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RESUMO 

SILVEIRA, A.C e SILVEIRA, J.R, Contribui~ao de Estudo para ldentificar o 

Melhor Regime Tributario Aplicado a Empresa Y, lmportadora e Distribuidora 

de Pneus e que Atua nos Tres Estados do Sui do Brasil. A analise do processo 

de importagao apresenta-se como uma importante ferramenta no auxilio as 

empresas e que pode ser a diferenga entre sucesso ou fracasso do seu neg6cio. A 

empresa Y, trabalha com representagao de maquinas e equipamentos de 

fornecedores mundialmente reconhecidos e tern com o neg6cio em importagao de 

pneus o objetivo de oferecer uma gama completa de produtos aos clientes que 

atende. Com o objetivo norteador do mesmo teve-se de analisar o processo de 

calculo de entrada das importagoes de pneus da empresa estudada, quanto aos 

meios de estudo utilizados, podemos classificar como: bibliografico, documental, 

pesquisa de campo e estudo de caso. Quante a metodologia aplicada o estudo 

caracteriza-se como explorat6rio, descritivo e aplicado. A coleta de dados realizou

se atraves de pesquisa documental e entrevista semi-estruturada. Como resultado 

deste estudo obteve-se a indicagao da melhor pratica tributaria para que a empresa 

possa aplicar, com a indicagao momentanea de qual o melhor Estado para a 

importagao de seus pneus. 

Palavras-chave: Regime Tributario, lmportagao. 
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1. INTRODUCAO 

A economia mundial passou e ainda passa por grandes transformac;oes, pois as 

distancias geograficas e culturais a cada dia estao menores, principalmente pela 

utilizac;ao de tecnologia. 

No Brasil nao poderia ser diferente, principalmente, ap6s a abertura do 

mercado. Onde as empresas ampliaram substancialmente seus campos de atuac;ao, 

bern como suas fontes de suprimentos. Desta forma, elas nao podem mais ignorar 

os demais concorrentes estrangeiros, as fontes de fornecimentos localizadas fora do 

pals ou o surgimento de novas tecnologias ou processos que visem principalmente a 
otimizac;ao de resultados, objetivo principal das empresas comerciais. 

Este "efeito" causado principalmente pela entrada de novos produtos vindos 

de fora do pals elevou-se o nlvel de exigemcia dos consumidores locais que buscam 

produtos de melhor qualidade, entregas rapidas, melhores servic;os e principalmente 

prec;os mais baixos, obrigando as empresas nacionais a tomar varias ac;oes na 

busca da manutenc;ao destes clientes. Conjuntamente a manutenc;ao dos resultados 

depende de varios fatores de gestao que passam por muitas variaveis como o 

aumento no volume de neg6cios ou a diminuic;ao dos custos para aumento da 

competitividade e de resultados. 

Atraves deste cenario, busca-se entao a identificac;ao das melhores 

alternativas de mercado para este ramo de neg6cio, tentando diminuir os custos 

tributarios, surgindo entao o questionamento de quais sao as praticas adotadas pela 

empresa no gerenciamento tributario da importac;ao de pneus? Parte-se de que pela 

realidade encontrada na empresa, devido a sua baixa competitividade frente aos 

concorrentes, sejam com produtos nacionais bern como os importados, existem 

indlcios de que a empresa nao utiliza as praticas ideais no processo de importac;ao e 

venda deste produto, podendo assim estar exposta a excessiva carga tributaria ou 

ate mesmo a bi-tributac;ao. 

Este trabalho objetiva dar contribuic;ao de estudo para identificar o melhor 

regime tributario aplicado a uma empresa importadora e distribuidora de pneus e 

que possui cobertura de mercado nos tres estados do Sui do Brasil, operando suas 

importac;oes pelos estados do Parana e Rio Grande do Sui. 
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A analise do estudo de caso se dara atraves de verificagoes nos fluxes 

utilizados e nos processes de importagao, possibilitando assim concluir qual e a 

melhor pratica tributaria para o resultado do neg6cio. Serao adotados os seguintes 

procedimentos: 

Analisar a legislagao especffica para fundamentar teoricamente os 

procedimentos. 

Mapear o fluxo dos processes existentes 

Verificar o impacto da adogao de procedimentos que visem a redugao 

tributaria ou maier economia tributaria. 

Consolidar uma proposta indicando de forma substanciada, as melhores praticas a 

serem adotadas ou mantidas pela empresa importadora. 

2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Conforme MANKIW (1999, p.318), "Economia eo estudo da forma pela qual a 

sociedade administra seus recursos escassos." 

2.1 AMBIENTES ECONOMICOS 

Para PETER (2000, p. 28) "ambiente economico envolve, alem de questoes 

referentes a renda do consumidor, a economia como um todo, incluindo padroes de 

gastos e ciclos de neg6cios." 

2.2 MERCADO EMPRESARIAL 

Nao se pode deixar de falar de empresa sem citar a essencia do significado 

de mercado empresarial, pois e o contexte onde a mesma esta inserida. 

No ponte de vista de ETZEL e STANTON (2001, p.136), "o mercado 

empresarial e composto por todos os indivfduos e organizagoes que compram 

produtos e servigos para uma das seguintes finalidades: para fabricar outros 

produtos e servigos; para revender a outros usuaries empresariais ou consumidores; 

para conduzir as operagoes de organizagao." 
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Ja na visao de LAS CASAS (2006, p.211), "0 mercado empresarial e formado 

por todas as organiza96es que produzem bens e servi9os utilizados na produ9ao de 

outros produtos e servi9os que sao vendidos, alugados ou fornecidos a terceiros." 

2.3 MERCADO EMPRESARIAL DA INDUSTRIA AUTOMOBILiSTICA BRASILEIRA 

Ap6s um periodo desafiador para a industria automobilistica brasileira, o 

cenario novamente torna-se favoravel a retomada de um forte crescimento, 

principalmente no mercado interno, onde este efeito e facilmente percebido. 

A ANFAVEA (Associa9ao Nacional dos Fabricantes de Veiculos 

Automotores) divulgou em nota a Oficial a lmprensa de que a produ9ao de veiculos 

acumulada no primeiro bimestre de 2010 a produ9ao foi de 28,3% maior ao igual 

periodo de 2009. Ja no mercado agricola este indice superou a casa dos 47,4%. 0 

nivel de emprego acompanha a curva de tendemcia, fechando o mes de fevereiro de 

2010, com 126,8 mil pessoas empregadas na industria automobilistica, ou seja, 

houve um incremento de 7,3 mil vagas neste mercado. 

Participam desta Associa9ao ANFAVEA, as maiores industrias de veiculos e 

equipamentos agricolas do pais. 

- AGCO do Brasil Comercio e Industria Ltda 

- Agrale S.A; 

- Caterpillar Brasil Ltda; 

- CNH Latin America Ltda; 

- Fiat Autom6veis S.A; 

- Ford Motor Comany Ltda; 

- General Motors do Brasil Ltda; 

- Honda Autom6veis do Brasil Ltda; 

- Hyundai - CAOA Montadora de Veiculos S.A; 

- lnternacionallndustria Automotiva da America do Sui Ltda; 

- lveco Latin America Ltda; 

- John Deere Brasil Ltda; 

- KG Estamparia, Ferramentaria, Usinagem e Montagem Ltda; 

- Komatsu do Brasil Ltda; 

- MAN Latin America Industria e Comercio de Veiculos Ltda; 

- Mercedes-Benz do Brasil Ltda; 
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- Mitsubischi - MMC Automotores do Brasil S.A; 

- Nissan do Brasil Autom6veis Ltda; 

- Peugeot Citroen do Brasil Autom6veis Ltda; 

- Renault do Brasil S.A; 

- Scania Latin America Ltda; 

-Toyota do Brasil Ltda; 

- Valtra do Brasil Ltda; 

-Volkswagen do Brasil Industria de Vefculos Automotores Ltda; 

-Volvo do Brasil Vefculos Ltda; 

0 quadro abaixo demonstra a lista das empresas citadas acima, classificadas 

por numero de fabricas, numero de concessionarias e numero de empregos por 

associ ado. 



Figura 1 Produ<;ao de Autoveiculos no Brasil. 

Fonte: Anuario 2010 da ANFAVEA, p.26. 
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0 mercado de veiculos automotores possui uma participa<;ao bastante 

relevante no que diz respeito a composi<;ao do PIB (Produto Interne Brute) brasileiro, 

vista que este segmento e um dos principais motores da economia nacional. 

2.4 PIB BRASILEIRO NA INDUSTRIA 
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Este indicador compoe a soma em valores monetarios de todos os bens e 

servic;os produzidos no pais em um determinado periodo. Este e um dos mais 

utilizados indicadores da economia com o objetivo de mensurar a atividade 

economica de uma regiao ou pais, conforme IBGE. 

A evoluc;ao do PIB per capita nas ultimas tres decadas passou de 

0,56o/o entre os anos de 1981 a 1990 evoluindo para 0,95o/o entre 1991 e 2000, 

surpreendendo entre 2001 a 2009 com uma elevac;ao para 1.93%>, demonstrando 

uma curva de tendencia positiva e crescente, mesmo considerando que os dados do 

periodo nao estao completos, faltando 2010. 

0 quadro a seguir demonstra a evoluc;ao anual do PIB brasileiro, 

considerando os ultimos 1 0 a nos. 

Tabela 1 Evoluc;ao Anual do PIB Brasileiro 

Per capita 

Periodo Pre~os correntes em Em milh5es de Var.% R$ Pre<;os correntes em Popula<;ao em Mil Em R$ de Pre~os 
R$ R$ de 2009 milh5es de US$ R$ 

2009 
Var.% R$ correntes 

2001 1.302.136.000.000 2.398.201 1,31 553.771 173.808 7.492 13.798 (0,16} 3.186 

2003 1.699 .948.000.000 2.490.178 1,15 553.603 178.741 9.511 13.932 (0,23} 3.097 

2005 2.147.239.000.000 2.715.600 3,16 882.439 183.383 11.709 14.808 1,88 4.812 

2007 2.661.344.000.000 2.995.028 6,08 1.366.544 187.642 14.183 15.961 4,90 7.283 

2009 3.143.014.695.014 3.143.015 -0,19 1.577.264 191.481 16.414 16.414 (1,16) 8.237 

Fonte: IBGE. 

Conforme mencionado anteriormente, a industria automobilistica brasileira 

tern grande participac;ao na composic;ao do PIB, por se tratar de um segmento de 

gerac;ao de riquezas em grande escala e foi um dos setores que mais puxou o 

crescimento deste indice, segundo dados divulgados pelo IBGE (Institute Brasileiro 

de Geografia e Estatistica). 0 grafico abaixo confirma que a evoluc;ao no PIB vern 

em uma constante crescente, mostrando a real situac;ao do pais e seu constante 

desenvolvimento. 
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Grafico 1 Faturamento e Participagao no PIB industrial - 1966/2009 
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Fonte: Anuario 2010 da ANFAVEA 

2.5 INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRiCOLAS AUTOMOTRIZES 

2.5.1 Produgao, Vendas lnternas e Exportagao de Maquinas Agricolas 

Segundo a ANFAVEA, a produgao, vendas internas e exportag6es de 

maquinas e equipamentos agricolas. 

Ao analisar em detalhes as estatisticas do setor (dados ate abril/201 0), 

verifica-se que a queda nos equipamentos de uso tipico na agricultura ja era 

bastante consideravel (-7,4o/o na produgao de tratores de rodas e -3,9o/o nas vendas). 

A valorizagao do real, entre outros fatores a queda nas cotagoes da commodities 

nos mercados internacionais, por exemplo), tambem comegam a afetar as 

exportagoes, que passam esbogar taxas mais conservadoras de crescimento (15,3°/o 

apenas). 

A America do Sui representa a maior participagao neste mercado que 

correspondem a cerca de 40,5°/o do volume total exportado. Os mercados de 
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Marrocos e Argentina sao os maiores importadores, representando 15,1% e 12,2%, 

respectivamente, do total dos neg6cios efetivados. 

GrcHico 2 Exportac;oes por pals de destino- 2009 
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Fonte: Anuario 2010 da ANFAVEA 
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Entretanto, o segmento especializado em obras de infra-estrutura observa-se 

que as retroescavadeiras e os tratores de esteira - apresentaram urn forte 

crescimento, principalmente em 2008. Em 2007 foram vendidas somente no 

mercado interno 2675 unidades, em 2008 3994 unidades e 2009 com 3681 

unidades, demonstrando que a media dos tres anos analisados e crescente. lsto 

somente considerando as empresas associadas ao grupo ANFAVEA. Pais os 

numeros gerais de mercado sao: 4067 unidades em 2007, 4915 unidades em 2008 e 

3865 unidades em 2009. A queda nas exporta96es foram bastante significativas, 

pais passaram de 1339 unidades em 2007 para 905 unidades em 2008 e apenas 

391 unidades em 2009. 

0 born desempenho das vendas no mercado interno de maquinas 

tipicas de utiliza9ao em obras de infra-estrutura foi favorecido pela cria9ao e 

implementa9ao de linhas de credito concedidas pelo governo federal atraves do 

financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 

(BNDES). Tambem houve uma preocupa9ao do Governo Federal em melhorar 
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varios trechos da malha rodoviaria, portuaria e ferroviaria do pafs, criando assim urn 

ambiente favoravel de investimentos internos e modernizagao dessa frota. 

0 comportamento das vendas para o mercado agricola familiar 

continua crescente. Devido ao incentivo governamental, tendo assim contribuigao 

constante para a expansao do mercado. 

2.6 EMPRESA 

Conforme SOUZA e CLEMENTE (2008, p. 3), "empresa e uma entidade de 

capital cujo objetivo e sua valorizagao. Esta, a primeira vista, decorre da capacidade 

de gerar Iueras e de acumula-los. As empresas envolvem recursos humanos, 

materiais e financeiros, e que podem ser analisadas segundo diferentes pontos de 

vista." 

Estas ainda podem ser classificadas sabre os aspectos tecnicos e 

administrativos onde relacionam-se a atividade fim e podem ser classificadas como: 

lnstituigoes Financeiras, Empresas Privadas, Comerciais, lndustriais e Prestadoras 

de Servigos, Empresas e 6rgaos Publicos e Organizagoes sem Fins Lucrativos. 

Podem ainda ser organizadas como empresas individuais de sociedade 

limitada e sociedade por agoes, dependendo do porte ou interesses. 

Segundo LEMES, RIGO E CHEROBIM 

2.7 PRODUTO 

o conceito de sociedade por ac;oes ou sociedades an6nimas sao grandes 
empresas com capital dilufdo entre milhares e ate milhoes de acionistas, 
que possuem participac;oes em seu capital, por meio de ac;oes. Os 
interessados na empresa adquirem estas ac;oes no mercado de capitais, 
que por sua vez se constitui numa das grandes fontes de capitac;ao de 
recursos nos pafses desenvolvidos. 
As sociedades an6nimas podem ser de capital fechado ou de capital aberto. 
As de capital fechado cujas ac;oes estao nas maos das pessoas ffsicas e 
jurfdicas determinadas e nao sao comercializadas em balsa de valores. No 
Brasil, normalmente sao grandes empresas de origem familiar. As de capital 
aberto sao aquelas cujas ac;oes sao comercializadas em balsas de valores, 
estando, portanto, acessfveis a qualquer interessado. (LEMES, RIGO E 
CHEROBIM, 2005, p. 15-16) 

Produto, segundo KOTLER E ARMSTRONG (2007, p.624) e qualquer coisa 

que possa ser oferecida a urn mercado para atengao, aquisigao, ou uso ou 

consumo, e que possa satisfazer a urn desejo ou necessidade. E ainda o primeiro 
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elemento do composto mercadol6gico, pais todos os demais componentes 

dependem do estudo e conhecimento do produto. 

A industria automobilfstica e de maquinas de construgao utiliza em sua cadeia 

produtiva uma serie de componentes necessaries para a fabricagao de seus 

produtos finais, sendo que estes sao oriundos dos mais diversos segmentos: o de 

metalurgia, vidros, plasticos, borracha, espumas, couro, etc. Dentre estes produtos 

vale destacar urn em especial que par varias raz6es merece uma atengao, e a 

materia prima borracha, a qual e utilizada para confeccionar os pneus. 

0 pneu e uma das partes mais importantes de urn vefculo, maquina ou 

equipamento, pais alem de possibilitar seu deslocamento, suporta o peso do veiculo 

e sua carga. Par esse motive e importante conhecer suas caracterfsticas, 

composig6es e como ele e fabricado. 

A sua origem foi no seculo XIX e inicialmente muitos experimentos foram 

realizados, porem sem sucesso, pais a borracha nao passava somente de uma 

goma "grudenta". Para mudar este cenario o americana Charles Goodyear par volta 

de 1830, fez a confirmagao acidental de que a borracha cozida AM altas 

temperaturas misturada a enxofre mantinha as suas condig6es de elasticidade no 

frio ou no calor. Desta forma estava descoberto o processo de vulcanizagao da 

borracha que, alem de dar forma aos pneus, aumentou a seguranga nas freadas e 

diminuiu as trepidag6es nos carros. Em 1845 os irmaos Michelin foram os primeiros 

a patentear o pneu para autom6vel. 

As etapas iniciais de desenvolvimento dos pneus ainda passaram pelo 

feito do ingles Robert Thompson que, em 1847 introduziu uma camara cheia de ar 

dentro do pneu de borracha maciga. A partir de 1988 com a utilizagao do pneu em 

grande escala as fabricas passaram a investir mais em sua seguranga. 

A produgao brasileira de pneus somente ocorreu em 1934 com a 

implantagao do Plano Geral da Viagao Nacional. No entanto, a concretizagao deste 

plano aconteceu em 1936 com a instalagao da Companhia Brasileira de Artefatos de 

Borracha mais conhecida como Pneu Brasil. Entre 1938 e 1941 outras grandes 

fabricantes do mundo passaram a produzir os seus pneus no pais, momenta em que 

se produziu cerca de 441 mil unidades de produto acabado. No final dos anos 80, o 

Brasil ja tinha produzido mais de 29 milh6es de pneus. Desde entao, o Brasil conta 

com a instalagao de mais de treze fabricas de pneus, das quais cinco sao 

internacionais, Firestone, Goodyear, Michelin, Bridgestone e Pirelli. Hoje, da 
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produgao mundial, o Brasil e o setimo na categoria de pneus para autom6veis e o 

quinto em pneus para caminh6es, onibus e camionetas. 0 (mico elo entre o vefculo 

e o solo o pneus exerce papel fundamental no dia a dia das pessoas, pois 

proporciona mobilidade, agilidade e rapidez nos vefculos modernos. 

2.8 PROCESSO PRODUTIVO DO PNEU 

A construgao de um pneu passa por um processo produtivo bern complexo, 

que vai desde a preparagao da borracha ate a produgao de itens para compor o 

produto final que passa por borracha natural, derivados de petr61eo, ago e produtos 

qufmicos. Todos os itens tern fundamental importancia na fabricagao dos pneus, 

com destaque para a banda de rodagem que e a parte do pneu que entra em 

contato com o solo, o corpo ou carcaga e o talao parte do pneu que faz a ligagao 

com a roda e que proporcionam maier resistencia ao piso, estabilidade nas curvas e 

manobras rapidas, alem do ombro que e a sua parede lateral. 

Desde a origem dos pneus, a vulcanizagao se mostrou como um dos 

processes mais importantes, pois e ele que da a consistencia final a borracha em 

seguida o pneus e colocado em uma prensa sob determinada temperatura, pressao 

e tempo. Nesta prensa ha um molde com as caracterfsticas especfficas de cada 

produto para determinar a forma finale o desenho da banda de rodagem. 

Segundo a ANIP pneu e um produto essencial a seguranga dos usuaries, 

garantindo melhor desempenho, estabilidade e performance dos vefculos. Vale 

ressaltar ainda que cada pneu e fabricado para atender os habitos de consume, 

assim como as condig6es climaticas e as caracterfsticas dos sistemas viarios 

existente. 

0 cenario brasileiro do mercado de pneus para 2010 e extremamente 

promissor. 

0 ano de 2009 foi um ano extremamente diffcil para a economia global, bern 

como para as empresas de todos os setores da economia nacional e global, porem 

tal situagao forgou com que as empresas fossem desafiadas em uma busca de 

readequagao no comportamento, fazendo com que as mesmas tomassem atitudes 

mais arrojadas, atitudes estas que levaram estas empresas ou a sua total falemcia 

ou entao as tornassem muito mais s61idas e sobrevivendo a crise. 
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Tabela 2 Produ9ao anual de pneumaticos em unidades por grupo 

Pneumaticos Total 2.QfJ7 (milhares) Total2.•008 (milhares.) Total 2.009 (milhares) Partici!Pa~ao 20Ql9% %Cresc. 

1-Carga 13.377 13.200 6.034 11% -54% 

3- Autom6veis 28.791 29.59i1 27.492 51% -7% 

Sub•total 42.16'8 42.801 33.516 62.% -22% 

4- Motociclet as 13.725 15.249 11.822 22% -22% 

5- outr:os 1.354 Ui40 8.463. 16% 416% 

11- Total de Pn•euma1tico·s 57.247 59.6910 53.811. 1101)% -1Cl% 

Fonte: ANIP (201 0). 

Segundo dados informados no site da ANIP a industria de pneumaticos 

encerrou o a no de 2009 com uma queda aproximadamente 1 Oo/o, sendo que o 

segmento mais afetado foi o de pneus para tratores agricolas, com queda em torno 

de 24°/o na sua produ9ao, visto que o setor agricola foi bastante afetado com a crise 

americana. 0 volume das exporta96es diminui, fazendo com que a balan9a 

comercial do setor fechasse a ano com uma queda de 18%. Em termos de valores, a 

balan9a teve urn superavit em US$ 378 milhoes e em unidades ela e deficitaria em 

3,5 milh6es de unidades no acumulado de janeiro a dezembro de 2009. 

Tabela 3 Taxa de Crescimento na produ9ao de Pneus 

Fonte: ANIP e IBGE (2008). 

No final houve uma retomada na economia, os numeros da industria 

automobilistica voltaram a melhorar com isso a industria pneumatica tambem 

voltaram a crescer. 

Segundo depoimento registrado no site do ANIP, onde o analista Eugenio 

Deliberate, presidente da Associa9ao Nacional das lndustrias de Pneumaticos, diz 

que: "Estamos prevendo urn born ano tanto para o mercado de pneus para veiculos 
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zero km quanta para os pneus novas para reposigao. Alem disso, o futuro do Brasil 

nos indica um bam caminho, com dais grandes eventos esportivos que exigirao 

obras de investimento que movimentarao a economia e isso e muito bam tambem 

para o setor de pneumaticos. 

Devido a uma pratica de mercado chamada dumping, praticada 

principalmente pelos fabricantes chineses, houve uma necessidade de tamar 

medidas que pudessem combater tal pratica e com isso proteger o mercado 

nacional, tal medida estima recuperagao de cerca de 20% do mercado perdido para 

os chineses nos ultimos anos. 

No que se refere ao meio ambiente a industria de pneumaticos teve uma das 

maiores e melhores iniciativas de p6s-consumo, onde ja foi investido mais de US$ 

90 milhoes na coleta e destinagao de pneus inservfveis. 

No Brasil a coleta e destinagao de pneus velhos sao regulamentadas pelas 

resolugoes n° 258 e n° 301 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). 

Estes documentos estabelecem as regras gerais a que fabricantes e importadores 

de pneus devem dar uma destinagao adequada aos pneus usados. A resolugao 

n°258 diz em seu art. 1°: que "As empresas fabricantes e as importadoras de 

pneumaticos ficam obrigadas a coletar e dar destinagao final, ambientalmente 

adequada, aos pneus inservfveis existentes no territ6rio nacional, na proporgao 

definida nesta Resolugao relativamente as quantidades fabricadas e/ou importadas. 

Conforme estabelece o art.3 da resolugao n° 301, "para cad a dais pneus 

novas fabricados no pals ou pneus importados, novas ou reformados, inclusive 

aqueles que acompanham os vefculos importados, as empresas fabricantes e as 

importadoras deverao dar destinagao final a um pneu inservfvel." 

Apesar do alto volume de produgao no mercado interne, existe a necessidade 

tomando par base a demanda atual de complementar o consume interne atraves da 

importagao destes produtos 
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Grafico 3 Compara9ao de Produ9aoNendas vs lmporta9ao 
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Fonte: ANIP e IBGE (2009) 

2.9 DISTRIBUI<;AO 

No mercado competitive como e o atual, existe uma preocupa9ao de 

fortalecimento dos seus processes internos, direcionando todos os seus esfor9os 

nas suas atividades fins procurando parceiros comerciais que normalmente tambem 

sao especialistas neste tipo de trabalho, para vender e distribuir seus produtos 

Conforme LAS CASAS (2006, p.307), "intermediarios e estabelecimentos 

varejistas compoem o mercado revendedor. Porem, o que caracteriza este 

componente como de mercado empresarial e que as compras sao feitas para 

atender as necessidades operacionais. Geralmente, engloba vendas mais 

complexas." 

Ressalta tambem LAS CASAS (2006, p.212), que: "canais de distribui9ao sao 

o conjunto de organiza96es que atuam de forma sistematica e se inter-relacionam 

com o objetivo de exercer determinadas fun96es de marketing, como transferir 

posse e, principalmente, distribuir produtos e servi9os do produtor ao consumidor. 
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2.9.1. Distribuigao Exclusiva 

No entendimento de distribuigao exclusiva LAS CASAS, cita que: 

Os distribuidores exclusives sao selecionados e trabalham com 
exclusividade para determinadas regioes ou com determinado produto ou 
linha, conforme o caso. A distribuic;:ao exclusiva pode ser usada para 
produtos de especialidade ou que tenham produc;:ao limitada e que o 
fabricante tenha interesse em formar uma imagem de presUgio, vendendo 
atraves de poucos intermediaries. Em alguns setores, mesmo que os 
produtos sejam dirigidos a um publico maior, as empresas podem exigir 
exclusividade para evitar concorrencia na mesma linha. Apesar de a 
distribuic;:ao exclusiva, favorecer o aumento da motivac;:ao do distribuidor, ela 
apresenta como problema principal a entrega de toda a responsabilidade de 
vendas a apenas ou alguns poucos intermediaries contratados. (LAS 
CASAS, 2006, p.316-317). 

Podemos considerar que os principais canais de venda utilizados, segundo 

informagao da ANIP 2008, continham a seguinte composigao: 40% do volume de 

vendas se da atraves do mercado de reposigao com a utilizagao de uma rede de 

revendedores. 30% de todo o volume de vendas e exportado para as mais diversas 

regioes do mundo, o restante do volume vendido e absorvido pela industria de 

autom6vel, maquinas e equipamentos. 



2Figura 3 Localiza9ao das Fabricas de Pneus no Brasil 
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Considerando as fabricas com sede no Brasil, o mercado brasileiro e atendido 

por aproximadamente 4,5 mil pontos-de-venda autorizados sejam dos fabricantes 

nacionais como tambem atraves de empresas importadoras. A distribui9ao destes 

produtos ocorrem utilizando as seguintes categorias: avioes, autom6veis, 

caminhoes, caminhonetes, maquinas de terraplanagem, motos, onibus, veiculos 

industriais e tratores. 
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Tabela 4 Produc;ao de Veiculos Automotores por Categoria 

Fonte: ANIP (201 0). 

Tabela 5 Venda de Veiculos Automotores por Categoria 

Fonte: ANIP (201 0). 

Os quadros acima demonstram que apenas duas categorias apresentam 

crescimento hist6rico nas vendas no periodo analisado, agricultura e terraplanagem 

(mesmo sem os dados de 2009), e veiculos industriais, exatamente o foco do 

mercado analisado neste trabalho de estudo de caso. 

2.10 PESQUISA 

A pesquisa e considerada como uma ferramenta fundamental de estudo nos 

mais variados campos, pais fornecem elementos que auxiliam no levantamento de 

informac;oes e em consequencia, na tomada de decisoes. 

Conforme MATTAR (2001, p. 15), "pesquisa e a investigac;ao sistematica, 

controlada, empirica e critica de dados como objetivo de descobrir e (ou) descrever 

fatos e (ou) de verificar a existencia de relac;oes presumidas entre fatos (ou 

variaveis)." 
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Atraves da pesquisa e possivel conhecer o universo a ser estudado, bem 

como ter ciencia dos aspectos realmente relevantes ao objeto de estudo. 

Pesquisa tambem e definida por KOTLER (1998, p. 114), como sendo o 

"planejamento, coleta, analise e apresentac;ao sistematica de dados e descobertas 

relevantes sabre uma situac;ao especifica". 

2.11 RESULTADOS 

No mercado atual faze-se cada vez mais necessaria gestao pela busca da 

maximizac;ao dos resultados uma vez que produtos e servic;os estao cada vez mais 

similares, ou seja, ja nao e mais evidente a diferenciac;ao atraves da qualidade, 

fazendo assim com que haja uma maior tendencia a opc;ao do prec;o no processo 

decis6rio de compra. Esta tendencia faz com que as empresas busquem inovac;oes, 

sejam elas no aumento no seu portfolio de produtos ou a reduc;ao de seus custos 

objetivando melhores resultados. 

Segundo LEMES, RIGO E CHEROBIM (2005, p. 9), resultados no ambito 

empresarial "e a maximizac;ao da riqueza dos acionistas." 

3. ASPECTOS TRIBUTARIOS 

3.1 CARGA TRIBUTARIA 

3.1.1 Tributo 

De acordo com o art. 3° do CTN (C6digo Tributario Nacional), a definic;ao de 

tributo e: "toda prestac;ao pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que nao constitua sansao de ato ilicito, instituida em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada". 

Os tributos podem ser nao vinculados como impastos ou vinculados como 

taxas, contribuic;oes de melhoria, alem de servic;os ou poder de policia. 

Podem possuir carater contributivo especial, atraves de contribuic;oes sociais, 

contribuic;oes de interesse publico, economico e social. E serem classificados como 

direto, ou seja, aqueles cuja obrigac;ao de pagamento cabe a pessoa fisica ou 

juridica que possui relac;ao direta com o fato gerador ou o mesmo pode ser 
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enquadrado tambem como indireto, este sim relacionado ao objeto de estudo deste 

trabalho. 

Segundo FABRETTI, 

Tributes indiretos sao aqueles que incidem sabre a produgao e a circulagao 
de bens e servigos e sao repassados para o prego, pelo produtor, vendedor 
ou prestador de servigos. Os encargos tributaries recaem sabre o prego da 
venda de mercadorias ou servigos prestados, razao pela qual o consumidor 
final e o contribuinte de fato, pais ao pagar o prego, esta pagando tambem 
todos os tributes nele contidos. No entanto a pessoa jurfdica que produz, 
vende bens ou presta servigos e o contribuinte de direito responsavel pelo 
recolhimento perante o Fisco. (FABRETTI, 2003, p.56- 57) 

3.2 SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL 

A administra9ao do sistema tributario nacional e dividida entre Uniao, 

Estados, Municipios e Distrito Federal alem de ter a participa9ao das tres esferas do 

poder: Executive, Legislative e Judiciario. 

As divisoes das competencias tributarias estao descritas na obra de 

FABRETTI, conforme abaixo relacionadas: 

3.2.1 Arrecada9ao 

Federais 
Impastos: II (Impasto de lmportagao), IE (Impasto de Exportagao), IPI 
(Impasto sabre Produtos lndustrializados), IRPJ (Impasto de Renda Pessoa 
Juridica), IRPF (Impasto de Renda Pessoa Fisica), IOF (Impasto Sabre 
Operagoes Financeiras), ITR (Impasto sabre Propriedade Territorial Rural), 
IGF (Impasto sabre grandes Fortunas). 
Taxas: Servigos ou poder de policia 
Contribuigoes: De melhoria, sociais, intervengao no dominic economico e de 
categorias profissionais ou economicas. 
Emprestimo Compuls6rio 
Competencia Residual da Uniao- art. 154 da Constituigao Federal. 
Estaduais 
Impastos: ICMS (Impasto sabre operagoes relativas a circulagao de 
mercadorias e prestagao de servigos) , IPVA (Impasto de Propriedade de 
Veiculos Automotores). 
Taxas: Servigos ou poder de policia 
Contribuigoes de Melhoria. 
Municipais 
Impastos: IPTU (Impasto de Propriedade Territorial Urbana), ITBI inter vivos 
(Impasto sabre Transmissao de bens inter vivos), ISS (Impasto sabre 
servigos de qualquer natureza). 
Taxas: Servigos ou poder de policia 
Contribuigoes de Melhoria. 
Contribuigao para custeio de iluminagao publica. (FABRETTI, 2003, p.62) 

A carga tributaria no Brasil tern o objetivo de arrecada9ao de recursos para a 

manuten9ao do Estado, e este aplica-los de forma adequada para os fins a que sao 

destinados, visando sempre o bern estar da popula9ao. 
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Segundo BETTONI (Apostila Gestae Tributaria 2010), quanto mais 

desenvolvida a economia, maior a carga tributaria. Percebe-se que, os pafses 

subdesenvolvidos se mantem basicamente dos impostos sobre comercio exterior, 

pafses em desenvolvimento obtem suas receitas tributarias majoritariamente de 

impostos sobre consume, apresentando, por isso, urn sistema tributario regressive; 

enquanto os pafses desenvolvidos ap6iam sua arrecadagao na tributagao da renda, 

apresentando urn sistema tributario progressive, socialmente mais justo. Desta forma 

o Brasil esta enquadrado a uma carga tributaria compatfvel com o seu nfvel de 

desenvolvimento, ou seja, possuindo com principal fonte de arrecadagao o consume 

da populagao. 

A tributagao sobre o consume (ICMS, PIS, COFINS, IPI, parte do IOF) resulta 

em 49% de toda a arrecadagao nos tres nfveis, enquanto a tributagao sobre salaries 

(IRPF, INSS e Sindical) arrecada 27% do total. Na seqUencia temos a arrecadagao 

sobre capital e outras rendas (IRPJ, parte do IOF ... ) com 16% do total: comercio 

exterior e importagao com 3% do total; patrim6nio (IPTU, IPVA, ITCMD, ITBI) com 

2% e 3% para os demais tributes. Urn estudo realizado pela Federagao das 

lndustrias do Estado de Sao Paulo (FIESP) concluiu: 0 Brasil e urn dos pafses que 

mais tributam alimentos no mundo, nestes numeros: Brasil 17%; Europa 5% e 

Estados Unidos 0,7%. 

3.3 GESTAO TRIBUTARIA 

A complexidade na administragao da carga tributaria brasileira exige das 

empresas estudos freqUentes, bern como urn acompanhamento minucioso das 

operagoes envolvendo os tributes. Seu principal objetivo e a redugao de custos, 

otimizagao da competitividade no mercado e a promogao da expansao empresarial. 

Uma boa gestae sobre este aspecto pode determinar ate mesmo a sobrevivencia da 

empresa. 

Para entender a complexidade em relagao a legislagao tributaria brasileira 

devemos entender a quantidade e alternancia. Hoje estao em vigor mais de 3.200 

legislagoes; por dia sao editadas 56 normas tributarias, ou 2,3 legislagoes por hora. 

Complexidade: Existem atualmente no Brasil cerca de 80 tributes e 

aproximadamente 95 obrigagoes acess6rias a serem cumpridas pelas empresas 

representando urn custo de algo em torno de 1 ,5% do faturamento. Sofisticagao: Ate 
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pouco tempo atras em uma fiscaliza<;ao, a empresa tinha que apresentar todos os 

documentos hoje com entrega das informa<;6es eletronicas, o auditor fiscal chega e 

pede exatamente o documento em que ha indicio de fraude. 

3.3.1 Cumulatividade 

Atualmente existe no Brasil um problema chamado cumulatividade de tributos, 

ou seja, a multiincidencia sobre uma mesma base de calculo e varias vezes na 

mesma cadeia produtiva, fato este denominado de "efeito cascata". 0 mesmo ocorre 

quando, por exemplo: o PIS e a COFINS (cumulativos - aliquotas de 3,65%), 

tambem incide sobre o valor do ICMS, INSS, IRPJ e CSLL causando devido ao seu 

efeito um acrescimo no pre<;o final de um produto, em 8,02%. 

3.4 TRIBUTOS ABRANGIDOS 

0 sistema tributario nacional direcionado a empresas possui diversos 

impostos incidentes previstos pela Constitui<;ao Federal e demais legisla<;6es 

estaduais e municipais, dentre os quais podemos citar: 

3.4.1 IRPJ- lmposto de Renda Pessoa Jurfdica 

0 lmposto de Renda Pessoa Jurfdica tern sua sustenta<;ao sobre as seguintes 

legisla<;6es: Constitui<;ao Federal: art. 153 - inciso Ill; C6digo Tributario Nacional: art. 

43; Lei Complementar n. 0 104, DOU de 11.01.01; Leis: 8.541, 8.981, 9.065, 

9.249/95, 9.430/96 e 9.532/97; Lei 9.718- DOU 28.11.98 (Ex. MP 1.724)- Capitulo II 

- Arts. 9 a 14; Decreto n. 0 3.000-RIR/99 - DOU 17.06.99 (1.002 artigos); Medida 

Provis6ria n.0 2.158-35.- DOU 27.08.01. 

Este imposto possui como fato gerador: aqu1s1<;ao de disponibilidade 

economica ou jurfdica: de renda, ou seja, sobre o produto do capital, do trabalho ou 

a combina<;ao dos mesmos; de proventos de qualquer natureza, ou seja, os 

acrescimos patrimoniais. A incidencia deste imposto nao depende da denomina<;ao 

da receita ou do rendimento, da localiza<;ao, condi<;6es jurfdicas, ou nacionalidade 

da fonte, da origem e da forma de percep<;ao. 
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Segundo art. Segundo o art. 44 do C6digo Tributario Nacional e art. 219 do 

RIR/99 a base de calculo do Impasto de Renda da Pessoa Jurfdica pode ser: Iuera 

real, Iuera arbitrado ou Iuera presumido. Existe ainda outro regime 

federal/estadual/municipal, aplicavel a determinadas empresas que e o: super 

simples. 

3.4.1.1 Impasto de Renda Pessoa Jurfdica Pelo Luera Real 

Legislagao aplicavel: (RIR Arts. 246 a 515). E o regime tributario mais 

utilizado pelas empresas brasileiras, onde o faturamento anual excede R$ 48 

milhoes de reais. 0 mesmo tern como principal ponto de partida o resultado final da 

empresa, ou seja, se a mesma teve Iuera ou prejufzo. Sua base de calculo e 
estabelecida pelo Iuera lfquido ou prejufzo (contabil) do perfodo de apuragao 

ajustado, pelas adigoes (Despesas registradas na contabilidade que nao sao 

dedutfveis para fins fiscais.(RIR/99 art. 249)) e exclusoes (Receitas contabeis que 

nao sofrem tributagao (RIR art. 250)) ou compensagoes prescritas ou autorizadas 

pela legislagao do Impasto de Renda. Vale ressaltar que neste caso sao dedutfveis 

as despesas necessarias, pagas ou incorridas, para a realizagao das transagoes ou 

operagoes exigidas pela atividade da empresa. 

Conforme RIR art. 541 a 543 o IRPJ sera calculado mediante a aplicagao da 

all quota basica de 15% sabre o total do Iuera real, mais o adicional de 10% sabre o 

Iuera real que exceder no exercfcio. 

3.4.1.2 Impasto de Renda Pessoa Jurfdica Pelo Luera Presumido 

Legislagao aplicavel: As Leis no 8.383/91, art. 65, §§ 1o e 2o, no 8.981/95, 

arts. 27 e 45; no 9.065/95, art. 1 o; no 9.249/95, arts. 1 o, 9o, § 4o, 10, 11, § 2o, 15, 

17, 21, § 2o, 22, § 1o, 27, 29,30 e 36, V; 9.250/95, art. 40; no 9.393/96, art.19; no 

9.430/96, arts. 1 o, 4o, 5o, 7o, So, 19, § 7o, 22, § 3o, 24 a 26, 51 a 54, 58, 70 e 88, 

XXVI; no 9.532/97, art. 1 o; no 9.716/98, art. 5o; e no 9.718/98, arts. 13 e 14; MP no 

2.158-35/2001, art. 20, 30 e 31; MP no 2.221/2001, art.1o; RIR/99, art. 516 a 528, 

Lei no 10.637/2002, art. 46 e art. 68 Ill. 
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E o regime tributario mais simplificado, pois dispensa a contabilidade para os 

fins fiscais, no mesmo o IR e CSLL sao apurados com base em urn percentual sobre 

a receita bruta trimestral. Para enquadra-se a esta legislagao as empresas que 

optarem pela apuragao do IRPJ atraves do Lucro Presumido deverao ter a receita 

total anual inferior a R$ 48 milh6es de reais, (Lei N. 0 10.637/02- ART. 46- era 12 

era 24). Nao podem optar por este regime as instituig6es financeiras ou 

equiparadas, empresas que tiverem Iueras, rendimento ou ganhos de capital, vindos 

do exterior, que usufruam de beneffcios fiscais, empresas de factoring ou empresas 

que no decorrer do ano calendario tenham efetuado o pagamento mensal, por 

estimativa, na forma do art. 2° da Lei n°. 9.430/96. 

Sua base de calculo E o resultado do somat6rio de urn percentual aplicado 

sobre a receita bruta ajustada (valor das vendas ou servigos, menos vendas 

canceladas, IPI, devolug6es e descontos incondicionais) e acrescida de ganhos de 

capital, demais receitas e resultados positives. Inclusive receita financeira. 

Sao aplicaveis ao IRPJ apuragao pelo Lucro Presumido, os seguintes 

percentuais: 1 ,6% sobre a receita bruta mensal de venda para consumo de 

combustfveis e derivados de petr61eo, alcool etilico carburante e gas natural; 8% 

sobre a receita bruta mensal proveniente de: venda de produtos de fabricagao 

propria; venda de mercadorias adquiridas para revenda; industrializagao de produtos 

em que a materia-prima, ou o produto intermediario ou o material de embalagem 

tenham sido fornecidos por quem encomendou a industrializagao; da atividade rural; 

servigos hospitalares; transportes de carga e outras atividades nao caracterizadas 

como prestagao de servigo; 16% sabre a receita bruta mensal auferida pela 

prestagao de servigos de transporte, exceto o de cargas; 32% sobre a receita bruta 

mensal auferida com as atividades de: prestagao de servigos, pelas sociedades 

civis, relatives ao exercfcio de profissao legalmente regulamentada; intermediagao 

de neg6cios; administragao, locagao ou cessao de bens im6veis, m6veis ou direitos 

de qualquer natureza; construgao por administragao ou por empreitada unicamente 

de mao-de-obra; prestagao de qualquer outra especie de servigo nao mencionada 

anteriormente. 
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3.4.1.3 Impasto de Renda Pessoa Jurfdica Pelo Lucro Arbitrado 

Legislagao aplicavel: (RIR/99 ARTS. 529 A 540). Na forma de tributagao 

atraves do Lucro Arbitrado verifica-se que o mesmo nao deve ser encarado como 

modalidade optativa ou favorecida de tributagao, pois representa coercitivamente a 

determinagao do lucro e do impasto, para contribuintes que descumprirem as 

disposigoes legais relativas ao lucro real e ao lucro presumido, estas informagoes 

sao claras no Manual do Impasto de Renda Pessoa Jurfdica. 

Os percentuais arbitrados sao entendidos como "margem de lucro" que a 

pessoa jurfdica obteria naquela atividade, adotando-se os mesmos definidos para o 

lucro presumido, porem acrescidos de 20%. 

3.4.1.4 Impasto de Renda Pessoa Jurfdica Pelo Sistema Super Simples 

Legislagao aplicavel: Lei Complementar n°. 123 - DOU de 15.12.2006; Lei 

Complementar n°. 127- DOU de 15.08.2007; Lei Complementar n°. 128- DOU de 

22.12.2008. 

0 Simples Nacional, entrou em vigor a partir de 1° de julho de 2007 e tern sua 

forma de tributagao aplicavel as empresas de pequeno porte e microempresas. 

Conforme BETTON I (Apostila Planejamento Tributario 201 0), consideram-se Micro 

Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) a sociedade empresaria, a 

sociedade simples e o empresario a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 

de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou 

no Registro Civil de Pessoas Jurfdicas, conforme o caso, desde que: 

I - no caso das ME, o empresario, a pessoa jurfdica, ou a ela equiparada, aufira, em 

cada ano calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00; 

II - no caso das EPP, o empresario, a pessoa jurfdica, ou a ela equiparada, aufira, 

em cada ano calendario, receita bruta superior a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a 

R$ 2.400.000,00. 

E urn regime tributario diferenciado, simplificado e favorecido. 0 mesmo 

unifica o recolhimento mensal de 8 tributos: Impasto sobre a Renda da Pessoa 

Jurfdica (IRPJ); Impasto sobre Produtos lndustrializados (IPI); Contribuigao Social 

sobre o Lucro Uquido (CSLL); Contribuigao para o Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS); Contribuigao para o PIS/Pasep; Contribuigao para a Seguridade 
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Social (cota patronal); lmposto sobre Operac;oes Relativas a Circulac;ao de 

Mercadorias e Sobre Prestac;oes de Servic;os de Transporte lnterestadual e 

lntermunicipal e de Comunicac;ao (ICMS); lmposto sobre Servic;os de Qualquer 

Natureza (ISS). 

A aliquota para efeitos de calculo do IRPJ no Super Simples e determinada 

de acordo com o ramo de atividade das empresas, e suas variac;oes estao baseadas 

no volume de receita, a qual nao pode ultrapassar do R$ 2,4 milhoes de reais. Os 

percentuais a serem utilizados para aplicac;ao na base de calculo estao contidos nos 

Anexo 1. 

3.4.2 CSLL- Contribuic;ao Social Sobre o Lucro Uquido 

Destinado ao financiamento da seguridade social no Brasil, a Contribuic;ao 

Social Sobre o Lucro Uquido das pessoas jurfdicas domiciliadas no pals e uma das 

fontes de recursos previstas no art. 195 da Constituic;ao Federal. 

A legislac;ao aplicavel para CSLL e a seguinte: Leis n°s 7.689/88, 8.034/90, 

9.249/95, 9.316/96, 9.430/96 e 9.532/97; Lei n° 9.718 - DOU 28.11.98 (Ex. MP 

1.724); Lei n° 9.779- DOU 20.01.99 (Ex. MP 1.788); Medida Provis6ria n° 2.158-35. 

- DOU 27.08.01; lnstruc;ao Normativa SRF n. 0 390- DOU 22.01.2004. 

A base de calculo e feita tern a seguinte composic;ao: lucro contabil antes da 

provisao do imposto de renda, podendo ainda sofrer alguns ajustes, urn montante 

presumido, arbitrado ou ainda simples. Vale ressaltar que conforme art. 28 da Lei 

9.430/96, aplicam-se a Contribuic;ao Social as mesmas normas e bases para calculo 

do imposto de renda, em relac;ao a perfodos, formas de apurac;ao, conceitos de 

receita bruta, demais receitas, ganhos de capital, renda variavel etc.), portanto o 

pagamento de ambos os tributes devera ser pela mesma base de apurac;ao: lucro -

estimative ou presumido. 

As aliquotas aplicaveis sao: 15% para instituic;oes financeiras e equiparadas e 

9% para as demais. 
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3.4.3 PIS - Programa de lntegragao Social e Pasep 

Legislagao aplicavel: Constituigao Federal art. 239; Leis Complementares n.0 

7, de 07107170, e n.0 8 de 03/12/70. Emenda Constitucional n.0 20- DOU 16.12.98; 

Leis n°s 9.701, 9.715, 9.716 e 9.718- DOU 28.11.98, 10.637 DOU 31.12.2002; 

Medidas Provis6rias n. 0 2.158-35 - DOU 27/08/01 e n°. 107 - 11.02.2003; Lei n.0 

10.925 - DOU 26.07.04; Decreta n.0 5.164 - DOU 30.07.04; IN ° 457 - DOU 

05.11.04; MP n° 4477- DOU 17.11.2008. 

Sao considerados como contribuintes do PIS, todas as pessoas de direito 

privado, inclusive instituigoes financeiras e equiparadas, empresas publicas e 

sociedades de economia mista, entidades sem fins lucrativos definidas como 

empregadores pela legislagao trabalhista e pessoas jurfdicas de direito publico 

interno. 

3.4.4 COFINS- Contribuigao para Financiamento da Seguridade Social 

Legislagao aplicavel: Constituigao Federal art. 195; Leis Complementares n°s 

70/91 e 85/96; Lei n.0 9.718- DOU 28.11.98- Lei n. 0 10.833- DOU 30.12.2003; 

Ementa Constitucional n.0 20- DOU 16.12.98; Medida Provis6ria n. 0 2.158-35- DOU 

27/08/01; Lei n.0 10.925- DOU 26.07.04 

Decreta n. 0 5.164- DOU 30.07.04; IN ° 457- DOU 05.11.04; MP n° 4477 - DOU 

17.11.2008. 

Os contribuintes sao todas as pessoas jurfdicas em geral e as mesmas sao 

definidas pela legislagao do impasto de renda, exceto entidades beneficentes de 

assistencia social, os sindicatos, as federagoes e os conselhos de classe 

profissional. 

3.4.4.1 Regime de lncidencia do Pis/Pasep e Cofins 

Tratam-se de impastos nao cumulativos e suas alfquotas variam, PIS E 

PASEP: de 0,65% a 2% e COFINS: 3% a 9,5%. A base de calculo e o valor do 

faturamento mensal, receitas auferidas pela pessoa jurfdica independentemente de 

sua denominagao ou classificagao contabil. 
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Conforme BETTON!, (Apostila Planejamento Tributario 2010) as empresas 

podem excluir da base de calculo: receitas isentas ou nao alcangadas pela 

incidemcia da contribui<;ao ou as sujeitas as aliquota zero; sobre vendas canceladas; 

sobre descontos incondicionais concedidos sobre IPI, sobre ICMS, quando cobrado 

pelo vendedor de bens ou prestador de servi<;o na condi<;ao de substitute tributario 

das reversoes de provisoes e das recuperagoes de creditos baixados como perdas 

que nao representam ingresses de novas receitas; dos resultados positives da 

avalia<;ao de investimento pelo valor do patrimonio liquido; sobre os lucros e 

dividendos, derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisi<;ao que 

tenham sido computados como receita; das receitas nao-operacionais, decorrentes 

de bens do ativo permanente; das receitas de bens em que a contribui<;ao ja foi 

recolhida pelo substitute tributario; das receitas exclufdas do regime de incidencia 

nao-cumulativo, constantes do art.10 da Lei 10.833, de 2003. 

Existem outras exclusoes de acordo com o regime de incidencia nao 

cumulativa previstas no art. 8° da Lei n° 10.637, de 2002, e do art.1 0 da Lei 10.822, 

de 2003 que tambem deverao ser analisados no que refere-se ao calculo da 

COFINS. 

3.4.4.2 lncidencia de Pis, Pasep e Cofins na lmportagao de Bens e Servi<;os 

lnstitufdo pela Lei 10.865, de 2004 a PIS/PASEP e a Cofins incidentes sobre 

a importagao de bens e servi<;os, denominados, respectivamente, contribui<;ao para 

os programas de integragao social e de formagao do Patrimonio do Servidor Publico 

incidente na importagao de produtos estrangeiros ou servigos (contribui<;ao para o 

PIS/PASEP - importa<;ao e contribui<;ao social para o financiamento da seguridade 

social devida pelo importador de bens estrangeiros ou servi<;os no exterior (COFINS 

- importa<;ao). 

0 fato gerador ocorre na entrada de bens estrangeiros no territ6rio nacional; 

pagamento de credito, a entrega, o emprego ou remessa de valores a residentes ou 

domiciliados no exterior como contraprestagao por servi<;o prestado. 

A base de calculo destes tributes tern a seguinte composi<;ao: o valor 

aduaneiro, assim entendido o valor que servir ou que serviria de base para o calculo 

do imposto de importa<;ao, acrescido do valor do lmposto sobre Operagoes Relativas 

a Circulagao de Mercadorias e sobre Prestagao de Servi<;os de Transporte 
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lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicagao (ICMS) incidente no desembarago 

aduaneiro e do valor das pr6prias contribuigoes, na incidencia sobre a importagao de 

bens; o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, 

antes da retengao do impasto de renda, acrescido do Impasto sobre Servigos de 

qualquer Natureza (ISS) e do valor das pr6prias contribuigoes, na incidencia sobre a 

importagao de servigos; e no caso de premios de resseguro cedidos ao exterior, a 

base de calculo e de oito por cento do valor pago, creditado, entregue, empregado 

ou remetido. 

As ali quotas para calculo do Impasto sao de 1 ,65% para contribuigao do 

PIS/PASEP- importagao e 7,6% para COFINS- importagao. 

3.4.5 IPI Impasto Sobre Produtos lndustrializados 

Legislagao aplicavel: Impasto de Competencia da Uniao (art. 153, IV da CF), 

seletivo (art. 153, § 3°, I da CF), em fungao da essencialidade do produto, nao 

cumulativo (art. 153, § 3°, II da CF), compensando-se o que for devido em cada 

operagao com o montante cobrado nas anteriores e nao incidente sobre produtos 

industrializados destinados ao exterior (art. 153, § 3°, Ill da CF). A legislagao basica 

e o Decreta n.0 4.544, DOU - 27.12.2002 - RIPI = Regulamento do IPI (com 493 

artigos), e a TIPI - Tabela de lncidencia do Impasto sobre Produtos lndustrializados 

que foi aprovada pelo Decreta n.0 6.006 de 2006. 

A incidencia deste impasto ocorre sobre os produtos industrializados 

nacionais ou estrangeiros, conforme sua classificagao fiscal determinada pela tabela 

Tipi, de acordo com o sistema harmonizado de designagao e codificagao de 

mercadorias e as regras gerais para interpretagao do sistema harmonizado, atraves 

de pesquisa efetuada na TEC (Tarifa Externa Comum) ou TIPI (Tabela de Impastos 

Sobre Produtos lndustrializados), nas notas explicativas e nas ementas, pareceres e 

solugoes de consultas publicadas no Diario Oficial da Uniao (DOU). 

Este impasto possui o fato gerador em duas situagoes: na importagao, 

quando ocorre o desembarago aduaneiro dos produtos e na operagao interna, 

quando ocorre a saida do produto do estabelecimento industrial. 

A base de calculo na importagao ocorre com o prego do produto acrescido do 

Impasto de lmportagao, taxas de entradas no pais e encargos cambiais. Na venda 

das mercadorias da industria, sua base esta no valor da mercadoria, frete, seguros, 
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juros ou corregao monetaria nas vendas a prazo, descontos em embalagem. As 

aliquotas para calculo deste impasto podem varias de 0 a 330% de acordo com a 

classificagao fiscal do produto na tabela TIPI. 0 Anexo 2, mostra as divis6es 

primarias da tabela TIPI. 

3.4.6 - ICMS - Impasto Sobre Operag6es Relativas a Circulagao de Mercadorias e 

Sobre a Prestagao de Servigos de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de 

Comunicag6es 

Este impasto possui legislagao especffica para cada uma das unidades da 

Federagao em virtude da particularidade de legislar de cada Estado. 0 mesmo e urn 

impasto seletivo, nao cumulative (art. 155 § 2°, I da CF), indireto, e de competemcia 

estadual (art. 156, IV da CF). Assim cada urn dos estados, respeitado o disposto na 

Constituigao Federal e nas Leis Complementares Federais, tern plena capacidade 

para estabelecer as regras para sua cobranga. 

A incidemcia ocorre quando ha operag6es relativas a circulagao de 

mercadorias de comerciante, industrial ou produtor; na prestagao de servigos de 

transporte interestadual e intermunicipal, tambem em servigos de comunicagao e 

energia eletrica e quando ocorre a entrada de mercadoria importada recebida do 

exterior. 

Sao considerados como contribuintes, todas as pessoas ffsicas ou jurfdicas 

que movimentem mercadorias com o objetivo comercial, operag6es de circulagao de 

mercadorias ou prestagao de servigos de transportes interestaduais e 

intermunicipais alem de comunicagao, ainda que as operag6es ou suas prestag6es 

iniciem no exterior. 

As aliquotas praticadas sao em fungao da essencialidade dos produtos e 

servigos e variam conforme a operagao, se considerada interna ou interestadual. As 

alfquotas interestaduais sao fixadas pelo Senado Federal e, portanto sua adogao e 

obrigat6ria em todo o territ6rio nacional. As alfquotas internas sao fixadas pelos 

Estados. As operag6es internas ocorrem nas seguintes situag6es: quando 

comprador e vendedor estao no mesmo estado; quando ocorre a importagao de 

mercadoria recebida do exterior; quando sao operag6es destinadas a nao

contribuintes, mesmo que estes estejam localizados em outros estados. 
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As alfquotas praticadas em operagoes internas, ou seja, dentro do mesmo 

estado, podem variar de 0% a 29%, porem a alfquota mais praticada e a de 18%, 

tambem utilizada no Estado do Parana. 

Em 2009 o Estado do Parana fez uma serie de alteragoes em suas alfquotas, 

principalmente aquelas internas, onde muitos produtos tiveram a redugao deste 

impasto, porem outros como os combustfveis, energia eletrica e telefonia foram 

aumentados. 0 art. 96 do RICMS-Pr, difere o pagamento do impasto nas safdas 

internas entre contribuintes e nas operagoes de importagao, na proporgao de 

33,33% do valor total da operagao, quando a alfquota for de 18%. 

As alfquotas praticadas quando a venda ocorre das regioes Norte, Nordeste ou 

Centro Oeste e Espfrito Santo e de 12%; quando o vendedor esta nas regioes Sui e 

Sudeste e o comprador for do Sui ou Sudeste, aplica-se 12%; quando o comprador 

estiver nas regioes Norte, Nordeste ou Centro Oeste e o vendedor for do Sui ou 

Sudeste, aplica-se 7%. 

A base do impasto e calculada quando: nas safdas de mercadorias, com valor 

da operagao; com prego do servigo de transporte; na importagao o valor das 

mercadorias mais o Impasto de lmportagao, adicionados ainda o Impasto sabre 

produtos lndustrializados, o Impasto Sabre Operagoes Financeiras alem das 

despesas aduaneiras; lntegram a base de calculo: seguros, juros, descontos 

condicionais, embalagens, frete, caso o transporte seja efetuado pelo proprio 

remetente ou por autorizagao e seja cobrado a parte 

3.4.7- ISS- Impasto Sabre Servigos de Qualquer Natureza 

A legislagao aplicavel e a seguinte: Constituigao Federal art. 156, IV; Lei 

Complementar 56/87 e 1 00/99 e Decreta-Lei n° 406/68; Emenda Constitucional n° 

37, de 12.06.02 (DOU- 13.06.2002); Lei Complementar n° 116, de 31.07.2003 (DOU 

- 01.08.2003). 0 Impasto Sabre Servigos de Qualquer Natureza (ISS), de 

compet€mcia dos municfpios, tern como fato gerador a prestagao de servigos, por 

empresas ou profissional liberais com ou sem estabelecimento fixo relacionados na 

Lista de Servigos, contidas no Anexo 3, a Lei Complementar n°. 116/2003 (Federal). 

A base de calculo do ISS e apurada sabre o valor cobrado pelos produtos 

prestados e nela aplicada a respectiva alfquota de acordo com a legislagao 

municipal, exclufdos materiais fornecidos pelo prestador de servigos e previstos nos 

itens 7.02 e 7.05 da Lei Complementar n° 116/2003. 
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3.5 SUBSTITUI<;AO TRIBUTARIA 

Esta complementac;ao faz-se necessaria em virtude do produto estudado 

estar classificado como sendo de regime de substituic;ao tributaria, ou seja, a 

responsabilidade pelo recolhimento do ICMS se da na origem da movimentac;ao do 

mesmo. 

Preve o art. 150 da CF (Constituic;ao Federal), e lei complementar n.87, de 

1996 que em desobediencia ao art. 155, paragrafo 2°, inciso 2° a linea "b" da CF 

(Constituic;ao Federal), transferiu a atribuic;ao do recolhimento antecipado do ICMS a 

cargo dos Governos Estaduais. 

Segundo MACHADO (2006, p. 389), a substituic;ao tributaria foi criada "a 

pretesto de evitar a sonegac;ao os Estados institufram o regime de substituic;ao 

tributaria, ou, mais exatamente, de substituic;ao com antecipac;ao do tributo, que foi 

sendo gradualmente estendido a varios produtos e hoje alcanc;a praticamente 

todos." 

Segundo FABRETTI (2003, p.84), "a substituic;ao tributaria atende a varias 

finalidades: simplificar a fiscalizac;ao que se concentra no produtor; antecipar o 

recolhimento do imposto ou contribuic;ao ja na venda do produtor; evitar a 

sonegac;ao fiscal que possa ocorrer nas diversas etapas de comercializac;ao ate o 

produto chegar ao consumidor final." 



43 

3.6 CONVENIOS INTERESTADUAIS 

Em virtude da necessidade de movimentagao de produtos movimentados 

pelas empresas entre os Estados brasileiros, houve a necessidade da criagao de 

convemios interestaduais afim de regular as quest6es relativas a tributagao, isengao 

ou concessao de beneffcios fiscais. 

Segundo MACHADO, 

A Constituic;:ao anterior em face dos problemas que decorreriam da outorga 
de isenc;:ao do ICM pelos Estados, estabeleceu que tais isenc;:oes seriam 
concedidas ou revogadas nos termos fixados em convenios celebrados e 
retificados pelos Estados, segundo disposto em lei complementar (CF, art. 
23, paragrafo 6°). E a lei complementar n.24, de 7.1.1975, disciplinou a 
celebrac;:ao desses convenios. 
Assim e razoavel entender-se que os Estados podem, mediante convenio, 
regular as questoes pertinentes a isenc;:oes, incentives e beneficios fiscais 
relatives ao ICMS. 
Podem tambem os Estados, mediante convenio, deliberar a respeito de 
alfquotas do impasto, nos termos do art. 155, paragrafo 2°, incise VI, da CF. 
Segundo o art. 155, paragrafo 2°, incise XII, da vigente Constituic;:ao 
Federal, relativamente ao ICMS, cabe a lei complementar: definir seus 
contribuintes; dispor sabre substituic;:ao tributaria; disciplinar o regime de 
compensac;:ao do impasto; fixar, para efeito de sua cobranc;:a e definic;:ao do 
estabelecimento responsavel, o local das operac;:oes relativas a circulac;:ao 
de mercadorias e prestac;:ao de servic;:os; excluir da incidencia do impasto, 
nas exportac;:oes para o exterior, servic;:os e outros produtos alem dos 
industrializados; prever casas de manutenc;:ao de credito, relativamente a 
remessa para outro Estado e exportac;:ao para o exterior, de servic;:os e 
mercadorias; regular a forma como, mediante deliberac;:ao dos Estados e do 
Distrito Federal, isenc;:oes, incentives e beneficios fiscais serao concedidos e 
revogados.(MACHADO, 2006, p.390-391) 

3.7 PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

Devido ao excessivo aumento na carga tributaria das empresas, faz-se cada 

vez mais necessaria a implantagao do planejamento tributario, objetivando buscar 

estrategias de economicas para redugao no pagamento de tributos. 

De acordo com FABRETTI o conceito de planejamento tributario e: 

Atividade preventiva que estuda a priori os atos e neg6cios jurfdicos que os 
agentes econom1cos (empresa, instituic;:ao financeira, cooperativa, 
associac;:ao etc.) pretendem realizar. Sua finalidade e obter maior economia 
fiscal possfvel reduzindo a carga tributaria para o valor realmente devido par 
lei. Portanto, devemos estudar e identificar todas as alternativas legais 
aplicaveis ao caso ou a existencia de lacunas ou ("brechas") na lei que 
possibilitem realizar esta operac;:ao de forma menos onerosa possfvel para o 
contribuinte, sem contrariar a lei. (FABRETTI, 2003, p.138) 
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Ja CHAVES (2007, p.5) conceitua o planejamento tributario como sendo: "o 

processo de escolha de ac;ao, anterior a ocorrencia do fato gerador, visando direta 

ou indiretamente a economia de tribute." 

3.8 ECONOMIA TRIBUTARIA 

Urn dos principais objetivos deste trabalho e levantar e indicar a melhor 

alternativa para importac;ao e distribuic;ao de pneus levando em considerac;ao a area 

de cobertura da empresa estudada, que envolve os Estados do Parana, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sui. 

A base legal para a economia tributaria se da pelo estudo comparative das 

Leis pertinentes ao objeto de estudo, onde serao considerados alguns fatores. 

Conforme define FABRETTI: 

Fato Gerador: e a concretiza9ao da hip6tese de incidemcia tributaria prevista 
em abstrato na lei, que gera (faz nascer) a obriga9ao tributaria; Base de 
Calculo: e o valor sabre o qual e aplicado a aliquota (percentual) para 
apurar o valor do tributo a pagar; Aliquota: e o percentual definido em lei 
que, aplicado sabre a base de calculo, determina o montante do tributo a 
ser pago; Adicional: a lei pode determina o pagamento de um impasto 
adicional, que incide sabre determinado valor que ela fixar; Montante do 
Tributo: e o resultado obtido pela aplica9ao da aliquota sabre a base de 
calculo. (FABRETTI, 2003, p.74-77), 

Ja MACHADO diz que: 

E facultado ao Senado Federal: estabelecer aliquotas mm1mas nas 
opera96es internas, mediante resolu9ao de iniciativa de um ter9o e 
aprovada pela maioria de seus membros; Fixar aliquotas maximas nas 
opera96es, para resolver conflito especifico que envolva interesse de 
Estado, mediante resolu9ao de iniciativa absoluta e aprovada par dais 
ter9os de seus membros; As aliquotas internas nao poderao ser inferiores 
as previstas para as opera96es interestaduais, salvo a titulo de incentive, 
instituido com as cautelas exigidas pela Constitui9ao para outorga de 
isen96es; Nas opera96es de presta9ao que destinem mercadorias e 
servi9os a consumidor finallocalizado em outro Estado, adotar-se-a aliquota 
interestadual, quando o destinatario for contribuinte do impasto, e a aliquota 
interna, quando o destinatario nao foi o contribuinte dele; Nas opera96es 
interestaduais em que o destinatario for contribuinte do impasto, cabera ao 
Estado no qual estiver localizado este a cobran9a da diferen9a entre a 
aliquota interestadual e a interna. (MACHADO, 2006, p. 374-385) 

3.9 OPERA<;OES DE IMPORTA<;AO 

Devido ao aumento no grau de exigencia dos consumidores brasileiros que, 

cada vez mais procura produtos de maior qualidade e com prec;os mais 
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competitivos, propiciou a oportunidades das empresas nacionais a comercializar 

produtos advindos dos mais diversos paises do mundo. 

0 processo formal para comercializagao de produtos estrangeiros se da 

atraves da importagao. 

Conforme descreve SILVA (2008, p.24), importar significa: "fazer vir de outro 

pais, estado ou municipio; trazer para dentro. Na sua essencia, a importagao busca 

atender as necessidades (algo vital) ou os desejos (algo superficial) de urn pais por 

meio da aquisigao de urn bern (tangivel) ou de urn servigo (intangfvel) que nao e 

produzido, ou e produzido de forma nao competitiva, no pafs demandante. 

Para SOSA (1995, p.112), importagao e "a soma dos procedimentos que sao 

adotados para possibilitar a admissao de uma mercadoria de procedencia 

estrangeira no territ6rio aduaneiro." 

3.10 11-IMPOSTO DE IMPORTACAO 

0 Impasto de lmportagao e de competencia Federal, cuja finalidade principal 

e regulat6ria e de protegao a industria nacional, onde os produtos trazidos do 

exterior sao taxados para que nao haja concorrencia desleal com os produtos 

nacionais. 

Este impasto e seletivo, pois varia de acordo com o pais de origem das 

mercadorias, ou seja, variam conforme os acordos comerciais entre os pafses e 

tambem com as caracteristicas do produto. Suas alfquotas sao definidas pela Tarifa 

Externa Comum (TEC), que e a tarifa aduaneira utilizada pelos paises do Mercosul, 

que se baseia na Nomeclatura Comum do Mercosul (NCM). 

A base de calculo do Impasto de lmporta<;ao (II) e igual ao valor aduaneiro da 

mercadoria, e e calculado pelas aliquotas fixadas na Tarifa Externa Comum (TEC), 

conforme Anexo 4. 

4. ESTUDO DE CASO 

4.1 FUNDACAO DA EMPRESA 

A Empresa utilizada neste estudo de caso foi fundada em Maio de 1955, em 

uma cidade no Rio Grande do Sui, seu fundador iniciou suas atividades em uma 
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garagem de 48m2, tendo como principal motivador, urn sonho: "Ser uma empresa do 

ramo de maquinas pesadas, socialmente responsavel e capaz de oferecer produtos 

e servigos altamente diferenciados". 

4.1.1 Hist6ria da empresa 

1955 - Fundagao - Nesta epoca, uma jovem equipe se formava na Empresa, 

ela vivia em urn ritmo agitado, correndo por toda a cidade para iniciar a venda de 

seus primeiros produtos. Os produtos oferecidos aos clientes na epoca, 

prosaicamente eram: panelas de aluminio, tinta para caneta, cofres de parede, 

ventiladores de teto e outras miudezas. 

As vendas pertencentes ao ramo inicial do neg6cio iniciaram-se realmente, no 

fim da primeira decada, onde foram vendidas as primeiras maquinas de grande 

porte: compressores de ar portateis, com fabricagao dinamarquesa. Quando estes 

primeiros produtos chegaram a empresa, a revisao inicial foi feita por eles pr6prios e 

o transporte para o comprador, foi de responsabilidade do mesmo, o qual arrastou 

os produtos pela cidade ate o seu deposito, pais nao havia dinheiro para pagar o 

frete. 

1960 - Expansao - Aquisigao de uma nova loja, em uma das avenidas mais 

movimentadas da cidade, onde na epoca todas as manhas as maquinas em estoque 

eram levadas para frente da loja e Ia ficavam ate a noite para serem mostradas aos 

clientes e tambem a todos que por ali passavam. A loja era grande, com inumeras 

vitrines, onde todos os funcionarios e seu fundador eram movidos por urn sonho 

embasado em muita esperanga e grandes pianos para urn futuro de sucesso. Neste 

periodo a empresa mudou de nome e passou de capital fechado para capital aberto. 

Nesta fase novas maquinas de grande porte vieram compor sua linha de 

distribuigao. 

As visitas aos clientes em todo o interior do estado eram realizadas pelos 

seus vendedores, por meio de onibus, trem ou fuscas. Neste periodo a empresa 

comegou a formar tn3s grandes diferencias: o espirito de equipe, ensinando que tudo 

se faz melhor em grupo e que nada se constr6i sozinho, a criagao da assistemcia 

tecnica para manutengao das maquinas vendidas e o primeiro estoque de pegas 

para reposigao. 
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1970 - Construgao da primeira sede - Os anos 70 foram marcados pela 

construgao da primeira sede, pelo servigo de atendimento, e pela criagao do que se 

viria a ser um dos maiores projetos sociais do Brasil. Nesta decada e consolidada no 

estado, a assistencia tecnica e e aumentado significativamente o estoque de pegas 

de reposigao. Surge entao o pronto atendimento, onde os vefculos e tecnicos 

cobriam todo o territ6rio do estado com atendimento eficiente. Nesta fase comega 

tambem a preocupagao do fundador, com a parte social da empresa, entao o 

mesmo comega a desenvolver um projeto direcionado aos jovens de 15 a 18 anos, 

onde os mesmos tinham nogoes basicas de mecanica. Foi criada tambem nesta 

epoca a primeira sede social da empresa. 

1980 - Comemoragao aos 30 anos de empresa - Foi aberta a primeira filial, 

no estado de Santa Catarina. Torna-se necessaria ampliar o neg6cio de forma 

marcante. Mais pessoas, mais pegas de reposigao em estoque e, naturalmente mais 

responsabilidade. As coisas estao acontecendo em um ritmo acelerado, mas com 

muita certeza dos passos dados. E aberta entao a filial no estado do Parana, agora 

a empresa passou a atender toda a regiao sui o Brasil. 

Junto com a ampliagao geografica do territ6rio, a empresa parte atras de 

linhas de distribuigao de alta qualidade. No dilema entre prego baixo ou alta 

qualidade a empresa opta corajosamente pela qualidade das maquinas que vendem. 

Ela e mais importante do que tudo pois garante desempenho superior, eficiencia 

total, facil manutengao, maior durabilidade e sobre tudo, baixos custos de produgao. 

1990 - Foco em projeto Social - A decada de noventa foi marcada pelo 

crescimento e consolidagao da escola tecnica na sociedade, por tratar-se de uma 

solugao simples, economica e de grande alcance. A cada ano, 60 meninos sao 

formados e integrados ao mercado de trabalho da regiao sui. Com o intuito de 

incentivar outras empresas a abrirem escolas semelhantes, foi criado um projeto 

Social. Neste momento cerca de 10.000 jovens ja foram formados pelo projeto em 

mais de 80 escolas, funcionando em todo o Brasil. 

2005 - 0 futuro esta apenas comegando - No inicio desta decada consolida

se as linhas de distribuigao da empresa com marcas mundiais. Como sempre 

buscando a qualidade acima de tudo. Mas a empresa e sua equipe continuam 

pensando e agindo como se o futuro estivesse apenas comegando. 0 que realmente 
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importa nao e o passado, mas tudo, aquila que ainda vira. A empresa estara 

presente neste futuro, com a qualidade de suas maquinas, mas principalmente com 

o entusiasmo de sua equipe, alem do desejo constante de servir melhor seus 

clientes. 

2007/2010- Diversificac;ao de neg6cios- Em complementac;ao a alinha de 

produtos, a empresa faz parceria com Industria de Pneus Indiana. 

4.1.1.1 lnformac;ao Sabre Fornecedor de Pneus 

A TYRES e uma das empresas integrantes do grupo Neozelandes APLAN, 

cujas atividades abrangem a produc;ao de tecidos, vestuario, papel, papelao e 

embalagens alem de pneus. 0 grupo, com diversas unidades fabris, possui um 

volume anual de neg6cios de aproximadamente U$$ 550 milhoes. 

A TYRES concentra-se em fornecer produtos com alta qualidade e de acordo 

com os mais exigentes padroes dos mercados de maquinas e equipamentos 

considerados de uso fora de estrada. 

Sua produc;ao segundo informac;oes fornecidas pela fabrica esta dividida em: 

pneus para tratores agricolas, reboques e implementos; para maquinas de 

construc;ao e para manuseio de materiais industriais; equipamentos de 

terraplanagem e minerais e para A TVs, gram a e jardim e equipamentos para 

manutenc;ao de grama sintetica. 
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4Figura 5 Modelos de Pneus 

Fonte: Catalogo da empresa TYRES. 

A TYRES iniciou a sua produc;ao de pneus no ano de 1988 na cidade de 

Zonaia, uma cidade industrial no oeste da Nova Zelandia com o objetivo de atender 

as demandas crescentes de clientes espalhados pelo mundo. Devido ao forte 

crescimento da demanda, foram criadas mais duas fabricas em Truch e Boc6j, 

estrategicamente construidas pr6ximas a cidade portuaria de Zancara, principal 

porto da provincia de Noraga. Possui ainda um Centro Nacional de Pesquisas e de 

Desenvolvimento que se esforc;a continuamente para melhorar ainda mais a 

qualidade dos produtos, os sistemas de produc;ao, projetos e padroes, juntamente 

com a expansao continua das capacidades de produc;ao. 

A fabrica conta ainda com uma grande variedade de produtos e mais de 1800 

SKU, unidades de manutenc;ao de estoques de projetos, diversos padroes e 

tamanhos em diferentes aplicac;oes, tais como agricolas, industriais, OTR e 

minerac;ao, grama e jardim, A TV e equipamentos para manutenc;ao de gram as 

sinteticas. 

A produc;ao esta distribuida da seguinte forma: 62o/o direcionada aos pneus 

agricolas, 34°/o para a linha OTR e minerac;ao; 3°/o para a linha A TV e 1 o/o na linha de 
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reboques de alta velocidade, exportando cerca de 65°/o de sua produgao para o 

mercado europeu. 

A empresa possui ainda todas as unidades certificadas pel a ISO 9001 :2000 

sendo que a fabrica de Zonaia com certificagao ISO 14001:2004 em virtude de seus 

sistemas de gestao ambientais. 

Mais de 95% de sua produgao e exportada para o Oeste Europeu, Americas, 

Australia, Africa e Oriente Medio, com presenga em rna is de 100 paises em todo o 

mundo. 

Utiliza uma rede de distribuidores exclusives os quais mantem urn excelente 

volume de estoque para atendimento rapido aos clientes, garantindo com isso uma 

maior satisfagao dos mesmos. 

6Figura 7 Cobertura Mundial de Mercado 

Fonte: Material de Apresenta9ao da TYRES. 

4.1 .2 Faturamento da Empresa Estudada 

A receita com vendas da empresa estudada demonstra atraves do grafico a 

seguir, de que apesar de toda a crise mundial ocorrida no final do ano de 2008, a 

mesma apresentou urn crescimento bastante significative em comparagao ao ano de 
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2007. Esta rea gao deve-se principalmente ao grande foco em vend as, on de se 

buscou empreender todos os seus esforgos nos segmentos de mercado, cujo 

impacto da crise foi menor. Outra agao adotada pela empresa foi a de investir em 

treinamento das equipes, de maneira a poder oferecer aos seus clientes urn 

diferencial de atendimento ja que sua linha de produtos e considerada como 

Premium, onde o principal argumento nao pode estar no prego. Buscou ainda, 

diversificar seu portfolio de produtos oferecendo uma linha de acess6rios para 

equipamentos, bern como produtos complementares as necessidades dos clientes. 

No ano de 2009, mesmo comparando com 2008, ano que conforme 

mencionado anteriormente teve inicio a crise economica mundial, percebe-se que 

houve uma redugao no crescimento medio. No geral a curva de tendencia 

observada, e positiva e crescente. 

Grafico 4 Receitas com Vendas 
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Fonte: Cria<;ao dos Autores, com base em dados da empresa estudada. 

4.1.3 Numero de Empregados 

2009 

i .fil6 .. .4l5.000 

(33.3S4 .. 000) 

219.:&:!1.:9 .. 000 

Analisando o quadro de empregados da empresa nas tres unidades onde a 

mesma atua, podemos observar de que igualmente as receitas com vendas, 



52 

somente pequenas altera<;6es ocorreram no periodo. Ate o final de 2009 a empresa 

emprega 158 funcionarios os quais sao distribuidos conforme grafico 5, mencionado 

a seguir: 

Grafico 5 N.0 de Funcionarios 
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Fonte: Criac;ao dos Autores, com base em dados da empresa estudada. 

4.1.4 Principais Produtos 

0 estudo de caso apresentar uma empresa de representa<;ao comercial 

multimarcas de maquinas e equipamentos rodoviarios e de constru<;ao, que busca 

atender a necessidade dos mais diversos segmentos de mercado. Objetivando urn 

melhor atendimento a empresa aumentou o seu portfolio com o objetivo de atender a 

sua clientela com o maior numero possivel de produtos e desta forma uma maior 

fideliza<;ao destes clientes fazendo com que os mesmos consigam atender a todas 

as suas necessidades em urn s6 Iugar. 

A tabela abaixo faz men<;ao aos principais produtos oferecidos pela empresa 

a seus clientes. Uma das mais recentes incorpora<;oes a linha de produtos foi a de 

importa<;ao de pneus para aplica<;oes diversas devido a possibilidade de 

atendimento nao somente para clientes ja cadastrados mas tambem para todo o 

potencial apresentado tambem no segmento agricola, urn dos mais fortes da 

empresa produtora de pneus. 
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Tabela 6 Relac;ao dos principais produtos do portfolio. 

PrHndpats P'rodutos 

Fonte: Criac;ao dos Autores, com base em dados da empresa estudada. 

4.1.7 Mercado de Atuac;ao 

Devido a vasta gama de produtos oferecidos pela empresa, a mesma 

consegue atuar nos mais diversos niches de mercado, tendo como principal foco os 

ramos de processamentos e movimentac;ao de materiais. 0 quadro abaixo 

demonstra os principais segmentos de mercados cobertos pela empresa. 
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Tabela 7 Rela<;ao dos principais mercados de atua<;ao. 

Pr~ncjpaffs rvlercados de Atuc:n;ao 

Fonte: Cria9ao dos Autores, com base em dados da empresa estudada. 

4.1.5 Principais Clientes 

Para comprovar a sua atua<;ao no mercado, estao listados no quadro abaixo 

empresas dos mais diversos ramos de atua<;ao, as quais merecem destaque, seja 

pelo seu porte ou segmentos que atuam. Bunge: um dos principais produtores de 

alimentos do pals; Cia de Cimentos ltambe e Grupo Votorantim: empresas lfderes de 

mercado no fornecimento de cimento; Construtora Castilho e Grupo CR Almeida: 

empreiteiras com sede na regiao sui e com atua<;ao em todo Brasil; Fagundes 

Minera<;ao e Rudnick Minerios: empresas de produ<;ao e venda de material britado, 

bem como fornecedores regionais importantes de areia de pedra, produto com forte 

tendencia de mercado, vista que e substituo da areia natural atualmente exploradas 

em rios e cavas onde o impacto ambiental e infinitamente superior. 
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Tabela 8 Rela9ao dos principais clientes 

Pri n d pa is CH entes 

Fonte: Cria<;ao dos Autores, com base em dados da empresa estudada. 

4.1.6 Principais Fornecedores 

Os principais fornecedores da empresa estudada nao poderao ser 

relacionados devido a preserva9ao de direito de imagem da mesma, vista que nao 

houve autoriza9ao para utiliza9ao da marca. Uma vez que a mesma em muitos 

segmentos possui exclusividade na representa9ao. 

4.2 ASPECTOS ECONOMICOS E FINANCEIROS 

A empresa a que se refere o estudo de caso e uma Sociedade Anonima 

(S.A), e analisando sua situa9ao economica financeira em 2009, verificou-se que 

ap6s urn primeiro semestre bastante prejudicado devido a retra9ao em varios 

setores devido a crise economica mundial, encerrou seu ano contabil com urn Lucro 

Liquido do Exercicio de R$ 6.128 milhoes, o que possibilitou inclusive a participa9ao 

nos resultados, para seus colaboradores. 

Ao se fazer uma analise econ6mico-financeira do BSC (Balanced Score 

Card), nos ultimos dois anos, 2008 e 2009, pode-se constatar: em 2008 a empresa 

estabeleceu como meta para seu EBTIDA de 5% sabre o faturamento bruto e atingiu 

no fechamento de seu ana contabil 5,9o/o. 

0 Lucro Liquido previsto para o mesmo periodo de 3°/o sabre o faturamento 

foi superado em 0,3o/o. Ao analisar o ciclo financeiro, o qual engloba basicamente o 

tempo de sobrevivencia da empresa, ou melhor dizendo, o tempo entre o pagamento 
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dos fornecedores e a entrada de dinheiro das vendas no caixa. Esse indicador 

aponta a necessidade de recursos pr6prios ou de terceiros para manter a operac;ao. 

Por isso, a gestao do fluxo de caixa deve estar sempre alinhada para evitar 

desagrados e o aumento das despesas bancarias causados por uma necessidade 

de recurso nao planejada. Constatou-se na empresa que seu prazo medio de 

pagamento foi de 1, 18, ou seja, sem a necessidade de efetuar a captac;ao de 

recursos no mercado, para liquidac;ao de seus debitos. 

Ja em 2009 o ano contabil nao foi tao positivo, o EBTIDA atingiu apenas em 

4,8% ficando abaixo do fndice esperado de 5% 

0 Lucro Uquido previsto para o mesmo perfodo de 3% sobre o faturamento 

foi abaixo da meta estabelecida e encerrou o ano contabil em 2,0%. Outro indicador 

que teve reflexo negativo, com o perfodo de crise, foi o descompasso do seu fluxo 

de caixa, que chegou a 0,06, obrigando com que a empresa efetuasse a captac;ao 

se recursos no mercado financeiro para liquidac;ao de seus debitos. 

4.3 CARGA TRIBUTARIA INCIDENTE 

A carga tributaria incidente no faturamento da empresa e de grande 

relevancia, pois estao compreendidos nao somente os de ambito federal mais 

tambem estadual e municipal. Os impastos incidentes representaram em 2007 

22,4% de todo o faturamento, em 2008 este fndice diminuiu para 20,5% e 

posteriormente em 2009, para 19,4% grac;as a urn born planejamento tributario 

realizado pela mesma. 

4.3.1 Comparative Entre Faturamento Versos Impastos 

0 grafico abaixo demonstra a evoluc;ao da proporc;ao entre o valor pago 

referente a impastos e seu impacto sobre o faturamento. 
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Fonte: Criac;ao dos Autores, com base em dados da empresa estudada. 

4.3.2 Comparativo Entre Lucro Liquido Versos Impastos 
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2009 

Quando comparado o valor dos impastos pagos com o lucro liquido obtido 

com o neg6cio, observa-se a real importancia de urn planejamento tributario 

adequado ao neg6cio, pois fica claro o peso da carga tributaria no resultado do 

neg6cio. 0 grafico a seguir mostra esta propon;ao nos tres anos estudados, quanto 

significou a carga tributaria em rela<;ao ao Iuera da empresa. 

Grafico 7 Lucro Liquido vs Impastos 
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Fonte: Criac;ao dos Autores, com base em dados da empresa estudada. 
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4.4 OPERA<;AO DE IMPORTA<;AO DE PNEUS 

Urn processo de importagao compreende varia atividades relacionadas a 

situagao de: pre embarque, embarque e p6s embarque que nada mais e, que a 

chegada das mercadorias no local de destine. DIAS (2003), diz que as negociag6es 

internacionais devem sempre estar respaldadas por documentos legais e seguir os 

tramites burocraticos que sao determinados pela Secretaria de Comercio Exterior 

SECEX, subordinada ao Ministerio da Industria e Comercio. 0 mesmo ainda afirma 

que os tramites de importagao sao padronizados em todo o mundo, podendo apenas 

ter algumas variag6es em cada pals, de acordo com as polfticas acordadas pelos 

governos. 

4.4.1 Operacionalidade 

A operacionalizagao do processo de importagao e dividida em diversas etapas 

devido a legislagao pertinente. 

1° Emissao da Invoice: documento original da importagao que a TYRES, envia 

a Commander para que a mesma efetue o processo de importagao junto a Receita 

Federal; 

2° Langamento da Invoice: Efetuar uma c6pia da tela do langamento da 

Invoice, com a devida taxa fiscal; 

3° Adiantamentos: Solicitagao de numerarios imediatos ou adiantamentos, 

onde a importadora efetua todas as solicitag6es de valores para a empresa 

importadora, que esta sendo analisada no estudo de caso; 

4° Despesas Ambientais: Pagamento das despesas ambientais estipuladas 

pelo governo. 

5° Pagamentos das Diferengas lniciais: A empresa projeta valores que 

deverao ser cobrados pela empresa responsavel pelo transporte, ate a chegada ao 

porto; 

6° Frete: Orgamento para transporte dos pneus, do Porto ate a filial da 

empresa; 

7° Preenchimento de Dados Nota Fiscal: Se referem as informag6es que a 

empresa preenche para confecgao da nota fiscal de entrada de pneus. Os dados 

tern como base as informag6es que a importadora encaminha; 
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8° Espelho da Nota Fiscal: Se refere ao documento que a importadora envia 

para a empresa para a elaboragao da nota fiscal de importagao. A nota fiscal que a 

empresa emite deve obrigatoriamente canter os mesmo dados e valores da nota 

fiscal espelho; 

go Planilha de calculos da Nota Fiscal: Refere-se a uma planilha elaborada 

pela area de compras, tendo como base a nota fiscal espelho, emitida pela 

importadora; 

10° Digitagao da Nota Fiscal: Com base na planilha de calculo mencionada no 

item anterior, a empresa efetua a digitagao da sua nota fiscal de entrada; 

11° Estorno com Despesas Ambientais: Solicitagao para a area contabil do 

langamento das despesas ambientais; 

12° ICMS Presumido: Encaminhada informagao para area de contabilidade da 

empresa informando os valores a serem considerados como cn§ditos na conta de 

importagao da empresa; 

13° Declaragao de lmportagao: E a documentagao referente a declaragao da 

importagao, onde constam os dados do importador, sabre a carga, dados do 

desembarago, quantidade total de pneus, modelos, classificagoes fiscais, etc. 

4.4.2 Aspectos Legais 

Os dados obrigat6rios que devem constar em urn processo de importagao de 

pneus sao: ldentificagao no numero da declaragao de importagao: data do registro 

do processo; modalidade do despacho; numero da L.l (licenga de importagao); 

identificagao do importador; identificagao do adquirente da mercadoria; indicagao do 

representante legal da empresa e informagoes relativas a carga (tipo e numero do 

manifesto, recinto aduaneiro, armazem embalagem e peso); informagoes de valores 

referentes a frete, seguro, VMLE (valor de mercadoria no local de embarque), VMLD 

(valor de mercadoria no local de descarga); tributos devem constar todos os valores 

dos tributos envolvidos no processo de importagao, entre eles II, IPI, PIS/PASEP, 

COFINS, Direitos Antidumping; dados do exportador/fabricante/produtor (nome e 

pais de origem); classificagao tarifaria NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) e 

NBM (Nomenclatura Brasileira de Mercadorias); condigao da venda (lncoterme) que 

refere-se ao frete, e o VMCV (Valor da Mercadoria na Condigao de Venda) expressa 
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normalmente em d61ar; peso Hquido da mercadoria; descric;ao detalhada da 

mercadoria. 

4.4.3 Tributos 

No processo de importac;ao estao inseridos varios tributos nos ambitos: 

federal e estadual e estes ja estao previstos na declarac;ao de importac;ao. 

Tributos Federais: II - Impasto de lmportac;ao tern como regime de tributac;ao 

par recolhimento integral, a alfquota aplicada (Advalorem - TEC) de 16%, segundo 

sua classificac;ao; IPI - Impasto Sabre Produtos lndustrializados, tern como regime 

de tributac;ao par recolhimento integral e a alfquota (Advalorem- TIPI) de 2% para 

os pneus classificados como agrfcolas, desenho do pneu como espinha de peixe e 

de 15% para os demais desenhos; PIS/PASEP - Programa de lntegrac;ao Social e 

Programa de formac;ao do Patrimonio do Servidor Publico, alfquota (Advalorem) de 

2% e COFINS - Contribuic;ao para o Financiamento da Seguridade Social, alfquota 

(Advalorem) de 9,5%. 

Tributos Estaduais: ICMS - Impasto Sabre Operac;oes Relativas a Circulac;ao 

de Mercadorias e Sabre a Prestac;ao de Servic;os de Transporte lnterestadual e 

lntermunicipal e de Comunicac;oes, alfquota (Advalorem) e definida pela legislac;ao 

do estado par onde a importac;ao e realizada. Este impasto e definido de acordo com 

a legislac;ao especffica de cada estado. 

Para o estudo de caso apresentado serao consideradas as alfquotas e 

legislac;oes especfficas, adotadas pelos estados: 

Parana: Decreta n° 1.980, de 21/12/2007, atualizado ate o Decreta n° 7.091 

de 13/05/2010 e acrescentado pelo Art. 631 -A, pelo art. 1°, alterac;ao 402a do 

Decreta n° 5.989, de 24/12/2009. 

Segue abaixo citac;ao com as informac;oes mencionadas no Decreta, que sao 

relevantes a importac;ao de pneus: 

Art. 631. Aos estabelecimentos comerciais e nao industriais contribuintes do 

impasto que realizarem a importac;ao de bens para integrar o ativo permanente ou 

de mercadorias, par meio dos Portos de Paranagua e de Antonina e de aeroportos 

paranaenses, fica concedido credito presumido correspondente a 75% (setenta e 

cinco par cento) do valor do impasto devido, ate o limite de nove par cento sabre o 

valor da base de calculo da operac;ao de importac;ao, e que resulte em carga 

tributaria minima de tres par cento. 
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§ 1° 0 imposto devido devera ser pago por ocasiao do desembarago 

aduaneiro, em moeda corrente, sendo vedada a utilizagao de quaisquer outras 

formas de compensagao ou liquidagao. 

§ 2° 0 credito presumido de que trata este artigo sera langado e demonstrado 

em GR-PR, para fins do recolhimento do imposto, na forma prevista no item 3 da 

alfnea "a" do inciso IV do art. 65. 

§ 3° Devera ser anotado no campo "lnformagoes Complementares" da nota 

fiscal emitida para documentar esta operagao, demonstrativo detalhado dos calculos 

referentes ao imposto devido. 

§ 4° Salvo expressa disposigao de manutengao de credito, a posterior saida 

das mercadorias em operagoes isentas ou nao sujeitas a incidencia do imposto 

acarretara o estorno total do credito langado, ou, no caso de operagoes de saida 

com carga tributaria reduzida, o estorno proporcional. 

§ 5° 0 disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos estabelecimentos 

industriais que importarem mercadorias para revenda, sem que estas sejam 

submetidas a novo processo industrial. 

§ 6° Nos casos de aplicagao cumulativa com o diferimento parcial previsto no 

art. 96, o recolhimento do imposto devido pelos estabelecimentos de que trata este 

artigo devera corresponder a aplicagao do percentual de tres por cento sobre a base 

de calculo da operagao de importagao. 

Art. 631-A. Fica concedida a suspensao do pagamento do imposto ao 

estabelecimento comercial que realizar a importagao de pneus por meio dos Portos 

de Paranagua e de Antonina e de aeroportos paranaenses. 

§ 1 o 0 imposto suspenso devera ser pago incorporado ao debito da said a 

subseqOente, podendo o estabelecimento importador escriturar em conta-grafica, no 

perfodo correspondente a safda, urn credito equivalente a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor do imposto devido pela operagao propria. 

§ 2° Devera ser anotado no campo "lnformagoes Complementares" da nota 

fiscal emitida para documentar a operagao de importagao: "lmposto suspenso - art. 

631-A do RICMS/2008". 

§ 3° 0 credito presumido de que trata este artigo sera langado no campo 

"Outros Creditos" do livro Registro de Apuragao de ICMS - RAICMS, consignando a 

expressao "Credito Presumido- art. 631-A do RICMS/2008". 
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§ 4° 0 disposto neste artigo se aplica, inclusive, aos estabelecimentos 

industriais que importarem pneus para revenda, sem que esses sejam submetidos a 

novo processo industrial. 

Acrescentado o Art. 631-A pelo art. 1°, alteragao 402a, do Decreto n. 5.989, de 

24.12.2009, surtindo efeitos a partir de 1°.01.2010 

Rio Grande do Sui: o imposto e regulamentado pelo Decreto n° 37.699 de 26 

de Agosto de 1997, regulamento do ICMS, atualizado ate o decreto 47.338, de 

29/06/2010, publicado no DOE (Diario Oficial do Estado de 30/06/201 0). 

4.4.3.1 Calculo Comparative lmpostos de lmportagao de Pneus 

Na tabela abaixo foi elaborado urn comparative de tributagao, na importagao 

de pneus, utilizando os mesmo dados, apenas alterando dados da tributagao, onde 

os dados se divergem, nos estados do Parana e Rio Grande do Sui. Percebe-se 

entao que devido a isengao do ICMS para esta categoria de importagao de pneus. E 
compensat6rio efetuar a importagao pelo Parana. Onde alem de nao ser necessaria 

o pagamento do ICMS no memento do desembarago aduaneiro, consegue-se, 

creditar o ICMS pago no memento da venda e repassado ao consumidor final. 
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Tabela 9 Comparative de Tributagao na lmportagao de Pneus 

Analise lmparta!;ao- Estado do Rio Grande do Sui Analise lmporta~ao- Estado do Parana 

18.374,40 TotaiiCMS (Parana): 

Fonte: Criac;ao dos Autores, com base em dados da empresa estudada. 

5. CONSIDERACOES FINAlS 

0 estudo de caso aqui apresentado mostra a real importancia de um 

acompanhamento adequado que as empresas que trabalham neste tipo de 

operagoes com importagoes devem ter principalmente em virtude da diferengas 

tributarias existentes nas legislagoes em vigor. 

Outro detalhe que igualmente deve ser observado e a necessidade de um 

acompanhamento constante sabre as legislagoes existentes, pois apesar das leis 

originais ja nao serem atuais, sofrem constantes atualizagoes. 

Estar bem preparados ou assessorados juridica e fiscalmente por equipes 

competentes podem fazer uma grande diferenga no estilo atual de administragao 

das empresas, que buscam sempre maiores resultados para manutengao dos seus 
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neg6cios. A alta competitividade dos mercados obriga a maximizagao do Iuera seja 

atraves da redugao de custo ou incremento nas vendas e uma correta gestao 

tributaria contribui para que isso seja possivel. 

Observando o processo de importagao da empresa estudada, pode-se 

constatar de que, os procedimentos adotados seguem as legislagoes existentes, ou 

seja, a mesma nao incorre em nenhum risco de passivo fiscal, porem, pode de 

maneira bastante substancial reduzir os seus custos com suas importagoes se os 

processos foram conduzidos pelo estado do Parana, seja atraves do aeroporto 

Afonso Pena ou por urn dos portos existentes, Paranagua ou Antonina. A utilizagao 

do beneficia de base de calculo "zero" utilizada no calculo do ICMS pode significar 

urn incremento na rentabilidade do neg6cio uma maior competitividade de pregos 

perante os consumidores. 

lgualmente importante a isengao do ICMS na entrada, esta o direito de credito 

de parte do impasto que a empresa pode realizar sabre as vendas efetuadas 

conforme preve o texto: "o impasto devera ser pago incorporado ao debito da saida 

subseqOente, podendo o estabelecimento importador escriturar em conta grafica, no 

periodo compreendido a saida, urn credito a 75% do valor devido pela propria". 

Vale salientar, no entanto de que, esta indicagao e adequada para o momenta 

atual do processo, devendo a mesma estar sempre atenta as alteragoes das 

legislagoes em vigor. 
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7. ANEXOS 

7.1 ANEXO I- PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL: INDUSTRIA E SERVICOS E 
LOCA<;AO DE BENS MOVEIS. 

GESTrfO TRJBVTARDi # PLANEJA/lJENTO TRIBU1ARIO 

Partilha do Simples Nacional-lndustria 

Roce~a Bruta em 12 mes€6 
ALIQUOT A 

(em R$} 
IRPJ CSLL COFINS PISiPASEP INSS ICMS IPI 

~te 12o.ooo.oo 4,f:D% 0,00% 0.21% 0,74'l-: 0,00'!! 1,80'li 1,25% 0,50';! 

De 1~.000.01 a 240.000.00 5,97o/o 0,00% 0,36'7l 1,08'l-: 0,00'1€ 2,17'1< 1,86'¥. 0,50o/ 

De 240.000,01 a 360.000,00 7,34% 0.31% 0,31'1! 0,95'l-: 0,23'1f 2.71'11 2,33% 0,50'11 

De 300.000,01 a 480.000.00 8,04% 0,35% 0,35'X 1,04% 0,25% 2.99'71 2,56o/. 0,50~' 

De 480.000,01 a 600.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25~~ 3,02'li 2,58o/. 0,50~" 

De 600.000,01 a 720.000,00 8,78% 0,38% 0,38')( 1,15'3! 0,27% 3,28'li 2,82% 0,50% 

De 7~.000,Q1 a 840.000,00 8,&6% 0,39% 0,39')( 1,16% 0,28'!! 3,30'1< 2,84'¥. 0,50% 

De 840.000,01 a 960.000,00 B.!l!i% 0,39% 0.39'1! 1.17'3! 0,28% 3,35'7. 2,87'¥. 0,50% 

De 900.000,Q1 a 1.000.000,00 9.53% 0,42% 0,42'1! 1.25% 0,30% 3,57'1< 3,07'¥. 0,50% 

De1.080.000.01 a 1.200.000.00 9,62% 0.42% 0,42'7! 1.26'1! 0,30'11 3.62'1: 3,10'¥. 0,50% 

De 1.200.000.01 a 1.320.000.00 10.45% 0,46% 0,46'l! 1.38",{ 0,33% 3Jl4'li 3,38% 0,50% 

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,54% 0.46% 0,46% 1.39'll 0,33% 3,99'll 3.41o/ 0.50'¥ 

De 1.440. 000.01 a ·1.560. 000,00 10,63% 0,47% 0.47% 1,40'll 0.33% 4,01'll 3,45% 0,50"/ 

De 1.560. 000,01 a 1.680. 000.00 10,73% 0.47% 0,47% 1.42'll 0,34% 4,05'11 3,48'¥. 0,50% 

De 1.680. 000.01 a 1.800. 000,00 10,82% 0,48% 0.48% 1.43'll 0.34% 4,08'1< 3,51% 0,50% 

De 1.800. 000.01 a 1.920. 000.00 11.73% 0,52% 0,52% 1.560,.: 0,37% 4.44% 3,82'¥." 0,50% 

De 1.920. 000,01 a 2.040. 000,00 11.82% 0,52% 0,52% 1,57'?: 0,37% 4.49% 3,85~' 0,50o/, 

De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58'?: 0,38% 4,52o/- 3,88'11 0,50'!:' 

De 2.160.000.01 a 2.280.000.00 12,01% 0.53% 0,53'¥. 1,60'?: 0,38% 4,56'1: 3,91"1! 0,50% 

De 2.280.000.01 a 2.400.000,00 12.11% 0,54% 0.54% 1,60% 0,38')( 4,60o/ 3,95'X 0.50% 



GE.f;,'T.40 TKJBl·7ARJA ¢> PL1:VEJAMEIVTO TR111UT.,iHIO 

Partilha do Simples Nacionat- Servi.;os e Locac;ao de 
Bens M6veis 

Receila Bl'llla Ern 12 me&es 
(emR$) 

ALIQUOT A IRPJ CSLL CO FINS PISJPASEP 

AJ9 120.000.00 B,OIJ% O,Ot:m 0,39'1:: 1.19'lf 0,00% 

pe 120.000,01 a 240.000.00 8,21% O,Ot:m 0,54'11 1,62'1! 0,00% 

be 240.000,01 a 360.000,00 10,26% 0.48% 0,43')1 1.43% 0,35% 

De 360.000.01 a 480.000.00 11,31% 0,53% 0,53'* 1.56% 0,36% 

De 480.000.01 a 600.000,00 11.41J% 0.53% 0.5:2~ 1.58'l{ 0,38% 

De 000.000,01 a 720.000,00 12.42% 0.57% 0,57')1 1.73% 0.40% 

De no.ooom a 84o.ooo.oo 12,54% 0.59'% 0.5~ 1.14% 0.42% 

De M0.000,01 a 960.000,00 12.68~· 0.59''};; 0,57')1 1.76'!\ 0.42% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 13,55% 0,63% 0,61'7 1.88% 0.45% 

De1.0B0.000,01 a 1.200.000,00 13,68% 0,63% 0.64'Y. 1,89% 0.45% 

De 1.200. 000.01 a 1.320.000, 00 14,93% 0,600<; 0.69'1: 2,07% 0,50% 

De1.320.000.01 a 1.440.000,00 15,06% 0,600<; 0,6001 2,09% 0,50% 

pe1 .440.000,01 a 1.560.000,00 15,2t:m 0.71% 0,70')1 2,10% 0,50% 

pe 1.500. 000.01 a 1.680.000. 00 15.35% 0.71% 0.70')1 2.13'lf 0.51% 

pe1 .6B0.000,01 a 1.800.000,00 15.48% 0,72% O.i'OK 2.15']( 0,51% 

pe 1 .800. 000,01 a 1.920.000, 00 16,85% 0.78% 0,76'1: 2,34'lf 0,56% 

pe1.920.000.01 a 2.040.000,00 16,98% 0.78% 0,78"!f 2,36'l( 0,56% 

De 2.040.000,Q1 a 2.160.000,00 17,13% 0.80% 0.79'1: 2.37'¥. 0,57% 

De 2.1 00.000,01 a 2.280.000, 00 11,27% 0.80% 0.79'11 2.40% 0,57% 

De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 17.42% 0,81% 0.700' 2.42% 0,57% 

INSB ISS 

2,42% 2.omr 

3,26'1! 2,7001 

4,07% 3,5mr 

4.47% 3.84~ 

4.52% 3,87'1< 

4,92% 4,23~ 

4,97% 4.2~ 

5,03% 4.31'1f 

5,37% 4,61'1! 

5.42% 4.6~ 

5,98% 5,00K 

6,09% 5,00K 

6,19% 5,00K 

6,30'1( 5,00K 

6,40']( s.ocw 

7.41% 5,00'1< 

7,50'l( 5,00K 

7,60% 5,00K 

7,71% 5,000\i 

7,83% 5,00')1 
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GESTAO TRIBUTARIA ¢:J' PLANEJAMEl'llTO TRIBUTARIO 

C.~LCULO DIFERENCIADO PARA DETERMINADOS SERVI<;os 
Algumas as atividades de presta\'aO de servi\'OS tem o cftlculo diterenciado para 

determinaviio do valor mensal a recolher: cumulativamente administra~·Zio e locarlio de imdveis de 
terceiros: academias de datu.;a, de capoeira. de ioga, e de artes marciais; academias de atividades 
fisicas. desportivas, de nata~~ao e esco/as de esportes: elaborm:;clo de programas de computadores, 
incfusirejogos elctr6nicos, desde que desenvolvidos em esrabefecimento do optante: !icenciamento 011 

cessiJo de direito de uso de programas de computarclo: planejamento, confix~·i'w. manuteru,:iJo a 
atualizac;iio de paginas eletronicas desde (JUe realizados em estabe/ecimento do optante. 

CONCEITO DE f'OLHA DE SALARIOS 
Considera-se tolha de salarios incluidos encargos o montante pago, nos doze meses 

anteriores ao do periodo de apura\'ao, a titulo de salarios, retiradas de pr6-labore, acrescidos 
do montante efetivamente recolhido a titulo de contribuivao para a Seguridade Social e pam o 
Fundo de Garantia para o Tempo de Servi9o- FGTS. 

Obs.: Nas aliquotas mencionadas, nao estao inclusos o ISS e o INSS, que deveni ser 
calculado conforme adiante especiflcado. 

• Somar-se-a a aliquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, PIS, CSLL e CO FINS 
apurada na forma acima a parcela correspondente ao ISS pre"ista no Anexo IV. 

• 0 INSS devido pela Pessoa Juridica deve ser recolhid segundo a11. 22 da Lei n". 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

ANEXOI\' 
(An~xo ,. da Lei COIIllllementai' n: 123. de 14 d<• dezembro de 211116) 

I) Seni apurocia ::t reht;fto ( rJ c~Jnfurme abuixo: 
(rl ~" Folha de Saillrios incluldos eLramos \em l2 n--esesl 

ReceilaBnlta t.eml2 mesesJ 

2) ~as hip~o)tC'~s em que { n correstx-'nda aos intcrvalos ~enlesimais da Tabela V-A~ onde ''·.::" signi fica nrnor que, ""'>" significa maior qu~. ··q<-:: '
0 

signific" iguul ou nl:'norque e ·o•z .. signilica maior ou igual que. as aliquot<J5 do S i111ples Nacional relativa:; ao IRPJ. PIS!Pasep. C'SLL 
. C'o11ns e CPP c01respondera.J ao seguinte: 

0.10-"(r) 0.1~-<tr) 0.20-<. (r) 0.25=-{r) fUO=!r) U.3:<~c(r) 

Rcct:1ta Bruta em 12 lllt,'S~;.":l- (ern RSl (r)'·1J, 10 (r) < ll.I:< (I')~ 0.20 (r)<0.25 (r) <0.30 (r)<0.35 
AtC 120.000.00 17.5ou.-;, 15.70°'~ 13}0'% 11.~2% 10.47"-u Q,97f% 

De 1211.000.01 a 240.000.00 17.52°.;, E5.75u:;J 13.90~,1} l2,6U 01~ 12,33°-u 10.72~-;:, 

De 240.li00JJI a 360.000,00 17.55°.{, l5,95~'u l4.20'hJ ll.'J(JO_,~ 11.64% 11.11"'• 
De 360.000.01 a480.000.00 17.95~-~ 16.70% 15.00% l3,70% 13_45~-o 12,00% 

De 4~0.000.01 a 600.000.00 1){.151!'1• I65)5 11'o 15.30% 14.03'!-U 13.5.3'~·(1 12.40% 

De <•JO.UOO,OI a 720.000,00 18.45%-, 17.2m'u 15.40'~-0 14.10':-~ 13.60% l2,6U~'n 

De 720,000.0 I aR40.000.00 I R.ssn1;-, 17.30~0 15,50~-~ 14,11•~, 13,68u'o 12.68(1--'(l 

p.l< R40.000.0I aY60.()(JU,OO 1 t-i,62~t· 17J2%t 15,60~'u l4,f2 1:'iJ 13.69~-0 12,69'% 

De 960.000.01 a l.ORO.OOO.OO 18.71%1 17,4?1!-if 15.70A-! )4,13% 14.0R% 13.08%) 

De I JJ80.!KJO.O I a 1.200. 000.00 IX.86~/o 17,5611-U 15,80'h, 1-+.14''~. j • .f.Q(}U/~ 13.09°/fj 

De I .200.000.0 I a 1.320.000.00 18,96% 17.66% IS.YO'!"(I. I4A-9 1~'o 1-t.45% 13.61% 

De 1.320.(J()O,O I a I .440.000.00 I~.Oo% I 7,7611-~ (€'1.00'~.{, t4,67%t 14,64'}0 13.89% 

De l.440.(J()O.O I a 1.560.000,00 ]9.'6~-;~ 17.96°~ t620% l4,R6% 14.82~o 14,17°. 

De 1560.000.0 I a 1.680.000.00 ]9.56~<-, 18.30°·0 16.50'}6 LA6% 15.lg0 o 14.61% 

De 1.6~0.000.0 I a 1.800. uoo.ou 20.70(J_~~ 19.30°·~ 17.45(% !624~-1. l6,00o_-n 15 • .)2Q~ 

pc 1.800.000.0 I a 1.920.1100,00 21.?0?,-,, 20.0tV!·U 18.20% 16.91 ~--1} 16, 72~-(J 16.32% 

Po 1.920.000.0 I a 2.040.000,00 2J.70°"c, 10.50~-u 18.70'~·0 17AO~tU 17.13~.) lh,R2'-h, 

pc 2.1140.000.01 a 2.160.000.00 J1.20°/;l ?0,90'-!'o 19.10'~-Q I7$0% 17.55rt-~ 17,22~-'o 

De ? .l60Jl00.0 I ''.280.000,00 22.5011
10 21.30~-o 19.50'hl 18 ?01Y;l 17,lJ7~'u 17,44°-~. 

De 2.280.1100.0 I a 2.400.000.00 22.9010.-'~1 21.80'h. 20,DO'~~"fl lg,60% 18.40% 17.f:511:0 

3) Somar-s~-a a aliquota do Simples Nacional rdarivaao IRPJ. PJs··rascp. CSLL Cotitt'- e CPP apurada na forma acimu a parcela 
corrospondenteao ISS prev1sta no Anexo IV. 

In <0.40 
8.80'}-u 

9.10'!'o 

9,58';.;, 

1056'YO 

ll.04% 

11.60%, 

ll,M0:~11'l 

I 1,69~-u 

12.08{)./o 

t2,()tYVo 

12.78(~'(, 

13,15°.-o 

13,5! 0/U 

l4.CJ4% 

l5.0Y~Q 

15,93~o 

t6_:·u.:% 
16.82·~;. 

17.21'};, 

17.60C% 

(r >~040 

8,QQ0{Jr 

XA8% 

9.03% 

9 •. '4% 

10.06% 

10,60% 

10.6R% 

W,69~'n 

ll.Ol':V/i, 

11.09% 

I l.871}•n 

12.?8'~\1 

12,6f:'::;) 
I3.26f~ir, 

14,.;.1)%-, 

15,2~'Y~ 

l6,1ifJ.!,_, 

16.51%. 

16,94(}'., 

17.1 8°tH 
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7.2 ANEXO II- CLASSIFICA<;AO DDOS PRODUTOS SEGUNDO A TIPI 

GEST>fO TlllBV 1ifRIA ¢> P'LANEJAil1ENTO TRIBVT/·i:RJO 

.ALIQUOT AS 
Os produtos sao dassiJi:c:ados de acordo coin a TTPl~ sendo i' denti.Jkados individualmente con] 
8 (oito) digitos. e con1 a correspondente alfqt1ota. 
Trata-se de lUll inlposto se1eti•.to por nao ter unla aliquota lUll Ca,~ lnas \-'~i.ria :s qu.e sao 
detenninadas pela essend alidade de c:ada produto, na forma de politic:a fiscal do Govemo 
Federal. que .nenl sennr:tre e 111Ult0 coerente. Atunlmente lrigem as aliquotas (de 0 a :330~~) 
estabel.ecidas 1u1 tnbela de classifica~iio :tproYada pelo Uecreto no 6.006 de 2006, com 
s uas altera~ne-S posteriores .•. 

ClASSl iFECACAO· DOS PiRODUlOS SIEGUNinJO A TIPI 

SEr:;Ao I 
SECAO II 
SECAO Ill 

SEQAO IV 

SECAO V 
SEQAOVI 

SECAO VII 
SEQAO VIII 

SEC}i.O X 

SEI:)AO XI 
SEQAO XII 

SEr:;Ao XIII 

SEr:;.Ao XIV 

SEQ.AO XV 
SEQAO XVI 

SEQAO XV II 
SEQAO XVIII 

SEQAO XIX 
SEQAO XX 
SECAOXXI 

AN IMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REI NO AN I MAL 
PRODUTOS DO REIN O VEGETAL 
GORDURAS E OLEOS ANit .. 1AIS OU VEGETAIS ; PRODUTOS 
DA SUA DISSOCIACAO; GORDURAS ALIMENT ARES ELABORADAS; 
CERAS DE ORIGEr.,.1 ANIMAL au VEGETAL 
PRODIJTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTARES; BEBIDAS, 
L[QUIDOSALCOOLICOS E VINAGRES; TABACO E SEUS 
SU CEDANEOS rv1ANUFATURADOS 
PRO DUTOS MINERAlS 
PRaDUTOS DAS INDUSTRlAS QUfMICAS OU DAS 
IN DO STR.IAS CON EXAS Cap. 28 a 38 
PLASTICOS E SUAS OBRAS; BORRACHA E SUAS OBRA.S 
PELES, GOURDS, PELETERIA (PELES COI'vl PELO) E OBRAS 
DESTAS r-..1ATERIAS; ARTIGOS DE CORREEIRO OU DE SELEIRO; 
ARTIGOS DE V IAGEM, BOLSAS E AR.TEFATOS SEMELHANTES; 
OBRAS DE TRIPA 
MADEIRA, CARVAO \/EGETAL E OBRAS DE MADEIRA; CORTICA E 
SUAS OBRAS; OBRAS DE ESPARTARIAOU DE CESTARIA 
PASTAS DE MADEIRA au DE OUTRAS MA,TERIAS FIBRaSAS 
CELUUJSICAS; PAPEL OIJ CARTAO PARA RECICU\R 
(DESPERDfCIOS E APARAS); PAPEL OU CARTAO E SUAS OBRAS 

MATERIAS TEXTEIS E SUAS OBRAS 
CALCADaS, CHAPEUS E ARTEF.ATOS DE USO SB.41ELHANTE, 
GUARDA-CHUVAS , GUA.RDA-8018, BENGALAS, CHICOTES E 
SUAS PARTES; PENAS PREPARADAS E SUAS OBRAS; FLORES 

ARTIFI C IAIS; OBRAS DE CABELO 
aBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA OU DE 
MATERIAS SEMELHANTES; PRODUTOS CERAMICOS; 

VIDRO E SUAS OBRAS 
PEROLAS N.ATURAIS OU CIJL Tl\fADAS, PEDRAS PRECIOSAS 
OU SEI\•11PRECIOSAS E SEI\•1ELHANTES, METAlS PRECIOSOS, 

riAETAIS FOLHEADOS OIJ CHAPEADOS (PLAQUE) DE METAlS 
PRECIOSOS, E SLIAS OBRAS; BIJUTERIAS; r~J10EDAS 

ri.o1ETAIS COMUNS E SUAS OBRAS 
MAQU INAS E APARELHOS, EQIJIPAI\•1ENTOS ELETRICOS, E 
SUAS PARTES; APARELHOS DE GRAVACAO OU DE 
REPRODU CAO DE SOM, APARELHOS DE GRAVAQAO OU DE 
REPRODUQAO DE IMAGENS E DE SOM EMTELEVISAO, E SUAS 

PARTES E ACESSORIOS 
MATERIAL DE TRANS PORTE 
INSTRUMENTOS EAPARELHOS DE OPTICA, DE FOTOGRAFIA, 
DE C INEMATOGRAFIA, DE r'o•lEDIDA, DE CONTROLE OIJ DE PRECISAO; 
INSTRU MENTOS E APA RELHOS MEDICO-CIRLJRGICOS; APA.RELHOS 
DE RELOJOARIA; INSTRUt ... •lENTOS MUSICAlS; SIJAS PARTES E 
ACESSORIOS 

ARMAS , MIJNIQOES, SUAS PARTES E AC ESSORIOS 
MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERS OS 
OBJETOS DE ARTE , DE COLEcAO E ANTIGUIDADES 

Cap. ·1 a 5 
Cap. 6 a '14 

Cap. 15 

Cap. 16 a 24 
Cap. 25 a 27 

Cap. 39 e 40 

Cap. 41 a 43 

Cap . 44 a 46 

Cap. 47 a 49 
Cap. 50 a 63 

Cap. 64 a 67 

Cap. 68 a 70 

Cap. 7'1 
Cap. 72 a 83 

Cap. 84 e85 
Cap. 86 a 89 

Cap. 90 a 92 
Cap. 93 
Cap. 94 a 96 
Cap.97 
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7.3 ANEXO Ill-ISS -IMPOSTO SOBRE SERVI<;OS DE QUALQUER NATUREZA 

GES.TA:o .TRlBVT.4RIA ¢;> PL4.lVEJA.JHEl'lTO TR.lBVT.~iRlO 

.1' IUNCIP A.L LEGJ:SLA(.lO 
Federal: Constituj9ao federal. art. 156~ JV. 

Ld Con1pletnentar 56/87 e 100/99 e Decreta-Lei no 406/68 
Emenda Constittwiona] no 37, de 12.06.02 (DOU - 13.06.2002) 
Lei CoiUJJietuentar 11° .116., de 31J)7.2003 (DOl J- 01.08.2003) 

CurUiba: Ld Con~pferrtentar n" 40- :DOJ\1118.12.01. en') 48 de 09.12.2003 

0 Impasto Sabre Servit;os de Qualquer Natureza OSS,t, de competenc.i:a dos 
nmnidpios, tem co.mo fato gerndm~ a prestayfio de se:rvi9os~ por empresas ou profissional 
autonomo, coni ou sem estabeleci.mento fixo relacionados m1 Lis.ta d e :Set·vi-;os. auexa a Lei 
Comp lementlu 11

4'. 116/2003 (Fedend ) e Lei Comai lementna· ul\ 40/2001 (1\'llunicia)al); 
alterada pela LC n''. 48/?003, LC n".52/2:004 e LC n".58/2005. 

lllPOTESE DE lNcm itNCIA 

Hip6tese; de incidenda do hnposto Sobre Ser\llyOS e tnda prestayaO de serVl yO~ 
qualquer que seja sua natureza~ de acordo cmn a lista (") prevista no Anexo t~ 
parte integrante desta leil. ainda que esses n:!.to se constituarn con1o atividade 
prepondera:nte do pregtador." {art 1° da LCm no 48/03). 

C""'! List£l cte Sen~lc;os tlprolY;u{a pela Lei Complenre.ntar Federal n'-' 
116/2003 e acatcula pe{a Lei Complenumtr:u· Afunicipal (Curutba-Pr) n. o 

48/03. 
A citada Usta de Jilerviqos e ta.wltiva, ou seja, .s6 e.stlio obrigados flO 
recolh.imento do ISS os .serviqos nela relacionados. 
ParrJ que os municipios possmn cobn.1r o ISS, devem institul-lo atravi..r;; 
de Lei Ordi11artapr6pria, que podera: adotar todo.s os itens da Lista de 
Serviqos, au m~gutt..'il del@, sendo-lhes protbido i.n'Yerir servlros nfio 
previ:stos na tu.Jrma}ederat 

f*) .L ISTA D.E SERVI<;os. T RIBUT . .lVEIS 

1 - SePlit;os de infonnatica e congenems. 
1.01 - .'"\nalise e desenvoJvimento ck!, sistemas .. 
1.02 - :Prog;ranmvao. 
L.03 - :Processamento de dados e congeneres. 
1.04 - E. labora9ao de progra:nms de cmuputadores~ inclus ive dejogos eletronico.s_ 
1.05 - Lic:enc.imuento ou cessao de direito de LLSo de pmgrmuas de computayao. 
1.06 - .. "\ssessori:a e consultori.a ena infonmitrca. 
1.07 - Suporte tecnic:o em informatica. ind usive instalayao, configurm;ao e. 
manuten~ao de programas de cmnJJu.tac;,ao e bancos de dados . 
1.08- Planeja:mento , confec¥ao, n1anutenyao e atuaHza9ao de paginas eletTonkas. 

2 - Ser.,:i9os de pesquisas e dese1rvobt imento de quaiquer natureza. 
2.01 - Servi.;;os de peogquisas e desen,,.olviinen:to de qU:i:llquet" natureza. 
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3- Servi,;;os prestados mediante locac;ao. cessao de direito de uso e congeneres. 
3.01.- <VET ADO) ~ 
3.02 - Cessao de direito dt~ uso de marcas e de sinais de propaganda. 
3.03- Explom;ao de saloes de festas. centro de convenc;oes. escrit6rios virtuais. -:>tands 
. quadras esportivas. estadlos. gim1sios. audit6tios. casas de espet:iculos, parques de 
diversoes. canchas e congeneres. para reaJizacao de eventos ou neg6cios de qualquer 
natureza. 
3.04 - L(lca~ao. subloca(fao, arrendmnento. dJreito de passagem ou pem1issiio de uso, 
compartilhado ou nao. de ferrovia. rodovia. postes. cabos. dutos e condutos de 
qualquer natureza. 
3.05- Cessilo de andaimes,, palcos, cobetntras t~ outras estmturas de uso tempor.irio .. 

4 - Servic;~s de saltde. assistencia medica e congetlert'K 
4.01 - Medicina e biomedicimL 
4.02 - Amilises cHnicas, patologia, eletriddade medica. radioterapia. quimioterapia, 
ultra-sonograt1a. ressonancfa magnetica, rad.iologia. tomografia e congeneres. 
4.03 - Hospitais. clinicas, laboratories, sanat6rios. manicomios, casas de sa1tde. 
prontos-socorro:s. ambulat6rios e congenet-esc 
4.04- Jnstnum::.~nta~;ao cirttrgica. 
4.05- Acupuntura. 
4.06- Entermagem. inclusive servi~;os auxiliares. 
4.07 - Servic;o:s funnaceutkos. 
4.08 - Terapia ocupacionaL fisioterapia e fonoaudiologia. 
4.09 - Terapias de qualquer especie destinadas ao tratamento fislco, organico e mentaL 
4.10- Nutri9ao. 
4.] 1 - Obstetriciac 
4.12 - Odontologia. 
4.13 - Ort6ptica. 
4.14 - Prbreses sob encomenda. 
4.15 - Psican:ilise. 
4.16 - Psicologia. 
4.17 - Casa:; de repouso e de recuperat;ao. creches, asilos e congeneres. 
4.18 - [nseminac;ao artificial, fertilizm;ao in vitro e congeneres, 
4.19- Ban cos de sangue. Ieite, pele, olfws. O\'ulos, semen e congeneres. 
4.20 - Coleta de sangue,. Ieite. tecidos, sem.en. 6rgaos e materiais biol6g:kos de 

qualquer especie. 
4.21- Unidade de atendimento. assistencia ou tratamento move! e congeneres. 
4.22 - Pianos de medicina de gn1po ou individual e conven.ios para prestaqao de 
assistencia medica. hospitalar, odontologica e congeneres. 
4.23 - Outros pianos de sa(Ide que se cumpram atraves de ser"id,;;os de terceiros 
contratados. credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano 
mediante indicaqao do rio. 

5 - Servi,;;os de medidna e assistencia veterininia e congeneres. 
5.01 - M.edicina veterinariu e z:ootecnia. 
5.02 - Hospitais, clinicas. ambulat6rios, prontos-socorros e congeneres, na area 

vetetim1ria. 
5.03- Laboratories de anidise na area vetetinaria. 
5.04 - lnseminac;ao anifidal, fertilfzayao in vitro e cong:eneres. 
5.05- Ban cos de sangue e de 6rgaos e congeneres. 
5.06 - Coleta de sangue, Ieite. tecidos. seJT!en. 6rg1ios e materiais biol6gicos de 
qualquer especie. 
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5.07 - Un.idade de atendimento. assistencia ou tratamento move! e congeneres. 
5.08 - Guarda. tratamento, amestramento, embelezamento. alojamento e congeneres .. 
5.09 - Pianos de atenditnento e assistencia medico-veterimkia. 

6- Servic;os de cuidados pessoais, estetica, atividades t1sicas e congimeres. 
6.01 - Barbearia, cabeieirel.ros,. manicuros, pediemos e congeneres. 
6.02 - Esteticistas, tratamento de pele. depilac;ao e congeneres. 
6.03 - Banhos, due has, sauna, massagens e congeneres. 
6.04- Ginastica. dan<;:a. espmtes, nata<;ao, artes marciais e demais atividades fisicas .. 
6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congeneres. 

7 - Servi9os relativos a engenharia, arquiteh1ra, geologia. urbanismo, construcao civil, 
manutenc;ao. limpeza. meio amblente. saneamento e congeneres. 

7.01 - Engenharia, agronomia. agrimensltm. arquitetura, geologia, urbanismo. 
paisagismo e congeneres. 
7.02 - Execuc;ao, por administrm;ao. empreitada ou subempreitada. de obras de 
constru9ao civil. hidrtmlka ou eletiica e de mums obras semelhantes, inclusive 
sondagem. perfura\'ao de poc;os, escavm;ao, drenagem e irriga<;ao. te!Taplanagem, 
paviment~u;ao. concretagem e a instalat;;ao e montagem de produtos, pe~as e 
equipam.;.~ntos (exceto o fomecimento de mercadmias produzidas pelo prestador de 
servic;os fom do local da prestac;ao dos servi~os., que fica sujeito ao lCMSl. 
7.03 - Elaboraqao de pianos diretores. estudos de viahilidade, estudos organizadonais 
e outros. relacionados com obms e servic;os de engenhatia; elaborac;ao de anteprojetos. 
projetos b<isicos e projetos executivos para trahalhos de engenharia. 
7.04 - Demolh;ao. 
7.05 - Reparac;ao. conservw.;ao e refonua de edificios. estradas, pontes. pmtos e 
congeneres (exceto o fornecimento de mercadorlas produzidas pelo prestador dos 
servii;OS, fora do local da presta~o dos servi~os. que fica sujeito ao ICMS). 
7.06 - Coloca<;ao e instala9ao de tapetes, carpetes. assoalhos. cortinas. revestimentos 
de parede. vidros, divisorias, placas de gesso e congeneres, com material fomecido 
pelo tomador do sen.i.,:o. 
7.07- Recupera.,:ao. raspagt.~m. polimento e lustracao de pisos e congeneres. 
7.08 - Calnfetat;ao. 
7.09 - Vanic;ao. coleta. remm;ao. incineraqfu.1, tratamento, reciclagem, separac;:ao e 
destinac;iio final de lixo. rejeitos e outros residuos quaisquer. 
7.10 - Limpeza, manuten~ao e conserva~·ao de vias e logradouros publicos. im6veis, 
chamines. pi.scinas, parques,. jardlns e congeneres. 
7.11 - Decoraqao e jardinagem, inclusive corte e poda de itrvores. 
7.12 - Controle e tratameuto de efluentes de qualquer natureza e de agentes ffsicos, 
quimicos e biol6gicos. 
7.13 Dedetizac.ao. desinfecc;ao, desinsetlzaciio. imunizaqao. higien:iza~·ao. 

desratizaqao. pulverizaqa.o e congeneres. 
7.14- (VETADO) 
7.15- (VET ADO) 
7.16- Florestamento, reil.ort"Stamento. semeadura, adubacao e congeneres. 
7.17- Escm:amento. conten~;ao de encostas e serviqos congeneres. 
7.18 - Limpeza e dragagem de 1ios. portos, canais. baias, lagos. lagoas. represas, 
a.:;udes e t'cmgeneres. 
7.19 - A .. companhamento e fiscalizacao d.a execucao de obms de engenh<olria, 

arquitetura e urbanismo. 
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7.20 - Aerofotogramettia (inclusive interpreta~o). cm1ografia. mapeamento. 
levantamentos topogrMicos, batimetricos, geognificos, geodeskos. geo16gkos. 
geofisicos e congeneres, 
7.21 - Pesquisa, perfura~.iio,, cimentat;:ao,, mergulho. peli1lagenL concretm;ao, 
testemunhagem. pescaria, estinmlac;ao e outms servi9os re!adonados com a 
explora<;ao e explotat;:ao de petr6Jeo, gas naturale de outros recursos minerais. 
7.22 - Nuclea~ao e bornbardeamento de mrvens e congeneres. 

8- Servi<;os de educa9iio. ensino, orienta~;ao pedag6gica e educacional, instru~iio, treinamento 
t~ avalia~;ao pessoal de qualquer grau ou natureza. 

8.01 - Em;ino regular pre-escolaL fundamental, medio e supe1ior. 
8.02 - fnstruc;ao, treinamento, orientac;ao pt.~dagogica e educacionaL avalia~ao de 
conheclmentos de qualque1· natureza~ 

9 - Servi~os relativos a hospedagem, turismo, viagcns e congeneres, 
9.01 - 1:-.lospedagem de qualquer natureza em hoteis, apart-service condominiais, flat , 
apart-hotels, hotels residencia, residence-service . suite service , hotelaria maritima, 
moteis. pensoes e congeneres: ocupai;ao por temporada com fornecimento de servh;:o 
{o valor da alimenta.;iio e gm:ieta. quando inclufdo no pre~o da diaria, fica st~jeilo ao 
Impasto Sabre Servio:;os), 
9.02 - Agendamento, organizac;ii:o. promm;ao, lntermediru;ao e execw;iio de programas 
de turismo, passeios, viagens. excursoes, hospedagens e congeneres. 
9.03 - Guias de turismo. 

10- Servi<ros de intermediao:;ao e congeneres. 
10.01 - Agenciamento. corretagem ou intermediat;ao de dlmbio. de seguros, de cartOes 
de credito. de pianos de saude e de pianos de previdencia privada. 
10.01 - Agcnciamento, corretagem ou lntenncdim:;ao de titu.los em geral. valores 
mobiliarios e connatos quaisquer. 
10.03 - ,\gendamento, corretagem ou intennedia~iio de direitos de propriedade 
industriaL m1istica ou l.iterari<L 
10.04 - :\genciamento, corretagem ou intennediac;ao de contratos de arrendamento 
mercantll ( leasin_g ), de franquia ( franchising) e de faturizac;ao (factoring), 
10.05 - /\gencian1ento. corretagem ou lntennediac;lio de bens m6veis ou hnoveis, nao 
almmgidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de 
Bolsas de l\ilercadorias e Futums, por quaisquer meios. 
10.06 - Agenciamento mmitimo. 
10.07- Agenciamento de noticias. 
10.08 - Agenciamento de publicidade e pmpaganda. inclusive o agenciamento de 
veiculac;iio por qualsquer rneios. 
t 0.09 - Representa;;ao de qualquer nantreza, inclusive comercial. 
10.10- Distribui~ao de benl> de terceiros. 

11 - Servi<;:os d<.~ guarda, estaci.onmnento. armazenamento, vigilancia e congeneres. 
11.01 - Guarda e estacionamento de vefculos terrestres automotores, de aeronaves e de 
embarcacoes. 
11.02- Vigilancia. seguram;a ou monitoramento de bens e pessoas. 
11.1B- Escolta, inclusive dt.~ vefculos e cargas, 
11.04 - i\rmazenamento, dep6sito, o::arga. descarga, anunu:l~ao e guarda de bens de 
qualquer esp(>t~ie. 
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12 - Servii;OS de diverse.;.~. Iazer. entretenimento e congeneres. 
12.01 - Espetaculos teatrais. 
12.02- Exi:bit;oes cinematognifkas. 
12.03- Espehiculos circenses. 
12.04- Prog:ramas de audit6rio. 
12.05 - Parques de diversoes. centros de lazer e congeneres. 
12.06 - Boates, taxi-dancing e cong:eneres. 
12.07 -Shows . ballet , danc;a.s, desfiles. bailes, operas. concenos. recitais. festivais e 
congeneres. 
12.08- Feiras, exposi(,'oes, congressos e congeneres. 
12.09 - BHhares. boliches e diversoes eletronicas ou nao. 
12.10 - Corridas e competf<;oes de animals. 
12.11 - Competic;oes esportivas ou de destreza ftsica ou intelectual. com ou sem a 
participat;li.o do espectador. 
12.12 - Execucao de m(isica. 
12.13 - Prodm;ao. mediante ou sem encomenda previa, de eventos. espetaculos, 
entrevis:tas .. shows , ballet . dam;as. desfiles. balles. tearrmL operas. concertos. recitais. 
festiv·ais e congenen."!). 
12.14 - F ornecimento de nn'isica pam ambientes fechados ou nao. mediante 
tnnsmissao por qualquer processo. 
12.15- Desfiles de blocos carnavalescos m1 fok~l6ricos. trios eletricos e cong.?meres. 
12.16 - Exibi~.;ao de fllmes, entrevistas,. nmsicais, espetaculos. show·s . concertos. 
desfiles. operas. competicoes esportivas, de desh-eza inteleerual ou congeneres. 
12.17- Recreacao e aninuwiio, inclusive em testas e eventos de qualquer natureza. 

13- Servi~;os rei ativos a fonografia, fotografia, dnematografia e reprografia. 
13.01 - (VET-\00) 
13.02 - Fonografia ou grava~ao de sons. inclusive tmcagem, dublagem. mixagem e 
congt~n en:!s. 
13.03 - fotogmfia L; ci.nematografia. inclusive revela<;ao. amplia~;ao. c6pia. 
reprodm;:ao. trucagem e congeneres. 
13.04 - Reprografia. microfl!magem e di.gitalizac;:ao. 
13.05 - Composi(,'ao gn'tfica, fotocomposic;a.o, clicheria. zincografia. Htogxafia. 
fotolitografia. 

14- Ser;.dc;os relativos a bens de terceirosc 
14.01 - Lubrificm.;ao, li111peza. lustrac;fto, n:.w1sao. carga e recarga, conserto. 
restaura9ii.o, blindagem. manuteno;;ao e conservm;ao de mitquinas, veiculos, aparelhos. 
equipamentos. motores. clevadores ou de qualquer objeto (exceto pec;a..s e partes 
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 
14.02 - Assistencia tecnica. 
14.03 - Recondicionameuto de motores (exceto pecas e pmtes empregadas. que ficam 
sujeitas ao JCMS). 
14.04- Recauchutag:em ou regenera~;ao de pneus, 

14.05 - Restauracao, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneftciamento. 
Javagem. secagem. tingimento, galvanoplastia, anodizacao. corte, recorte, polimento. 
plasti.ficacao e congeneres, de objetos quarsquer. 
14.06 - lnstala.;ao e montagem de aparelho..s, maquinas e equipamentos. inclusive 
montagem industriaL prestados ao usmilio final, exclusivamente com material por ele 
tbrnecido. 
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14.07- Coloca<;ao de molduras e congeneres~ 
14.08 - Encademac;ao. gnwa<;ao e dourac;iio de Hvros. revistas e congeneres. 
14.09 - .\IJaiataria e cosrura, quando o material for fornecido pelo usu:irio final. exceto 
a\iamento. 
14.10- Tinturaria e lavanderia. 
14.11 - Tapec;aria e reftlmm de estofamentos em geraL 
14.12 - Funi.lmia e lantemagem. 
14.13- Cmpintaria e smTalheria. 

15 - Servic;os relacionados ao setor banc:irio ou financeiro. inclusive aqueles presrados por 
instituicoes fimmcciras autotizadas a funcionar pela Uniao ou por quem de direito" 

15.01 - Adminisn·ac;ao de fundos quaisquer. de cons6rcio. de cartao de cn!dito ou 
debito e congeneres. de cm1elra de clientes, de cheques pre-datados e congeneres. 
15.02- Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente. conta de investimentm: e 
aplicm;a.o e caderneta de poupanc;a. no Paise no exteJior, bem como a manuten~iio das 
refelidas comas ativas e inativm;_ 
15.03 - Loca<;iio e manuten~iio de cofres particulares. de terminais eletronicos. de 
tenninais de atendimento e de bens e equipamentos em gemL 
15.04 - fornecimento ou emissao de atestados em gemL. indusive atestado de 
idoneidade, atestado de capacidade t1nanceira e congeneres. 
15.05 - Cadastn.1. elabora.;;:ao de ficha cadastml, renovac.ao cadastral e congeneres. 
inclusiio ou exdusi'io no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos CCF ou em 
qualsquer outros bancos cadastrais. 
15.06 - Emissao. reemissao e fornecimento de avlsos. comprovantes e documentos em 
geral: abono de 11rmas: coleta e entrega de documentos. bens e valores; comunicac;:ao 
com outra agencia ou com a administra'Yao central; licenciamento eletronico de 
veiculos; transferencia de vefculos: agenciamento t1duciario ou deposit:iJio; devolu<;1io 
de bens em custodia. 
15.07 - Aresso. movimenta.;;:iio .. atendimento e consulta a contns em geraL por 
qualquer meio ou processo. inclusive por telefone. facsimile .. internet e telex. acesso a 
terminals de atendimento. inclusive vinte e quatro horas: aces:m a outro banco e a rede 
compartilhada~ fomecimento de saldo. extrato e demais informm;oes relativas a contas 
em geral. por qualquer meio ou processo_ 
15.08 - Emissao. reemissao,, alteracao. cessao., substitul\'iio. cancelamento e registro de 
contrato d.;.~ credito; estudo, am'tlise e avalia~ao de operm;:oes de cn!dito; emissao. 
concessao, alterm;ao ou contmra~ao de aval. fiam;a. anuencia e congeneres; servh:;os 
relativos a aberrum de credito, para quaisquer fins. 
15.09 - Arrendamento rnt~rcantil f leasing ) de quaisquer bens, inclusive cessao de 
direitos e obriga~'oes. substitui;;ao de garantia, alteraqao. cance.lamento e registm de 
contrato. e demais servi;;os relacionados ao arrendamento mercantil (leasing ). 
15.10- Servi;;os relacionados a cobmn.;;:as, receblmentos ou pagamentos em geral, de 
tihdos qu.nisquer. de contas ou cames, de cii.mbio., de tributos e por conta de terceiros, 
inclusiVe OS efe!uados por meio eletronko, automatico OLI por maqUillHS de 
atendimento: fomecimento de posh,::'i.o de cobran(.;a. recebimento ou pagamento; 
emissao de carnes, fichas de compensa<;ao, impressos e documentos em geral. 
15.11 - Devolu~ao de titulos. protesto de tftulos. sustac;ao de protesto, manutem;ao de 
titulos, reapresenta<;:'i.o de titulos, e demais servh;os a eles relacionados. 
15.12- CustOdia em geral., inclusive de titulos .;.~ valores mobiHfuios. 
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15.13 - Servh;os relacionados a opera~oes de cambio em geral. edicao. alterat.;ao, 
prorrog:.a<;ii.o, cancelamento e baixa de contrato de cfunbio:. emissao de reglstro de 
exportao;ao ou de credito: cobmm;a ou deposito no exterior: emissao, fomecimento e 
cancelamento de cheques de viagem: fomecimento, n·ansferencia, cancelamento e 
demais servlcos relatives a cmta de credito de impmta~;iio. exportacao e gamntias 
recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operar;oe-s de 
cambio. 
15.14 - fomecimento. emissao. reemissao, renovm;ao e manutem;ao de cartao 
magnetico. cartao de credito .. cartao de debito, cartao salfuio e congeneres. 
15.15- Compensa<;ao de cheques e titulos quaisquec. servio;os relacionados a deposito, 
inclusive deposito identificado, a saque de comas qMisquer. por qualquer meio ou 
processo, inclusive em tenninais eletronic.os e de atendimento. 
15.16 - Emissao. reemissao. Iiquida!;aO, alterac;ao, cancelamento e baixa de arden;; de 
pagamento. ordens de credito e similares, por qualquer meio ou processo; seiYi~;os 
relacionados i:l transferencia de valores, dados, fundos. pagamentos e similares, 
inclusive (mtre contas em geral. 

15.17 - Emissao. fomecimento, devolw;ao. sustac;ao, cancelamento e oposi~;ao de 
cheques quaisquer, avulso ou por talao. 
15.18- Servit:;os relacionados a credito imobi!Uu:io. avalia~;ao e vistoria de imovel ou 
obra. analise tecnica e juridica, emissiio, reemissao. alterm;ao, transferencia e 
renegocia~;ao de contrato, cmissao e reemissao do termo de quita\'ao e demais servh;os 
relacionados a credito imobiliarh 

16- Servicos de trans porte de natureza municipaL 
16.01 - Servi~·os de transporte de natureza municipaL 

17- Servi9os de apoio tecnico, admin.istrativo.jutidico. cont.ibil, comercial e congeneres. 
17.01 - Assessoria au consultoria de qualquer natureza. nao contida em outms itens 
desta lista; am'ilise. exmne. pesquisa. coleta, complla9ao e fornedmento de dados e 
informa9L'Jt$ de qualquer natureza. inclusive cadastro e similares. 
17.02- Datllogrnfia. digitavao. estenogrnfia. expediente. secretaria em geral. resposta 
audivel. .nedao.;ao. edi~ao. interpreta~;ao. revisao, traduqao. apoio e infra-estrutun1 
administrativa e congeneres. 
17.03 - I)lanqjmnento .. coordenaqao, programm;:ao ou organiza<.;ao tecnica. financdra 
ou administrativa. 
17.04- Recrutamento. agcmciamento. sele~~ao e coloca9ao de mao-de-obra. 
17.05 - Fornecimento de mao-de-obra, mesmo em caniter temponirio, inclusive de 
o;>mpregados ou trabalhadores. avulsos ou porarios. contratados pelo prestador de 
servi<;o. 
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoqao de vendas, planejamento de 
campanhas ou sistemas de publicidade, clabora~ao de desenhos, textos e demais 
materials publi.citaxios. 
17.07- (VET-\DOl 
17.08- Franquia { franchising). 
17.09 - Peticias. laudos, exames tecnicos e am1lises tecnicas. 
17.10- Planejamento, organiza~ao e administravfio de feiras. exposiifoe<s, congJessos e 
com~eneres. 

17.ll - Organiza((i'io de festas e recept,:oes: bufe (exceto o fornecimento de alimenta~ao 
e bebidas, que fica sujeito ao IC1viS ). 
17.12- Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros. 
17. U- Leilao e congeneres. 
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17.14- Advocacia. 
17.15- ;\rbitragem de qualquer ~!specie, inclusive juridica. 
17.16 - Auditoria. 
17.17- Am11ise de Organizac.ao e 1\,h!todos. 
17.18- Attuiria e calculos t-ecnkos de qualqui!r natureza. 
17.19- Contabilidade. inclusive servi~;as tecnicos e auxiliares. 
17.20 - Consultoria e assessoria economic a ou fimmceira. 
17.21 - Estalfstica. 
17.22 - Cobran~a em geral. 
17.2J - Assessoria. analise, avalia~ao. atendimento, consulta. cadastro. selec.ao. 
gerenciamento de informm;:oes. administra.yao de c.~ontas a receber ou a pagar e em 
geral. relacionados a opercu:;oes de faturizac.ao ( factoring). 
17.24- .1\presentm;ao de palestras, conferencias, semimitios e congeneres. 

18 - Servic.os de regulm;ao de sinlstros vinculados a contratos de seguros: inspec.ao e 
avalia-;ao de riscos para cobertura de contratos de seguros: prevenc.ao e gerencia de r.iscos 
st~guniveis e cong6neres. 

18.01 - s~~rvil;os de regula.:;:ao de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspe~;ao 
e avaHw;ao de riscos para cobertura de contratos de segums; prevem;ao e gerencia de 
1iscos segunt veis e congeneres. 

19 - Servi;;:os de distribui~;ao e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, 
atividade prevista na Lei Complemcntar Federal n~ 116, de J I de julho de 2003. canoes. pules 
ou cupons de apostas, sorteios. prenrios., inclusive os decorrentes de titulos de capitalizaL;ao e 
congeneres. 

19.01 - Servi;;:os de distribui<;1io e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, 
bingos. ativi.dade prevista na Lei Complementar federal n'' J 16. de 31 de julho de 
2003. cartoes, pules ou cupom; de apostas. sorteios, premios, inclusive os decorrentes 
de titulos de capitaliza<;ao e wngeneres. 

20 - Serv[;;:os ponwiiios. aemporm.'lrios. ferroportm'trios,, de terminals rodovlarios. ferroviarios 
e metrovi<irios. 

20.01 - Servi-;os portwirios, fen:opmtwi.rios, utiliza~;ao de porto, movimenta~;ao de 
passageiros. reboque de embarca~Cit.'S. rebocador escoteiro, atraca\ao, desatraca~;ao. 
servh;os de praticagem. capatazia. armazenagem de qualquer natureza. servi;;:os 
acessonos. movimentaGao de mercadorias, servi\os de apoio maritima, de 
movimenta<;ao ao largo. servi~;os de armadores. estiva, conferencia, logistica e 
congeneres. 

20.02 - Servi<;os aeroportuarios. utilizm;ao de aeroporto, movimentw;ao de 
passageiros, mmazenagem de qualquer natureza.. capatazia, movimentac.ao de 
aeronaves .. servl~;os de apoio aeroportu{trios, servi(fos acess6rios. movimenta~;ao de 
mercadorias, logfstica e congeneres. 

20.03 - Ser .. li~;os de rem1inais rodoviarios. ferroviari.os. metroviitrios. movimenta<;ao de 
passageims, mercadorias. i.ndusive suas opera\oes, logistica e congeneres. 

21 - Servi-;os de registros publicos, cartor::l.rios e notariais .. 
21.01 - St~rYi\OS de registros pttblicos. cartor<:lrios e notariais. 
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22 - Servi~;os de explora~ao de rodovta. 
22.01- Servi.;;os de explom~iio de rodovia mediante cobram;a de pret;o ou pedagio dos 
usuanos. envolvendo execuqao de servh;:os de conserva~ao. manutenc;ao. 
melhoramentos para adequa<;iio de capaddade e seguran~a de transite. opcnu;ao. 
monitora.;;ao, assistencia am; uswirios e outms servi~.;os definidos em contratos. atos de 
concessao ou de permissao ou em normas oficiais. 

23- Servi.;;os de programac;ao e comunicar,;ao visual. desenho industrial e congeneres. 
23.01 - Servi.;;os de progran1a~ao e comtmka~;ao visual, desenho industrial e 
cong~neres. 

24 - Serviqos de chaveiros. confec4;ao de carimbos, placas. sinalizar;ao visual, banners .. 
adesivos e cong~~neres. 

24.01 - Servii;OS de chaveims, confec<;ao de carimbos, piacas, sinaliza\i'io visual, 
banners, adesivos e congeneres. 

25- Ser;ri~os funerarios. 
25.01 - Funerais. inclusive fomecimento de caixao. uma ou esquifes: aluguel de 
capela: transp011e do coqw cadaverlco; focnecimento de flares, coroas e outms 
paramentos:. desembarac;o de certidao de 6bito~ fomecimento de veu. essa e outms 
admnm;; embalsamento, embelezamento. conservai;ao ou restaumc,ao de cadaveres. 
25.02 - Crema9ao de corpos e partes de corpos cadaveric as. 
25.03 - Pianos Oll convenio fi.menirios. 
25.04- l'vlanuten9iio e conservaqito de jazigos e cemiterios. 

26 - Serviqos de coleta. remessa ou entrega de com:spondencias. documentos, objetos. bens 
ou val ores. inclusive pelos correios e suas agendas IJ·anqueadas: comrier e congeneres. 

26.01 - Serviqos de coleta, remessa ou entrega de correspondencias. documentos, 
objetos. bens ou valores. incl.usive pelos correlos e suas agencias franqueadas; courtier 
e congeneres. 

27- Senri~;os de assistcncia sociaL 
27.01 - Servi.;os de assistencia social. 

28- Servi~os de avalia~;ao de bens e servi~os de qualquer natureza. 
28.01 - Servi9os de avaliac.ao de bens e servi<;os de qualquer natureza. 

29- Servio;;os de biblioteconomia. 
29.01 - Servi\·os de biblioteconomia. 

JO- Servic.os de biologia, biotecnotogta e quimica. 
30.01 - Servit;:os de biologia, biotecnologia e quimica. 

31 - Serviqos tecnicos em editicm;oes, eletr6nica. eletrotecnica. mt>canica, telecomunicac.oes e 
congeneres. 

31.01 - Servi~os tecnicos em edificac.oes, eletronica. eletrotecnica, mecanlca, 
telecmmmica~:;oes e congeneres. 

32 - Servic.os de desenhos tecnicos. 
32.01 - Servi(,'os de desenhos tecnlcos. 

33- Servi.;;os de desembarao;;o aduaneiro, comissarios, despachantes e congeneres. 
33.01 - Sen~qos de desembara.i;O aduaneiro, comissados. despachantes e congeneres. 

34- Servi<;os de investigaqoes particulares. detetive-s e congeneres. 
34.01 - Servi~;os de investiga~;oes particulares, detetives e congeneres. 

35- Servi~os de reportagem, assessoria de imprensa,jomalismo e relm;;oes pl!blicas. 
35.01 - Servic.-os de reportagem. assessoria de imprensa. jornalismo e relavoes 
pt.'iblicas. 

36- Servi<;os de meteorologia. 
36.01 - Servi~;os de meteorologia. 
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37- Servi(os de artistas, atletas.. modelos e manequins. 
37.01 - Servi\OS de artistas. atletas, modelos e manequins . 

• ~8- Servi~os de museologia. 
38.01 - Servi\OS de museologia. 

39- Servii;OS de ourivesaria e Japida<;ao. 
39.01 - Servii;os de ouri Vt"l>atia e I apida~ao (quando o matetial for fornecido pelo 
tomador do serviqo). 

40- Servi~;os relativos a obras de arte sob encomenda. 
40.01 - Obras de arte sob encomenda. 

0 ISS NAO INCIDE SOBRE: 
, as exporta((oes de servi~'OS para o exterior do Pais; 
, a prestm;lio de servh,;os em re!ayao de emprego, dos trabalhadnres avulsos. dos 

diretores e membros de conseiho consultivn ou de conselho t1scal de sociedades e 
funda~~oes. bem como dos s6cios-gerentes e dos gerentes-delegados: 

, o valor intem1ediado no mercado de titulos oe valores mobiliarios. o valor dos 
depositos bancitrios. o ptinclpaL juros e acn!sdmos morat6Jios relativos a operaqoes 
de cntdito realizadas par institui~oes financeiras. 

BASE DE CALCULO 
A base de calculo do lSS. quando apurado por aplica!;ii:O de aliquotas sobre 

detenninada i.rnporlanc ia. e o valor cobrado pelos serv·i<;os prestados. 
Niio se incluem na base de dlculo do ISS o valor dos n1ateriais fornecidos pelo 

prestador dos sen'i([OS previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de servb;os anexa a Lei 
Complements r 116/200.~. 

CONTRIBlll.!'\lTE 
Contribuinte eo prestador do se1vi<.;o. (Art. 5" da LC 116/2003) 
0 contribuinte do ISS e st~mpre o prestador do ser..,ic;o relacionado na lista de servic;o. 
No caso do prestador do servic;o, nlio ser inscrito no ISS, cabe a fonte pagadora 
e;tet1wr a retem;iio e recolher o tributo. 

RESPONS.h'EL 
0 responslivel e o sujeito passi,,.o que, t>stando vinculado ao fato imponi·vel da 

obrigaqao tribut:iria, mesmo nao sendo conttibuinte, esteja obrigado ao pag,am~nto do impasto 
devido por aquele. 

Os Munici.pios e o Distrito FederaL mediante lei. poderao atribuir de modo expres1;o a 
responsabi lidade pelo credito tri.hutario a terceira pessoa, vinculada ao fino g,erador da 
respectiva obrigm;ao, excluindo a responsabilidade do contribuinte em atribuindo a este em 
carciter supl.etivo do cumptimento total ou parcial da retelida obriga~;iio, inclusive no que se 
refere a multa e am; acrescimos legais. Os responsaveis estao obtigados ao recolhlmento 
integral do impasto devido, multa e acrescimos Iegais. independentemente de ter sido 
etetuada sua reten~ao na fonte. 
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Siio ainda respo nsaveis: 
,. 0 tomildor ou intermediario de servi\;o proveniente do extetior do Pais ou cuja 

prestai;iio se tenha iniciado no exterior do Pais; 
, A pessoa juridica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou !ntermedi:iria dos servi<;os 

descritos nos subiten.s 3.05. 7.02, 7.04. 7J)5, 7.09, 7.10. 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 
7.19,11.02, 17.05 e 17.10 da lista de sen'h;os. 

SmJSTITUI<;llo T RIBlfT A.ruA 
A substituic;:ao tributaria e a atlibui<;ao de modo expresso a responsabilidade pelo 

credito tributario a terceira pessoa (tomadora ou intermedhiria do servlo;:o), vinculada ao fato 
gerador da respectiva obliga<;ao. excluindo a responsabilidade do contribuinte (prestador do 
servic;:o ). Os responsaveis esU'lo obrigados ao recolhimeuto integral do impasto devido e .. 
quando tor o caso, de multa e acrescimos legais. lndependente de ter sido etetuada a sua 
retem,'ao na fonte_ 

PRINCIPAL REGULA!\IENTA<;:: . .\0 DO l\1UNIC(PIO DE CURJTIBA 

LEI COMPLEivlENTAR W 48 .. de 09 de dezembro de 2003_ 
Art. 14. Fica acrescido ,'t Lei Complementar 11° 40, de 18 de dezembro de 200 L o alt. 8"-A, 

com a segui nte reda~;ao: 
''A11. 8''-A. Sao responsaveis, na qualidade de substitutos tribut<irios: 
I -- o tomador ou .intermedia.rio do servico proveniente do exterior do pais 01.1 ct~ia 
presta.;;ao tenha se inici~ldo no exterior do pais:. 
II - a pessoa juridica de direito privru:la, ainda que imune ou i.senta, tomadora ou 
i ntermedi:hia dos servicos descritos nos subitens 3 .05, 7.02, 7 .04. 7.05, 7.09, 7 .l 0, 7J 2, 
7 .. 16. 7.17. 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista de ser'l-icos an ex a. 

Panigrafo unico. Os responsaveis de que trata este mtigo t>stiio obrigados ao 
recolhimento integral do imposto devido e, quando for o caso. de multa e 
acre-:>cimos legais. independentemente de ter sido efetuada a sua retem;ao na 
tbnre. 

A Substituic;:iio Tributinia esta prevista na Lei Complementar Fedeml 116. de J I de 
julho de 2003, e foi incorporada a Legislm;:ao Jvtunicipal por meio da Lei Complementar 
Municipal 48, de dezembro de 2003. Com ela o tomador de servi~o. a pessoa juridicn de 
direito privado, ainda que imune ou isenta, esta obrigada a reter o valor do tributo que serii 
recolhido aos cofres do 1vtunidpio dentro dos pmzos legais, sob pena d~:~ ser responsabilizado 
pelo encargo tri.but<'trio. 

A seguir os subitens da lista de sen·i(,!OS a serem co1u.iderados: 

3.05 (Cessao de andaimes. palcos, cobertums e outras estruturas de uso temporario), 

7.02 (Execu~ao, por administrar;:ao, empreitada ou subempreitada de obras de constru~,;ao 
civiL hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem. perfurac.ao de 
po.;;os. escava~oes. drenagem e irrlgru;ao. teiTa:planagem. pavimenta~ao, concretagem e a 
instala17ao e montagem de produtos, pec.as e equipamentos !exceto o fornecimento de 
mercadmias produzidas pelo prestador de servi~os fora do local da prestac;ao dos servi~;os, 
que fica sujeito ao JC[I.,fS ), 
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7.4 ANEXO IV- TARIFA EXTERNA COMUM 

TARIFA EXTERNA CO MUM 
BRASIL 

POSI(:AO DA NCM EM 01/07/2010 
(Atualizada ate a Resolu~ao CAMEX No 47, de 24/06/2010) 

CONTEUDO 

Notas. 

Titulos de Se96es e Capitulos 
Abreviaturas e Simbolos 
Regras Gerais para Interpreta<;:1io do Sistema Harmonizado 
Regras Gerais Complementares 
Regra de Tributa<;:1io para Produtos do Setor Aeromiutico 
Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) e Regime Tarifario Comum 
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•!• Na Nomenclatura, as expressoes que figuram entre parentesis seguidas de urn asterisco, sao termos equivalentes as expressoes 
utilizadas em outros paises fora do ambito do MERCOSUL. 

BK Na Nomenclatura, esta sigla identifica as mercadorias definidas como Bens de Capital. 

BIT Na Nomenclatura, esta sigla identifica as mercadorias defmidas como Bens de Informatica e Telecomunica<;:oes. 

SUMARIO 

SE(:AO I 
ANIMAlS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 

Notas de Se<;:1io. 

Capitulos: 
I Animais vivos. 
2 Cames e miudezas, comestiveis. 
3 Peixes e crustaceos, moluscos e os outros invertebrados aquaticos. 
4 Leite e Iaticinios; ovos de aves; mel natural; produtos comestiveis de origem animal, n1io especificados nem compreendidos em 

outros Capitulos. 
5 Outros produtos de origem animal, n1io especificados nem compreendidos em outros Capitulos. 

Nota de Se91io. 

Capitulos: 
6 Plantas vivas e produtos de floricultura. 

SE(:AO II 
PRODUTOS DO REINO VEGETAL 

7 Produtos horticolas, plantas, raizes e tuberculos, comestiveis. 
8 Frutas; cascas de citricos e de meloes. 
9 Cafe, cha, mate e especiarias. 
10 Cereais. 
II Produtos da industria de moagem; malte; amidos e feculas; inulina; gluten de trigo. 
12 Sementes e frutos oleaginosos; gr1ios, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens. 
13 Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais. 
14 Materias para entran<;:ar e outros produtos de origem vegetal, n1io especificados nem compreendidos em outros Capitulos. 

Capitulo: 
15 

SE(:AO III 
GORDURAS E OLEOS ANIMAlS OU VEGETAIS; PRODUTOS DA SUA DISSOCIA(:AO; 

GORDURAS ALIMENT ARES ELABORADAS; CERAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL 

Gorduras e oleos animais ou vegetais; produtos da sua dissocia91io; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou 
vegetal. 

SE(:AOIV 
PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENT ARES; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOOLICOS E VINAGRES; 

TABACO E SEUS SUCEDANEOS MANUFATURADOS 

Nota de Se<;:1io. 

Capitulos: 
16 Prepara<;:5es de came, de peixes ou de crustaceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquaticos. 
17 A<;:ucares e produtos de confeitaria. 



18 Cacau e suas prepara96es. 
19 Prepara96es a base de cereais, farinhas, amidos, feculas ou de Ieite; produtos de pastel aria. 
20 Prepara96es de produtos horticolas, de frutas ou de outras partes de plantas. 
21 Prepara96es alimenticias diversas. 
22 Bebidas, liquidos alcoolicos e vinagres. 
23 Residuos e desperdicios das industrias alimentares; alimentos preparados para animais. 
24 Tabaco e seus sucedilneos manufaturados. 

Borracha e suas obras 
Notas. 

Capitulo 40 
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1.- Ressalvadas as disposi96es em contnll"io, a denomina9iio borracha abrange, na Nomenclatura, os produtos seguintes, mesmo 
vulcanizados ou endurecidos, ainda que regenerados: borracha natural, balata, guta-percha, guaiule, chicle e gomas naturais analogas, 
borracha sintetica e borracha artificial derivada dos oleos. 

2.-0 presente Capitulo nao compreende: 

a) os produtos da Se9iio XI (materias texteis e suas obras); 
b) os cal9ados e suas partes, do Capitulo 64; 
c) os chapeus e artefatos de uso semelhante, e suas partes, incluidas as toucas de banho, do Capitulo 65; 
d) as partes de borracha endurecida, para maquinas e aparelhos meciinicos ou eletricos, bern como todos os objetos ou partes de objetos de 
borracha endurecida, para usos eletrotecnicos, da Se9iio XVI; 
e) os artefatos dos Capitulos 90, 92, 94 ou 96; 
f) os artefatos do Capitulo 95, exceto as luvas, mitenes e semelhantes, de esporte e os artigos indicados nas posi96es 40.11 a 40.13. 

3.- Nas posi9oes 40.01 a 40.03 e 40.05, a expressaofarmas primarias aplica-se apenas as seguintes formas: 

a) liquidos e pastas (incluidos o latex, mesmo pre-vulcanizado, e outras dispersoes e solu9oes); 
b) blocos irregulares, peda9os, fardos, pos, grilnulos, migalhas e massas nao coerentes semelhantes. 

4.- Na Nota I do presente Capitulo e no texto da posi9iio 40.02, a denomina9ii0 borracha sintetica aplica-se: 

a) as materias sinteticas nao saturadas que possam transformar-se irreversivelmente, por vulcaniza9ii0 pelo enxofre, em substilncias nao 
termoph'!sticas, as quais, a uma temperatura compreendida entre l8°C e 29°C, possam, sem se romper, sofrer uma distensao de tres vezes o 
seu comprimento primitivo e que, depois de terem sofrido uma distensao de duas vezes o seu comprimento primitivo, voltem, em menos de 5 
minutos, a medir, no maximo, uma vez e meia o seu comprimento primitivo. Para a realiza9iio deste ensaio, permite-se a adi9iio de 
substilncias necessarias a retifica9ii0, tais como ativadores ou aceleradores de vulcaniza9iio; tambem se admite a presen9a de materias 
indicadas na Nota 5 B), 2° e 3°. No entanto, niio e admitida a presen9a de quaisquer substilncias nao necessarias a retifica9iio, tais como 
diluentes, plastificantes e materias de carga; 
b) aos tioplasticos (TM); 
c) a borracha natural modificada por mistura ou por enxerto com plasticos, a borracha natural despolimerizada, as misturas de materias 
sinteticas nao saturadas e de altos polimeros sinteticos saturados, desde que estes produtos satisfa9am aos requisitos referentes a 
vulcaniza9iio, distensao e remanencia, fixados na alinea a) acima. 

5.- A) As posi9oes 40.01 e 40.02 niio compreendem as borrachas ou misturas de borrachas, adicionadas, antes ou apos a coagula9iio, de: 

I 0 ) aceleradores, retard adores, ativadores ou outros agentes de vulcaniza9iio ( exceto os adicionados para a prepara9iio do latex pre
vulcanizado); 
2°) pigmentos ou outras materias corantes, exceto os simplesmente destinados a facilitar a sua identifica9iio; 
3°) plastificantes ou diluentes (exceto oleos minerais no caso das borrachas distendidas por oleos), materias de carga, inertes ou ativas, 
solventes orgilnicos ou quaisquer outras substilncias, exceto as admitidas pela alinea B) abaixo; 

B) As borrachas e misturas de borrachas contendo as substancias indicadas a seguir permanecem classificadas nas posi~oes 40.01 ou 40.02, 
conforme o caso, desde que essas borrachas e misturas de borrachas conservem as caracteristicas essen cia is de materia em bruto: 

I 0 ) emulsificantes e agentes anticoagulantes; 
2°) pequenas quantidades de produtos de decomposi9ii0 dos emulsificantes; 
3°) agentes termossensiveis (utilizados, em geral, para obter latices termossensiveis), agentes de superficie cationicos (utilizados, em geral, 
para obter latices eletropositivos), antioxidantes, coagulantes, agentes desagregadores, agentes anticongelantes, agentes peptizantes, 
conservadores, estabilizantes, agentes de controle da viscosidade e outros aditivos especiais analogos, em quantidades muito reduzidas. 

6.- Na acep9iio da posi9iio 40.04, consideram-se desperdicios, residuos e aparas os provenientes da fabrica9iio ou do trabalho da borracha e 
as obras de borracha definitivamente inutilizadas como tais, devido a cortes, desgaste ou outros motivos. 

7.- Os fios nus de borracha vulcanizada, de qualquer perfil, cuja maior dimensao da se<;iio transversal seja superior a 5mm, incluem-se na 
posi9iio 40.08. 

8.- A posi9iio 40.10 compreende as correias transportadoras ou de transmissiio, de tecido impregnado, revestido ou recoberto de borracha ou 
estratificado com essa materia, bern como as fabricadas com fios ou cordeis de materias texteis, impregnados, revestidos, recobertos ou 
embainhados de borracha. 

9.- Na acep9iio das posi<;oes 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 e 40.08, consideram-se chapas, folhas e tiras apenas as chapas, folhas e tiras, bern 
como os blocos de forma regular, niio recortados ou simplesmente cortados em forma quadrada ou retangular (mesmo que esta opera9iio lhes 
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de a caracteristica de artigos prontos para o uso ), des de que nao tenham sofrido outra operayao, senao urn simples trabalho it superficie 
(impressao ou outro ). 

Na acepyao da posi(,:ao 40.08, os termos peifis e varetas aplicam-se apenas a estes produtos, mesmo cortados em comprimentos 
determinados, desde que nao tenham sofrido outra operayao, senao urn simples trabalho it superficie. 



4009.12 
4009.12.10 
4009.12.90 
4009.2 
4009.21 
40092110 
4009.21.90 
4009.22 
4009.22.10 
4009.22.90 
4009.3 
4009 ... 00 
4009. 
4009.32.10 
4009.32.90 
4009.4 
4009.4100 
4009.42 
4009.42.10 
4009.42.90 

~-Com acess6rios 
:om uma pressiio de ruptura superior ouigual a 17,3MPa 

Putros 
; apenas com metal ou associados de outra forma apenas com metal: 

~-Sem acess6rios 
[om uma pressiio de ruptura superior ou igual a 17,3MPa 
Outros 
e-Com acess6rios 
Com uma pressiio de ruptura superior ou igual a ,3MPa 
putros 

; apenas com materias texteis ou associados de outra forma apenas com materias texteis: 
~-Sem acess6rios 
e-Com acess6rios 
Com uma pressiio de ruptura superior ou igual a 17, !MPa 
Outros 
"Refncr,rlo, com outras materias ou associados de outra forma com outras materias: 
~:Sem acess6rios 
~-Com acess6rios 
:om uma pressiio de ruptura superior ou igual a ,3MPa 

putros 
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