~~~c~~. c conteudo e o alcance de institutes, conceitos e formas de direito 
;;:_~·:a.d;;, ~t:;_l.izados, expressa ou implicitamente, pela constituic;:ao Federal, 
;::"'~"'s C:::o::lstituic;:oes dos Estados, ou pelas Leis Organicas do Distrito Federal 
:·_: ::i:;s :·J~niclpios, para definir ou limi tar competencias Tributarias. 

Sabre a necessidade de o Poder Publico cumprir o 
disposto em Lei. disp6e a doutrina: 

"0 principio da legalidade significa que a 
;,.dministrac.:io est a circunscri ta a cumpr ir, com exatidao e excel@mcia, os 
prr:=ceitos normativos do direito positive. A norma legal outorga competencia 
espe("lfica ao agente publico e define os parametres de sua conduta"' (Ego 
Beckmann Moreira) 

0 principia da legalidade e 0 da completa 
submissao dQ Administrac;:ao as leis. Esta deve tao somente obedece-las, cumpri
las, po-las em pratica ( ... ) 0 principia da legalidade, no Brasil, significa 
que a Administra9ao nada pode fazer senao o que a lei determina."(negritamos). 

( ... ) a func;:ao administrati va se subordina a 
legislativa nao apenas porque a lei pode estabelecer proibicoes e vedacoes A 
Administra9ao, mas tambem porque esta s6 pode fazer aquila que a lei 
antecipadamente autoriza. " 2 (negritamos) (Celso Antonio Bandeira de Mello). 

Outra nao e a opiniao do ilustre jurista Hely Lopes 
Meirelles, que explica a obrigatoriedade dos agentes municipais cumprirem as leis 
tributarias: 

"Nao e apenas a lei federal, estadual ou municipal, 
•·iik,;d<io.s jcs respectivos Legislativos, que merece cumprimento; tarttbem o 
:l,o,_;r .,:-<·· - que e lej em senti do material e tern o mesmo conteudo normative da 
,cc'.l tc,rmal, nas materias de alcada - ha de ser cumprido fielmente pelas 
autoridades e agentes municipais." 3 

Ademais, do exame do art. 155, II, com o artigo 156, Ill 
da Constitui~ao Federal conclui-se que o ISS incide somente sabre a "presta~ao" de 
servi~os e nao sabre a utilidade dela decorrente. como explica Eduardo Domingos 
Botallo4

: 

"A locac;:ao de coisas e inconfundi vel com presta~ao 
ie service. Enslnam Cunha Goncalves e Orlando Gomes que: "o caracteristico da 
_;_:,cacao e c regresso da coisa locada a seu dono, ao passo que o service 
~restada fica pertencendo a quem o pagou e nao e suscetivel de restituic;:Ao." 

Oeste modo, pelas razoes de Direito expendidas nesta 
consulta e per outras tantas razoes que este Setor Consultive, seguramente, sabera 
acrescentar, torna-se necessana, inevitavel e obrigat6ria a resposta aos 
questionamentos da Consulente, a seguir expostos: 

V. Da Consulta 

MOREIRA, Egnon Sackmann. Processo Administrativo. Principios Constitucionais e a 
Lei 9. 78411999. Editores Malheiros: Sao Paulo. 28

. Ed. atual., rev. e aumentada. p_ 75-76. 
MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de direito administrativo.12 a Ed. Sao Paulo: 

Malheiros, 2000. p.72/75. 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 9 a Ed. Sao Paulo: Malheiros, 

1997. P- 111. 
4 

BOTALLO, Eduardo Domingos e outros. 0 ISS e a LC 116. Ed. Dialetica, Sao Paulo:-
2003, P- 83. 
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Pelo exposto acima, as duvidas que se apresentam sao: 

A) A Consulente deve recolher o ICMS sabre as 
camaras de ar, rodas, bicos de rodas, manch6es, protetores, banda de rodagem 
vendidos a seus clientes (consumidores finais)? 

B) A Consulente deve recolher o ICMS sabre os pneus 
de sua propriedade que sao recauchutados e posteriormente vendidos a seus clientes 
(consumidores finais)? 

C) A Consulente deve recolher o ISSQN sabre os 
insumos aplicados no servic;o de recauchutagem/recapagem, tais como, etiqueta de 
identificac;fw de produc;ao, vaselina s61ida industrial, silicone Hquido, solvente, 
garbides, pontas montadas, tintas, colas, quimicos para tratamento da agua da 
caldeira, lenha para a caldeira entre outros, conforme previsto no item 14.04 da lista 
anexa a lei complementar 116/2003? 

D) Esta correta a utilizac;ao de nota fiscal conjugada 
onde ela discrimina qual e a mercadoria vendida e qual e o prec;o do servic;o de 
recauchutagem prestado, para as atividades desenvolvidas pela consulente? 

E) 0 procedimento contabil utilizado pela consulente 
que atraves de nota fiscal de entrada contabiliza no Ativo Circulante as camaras dear, 
rodas, bicos de rodas, manch6es, protetores, banda de rodagem que sao vendidas a 
seus clientes e utilizadas posteriormente na recauchutagem dos pneus destes 
mesmos clientes como estoque de mercadorias e contabiliza os insumos utilizados na 
recapagem dos pneus como a cola, tinta e os materiais utilizados para o 
funcionamento dos maquinarios direto como custo de produc;ao, esta correto? .,. 

Por fim, destaca-se que a exigibilidade do credito 
tributario fica suspensa na pendencia de consulta fiscal, em consonancia com o artigo 
151, Ill do CTN. 

No aguardo de urn pronunciamento de V. Sa., 
subscrevo-me, requerendo que a Consulente seja notificada de Vossa Decisao na 
forma da lei. 

marc;o de 2007. 
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RECEITA ESTADUAL 

PROTOCOLO: 
CONSULENTE: 
INSCRI<;AO: 

9.447.580-5 
BUZETII PNEUS CURITIBA LTDA. 
CAD/ICMS 10176013-81 

Estado do Parana 

SUMULA: ICMS. ATIVIDADE MISTA. VENDA DE MERCADORIAS E SERVIC;;o 
DE RECAUCHUTAGEM. OBRIGAc;OES PRINCIPAL E ACESSORIA. 

CONSULTA n. 99/2007 

A consulente informa que atua preponderantemente na comercializac;ao de 
camaras de ar, rodas, bicos de rodas, manchoes, protetores, bandas de rodagem e 
pneus recauchutados, como tambem na prestac;ao de servic;os de recapagem e 
regenera~ao de pneus usados de propriedade de terceiros. 

Aduz que seus clientes, consumidores finais, tais como transportadoras, 
empresas de onibus e transportadores autonomos, adquirem as mercadorias em 
grande quantidade, ocasiao em que as vendas sao tributadas pelo ICMS. 
Posteriormente, a consulente presta servi~os a esses clientes, que trazem as 
referidas mercadorias para serem agregadas aos pn~s tambem par eles trazidos 
com o objetivo de realizac;ao do servic;o de recauchutagem, sabre o qual incidlra o 
impasto de competencia municipal. 

Diante do exposto, indaga a consulente: 

1. Deve recolher o ICMS sabre a venda de camaras de ar, rodas, bicos de 
rodas, manchoes, protetores e bandas de rodagem a consumidores finais? 

2. Deve recolher o ICMS sabre os pneus de sua propriedade que sao 
recauchutados e posteriormente vendidos a consumidores finais? 

3. Ha que ser recolhido o ISSQN sabre os insumos aplicados no servic;o de 
recauchutagem/recapagem, tais como etiqueta de identificac;ao de produ<;ao, 
vaselina s61ida industrial, silicone liquido, solvente, carbides, pontas montadas, 
tintas, colas, quimiCOS para tratamento da agua da Caldeira, lenha para a Caldeira, 
entre outros, conforme previsto no item 14.04 da lista anexa a Lei Complementar n. 
116/2003? 

4. E correta a utiliza<;ao de nota fiscal conjugada, em que sao discriminadas as 
mercadorias vendidas e o pre<;o dos servi<;os de recauchutagem prestados? 

INSPETORIA GERAL DE TRIBUTACAO - Setor Consultivo 
Av. Vicente Machado, 445- 13° andar 
80.420-902- Curitiba- Parana 
Fone: (41) 3321-9230- Fax: (41) 3321 -9231 
www.fazenda.pr.gov.br 
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5. E correto o procedimento contabil utilizado pela consulente, que, mediante a 
nota fiscal de entrada, contabiliza no Ativo Circulante as camaras de ar, rodas, bicos 
de rodas, manchoes, protetores e bandas de rodagem vendidas a seus clientes e 
posteriormente empregadas na recauchutagem dos pneus trazidos por esses 
mesmos clientes? De igual forma, deve contabilizar diretamente como custo de 

- produ~ao os insumos utilizados na recapagem dos pneus, tais como cola, tinta e os 
materiais usados no funcionamento dos maquinarios? 

RES POSTA 

Importa, de inlcio, destacar que a consulente, na condic;ao de microempresa, 
deve ater-se ao disposto na legisla~ao especffica correspondente, devendo observa-la 
no que se refere ao cumprimento das obrigac;oes principal e acess6ria. 

Oportuno ressaltar, ainda, que parte das mercadorias mencionadas pela 
consulente estao insertas no regime de substituic;ao tributaria de que tratam os 
artigos 476 e 477, devendo ser observado o regramento proprio, quando cablvel, 
juntamente com as disposic;oes gerais do referido regime, constantes nos artigos 432 
a 444 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreta n. 5.141/2001. 

Posto isto, passa-se a responder os questionamentos formulados. 

Quanto a questao n. 1, observa-se que as opera~oes mencionadas 
caracterizam fato gerador do impasto e que a circunstancia de seus clientes, 
consumidores finais, requisitarem os servic;os de recauchutagem da consulente, com 
aplica~o das mercadorias anteriormente vendidas em nada modifica a prevalencia 
do fato gerador do ICMS antes ocorrido. 

Da mesma maneira, relativamente a questao n. 2, os pneus usados de 
propriedade da consulente, recauchutados/recuperados e postos em comercializac;ao, 
inserem-se plenamente no ambito da incidencia do ICMS. 

No que e pertinente a questao n. 3, nao cabe manifestac;ao deste Setor 
Consultive, ja que a indagac;ao nao diz respeito a tributo da competencia estadual, 
pelo que se restringe a transcric;ao do disposto no artigo 4°, inciso V da Lei n. 
11.580/96: 

INSPETORIA GERAL DE TRIBUTACAO - Setor Consultivo 
Av. Vicente Machado, 445- 13° andar 
80.420-902- Curitiba- Parana 
Fone: (41) 3321-9230- Fax: (41) 3321-9231 
www.fazenda.pr.gov.br 
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Art. 40 0 impasto nao incide sobre: 

V - opera~oes relativas a mercadorias que tenham sido ou que se 
destinem a ser utilizadas na presta~ao, pelo proprio autor da saida, de 
servi~o de qualquer natureza definido em lei comp/ementar como sujeito 
ao impasto sobre servi~os, de competencia tributaria dos Municfpios, 
ressalvadas as hip6teses previstas na mesma lei complementar; 

Acerca da questao n. 4, nao ha 6bice para a emissao de nota fiscal modelos 1 
e 1-A, que contenha, alem dos dados relativos a salda de mercadorias, tambem os 
relativos a prestac;ao de servi<;os da competencia municipal, respeitado o disposto no 
§ 13° do artigo 117 e artigo 181, § 1°, allnea "a", ambos do Regulamento do ICMS: 

Art. 117. A nota fiscal contera, nos quadros e campos pr6prios, 
observada a disposi~ao grafica dos mode/os 1 e 1-A, as seguintes 
disposi~oes (Convenio SINIEF, de 15.12.70, Ajustes SINIEF 07/71, 
16/89 e 03/94): 

§ 13. Os dados relativos ao Impasto sobre Servi~os de Qualquer 
Natureza serao inseridos, quando foro caso, entre os quadros "DADOS 
DO PRODUTO" e ''CALCULO DO IMPOSTO", conforme legislacao 
municipal, observado o disposto na alinea "d" do§ 2° do art. 181. 

Art. 181. Os documentos fiscais nao poderao canter emenda au rasura 
e serao emitidos por decalque, a carbona ou em papel carbonado ou 
auto-copiativo, podendo ser preenchidos a maquina ou manuscrito a 
tinta ou, ainda, por sistema de pracessamento de dados au por 
equipamenta emissar de cupom fiscal, devendo os seus dizeres e 
indica~oes estarem bem legiveis em todas as vias (Convenio SINIEF, de 
15.12.70, art. 70 e Convenio SINIEF 06/89, arts. 66 e 89, e Ajustes 
SINIEF 16/89 e 03/94). 
§ 1 o Relativamente aos documentos fiscais e permitido: 
a) o acrescimo de indica~oes necessarias ao contro/e de outros tributos 
federais e municipais, desde que atendidas as normas da /egisla~ao 
especffica; 

A questao n. 5, por seu turno, e inerente a aspectos da ciencia contabil, nao 
cabendo resposta deste Setor Consultive, que aprecia tao-somente aqueles 
concernentes a duvidas da legisla~ao tributaria. 

INSPETORIA GERAL DE TRIBUTACAO - Setor Consultivo 
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RECEITA ESTADUAL Estado do Parana 

Por derradeiro, frisa-se que, a partir da ciencia desta, tera a consulente, em 
observancia ao artigo 591 do Regulamento do ICMS, o prazo de 15 quinze dias para 
adequar os seus procedimentos em conformidade com o que foi aqui esclarecido, no 
caso de que os esteja praticando diversamente. 

~' ,, 
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