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cÂNr RA MUIII':IPAL DE CASCAVEL

llecôbido em
a

Protocolo

.\ (lârnarr \{unicrpal tle Cascarel, Estado do l)araná, apror,a:

Art. l" Ilsta lei acrcscenta o Inciso Yll---\ ao art. 1(r7 du Lei ( )omplclrrentar n" l, cle 2(X)[ t;uc
passa:r rigorar com a seguinte rcdação:

"lrt. 167......................."

"\Íll Á. - Quando a agência de propaganda e pubhcrdade, subitem 17.06 e 10.08 cla üsta de

serviç<.rs, inclur cm suÀ nota fiscal o valor cla vciculaçào dc matérin pul>licitária, é pcrmitrda a

deduçào deste valor pata fins de apuraçào da basc de cálculo tlesdc que comptt>vado cotn a 1"

r.ia da nota fiscal fornecida pelo prestador, dcr4damente contabilizada corno clespcsa.

Ârt. 2" F.sta lei complcmentaÍ entra em vrgor a parü do ano subsequente â sun publicação
oficial.

I i o que Requer. Sala das Sessôcs.

Cascavel,5 de noveml>ro dc 201u.

\rcrea

Justificacàcr

À proposta legislativa que apresento tem a finaüdade de cordgir um gÍâvc equír,oco

cometido quando da aprovaçào da Lei Complcmentat n" 95, dc 2017 que alterou o Cótligo Tributário
IÍunicipal tirando uma garantia quc as agências de publicidades tinham com alguns seniços que eÍam
presta<los, oncle podedam decluzir o r.alor das alíquotas clo ISSQN, acerca de seniços de veiculaçào dc
maténas publicitárias, para fins dc apuracào da basc de calculo.

Com a revogação do Inciso \iIIi do art. 167 pcla Lei Complemeotar n" 95, dc 2017,

cstârá havend() um prejuízo às agências dc pubücidadcs, pois, será sen'íços ptcstados quc nào tcrào
mais a cleduçào do valot, o que poderá ocasionar problcmas administrativos c financeiros para as

agências, ler.ando a possívcis mcdidas tabalhistas, com() por esemplo, dcmissào em mâssa e mudança
pârâ ouüas cidadcs quc proporcionam esses beneficios.

Posto isto, espcro, pois, c()ntâr com a apror.ação pelos Nobrcs Parcs a este simples,
mas importante projeto de lcí, quc podetá garanú a tnanutencào de vários cmptl:gos e rle permanência
cle empresas em nossa cidacle.
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Ofício l" 48 cle 2019 - Cab, Vcr. SR

Cascavel, 29 de julho de 2019

.r\o Senhor
Ditetor Legislativo
lvÍádo Galavoti
Cascavel - Paraná

Àssunto: Inclusão de nor.a Mensagcm de Lci ao Projcto de Lei Complementar n" 7, dc
2018, que âcrescenta dispositir.os a Lei Complemcntar n' 1, de 2001 (Código Tributário
À,{unicipal).

Senhor I)iretor.

1. Soücito a inclusào de nova ÀÍensagcm de Lei, ern anexo a este ofício, ao Projctc>

de Lei Complementar n" 7, de 2018, de minha autoria, que âcrescentâ drspositivos à Lci
CornpleÍnentâr n" 1, de 2001 (Código Tributário Municipal).

Respeitosamentc;
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MENSAGEM DE LEI

Tendo em fista algumas dúvidas suscitadas por padamentates e as assessorias dos nobres

h,dis clesta Casa de Leis, técnicos do Fisco Municipal e sociedade civil em geral, se fez necessário a

confecção de uma Mensagem de Lei que esmiuçasse a matóÍj.t lcgrslatir-a em tela. Portanto, scguc

abaixo motivos bastante contundentes, expücitanclo as razões desta ptoposta de altetaçãn em nossr.r

Código Ttibutário.

O imposto Sobre Seniços de Qualquer Naureza é assegumdo pelo inciso III, do att. 156,

da nossa Carta N{agna, regulado pelo Decreto-l,ei n" 406, de 31 de dezembro de 1968, pela Lei

Complementar n" 116, de 31 de lulho de 2003 e por oosso Código Tributário Ir'Iunicipal, Lei

Cornplementar n" 1, de 2001.

EspeciÍicamente sobte o ISSQN uibutado perante as agências dc propagantla, o ccrnc

dcsta matória, o nosso CTIvÍ possuía legislação clata quanto à base de cálculo do imposto sobre a

mesma, em seu art. 767,\\I7, in terbi.r.

Ârt. 167 À b,,rse de cálculo clo ISSQN podcrá ser dcduzida nos scguintcs casos

\{TI - Quando a agência de propagaoda e puL:Jicidadc, subitem 17.0ó c 10.08 da

üsta de serviços, incluir em sua nota fiscal o valor da vciculaçào dc matúri;t

pubücitaria, é permitida a detlução deste valor para 6rrs de apuração cla Lrasc clc

cálculo desde qLre comprovada com a 1" r.ia da nota fiscal fomecida pelo

prestador, rleridamente cont:rbiüzada como clespesa.

Tal redação deüava clara a incidência do ISSQN sobrc somcntc aquilo quc ó contabilizado

como receita pela agência de publicidade ou propaganda, e nào sobre aqueles valores que úansitaln

pelo caixa da cmpresa c que não correspondem sobre o preço cobrado pelo uabalho específico do

prestaclot de sen iço.

No entanto, tal legislaçào fora alterada em 2017, com a publicaçào da Lei Complementar n"

95, de 27 de setcmbro. O art. 5" da refcrida lci rcvogou o inciso \IIII, jogando as agôncias dc

propaganda em uma insegurznça jurídica c um acróscimo de ttibutação desproporcional, afctandr.: a

capacidade econômica de pagamento dos úibutos, Âclemais, cobrando imposto sobte valor clue

sequcr compõc as receitas das agências de ptopaganda e publicidade, confotme veremos adiante em

POrmenofes.

Com a publicação da Lei Complementar n" 95, de 2017, o ISSQN passou a incidit sobte o

valot global cla nota hscal emitida pela agência de prcpaganda, no entanto, os honorários,

l)esconto-l'addo ou comissôes da agência não são o valor total da nota, ao conüário, como

prcconiza o a!t. 11, I-ei Federal n" 4.680 de 18 dc junho de 19ó5, combinada com o Dccrcto n"

57.ó90, de 1966 e as Normas-Padrâo da Àtividade Publicitária, emitidas pelo Conselho Executivo

das Normas-Padrào da aúvidade pubücitária - CI'INP, as comissões da agência correspondem a

207o do valor negociado. Podemos tecof,ter a um exemPlo hipotético para compteendet a operaçâo
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das agências: em um cm contuato de dez r-tril reais assinado enúe um anunciantc (cliente) e a

agência, dois mil teais cottespondem à comissão de direito da agência (denominado de Desconto

Padtão), os outfos oito mil teais são valorcs rcfcrentes à contratação de veículos de comunicação

cluc fazem a veiculaçâo dessas ptopagandas nos intcrvalos dos seus progtramas da grade. Ou seja, os

últimos oão fazcm parte do sewiço prestado pela agência, mas tào somcntc do scrv'iço prestado por
terceiros, oâo correspontlcndo, portanto, a valores devido à agência de propaganda por partc do

tomador de seniço.

Como dito anteriormente, até 2017, a Iegislaçào cm nosso N{unicipio cobrava o ISSQN

somente sobrc Desconto-Padrão que é de dueito da agência, i,e, novamentc utilizando o exemplo

anterior, em umâ notâ de dez mil reais o ISSQN seria tributado sobre os 2070 de direito da agência,

ou seja, dois mil teais, e trâo o valor total dc dcz mil reais, Porén:, após a pubLicação da aludida lei, a

base de cálculo do ISSQN para as agências dc propaganda, usando novamente o exemplo antedor,

nâo é mais os dois mil reais em cima do Desc<.rnto-Padrão ou comissão que a agência tem direito, o

que vale frisar é dctcrminado por lei federal, mas sim soLrre o valor total da nota Frscal. Ora, é de

compreensão lógica que o valor total da nota não corresponde aos ganhos da agência, o quc

corresponde é apenas aquilo quc é de diteito da agência cobmt como comissão, desconto-padrão

ou honotários, portânto, nào fazendo sentido a base de cálculo de o ISSQN ser sobre o valor global

da ::ota. Fica eviclenre qtre a publicação da referida lei gerou uma injusuça e desptoporcionalidade

na cobrança desse ttibuto às agências dc pubLicidade, Ademais, Íica nítido que pode ocotet â

bitributaçâo, o que é vedado por nossa Consútuição Fcdcral.

Para comprccndcrrnos mais sobre a problemática gerada com a pubücaçào da Lei

Complementat n" 95, de 2077, c a motivaçào desta ptoposiçào, lzmos aclentrar em como as

agências de propaganda anram, a legislação e normas quc devem seguit.

O agcnciamcnto de propaganda e a proFrssão de agenciadot de propaganda foram

regulamentados pela Lci Fcdctal n" 4.680, de 1965, e Decteto 57.690 de 1" de fevereiro de 19óó,

À:.nbos estabelecem âs no$nas c princípios da atividade pubücitária, bem como, estabelecem o

Desconto-Padrão, que é a remuneração da agência por seus tmbalhos, comissões e honorátios em

caso de produção extema. IvÍais clatamente irá abordar este tcma o Consclho Executivo das

Normas-Padrão (CENP), que emitiu as Normas-Padrão da Âtividade Pubhcitária, em razào da lci e

decreto acima aludidos. Vejamos qual a definiçào de agência de ptopaganda e qual o seu trabalho,

conforme a lei acima citada:

Árt. 3' À Àgência de Prop,ganda é pessoa jurírJica, especiaüzada na arte e
técnica pubücitária, que, através de especialistas, estuda, concebe, executa e

distribrú propagaoda aos veículos de dira:lgaçào, por ordem e conta de cüentes

anunciantes, com o objctivo de promover a velda de produtos e sen'iços,

difunrlir ideias ou informar o púbüco a rcspeito de orgarúaçôes ou instituiçôes

colocadas a serviço desse mesmo público.

Yeja, a agência agc por ordcm e conta dc seus clientes, os anunciantes. l-ogo, é mais nítido

que as contratações de veículos de comunicaçâo para insetções de ptopagancla cm sua gradc ó cm
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função da ordem do anunciante, que somente é intermcdiado pcla agência. Sobre as comissôes e

desconto-padrào, a lei prossegue:

cÂPÍr'uLo rv

Das Comissões e Descontos devidos aos Àgetciadotes e às Àgências de

Propaganda

Árt. 11. À comissão, que coostitui a remuneração dos Âgenciadores de

Ptopagancla, bcm como o desconto der-ido às Àgências de Propaganda serào

It-xados pelos r,'eículos de dil,ulgação sobre os preços estâbelecirlos em taLela.

Parágrafo único. Nâo será conccdida nenllrÍra comissão ou desconto sobre a

propaganda encaminhada diretamente aos veículos de dimlgaçào pot qualquer

pessoa fisica ou iuridica que não se enquadte na classificação de ,\genciador de

Propaganda ou Àgências de Propaganda, como deÍinidos na presente Lei.

Ainda sobre desconto padrão e sobre a ótica proFrssional na atividade publicitária, como

vimos anteriormente, em 19ó6 foi pubLicado o Decrcto n" 57.690, que regulamentâ a lei

supracitada, o art. 7", altetado pelo Decreto n" 4.563, de 2002, reconhece o Cooselho Executivo das

Normas-Padtão - CENP, como responsável por estabelecer as normâs teferentes ao Desconro-

Padrão, comissôes ou honorâtios, fu uerbir.

,\tt. 7o Os serviços tle propaganda scrâo prestados pela Àgência mediante

cofltÍataçâo, verbal ou escrita, dc honotários e reembolso das despesas

prer,iamente autotizadas, tendo como rcfcrência o que estabelecem os itens 3.4 a

3.6, 3.10 e 3,'l'1, e respectivos subitcns, das Normas-Padrão da Àúr'idade

Publicitááa, editadas pelo CE\P - Consclho Dxccutir-o das Normas-Padrio,
com as alteraçôes constafltes das Àtas das Reuniões <lo Conselho Executrvo

datadas de 13 de fevereiro,29 de matço e 3l de julho, todas do ano de 2001, e

registadas no Catório do 1o Oficio de Registro de'Iitulos e Documentos e

Civil de Pessoa Juridica da cidade de Sào Paulo, respectivamente sob no 263447,

2t53146 e 282131. (nedaçâo dada pelo Decreto n" 4.563, de 31.12.2002)

Seguindo, confotme a alínca "c", do Inciso II, do art, 17, do Decreto n" 57-ó90, de 1" de

fcvcreiro de 1966, é dewer da Âgência de Propaganda, do Vcículo dc Dir.ulgaçào c do Publicitário

em geral, comprovar as dcspcsas cfetuadas, portanto, não cabendo na relação, cliente (auunciaute),

agência de pubLicidade e veículo de divulgação mantcr sob sigilo, entre as partes, dos custos

rcfctcntc a operação da propaganda.

À porcentagem estabelecida de 20ô/o de Desconto-Padrão de direito da agência sobre o

valor dos negócios que encaminhar ao veiculo por ordcm c çonta dos seus clientes é igualmcntc

amparada nos itcns 2.5 e 2.5.1 das Nonnas-Padrão da Atiüdade Publicitaria, publicado pelo CENP,
vejamos:
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2,5 O "Desconto-Padrão de ,\gência" de que trâta o ârt. 11 da Lci n' 4,680/65 e

art. 11 do Decreto 57.ó90/6(r, l>em como o art. 19 cla l*t 12,232/10, é a

remuocraçâo destinada à Âgêocia de Pubücidarle pe)a concepçâo, cxccuçào c

disttibúçâo de ptopaganda, pot ordem e coota de clicntes anurciantes.

2.5.1 'foda -\gôncia quc alcançar as metas de guaüdade estabelecidas pelo

CE\P, compromctcndo-sc corn os custos e atiüdades a elas relacionadas,

habilitar-se-á ao rcccbimcnto do "Cetti6cado de QualiÍicação Técnica",

coníotme o art. 17, inciso I alinea "fl' do Decteto o.' 5,1 .69O/6ó, e fará jus ao

"<lesconto padrão dc agência" não ilferioÍ â 209lo (vinte por cento) sobre o valor

dos negócios que cncaminhat ao Veiculo por ordern e cootâ de seus Clicntes.

G{ORNL{S-PÁDR-ÃO DÂ ÀTrviD-\DE PUBLICITÁRrÀ DO
RF,LÂCIONÀNÍIrNTO CONÍERCIÀI ENTRE,\NUNCIÀN'IES,
ÀGÉNCIÀS DE PUBLICIDÀDE E \EÍCULoS DE CONruNIC.\ÇÀO,
FRENTE À LEr N" 4.680/65 E ,\OS DECRETOS N" 57.ó90/668 +.563 /02.
cENP,2019).

A Forma cle operação fica mais clara quando recorremos novafireflte as Normas-Padtão da

Àtividade Publicitaria, publicada pelo CENP, O capítulo 6, que rege sobre as ptáticas e

proccdimentos opemcionais da atividade publicitária, dctermina que seja dever da agência cobrar o

anunciantc os valores referentes âos custos com a veiculação dc propaganda nos veículos de

comunicação e tepassat a cstes, à aaúri-.'

6.1 À Àgência de lublicidade que iotermediar r veiculação atuaÍá scmprc por

oldêm e cootx do AÍruÍrciànte, observâdo o clisposto nos itcns 6.1,1 a 6.1,3-

ó,1.1 É devet da Àgência de Publicidade cobtar, em nome do Veiculo, nos

prazos estipulados, os valores devidos pelo Anuncirnte, responclendo perantc

um e ouüo pelo repasse do "Valor Fatutado" recebido ao Yeículo.

6.1.2 À fatuta do Veiculo será encaminhada ao Anunciante por meio da Ágéncia

de Publicidade.

6.1,3 Tendo em l'ista que o fatot conhança é fundamental no Íelàcionâmento

comcrcial cntrc Vcículo, Ânunciaflte e Ágência e sendo estâ Írltima depositária

clos valorcs quc lhcs sâo encarninhados pelos Cüeotes/Àiunciantes para

pàgârnento dos Veiculos e Fornecetlores de serviços dc pr<.rpaganda, írca

estabelecido qrre, na eventualiclade de a Àgência reret inrlevidamente aqueles

valores sem o deüdo repasse aos \reículos efou Fornececlores, terá suspenso ou

cancelado seu Cetificado de Qualificação Técnica coocedida pelo CENP.
(N_ORÀL{S.PÂDR.{O DÀ ÀTIVIDÁDE PUBLICITÁRL\ DO
lLtsL{ClO\Àr!{L\TO COXÍERCIÀI ENTRE ÁNUNCIÂ},,'TES,

.\GÉ,NCIÀS DE PURLTCID,{DE E \.EiCULOS Dti CO}1U\ÍC,\Ç,\O.
FRENTE À r.EI N" 4.680/65 E ÀOS DECRETOS N' 57.690/6ó E 4.563/02.

CENP, 2019)

v/

tl

Rua Pernambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel

Fone l45l 3321-8800 - Fax l45l 3321-8881 - www.camarãcascavel.pr.Eov.br - e-mail:

admin@camaracascavel.pr.gov.br

Paraná

t.l



@ârnsrs frlunidpsl [e @sgtst e[
ESTADO »O eaRarrlÃ

É, portanto, nitido que a agência é responsár,-el pelo cuidaclo de to<los os valores das

operações tealizadas entre anunciante e vciculos de comunicação, no entanto, esses valorcs não

correspondem a rcceita cla agência, mas sim apenas passâm por ela como passivos que devem scr

encaminhados aos veículos, comr.r preconiza a Lei Federal n" 4.680, de 1965, Decrcto n" 57.690. dc

1" de fcvereiro de 196ó e o art. 19 da I-ei Fedenl 12.232, de 29 de abril de 2010.

Veja a contradiçào de nossa legislaçào ll'Íunicipal, O Conselho Execuúvo de Normas-

Padrào, responsável por estabelecer as regtas do mcrcado publicitário em todo Brasil, determina

que os valorcs devidos pelo anunciante aos veículos de comunicação devem passar pela agência de

propaganda e cntâo encaminhados aos veículos, mas, ftisa-sc, não devem ser incorpomdos como

Lrcros pela agência. No entanto, a Legislação do lvlunicípio dc Cascavel punc as agências de

publicidade por seguircm as regras cstabelecidas pelo conselho nacional respoosável por ditar os

rumos da área, e que íxa que a o1:etaçào deve ser desse modo- É uma grande incongtuência o atual

ccnário, pois a legislaçâo municipal deve apcnas cornplementnr aquilo clue é cstabelecido em

legislação estadual e federal e não ir contrária a essas esferas, editando normas que vão de encontto

com quc o conselho cxccutivo de um meio, reconhecido por legislação federal, e que dita as regms

do mercado publicitário.

O Município do fuo de Janeiro, visualizando essa particularidade da fotr.na de operação das

agôncias de propaganda possui lcgislação clara c objetir.a Í)o que se refere a basc de cálculo para

cobrança do ISSQN, desde 1991, com a edição do Decteto n" 10.514, de 8 dc outubro, qr.re

Rcgulamenta as disposiçôes legais relativas ao ImPosto sobre Sen'iços de Qualquet Naturezâ e, em

seu art. 128, diz:

Ârt. 128 Nos serviços de propaganda c pubücidade a base de cálculo

comprccnderá:

I - o prcço dos sen'iços próprios de conccpçâo, tedaçào, produção,

planejamento de campanhas ou sistemas de pubücidade, elaboração de

desenhos, tcxtos e demais materiais pubücitários e sua divulgaçào por qualquer

meio;

II - o valor das comissôes ou dos honorários telativos à veiculação em geral,

reaüzada por ordem e conta do clientc;

III o valor das comissôes ou dos honorários cobrados sobre o preço <ios

seniços relacionados no inciso I deste artigo, quando executados poÍ telceiros,

por ordern e conta do cLiente;

IV - o valor das comissôcs ou dos honodrios col:rados sobte a aquisiçào de

bens ou contratação de sen iços por ordem e conta do cüente;

V - o pteço dos serliços próprios de pcsqüsa de metcado, prornoçâo de vendas,

rclações púbücas e outros lippdos às suas aúr'idades;

\aI - o valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre reembolso de

despesas decorrcotes de pesqúsas de mercado, promoção de vendas, rclações

púbücas, úagens, estadâs, represcfltaçôes e outtos dispêndios feiros por ordem e

conta de clientes.
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Parígtaío único. À aquisiçào de bens e os serviços de terceiros serão

incliriduaüzadr-:s e ineqüvocamente demonstrados ao cüente poÍ ordcm e conla

de quem íoram efetuadas despesas, mcdiatlte documentação 6scal hábil e

idônea, sob pena de integrar-se à base de cálculo.

À legislação tributaria do NÍunicípio do Rio de Janei.ro é clara, especificando que aqueles

valores não compreendem a receita da agência, e não podem scr tomados como base dc cálculo

para a cobrança do ISSQN.

É nítida a incoerência da nossa atual legislação, sendo necessária â aprovação de nova lei,

corrigindo o equívoco gerado após a publicaçâo da Lei Complementat n" 95, de 27 de setembto dc

2017, especialmente pela revogação do inciso YIII, do art. 167, do nosso Código Ttibutário.

Não bastando como argumento a compreensão c exposição da forma de operaçào da

agência de ptopaganda e publicidade e que esse nodw oprondi gcra uma patdcularidade - e que esse

obriga a cobtança de valotes não cotrespondentes como lucro ou receita passaÍem pelo caixa da

empresa, scm modificar aquele ponto inicial de patrimônio, portanto, não consútr:indo o pteço da

operação, mas somentc esses, o Desconto-Padrão, comissôes e honorários como tal - podemos

Íccorrer a novos ârgumcntos.

E de salientar que a base de cálculo clo Imposto Sobte Semiços de Qualquer Naturcza é o

preço do serviço, preconizado pelo art. 9" do Decreto-Lei n" 406, de 31 cle dezembro de 19ó8, e

pelo art. 7" da Lei Complementar n" 11ó, dc 31 de julho de 2003, Dcstarte é possível surgir dúvidas

quanto ao signiÍrcado do conceito de Preço, no entanto, em decisâo ao Rccurso Especial n" 788.594

- NIG, em que os Ministros da Primcira Tutma, do Supedor Tribunal dc Justiça, em análise ao

provimento ou nào do rccurso especial intelposto pelo lr'Íunicipio de Varginha, o Eminente

Nlinistro Relatot, Luiz Fux, em seu voto foi catedrático cm esclatecer o que deve scr compreendiclo

como "preço do scrwiço":

Àssim, devc-se proceder a uma ioterpÍetaçào do vcnha a ser "preço do

serviço", gue se mostre mais cooseotânca corn os priocipios da capacidade

contriburiva, da legaüdade e da justiça Tributáia.
À base de cálculo do ISS é o preço do seniço, collsoâÍrte dispostÕ no art. 9o,

cdP,tÍ do Decrcto-Lei f 406/ 68, Pata llns de tributação pelo imposto mrrnicipal,

preço do serviço é â conüaprestasão quc o tomador ou o usuário do

serviço deve pagar diretamente ao ptestador, vale dizet, o valot a que o
ptestador faz ius, pelos seus setviços que plesta.
Áo ca ftJfio Jêt1Ír, \rÍír^ pÍestação dc serviço, à qual ttâo cortesponcla neuhuma

contÍâprcstação a cargo do tomarlor, nâo eqúvalerá ao conceito dc serviço

tributár'el pelo ISS, porque, para a composiçào destc, a presença do aspecto

quantitativo, coüespondente àquele eleito pelo legrslador (pteço do serviço), é

cssencial. Àssim, someote qunodo sutgrr o dircito à contraprcstaçào do tomadot

por seus seúços, tet-se-ão realizados os aspectos matcdal, temporal c

cluaotitativo do fato ributádo, cnsejando a incidêlcia do ISS a perspecriva

dimensivel do âspecto mâteriâl da hipótese de incidôucia - luse dc cálculo - do

ISS não é o volume de recutsos Íinanceitos que ingressa no caixa das

Ruâ PeÍnambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel

Fone I4513321-8800 - Faxl45l 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.bÍ - e-mail

admin@camaracascavel,pr.gov.br

Paraná



@ârnsre #lunicipst be Csscsúel
ESTADo p<t eaRaxÁ

emptesas, mas tão-só aquela espécie de ingtessos que pode
classificada como teceita do prestadoÍ,
provenieÍtte da efetiva pÍestâsão de serviços, (gtifo nosso) (X,esp

788.594/ÀÍG de 2007. Relator: NÍinistro Luiz Fux. Págura 5, par 1)

ser

À decisào negou acolhiÍnento ao rccurso interposto pela prefcitura de Varginha, deixand<.r

claro clue a base de cálculo do ISSQN não deve ser todo aclucle valot que simplesmente passa no
caixa da empresa, mas somente aquclc valor corrcspondente âo preço que o prestador FL\a pcrante
o tomadot cle serviço. É o pr"ço cobrado que iú incorporar realmente no patrimônio da empresa,

alterando-o perante o seu estado inicial. Somcnte isso devc ser considerado como receita da pessoa

jutídica, portanto, o ISSQN deve incidir sobre aquele valor correspondente ao Desconto-Padrão da

agêrcia de propaganda e não os valorcs globais da nota.

E necessário trazet à baila algumas decisões judiciais que corroboram com a tese acima,

evidenciando que a base de cálculo do ISSQN deve ser tão somente o preço cobrado pelo
prestaclor dc sen-iço, e não rnetos valores que passam pelo calxa da empresa, e que nào altetam o

cstado original de seu patrimônio:

'I'RIBUT,iRIO. rSS. LOCÀÇÀO DE \€ICULOS. BE\S i\ÍO\E,rS.
sriRvrÇos NÃo PRES'1'ÀDoS PEr-À DE\TEDORÁ ',IRItsUniRr.{.

REE\,IBOI§OS DE I\'Í?ORTÂNCIÀS QU[, NÀO SE ENQUADR.\I"'Í
coÀro sER\.'l Ços REsTl\rios. N.\o rNcr D rl:- crÀ.
1. À ÂutoÍa, como locadota de automóveis, aluga seüs veículos com o tânque de

combusúvel cheio, sendo colrtiâtado quc o locatário dcve resrituit o carro Íro
pmzo combinado i€pâlmentc coln o tanque cheio. Quando isto não ocorre na

del'olução do veículo, a,{utota provideocia a reposição do combusúvel gasto e

realiza a coLrraaça do locatário, à patte, destacaodo na Nota Fiscal que referida

rcceitâ não é tributada pelo ISS, pois rrão integra o preço do seniço, que é a

base de cálculo do imposto.

2, O mesmo procedimento é adotado pelà Àutora com relação a despesa com

franquias de scgutos, Quando o l'eículo locado sofre qualquer tipo de

abalÍoamenlo, a colpresa seguradota de -{utora cobre as despcsas e emite

cobrança de uma franqúa, a qual posteriormentc é cobrada do Locatário

rcsponsável, como reembolso dc despesas, conforme previsto no contrato de

locação. De mcsma forma quc ocorle com relação às demais dcspc- sas, a

Àutora lâo recolhe o ISS sobre esta quantia, r.isto que â mesma nâo integra o

prcço do seniço.
3. À base de cálculo de incidêocia, "in specie", face à natureza da atir''idadc da

locadora, é a locação dc veÍculos, pura c simplesmente, e não sesiços coÍrelatos,

mas não afurs, que nào fazem parte da espécie de seniços prestados pela

locadora.

4. Os reembolsos que se ptetendc façam patte dos serviços nâo podem
üngar, simplesmente polque são serviços prestados poÍ terceiÍos, scm
qualquer relação direta com a atividade ptincipal exercida pela locadora,
que é a locação de velculos.

5. Os scn'iços refetidos nâo sâo, propliamcote, receit, da loca- dota. C)s quc

estão sujcitos à base tributária, "in casu", sâo os locativos, tão apenas estes, os

que, r,etdaclciramente, constitucm a teceita propriameote dita do locador.
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6. Rccr.rtso improúdo, (STJ - ttEsp: 224813 SP 1999/0067587 8, Relator:

NÍinistro JOSÉ DIILCÀDO, l)ata de Julgamento: 07 /12/1999, Tl
PRII\{EIR-{ TLIRI\'L\, Darâ de Pubücação: --> Dl 28/02/2Ct00 p. 57 RDD'I'
vol. 56 p. 136 RDR vol. 18 p.212) furifo losso)

rrururÁRro. ISS. BÀsl DE cÁLCULo. pRF,Ço Do snR\rrÇo.
DLSPES,\S REIII]RENTE,S À VÀLORES QUE SERÀO REPÂSS,\DoS À
].I]I(CEIRO E POSTERIOfu\'ÍENTE REEI!ÍBOLSÁDOS, NÀO
INCLUSÁO \À BASE DE CÁLCULO. I . À base de cáIculo do ISS é o
ptcço do seniço, nâo sendo possível incluir nesse valor impottâncias que

não seÍão revertidas para o prestadot, mas simplesmente tepassadas a

tetceitos, mediante posterior rcembolso, Precedentcs: REsp r" 41 1.580/SP,

Rel. lvÍin. LUIZ FUX, DJ de 16/12/02 c REsp n" 224.813/SP, Rel. NÍin. JOSE
DELG.\DO, DJ de 28/02/00. II - Recurso especial improvido (S'tJ - REsp:

6187?2 RS 2003/0233315-0, Relator: Iüinistro FRL\CISCO F,ÀLCÀO, Data

de Julgamcnto: 08/11/2005, Tl - PRINÍI-iIR-À TUR\L\, Data de Pubücação: DJ

19.12.2005 p. 217) II - Recurso especial improvido. (S'IJ. PÀneita 'I'urma.

REsp 618.772lRS, Rel. \turistro F.IL\NCISCO F-\ICÀO, lulgado cm

2005, p. 2'l7) (grifo nosso)

TR]BUTÀruO, I\,fPOSTO SOBRE SER\TIÇOS DE QU,\I-QULR
NATLIREZÀ. BÀSE DE CÁICULO. REEIÍBOLSO DD DESPESÀS DE
VIÀGENÍ, ,{LINÍENT,\ÇÀO E EST,\DÀ D].! EN,IPREGÀDOS QU'\NDO
DÀ PRESTÀÇÀO DE SERVIÇOS EN'Í OUTR.\ LOCÀLID.\DE. \.\O
INCIDE\CIÂ DO ISSQN. 1. À base de cálculo do ISS é o prcço do serviço,

consoânte disposto no âÍt.9", caput, do l)ecreto-Lei no 406,/ó8.2. Destârle, o
preços do seniço é a contrâprcstâçâo que o tomador ou usuário do sen'iço devc

pagar diretameÍrte âo prestadoÍ, vale dizet, o valor a que o prestador faz jrrs.

pelos seoiços que pÍesta. 3. Coosectariamenlc, as despesas realizadas com
viagens, alim€ntação e estada de funcionários, pâta prestação do serviço

em localidadc divetsa do estabelecimento do ptestador, osteÍrtam
natuteza indenizatóÍia em virtudÊ do Íepassc ao contiâtante pata

posterior reembolso, não integtando a temuneração pelo scrviço
ptestado, porquanto não realizadas em favot de quem as efetuou. 4. E
cediço na judsprudência da Cote que somente os gastos com a própria

atiridade são objeto de tributação pclo ISS, nào poclcndo ser deduziclos para a

apuração do resultado, sob pena de o preço do sen"iço deitar de ser a receita

bruta a ele correspondcíte. 5. Outrossinr, nào podem ser considerados cortro

teferidos valores os teccbidos de outÍem para adimplir obdgações (não clo

ptesrador) dc terceiro, cujo ncgócio é por aquelc admiústrado, sob peoa de nào

se distinguir o conceito de despcsrr com o de custo da prestaçâo do scniço, e cle

valoÍes pertencentcs a terceiros. 6. Precedentes: REsp 411580/SP, 1' Tutrna,

Rcl, N.Íin. Luiz Itx, DJ 08/10/2002; REsp 618772/RS, 1'TUrma, Rel. lrÍin.

lrrancisco Falcão, DJ 19/12/2005; REsp 224813/Sl', 1'TUrma, Rel. Nlin. José
Delgado, DJ 07 /12/1999.7- Recurso especial desptorido (STJ - RÊsp: 788594

\.ÍG 2005/0171941-7, Relatot: N{inistro LUIZ FUX, Datâ de Julgamcntor
06/02/200'7,'Í1 - PRII\ÍEIRÀ TUtu\L{, Data de Publicação: DJ 08.03.20t17 p.

167) (gtifo nosso)
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Com as decisões ttazidas para o contexto e o voto do Emincnte lr[inistro Relator Lúz Fux,

ó pacífico que não há o que se falar em incidência de ISSQN sobre valor que não correspondc ao

preço der.ido ao prestador de serviço pelo tomador. Âssim, é assetrtado que a base dc cálculo do

ISSQN deve scr aquele valor que verdadeiramente afeta o pattimônio da emprcsa e nào aqucles que

§omente üansitam pelo caixa. É eüdente que o que ocorte cm nossa cidade vai contra uma

jurisprr.rdência já consoliclada e pacificada em nosso paÍs, não restando dúvidas cluantr:r ao qr.re deve

ser considcrado como base de cálculo do ISSQN. À nossa legislaçâo também vai contra as boas

práticâs detcnninaclas pelo próprio conselho da atividadc pubticitaria no país, não testando

altcrnaúr.a, tão somente a adequaçào da leta da lei.

Diante dos motivos expostos, solicito o voto favorável ao Projeto de Lei Complementar n"
7, de 2018, e sem mais para o momento, externo meus votos de elevada cstima e distinta

consideração aos nobrcs Edis.

Cascavel,29 dc julho de 2019

Vcrcador

Rua Pernambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel - Paraná

Fone 14513321-8800 - Fax l45l 3321-8881 - www.camaracascavel.pr,Eov.br - e-mail:

admin@camaracascavel.pr.gov.br


	Binder2
	Binder1
	ANEXO_PLC_70001
	ANEXO_PLC_70002
	ANEXO_PLC_70003
	ANEXO_PLC_70004
	ANEXO_PLC_70005
	ANEXO_PLC_70006
	ANEXO_PLC_70007
	ANEXO_PLC_70008
	ANEXO_PLC_70009
	ANEXO_PLC_70010


