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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar uma proposta de aprimoramento em 
procedimentos metodológicos de cálculos tributários sob regime tributário diferenciado e 
simplificado para apuração de impostos, em uma empresa do segmento varejista de Auto-Peças 
em Volta Redonda/RJ, de forma a contribuir para o planejamento tributário e, por conseguinte, 
para a gestão tributária. Desta forma, esta pesquisa tem lastro nos recortes teóricos, em que 
foram levantados os procedimentos/métodos/práticas referenciadas pela literatura sobre 
cálculos tributários na perspectiva do Regime Tributário Diferenciado, Simplificado e 
Favorecido de Apuração de Impostos. Em seguida, foi realizado um estudo de caso em uma 
empresa do segmento varejista de Auto-Peças de Volta Redonda/RJ para verificar como a 
referida empresa, enquadrada neste Regime Tributário Diferenciado, implementa 
procedimentos/práticas de cálculos de tributários. Desta forma, para melhor compreensão, a 
pesquisa foi realizada em três momentos distintos: Momento 1 (M1) – Levantamento na 
literatura dos modelos e procedimentos/práticas de planejamento tributário inerentes às micro 
e pequenas empresas (MPE’s). Momento 2 (M2) – Identificação e verificação da situação atual 
dos procedimentos de Cálculos Tributários aplicados a empresa objeto de estudo. Momento 3 
(M3) – Proposta de aprimoramento nos procedimentos de cálculos tributários a partir das 
inconsistências encontradas entre o estado da arte e o estado da prática (Momento 1 e Momento 
2). Ou seja, foi realizado um estudo comparado entre o estado da arte e o estado da prática, em 
que foram identificadas as principais inconsistências e então, foi apresentada uma proposta de 
aprimoramento metodológico nos procedimentos de cálculos endereçados à referida empresa 
objeto de investigação. Desta forma, é certo afirmar que a pesquisa é documental e tem lastro 
na literatura especializada.  A pesquisa é classificada ainda como exploratória, descritiva e 
quali-quantitativa. Os resultados mostraram-se satisfatórios, validando os procedimentos 
metodológicos apresentados. Dos resultados alcançados é possível afirmar que não há uma 
distância substancial entre o estado da arte e o estado da prática, uma vez que a empresa 
evidencia procedimentos de cálculos referenciados pela literatura. No entanto, esses 
procedimentos podem ser aprimorados, de forma a representar ganhos substanciais para a 
referida empresa. Isto foi apresentado no momento 3 (a proposta). As principais conclusões 
inerentes aos resultados alcançados são de fato a redução do ônus tributário para a empresa, e 
também para o resultado final, que é a redução nos custos totais. Isto leva a ganhos de vantagens 
competitivas, uma vez que possibilita a empresa evidenciar preços menores em seus 
produtos/serviços. Por fim, isto levar a crer que procedimentos como estes aqui apresentados 
podem aprimorar e contribuir para de fato a elaboração de um planejamento tributário e gestão 
tributária eficientes. 

 
Palavras-chave: Contribuição para o Planejamento Tributário e Gestão Tributária; Proposta de 
Aprimoramento; Metodologia em Procedimentos de Cálculos Tributários; Empresa do 
Segmento Varejista de Auto-Peças.  
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1. Introdução 

 

 

As micro e pequenas empresas (MPE’s) produzem parte substancial do total de bens e 
serviços, tornando sua contribuição econômica geral similar às grandes empresas 
LONGENECKER, MOORE, PETTY (2004). Portanto desenvolvem um papel de relevante 
importância para o crescimento sócio econômico nas relações de mercado, participando como 
uma das principais fontes geradoras de riqueza no comércio do Brasil. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2017) as empresas do setor de reparação 
de veículos automotores e motocicletas representam 26,5% das empresas que se mantiveram 
em alto crescimento no período de 2012 a 2015.  Em 2015, existiam 25.796 empresas de alto 
crescimento, ou seja, aquelas que apresentaram aumento de pelo menos 20% ao ano o número 
de empregados, por um período de três anos consecutivos. Esse crescimento impacta no valor 
adicionado bruto, as empresas de alto crescimento geraram, em 2015, R$ 225,7 bilhões, ou seja, 
12,1% do total de R$ 1,9 trilhão gerado nas empresas ativas.   

Aliados aos impactos positivos que as MPE’s e as empresas especificamente do ramo 
de auto-peças representam, é importante destacar que nem tudo são flores, muitos são os 
desafios a serem enfrentados por esta categoria de empresas. A falta de gestão financeira e a 
falta de experiência no planejamento das atividades da empresa, pode dificultar a situação 
econômico financeira da empresa, uma vez que a observação das questões acerca de verificação 
da incidência tributária sobre as operações, tendem a estar em desacordo com as regras de 
cálculos tributários. Para Marolli (2011), o excesso de tributação acaba por levar a maioria das 
empresas a “fechar as portas” ou ir para a informalidade, sendo esse um fator de grande 
relevância nos casos de descontinuidade das empresas. Portanto a adequação destas empresas 
ao mercado é primordial, uma vez que um dos grandes desafios a serem superados por esta 
categoria de empresas é tornar a gestão tributária mais eficiente, uma vez que os custos 
representam uma composição cada vez mais substancial no custo dos produtos/serviços, onde 
os ônus tributários pode representar uma composição significativa no custo total dos produtos 
e/ou serviços. Evidentemente que este efeito é transposto para o preço dos produtos e /ou 
serviços, o que leva esta categoria de empresa a perder ganhos de vantagens competitivas. E 
gestão tributária eficiente é contar com instrumentos de apoio à decisão igualmente eficientes.  

De uma forma geral, as MPE’s não contam com instrumentos adequados para tornar a 
sua gestão tributária eficiente, como por exemplo, um planejamento tributário. Planejamento 
tributário nada mais é do que o estudo que, antecipando os efeitos dos atos e negócios jurídicos 
passíveis de serem praticados, acaba por influenciar a escolha, pelo contribuinte, daquele que 
seja fiscalmente menos oneroso. O termo não designa, necessariamente, a prática de atos lícitos 
ou ilícitos, mas, apenas a atitude de programar atos e negócios levando em consideração a 
economia de tributos (GERMANO, 2010). 

Neste sentido, esta pesquisa tem por objetivo apresentar uma proposta de 
aprimoramento em procedimentos metodológicos de cálculos tributários sob regime tributário 
diferenciado e simplificado para apuração de impostos, à luz de uma empresa do segmento 
varejista de auto-peças em Volta Redonda/RJ, de forma a contribuir para o planejamento 
tributário e por conseguinte para a gestão tributária. E tem como problema de pesquisa: Como 
pode ser aperfeiçoado os procedimentos metodológicos de cálculos tributários sob regime 
tributário diferenciado e simplificado para apuração de impostos à luz de uma empresa do 
segmento varejista de auto-peças em Volta Redonda/RJ, de forma a contribuir para o 
planejamento tributário e por conseguinte para a gestão tributária? 

 



2. Problema de pesquisa 

 

 

Como pode ser aperfeiçoado os procedimentos metodológicos de cálculos tributários 
sob regime tributário diferenciado e simplificado para apuração de impostos à luz de uma 
empresa do segmento varejista de auto-peças em Volta Redonda/RJ, de forma a contribuir para 
o planejamento tributário e por conseguinte para a gestão tributária? 

 

3. Objetivo de pesquisa 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar uma proposta de aprimoramento em 
procedimentos metodológicos de cálculos tributários sob regime tributário diferenciado e 
simplificado para apuração de impostos, à luz de uma empresa do segmento varejista de auto-
peças em Volta Redonda/RJ, de forma a contribuir para o planejamento tributário e por 
conseguinte para a gestão tributária. 

 

4. Justificativa 

 

 

 As MPE’s têm uma importância fundamental para o desenvolvimento sócio 
econômico do país, tanto no que diz respeito sua participação no PIB, quanto na participação 
da geração de emprego e renda. É importante ressaltar que o setor de auto-peças chama atenção 
em especial, pois vem apresentado crescimento constante, segundo a revista EXAME (2018), 
o setor de auto-peças no Brasil mostra crescimento e surpreende em 2017. De janeiro a julho 
de 2017 o crescimento foi de 17% em relação ao mesmo período de 2016, portanto justifica-as 
a escolha de uma empresa participante neste setor como objeto de estudo. 

Porém muitos são os desafios enfrentados pelas MPE’s, em particular no que diz 
respeito a garantir vantagens competitivas sustentáveis. Esse fato de uma forma geral pode 
decorrer de não contarem com preços competitivos, os quais também podem estar atrelados aos 
custos. Por outro lado, custos muitas vezes são inerentes a ônus tributários substanciais. Em 
respostas a esses desafios, as empresas devem buscar maneiras eficientes de gestão, sobretudo 
a gestão tributária. De uma forma geral as MPE’s não contam com instrumentos de apoio à 
decisão nesta perspectiva, como por exemplo, métodos e técnicas apropriados para alcançar a 
eficiência na gestão tributária. O que se observa são procedimentos de gestão tributária 
simplesmente para reproduzir e replicar a legislação, podendo levar a possibilidades de 
prejuízos às MPE’s, como por exemplo a adoção de um ou outro regime tributário, sem levar 
em conta àquele que será um impacto mais significativo nos resultados do negócio.  

O aperfeiçoamento nas práticas de gestão adotadas pelas empresas possibilita 
reconhecer, com base na literatura, quais práticas/procedimentos mais apropriados para se 
efetuar os cálculos tributários, quais os benefícios fiscais que se podem atribuir a empresa, 
auxiliando-a na redução dos tributos, respeitando os preceitos das regras legais. Este fato se 
agrava ainda mais quando a ineficiência na gestão tributária leva a empresa a sofrer penalidades, 
como multas e até mesmo perda de benefícios fiscais, levando a empresa a pagar um valor de 



impostos mais onerosos do que os efetivamente devidos. Muitos podem ser os motivos que 
levam as empresas a utilizarem as metodologias de reestruturação societária, sejam elas; 
mercadológicas, econômicas, financeiras, administrativas, tecnológicas e societárias. Além 
disso, considera-se a possibilidade de obtenção de benefícios fiscais, não deixando de observar 
que a legislação tributária brasileira referencia distintas alíquotas e formas de tributações 
diferenciadas, o que dificulta a adequação às regras tributárias vigentes. Para os impostos 
abrangidos pelo simples nacional, ressalta-se as especificidades da tributação sobre o ICMS 
com relação a substituição tributária aplicável na esfera estadual e para área federal a incidência 
monofásica de PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social).  

Dada às diversas regras apresentadas pelo sistema tributário, incluindo aí a própria 
interpretação da legislação, à luz de benefícios, diretos e obrigações, reafirma-se a importância 
das empresas contarem com procedimentos de gestão tributária cada vez mais eficientes. Isto 
requer esforços e atenção por parte das MPE’s para novas práticas e/ou práticas de fato 
apropriadas com vistas a garantir direitos ou o cumprimento de seus deveres para com o estado.  

Desta forma, esta pesquisa ganha ênfase, uma vez que apresenta procedimentos 
tributários que possibilitem a empresa oferecer de forma mais justa e menos onerosa, as receitas 
auferidas para base de tributação, para obtenção de redução dos custos das atividades 
operacionais, e com isso, alcançar resultados plausíveis e factíveis em seus resultados (lucro). 

 

5. Gestão Tributária e Planejamento Tributário nas Micro e Pequenas Empresas 

(MPE’s): O que diz a literatura? 

 

 

Segundo dados divulgados pelo SEBRAE (2014), as Micro e pequenas empresas vem 
crescendo muito no País e juntas representam uma participação de 27% do PIB (Produto Interno 
Bruto), sendo consideradas como uma das principais fontes de riqueza no âmbito comercial das 
operações de mercado. Em valores absolutos, pode-se dizer que ao longo de dez anos, 
compreendido entre o período do ano de 2001 a 2011, a produção de riquezas geradas por este 
tipo de empresas quadriplicou, saindo dos R$ 144 bilhões em 2001 para 499 bilhões em 2011 
e aliado a esse fator percebeu-se a participação ativa das MPE’s nas relações de emprego e 
renda, onde sua contribuição equivale a cerca de 52% de geração de empregos formais e 40% 
dos salários pagos. KOTESKI (2004) afirma que “as micro e pequenas empresas são um dos 
principais pilares de sustentação da economia brasileira, quer pela sua enorme capacidade 
geradora de empregos, quer pelo infindável número de estabelecimentos desconcentrados 
geograficamente”. 

Apesar dos benefícios apresentados pelas MPE’s, em contrapartida apresenta-se 
muitos obstáculos a serem superados por essas empresas, e um dos principais 
obstáculos/desafios diz respeito à questão da gestão tributária. De uma forma geral, o ônus 
tributário pode decorrer da ausência de uma eficiente gestão tributária. Isto implica em impactos 
substanciais nos custos dos produtos e serviços e, por conseguinte, este nos preços dos referidos 
produtos e serviços. Isto leva a perda de vantagem competitiva. Muitas vezes pode levar à 
mortalidade das MPE’s ainda numa fase precoce. De acordo com Facci (2004, p. 236), para o 
meio empresarial, a elevada carga tributária passou a representar parte importante no custo dos 
produtos, mercadorias e serviços oferecidos à sociedade. Para o consumidor, o pagamento 
indireto dos tributos embutidos no preço final dos produtos e serviços causa diminuição do 
poder de compra.  



Disto resulta que a inclusão do ônus tributário no custo do produto a ser repassado ao 
cliente, é fator relevante nos resultados das empresas, um vez que ao elevar o custo de um 
produto possivelmente haverá um aumento no valor de venda do mesmo, levando a crer-se que 
esta sobrecarga financeira pode abalar as estruturas de uma empresa, portanto a importância de 
se ter uma estrutura muito bem organizada/planejada para que es empresas consigam se manter 
ativas/participantes no mercado, possibilitando a continuidade da empresa. Aliado a isto, 
fatores como as condições de expansão no mercado, a falta de acesso à tecnologia de ponta e 
de inovação dos produtos, representam riscos para as empresas que consequentemente 
apresentam um baixo nível de competitividade, o que ao longo prazo pode resumir-se na 
mortalidade da empresa. 

As MPE’s precisam ser tornar cada vez mais competitivas, apresentar melhores 
resultados, porém na tentativa de repassar para o preço os tributos indiretos pode-se inviabilizar 
a comercialização do produto.  Como a competitividade é fator primordial na sobrevivência das 
empresas, o advento da relativa estabilidade econômica, no presente, passou a permitir a 
comparação de preços pelo consumidor, bem como a maior concorrência e competitividade em 
qualidade e tecnologia pela abertura das importações ao mercado mundial FABRETTI e 
MUNHÓS (2017, p.211). 

Observa-se que a alta incidência tributária aliada as más condições mercadológicas são 
apenas alguns dos fatores de risco para a sobrevivência das entidades e que existem outros 
fatores como a falta de preparo dos gestores, falta de profissionais capacitados, de uma boa 
comunicação, falta de recursos para manter-se e investir em inovação e criatividade, falta de 
um suporte qualificado para o auxílio na análise de questões tributárias, entre tantos outros 
fatores, que podem ocasionar a não viabilidade da continuação do negócio. Conforme Oliveira 
et.al. (2014, p.18), o gestor tributário precisa conhecer com grande profundidade a legislação 
tributária, devido as suas responsabilidades quanto à eficácia e eficiência nesse gerenciamento. 
Portanto nota-se a importância do acesso às informações gerenciais seguras, que permitirão 
condições de análise e planejamento, visando à minimização dos riscos imputados as empresas 
e a possibilidade de maximização de seus ganhos. 

Quando uma empresa decide se estabelecer, entrar em funcionamento, espera-se que 
esteja preparada sobre que decisões devem ser tomadas, primordialmente acerca da forma de 
regime tributário a ser adotado, qual o melhor ou mais adequado regime a ser utilizado pela 
empresa. Neste sentido surge a possibilidade da adoção de uma gestão tributária que permita a 
empresa minimizar seus custos e otimizar seus ganhos. A título de exemplificação, ao se efetuar 
uma operação, que por algum fator, já tenha sofrido a tributação anteriormente, como no caso 
da incidência monofásica de PIS e COFINS ou da substituição tributária do ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), a  empresa deve resguardar-se o 
direito de considerar por encerrada a tributação do produto na fase anterior, portanto na 
comercialização de tais produtos não há de se falar em reincidência do imposto, uma vez que 
deve-se proceder com a segregação das receitas para adequação das bases de cálculo. Porém as 
vezes, por descuido ou desconhecimento por parte do gestor, estes procedimentos deixam de 
ser observados.  

Segundo Longenecker et.al. (2004, p.331), normalmente as pequenas empresas são 
carentes de equipe profissional especializada, e a maioria dos gestores deste tipo de 
empreendimento é generalista. Para os autores, os gestores não possuem suporte nas áreas 
financeira, mercadológica, marketing e recursos humanos e com isso torna-se realidade na 
gestão das empresas a tomada de decisão sem apoio de uma equipe especializada. O impacto 
causado pela displicência na gestão fiscal pode se tornar um prejuízo para a empresa, elevando 
a carga tributária, proporcionando um fluxo de caixa distorcido, levando a empresa a ter 
dificuldades para competir no mercado. 



Para Farah Jr. (2004, p.94), a competitividade nas empresas de menor porte 
econômico, produtivo e tecnológico requer um significativo aporte de recursos humanos, 
financeiros, patrimoniais e tecnológicos. Desta forma, obriga-se as empresas a superar os 
desafios, desenvolver habilidades, ampliar seus conhecimentos para sua sobrevivência. 
Pequenas empresas que hesitam progredir para estágios organizacionais mais avançados e 
evitam adquirir gerenciamento profissional necessário restringem seu crescimento. Pois de 
acordo com Longenecker et.al. (2004, p.333), gerar crescimento de uma empresa exige 
maturidade e adaptação do empreendedor. À medida em que há o crescimento da empresa, os 
sistemas de gestão necessitam progredir e com isso o empreendedor torna-se mais gestor e 
menos executor.  

Neste sentido, a busca por melhores resultados nas empresas tem se tornado cada vez 
mais, um fator de relevância no momento da determinação dos métodos/ modelos/ 
procedimentos a serem adotados pelas empresas. Portanto de acordo com as necessidades da 
empresa, quais as melhores e/ou mais adequadas decisões a serem tomadas objetivando manter 
a saúde financeira e econômica de uma empresa. Neste contexto é primordial a adoção de 
práticas/procedimentos relativas a um planejamento tributário, que segundo Fabretti (2017, 
p.8), consiste na realização do estudo feito previamente, ou seja, antes da realização do fato 
administrativo, pesquisando-se seus efeitos jurídicos e econômicos e as alternativas legais 
menos onerosas. Oliveira, et.al. (2014, p.22) complementam relatando que o planejamento 
tributário é uma forma lícita de reduzir a carga fiscal, o que exige alta carga de conhecimento 
técnico e bom senso dos responsáveis pelas decisões estratégicas no ambiente corporativo.  

Qualquer que seja a intenção da empresa, para Oliveira et.al. (2014, p.23), deve-se 
observar que a finalidade do planejamento é promover uma economia sem que a empresa tenha 
que infringir a legislação, para isso é necessário conhecer todas as possibilidades de apropriação 
de créditos tributários, de diferimentos (postergação), de incentivos e benefícios fiscais, dos 
ajustes permitidos na apuração do imposto e se convier aproveitar as lacunas deixadas na 
legislação. Contudo, nos processos de elaboração de um planejamento tributário a empresa 
pode optar por dois caminhos:  adotando procedimentos quanto a elisão fiscal que permite uma 
gestão eficiente dos tributos com meios permitidos na Lei. Segundo Oliveira et.al. (2014, p.25), 
a elisão fiscal é um meio utilizado pela empresa para atingir um menor impacto tributário 
recorrendo a um ato lícito e admitido pelo sistema jurídico brasileiro. E pode-se também contar 
com a possibilidade de adotar procedimentos relativos a evasão fiscal, que tem foco na redução 
tributária, porém de forma ilícita, ou seja, na ilegalidade, utilizando meios ilegais na busca da 
descaracterização do fato gerador, mascarando-o de forma fraudulenta. 

 Desta forma, caberá a empresa observar os critérios que mais se adequem à sua 
realidade, observando seus objetivos, a longevidade e o sucesso do negócio. A escolha 
inadequada poderá implicar em perdas substanciais ou até à descontinuidade do negócio. (Sobre 
sistema tributário diferenciado, simplificado e favorecido/SIMPLES NACIONAL nas MPE’s; 
tributos, impostos e contribuições; regras tributárias (SIMPLES NACIONAL), consultar o 
Apêndice A). 
 

6. Metodologia 

6.1    A Pesquisa 
 

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa. Desta 
forma, com vistas a resolver o problema de pesquisa e alcançar o objetivo pretendido, esta 
pesquisa apresenta uma proposta estruturada de aperfeiçoamento na gestão tributária, 



endereçada a uma empresa do segmento varejista de auto-peças de Volta Redonda/RJ. A 
pesquisa foi elaborada à luz da literatura especializada/legislação, com vistas a verificar os 
principais métodos, técnicas, procedimentos e práticas tributárias endereçadas às MPE’s, sob 
regime diferenciado/SIMPLES NACIONAL – aplicados à luz da empresa objeto de pesquisa. 
Em seguida foi realizado, mediante pesquisa documental (Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), um 
estudo de caso na referida empresa, com vistas a verificar quais práticas/procedimentos 
tributários efetivamente implementados pela empresa. Após o levantamento na literatura e a 
verificação dos procedimentos adotados pela empresa objeto de estudo, foi apresentada uma 
proposta de aperfeiçoamento nas referidas práticas, incluindo a gestão tributária possibilitando 
a adoção de procedimentos legais que promovam a redução do ônus tributário. Detalha-se a 
seguir a modelagem analítica.  

 

6.2    O Estudo de Caso (Dados Hipotéticos)  
 

 

A Empresa ABC dos Veículos Ltda é uma empresa com fins lucrativos e foi fundada 
em 14 de junho de 2016 situando-se desde então, no centro comercial de Volta Redonda, na 
Avenida Amaral Peixoto s/n, cep 27.180.000. Tem como objetivo principal a comercialização 
de peças para veículos automotores, com intuito de atender seus clientes oferecendo o melhor 
preço e produtos de qualidade. A empresa busca o cumprimento de todas as suas obrigações, 
sejam elas principais ou acessórias conforme determinação do art. 113 da Lei nº 5.172 de 
25/10/1966, conhecida como Código Tributário Nacional, cita-se abaixo o trecho da Lei que 
apresenta maiores esclarecimentos. 

 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto 
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o 
crédito dela decorrente. 
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as 
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou 
da fiscalização dos tributos. 
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se 
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. 
 

Para as MPE’s optantes pelo SIMPLES NACIONAL, deve-se atentar as obrigações 
acessórias, sejam elas mensais ou anuais (Tabela 1: Principais obrigações acessórias – 
SIMPLES NACIONAL), que devem ser apresentadas mesmo quando não houver 
movimentações socioeconômicas e fiscais, para que a empresa reduza os riscos quanto as 
penalidades pelo descumprimento das apresentações dentro dos referidos prazos. Segue abaixo 
as principais obrigações acessórias relativas às MPE’s. 

 

 

 

 

 



Tabela 1: Principais obrigações acessórias – SIMPLES NACIONAL 

 

Obrigações Acessórias Tipo de Apresentação Prazo de Apresentação 

PGDAS-D - Programa Gerador do 
Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional - Declaratório 

Mensal Relativamente aos fatos geradores 
ocorridos no mês anterior (dia 20 do 
mês subsequente àquele em que 
houver sido auferida a receita bruta) 

DEFIS – Declaração de Informações 
Socioeconômicas e Fiscais  

Anual 31 de março do ano-calendário 
subsequente ao da ocorrência dos 
fatos geradores dos tributos previstos 
no Simples Nacional 

DEFIS – Declaração de Informações 
Socioeconômicas e 
Fiscais (incorporada, cindida, total 
ou parcialmente, extinta ou fundida) 

Anual  até o último dia do mês de 
junho, quando o evento 
ocorrer no primeiro 
quadrimestre do ano-
calendário; 

 até o último dia do mês 
subsequente ao do evento, nos 
demais casos. 

 

A Tabela 1 apresenta as principais obrigações acessórias a serem apresentadas pelas 
MPE’s optantes pelo SIMPLES NACIONAL, bem como seus respectivos prazos. 

Após a compreensão dos tipos de obrigações a ser realizada pelas MPE’s, segue-se 
apresentando resultados obtidos pela empresa a serem utilizados para as análises aplicadas a 
pesquisa, cabe referenciar que a obtenção da receita bruta acumulada, nos doze meses 
imediatamente anteriores ao período base de apuração  do Simples Nacional, totaliza o  
montante de R$ 1.724,868,34, denominado RBT12, que servirá de base para a determinação da 
faixa de receita em que será verificada a alíquota a ser aplicada. Observa-se também a receita 
do período de apuração no valor de R$ 88.482,40, que por sua vez, servirá de base de cálculo 
para aplicação da alíquota e consequentemente a determinação do valor do imposto devido. 

Com base nestas informações observamos que a empresa se enquadra dentro dos 
limites de faturamento permitido para as ME e EPP, que de acordo com a LC 123/2006 está 
compreendido entre R$ 0,00 a R$ 4.800.000,00. Uma vez compreendido o ramo de atividade, 
o setor de atuação e a importância do grupo de empresas na economia regional, apresenta-se a 
seguir a proposta para aperfeiçoamento nos modelos existentes à luz do planejamento tributário. 

A partir dos dados referenciados serão apresentados na próxima seção uma proposta 
de modelagem com vistas ao aperfeiçoamento na gestão tributária da referida empresa, 
estruturada, sistematizada em 3 momentos distintos. 

M1 – Serão apresentados os procedimentos/planejamento tributário conferidos pela 
legislação pertinente ao caso das ME e EPP deste ramo de negócio sobre as práticas de gestão 
tributária: do planejamento, para a apuração do simples nacional, ou seja, a partir das práticas 
referenciadas na literatura incluindo a legislação tributária inerente aos procedimentos da 
apuração do referido imposto.  

M2 – Nesta fase são apresentados os procedimentos para apuração do simples nacional 
à luz da situação real da empresa objeto desta investigação (caso hipotético). Ou seja, buscou-
se nesta fase da modelagem verificar quais práticas adotadas para apuração do referido imposto 
(gestão tributária/planejamento tributário). 



M3 – Nesta fase da modelagem são apresentados procedimentos de aperfeiçoamento 
à luz das inconsistências identificadas/verificadas nas fases/momentos anteriores (M1 e M2). 
Ou seja, pretende-se aqui neste momento – M3, apresentar de forma sistemática um 
planejamento tributário, com vistas a apoiar os gestores desta categoria de empresas, deste 
segmento, na gestão tributária.  

Sendo assim, espera-se que com o implemento desta modelagem (proposta), a empresa 
possa incorrer em redução de custos substanciais, e com isso, ter ganhos de vantagens 
competitivas no mercado. A seguir é apresentada a estrutura da modelagem analítica detalhada 
em três momentos: M1, M2 e M3. 
 

6.3 A Modelagem Analítica 
 

 

 Para melhor compreensão são apresentados os procedimentos da modelagem em três 
momentos:  
 
6.3.1 Momento 1: Levantamento na literatura dos modelos e procedimentos/práticas de 
planejamento tributário inerentes às MPE’s 
 
Etapa 1: Pesquisa na literatura.  
Sub-etapa1.1 – Determinação, formação e composição da base de cálculo para apuração do 
Simples Nacional.  
Sub-etapa1.2 - Verificação e determinação das alíquotas aplicáveis no cálculo do Simples 
Nacional.  
Sub-etapa1.3 – Recolhimento e repasse do produto de arrecadação.  
Sub-etapa1.4 – Verificação da competência tributária 
 
Etapa 2: Resultados da pesquisa. 

Nesta etapa observou-se perante o aprofundamento da literatura que é permitido a 
adoção de práticas/normas que possibilitem a redução do impacto tributária na empresa objeto 
desta pesquisa de forma a minimizar os impactos sofridos a luz das penalidades. 
 
Etapa 3: Procedimentos adotados conforme a legislação pertinente. 
Sub-etapa 3.1 – Levantamento do faturamento do período base de apuração (base de cálculo) 
com vistas à classificação fiscal e emissão de notas adequadas segundo a legislação pertinente 
Sub-etapa3.2 – Adequação e aplicação da segregação das receitas para a redução do impacto 
tributário 
Sub-etapa3.3 – Levantamento da receita bruta acumulada auferida nos 12 últimos meses 
(RBT12) com vistas a proceder com a determinação/verificação da alíquota aplicável e suas 
variações 
Sub-etapa3.4 –Apuração do Simples Nacional com base na legislação pertinente aplicada as 
MPE’s 
Sub-etapa3.5 – Recolhimento do imposto apurado nos moldes do regime tributário diferenciado 
aplicado às MPE’s 

 
Prosseguindo com a apresentação da Modelagem segue abaixo o detalhamento do 

Momento 2  
 



6.3.2 Momento 2: Identificação e verificação da situação atual dos procedimentos de 
cálculos tributários aplicados a empresa objeto de estudo. 
 

Este momento está sistematizado em duas etapas a saber. Detalham-se a seguir estas 
etapas. 
 
Etapa 1 - Verificação e determinação das receitas e suas respectivas bases de cálculo 
Etapa 2 - Apuração da incidência tributária 

 
Logo após este procedimento, o passo seguinte é o momento 3. 

 
6.3.3 Momento 3: Proposta de aprimoramento nos procedimentos de cálculos tributários 
a partir das inconsistências entre o estado da arte e o estado da prática (Momento 1 e 
Momento 2).  

 
Este momento 3 está estruturado em duas etapas a saber:  

 
Etapa 1 – Análise e apontamento das divergências encontradas entre a apuração atual da 
empresa e a forma correta de se aplicar alíquotas, determinar bases de cálculo, apurar a 
incidência dos tributos 
Etapa 2 – Proposta de melhoria nos procedimentos aplicados no segmento varejista em auto-
peças de Volta Redonda, em virtude de falhas encontradas nas práticas realizadas atualmente 
na empresa objeto de estudo 

Apresenta a seguir toda a estrutura de modelagem apresentada de forma descritiva e 
detalhada partindo do momento 1 ao 3. 
 

6.3 A Modelagem Analítica 
 

 

Detalham-se a seguir todos os procedimentos da modelagem de forma analítica 
conforme etapas e sub-etapas definidas para os momentos 1,2 e 3 (seção anterior). 

 

6.3.1 MOMENTO 1: Levantamento na literatura dos modelos e procedimentos/práticas 
de planejamento tributário endereçados as MPE’s 
 

 

Nesta seção são apresentados os procedimentos do Momento 1. Detalham-se a seguir 
esses procedimentos. 
 

Etapa 1: Pesquisa na literatura 
 

 

Em um primeiro momento foi realizada uma pesquisa na literatura referente às 
informações sobre procedimentos sobre incidência tributária nas micro e pequenas empresas 
(MPE’s) que comercializam produtos automotivos, para melhor compreensão e conhecimento 



sobre o objeto. Esta busca foi efetuada por meio de análise documental disponibilizada dentro 
dos modelos atuais de acessibilidade a dados, ou seja, por meio de fontes disponibilizadas 
eletronicamente pelos entes federativos. Com base na expectativa de obter dados concretos e 
seguros foram extraídas informações sobre a definição de:  

 

Sub etapa 1.1 – Determinação, Formação e Composição da base de cálculo para apuração 
do Simples Nacional 
 

 

Nesta sub etapa foram levantados os procedimentos e práticas para a formação da base 
de cálculo a ser utilizada para fins de apuração do tributo relativo ao Regime Simplificado de 
apuração de impostos, o Simples Nacional, conforme exposto nos§ 3º e 4o inc. I do artigo 18 
da LC 123/2006. 

 

§ 3o  Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota efetiva determinada 
na forma do caput e o s §§ 1o, 1o-A e 2o deste artigo, podendo tal incidência 
se dar, à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre 
a receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o ano calendário.  
§4º O contribuinte deverá considerar, destacadamente para fim de pagamento, as 
receitas decorrentes da: 
I – revenda de mercadorias recebidas ou adquiridas de terceiros, que serão 
tributadas na forma do Anexo I da Lei Complementar, devendo segregar as 
receitas decorrentes de operações ou prestações sujeitas à tributação concentrada 
em uma única etapa (monofásica), bem como, em relação ao ICMS, que o imposto 
já tenha sido recolhido por substituto tributário ou por antecipação tributária com 
encerramento de tributação.   

 

 Para melhor compreensão e detalhamento, consultar os Anexos: I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII e IX.  
 

Sub etapa 1.2 - Verificação e determinação das alíquotas aplicáveis no cálculo do Simples 
Nacional 
 

 

Nesta sub-etapa verificam-se as orientações acerca da determinação da alíquota a ser 
utilizada para aplicação do cálculo do valor do imposto devido pelas micro e pequenas empresas 
do ramo varejista de comércio de auto-peças. Os procedimentos referentes ao percentual da 
alíquota estão dispostos no art. 18 da LC 123/2006: 

 

Art. 18.  O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno 
porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das 
alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas 
dos Anexos I a V desta Lei Complementar, 
sobre a base de cálculo de que trata o § 3o deste artigo, observado   o disposto no
 § 15 do art. 3o. § 1o  Para efeito de determinação da alíquota nominal, o sujeito 
passivo utilizará a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período 
de apuração. 
§ 1o A. a alíquota efetiva é o resultado de: 
I - RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de 
apuração 



II Aliq: alíquota  nominal  constante  dos  Anexos  I  a V desta Lei Complementar; 
III - PD: parcela a deduzir constante dos Anexos  I  a  V desta Lei Complementar; 
§ 1oB.  Os percentuais efetivos de cada tributo serão calculados a partir da 
alíquota efetiva multiplicada pelo percentual de repartição constantes dos anexos 
I a V desta lei Complementar observando-se que:  
I o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por cento), 
transferindo-se eventual diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da 
mesma faixa de receita bruta anual; II eventual diferença centesimal entre o total 
dos percentuais a alíquota efetiva será transferida para o tributo com o maior 
percentual e repartição na respectiva faixa de receita bruta. 

 

Mediante as regas de determinação da alíquota para o cálculo do simples nacional, 
segue abaixo a apresentação da Tabela do Anexo da LC nº 123 de dezembro/2006. 

 

Tabela 2: Anexo I da Lei Complementar nº 123 de dezembro de 2006 
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio 

Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Parcela a Deduzir (em R$) 

1ª Faixa Até 180.000,00 4,00% – 

2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% 5.940,00 

3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% 13.860,00 

4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% 22.500,00 

5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% 87.300,00 

6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19,00% 378.000,00 

 

Faixas 
Percentual de Repartição dos Tributos 

IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS 

1ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00% 

2ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00% 

3ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50% 

4ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50% 

5ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50% 

6ª Faixa 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% – 

A Tabela 2 apresenta as faixas de enquadramento de receitas, as alíquotas nominais e a 
parcela a deduzir, que são utilizadas para a determinação da alíquota efetiva, bem como os 
percentuais de repartição de tributos que determinam quanto do valor total devido do imposto 
será direcionado a cada tributo. 

 

Sub etapa 1.3 Recolhimento e repasse do produto de arrecadação 
 

 

Observa-se nesta sub etapa que os impostos apurados devem ser recolhidos mediante 
documento único de arrecadação instituído por meio do Comitê Gestor do Simples Nacional, 
em banco habilitado como rede arrecadadora, até o vigésimo dia do mês subsequente, que em 
não sendo dia útil deverá ter o vencimento prorrogado para o 1º dia útil imediatamente posterior. 
Após a quitação realizada à rede arrecadadora habilitada caberá ao Conselho Gestor do Simples 



Nacional definir a respeito do repasse dos totais obtidos, inclusive dos encargos legais, ao 
município, estados ou distrito federal e a União. 

 

Sub etapa 1.4 Competência tributária 
 

 

Com base no dispositivo legal vigente, a responsabilidade pela verificação do 
cumprimento das obrigações principais e acessórias, e da permanência no regime simplificado, 
foi identificado na literatura aspectos relevantes quanto a competência tributária, no que diz 
respeito a quem, por direito, pode efetuar procedimentos de fiscalização direcionados às micro 
e pequenas empresas e até se for o caso proceder com a exclusão da empresa no referido regime. 

 

Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e 
acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses 
previstas no art.29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e 
das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, 
segundo a localização do estabelecimento e, tratando-se de prestação de serviços 
incluídos na competência tributária municipal, a competência será também do 
respectivo Município. 
 

Vale observar que as hipóteses previstas no art.29 visam esclarecer sob as situações em 
que poderá ocorrer a exclusão de ofício. Conforme previsto no art. 150, 6º e no art.151, diz-se 
sobre o princípio da competência, onde fica expresso em que não poderá delegar ou prorrogar-
se da competência para outrem, a competência expressamente prevista na Constituição Federal 
de 1988. 

 

Etapa 2: Resultados da Pesquisa 
 

 

Foi possível observar que a partir da literatura e legislação que regem e regulamentam 
as regras tributárias deste regime é basicamente a Lei Complementar 123 de 14 de dezembro 
de 2006, levando em consideração também todas suas alterações recentes promovidas pela LC 
nº 155 de 27 de outubro de 2016, Resolução nº 224 de 19 de fevereiro de 2018, entre outras e a 
Lei 5172 de outubro de 1966. A literatura mostra que as empresas que optam pelo regime 
simplificado podem obter uma economia fiscal, se efetuarem corretamente a segregação de suas 
receitas derivadas das operações do negócio da empresa no ato da apuração de seus impostos 
conforme o que está previsto no art.18 § 4o-A da referida Lei (LC nº 123 de dezembro de 2006).  

Porém para se realizar a segregação de forma mais apropriada (crê-se) das receitas, se 
faz necessário a classificação adequada dos produtos observando-se, para a empresa objeto de 
estudo, não só a legislação federal, como também a legislação estadual. Portanto, identifica-se 
a previsão para a promoção de reduções tributárias com base nos moldes legais. 

 

 

 

 



Etapa 3: Procedimentos a serem adotados conforme a legislação pertinente 
 

 

Após este estudo, percebeu-se a possibilidade de aplicar o que está previsto na 
literatura almejando a obtenção de resultados mais substanciais (melhores) na verificação da 
incidência tributária. Para isso, deve-se identificar corretamente toda a carga tributária de forma 
individualizada por produto e/ou operação efetuando uma revisão no cadastro interno da 
empresa, tornando possível a emissão de documentos fiscais idôneos que possibilitem a 
adequada segregação de receitas que, por sua vez, é realizada por meio da separação das 
operações que compõem tributação integral, onde há incidência do PIS, COFINS, IRPJ 
(Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), 
ICMS e CPP (Contribuição Patronal Previdenciária ) e,  das operações que por ventura 
obtiverem alguma redução, isenção ou que não haja a incidência de algum tributo abrangido. 
Adotando a separação será possível observar que a incidência tributária se apresentará de forma 
mais justa dentro do que está previsto. 

 

Sub etapa 3.1 - Levantamento do faturamento do período base de apuração (base de 
cálculo) com vistas à classificação fiscal e emissão de notas adequadas segundo a legislação 
pertinente  
 

 

Para a correta Classificação fiscal e emissão da nota (NF-e) deve-se efetuar o registro 
de todas as operações de comercialização de mercadorias por meio de nota fiscal eletrônica 
(NF-e) a ser emitida no programa emissor gratuito ou por programas particulares adquiridos. 
Neste caso, para se tornar possível a emissão da nota, primeiramente deve-se verificar qual o 
produto será vendido, e com base nesta definição verificar qual a tributação que ele irá sofrer 
perante as determinações legais dos entes federados. Observe que para o ICMS, no âmbito de 
operações internas do Estado do Rio de Janeiro, deve se atentar à tributação básica de acordo 
com  Lei nº 2657 de 26 de dezembro de 1996, a possibilidade da aplicação do regime de 
substituição tributária de acordo com o Anexo I do Livro II do RICMS/RJ (Decreto nº 27427 
de 17 de novembro de 2000) ou ainda se existe algum benefício tributário de acordo com o 
manual de diferimento (Decreto nº 27815 de 24 de janeiro de 2001).  

Outro ponto importante seria verificar qual a tributação para o PIS e COFINS, 
analisando os percentuais constantes da tabela Anexo I da LC nº 155 de 27 de outubro de 2016 
no que diz respeito a repartição dos tributos após determinação da alíquota efetiva e levar em 
consideração, que neste regime, para o território em estudo, considera-se exceção/exclusão da 
base de cálculo do PIS e COFINS apenas dos produtos monofásicos constantes da tabela 4.3.10 
da Receita Federal do Brasil, observando ainda que para os demais tributos do ramo comercial, 
não há previsão legal de isenção ou redução. 

 De posse destas informações, é possível efetuar a emissão de uma nota fiscal, 
definindo o produto, sua tributação, o código fiscal da operação e a situação tributária, os 
valores, o destinatário, a base legal a ser mencionada, sendo que ao findar o período de 
apuração, a competência, será levantada a soma do montante de todas as operações, excluindo-
se as operações canceladas. Após a realização dos procedimentos, têm-se as receitas auferidas 
(base de cálculo) a serem oferecidas para tributação no período base. 

 



Sub etapa 3.2 – Adequação e aplicação da segregação das receitas para a redução do 
impacto tributário 
 

 

No que diz a adequação, aplicação da segregação das receitas para a redução do 
impacto tributário, busca-se separar as receitas de acordo com o código fiscal de operação 
(CFOP) e por   Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN), verificando 
com base na legislação pertinente, identificar a adequação tributária do produto, se a mercadoria 
é tributada integralmente ou se incide a substituição tributária para ICMS, se o PIS e a COFINS 
são tributados integralmente ou se tem incidência monofásica. Após verificada a determinação 
da tributação individual de produto a produto, de acordo com a legislação vigente nas esferas 
estadual, federal e/ou municipal, de se efetuar a soma dos produtos por tipo de tributação, é 
possível apresentar as receitas auferidas em uma determinada competência, de forma 
segregada(separada) para se oferecer como base de cálculo final para tributação.  

 

Sub etapa 3.3–Levantamento das receitas brutas acumuladas nos 12 últimos meses com 
vistas a proceder com a determinação/verificação da alíquota aplicável e suas variações 
 

 

Sub etapa 3.3.1 - Levantamento da Receita Bruta Acumulada nos 12 últimos meses 
(RBT12) 
 

 

Além disso, é preciso efetuar o levantamento dos valores de receitas brutas obtidas nos 
12 últimos meses que antecederam o mês de apuração (competência) e efetuar a soma destes 
valores que serão reconhecidas por RBT12. Com a soma das RTB12, verifica-se na tabela do 
Anexo I da LC nº 123 de dezembro de 2006 a faixa de receita a que a empresa está sujeita para 
tributação.  
 

Sub etapa 3.3.2 – Determinação da alíquota efetiva 
 

 

De posse do montante de RBT12 e da faixa em que a empresa se encontra na tabela 
do Anexo I, verifica-se o valor obtido de RBT12 e multiplica pela alíquota nominal (fixa) 
apresentada na faixa em que estará sujeita na tabela, Do resultado da multiplicação diminui-se 
a parcela a deduzir permitida, na faixa em que a empresa está enquadrada presente no anexo I 
da LC nº 123 de dezembro de 2006, o valor obtido será dividido pela receita bruta acumulada 
dos 12 últimos meses (RBT12) chegando-se então a alíquota efetiva (variável) a ser aplicada 
para o cálculo do valor devido do imposto. 
 

Sub etapa 3.3.3 – Ocorrência de variações na alíquota aplicável para o cálculo dos tributos 
abrangidos pelo Regime diferenciado de Apuração de impostos - Simples Nacional 

 
 



Quando houver, nos montantes de receitas auferidas, algum tipo de segregação, deverá 
então a mesma sofrer variações, sendo que essas partem do princípio que para alguns tributos 
abrangidos pelo Simples Nacional, em momentos anteriores a revenda, já foi efetuado o 
recolhimento na fonte, ou seja, em fases anteriores da cadeia produtiva e/ou comercial. Portanto 
vale observar algumas especificações para a determinação da alíquota no caso de operação: 
 
Item 1 - Tributada integralmente (ICMS)– deve-se de acordo com a Resolução nº 224 de 19 
de fevereiro de 2018 reduzir a base de cálculo do ICMS. Para realizar a redução da base é 
necessário determinar qual o percentual de redução a ser aplicado. Para tal, deve-se encontrar 
a alíquota efetiva do ICMS (Aliq.1) da empresa de acordo com a faixa em que a empresa estiver 
enquadrada e, em seguida encontrar o % de redução de ICMS diminuindo a alíquota encontrada, 
da alíquota disponível na tabela da Lei 5147 de 06 de dezembro de 2007 de acordo com a faixa 
de enquadramento (Alíq.2), multiplicar por 100, o resultado obtido nesta operação deve ser 
dividido pela alíquota efetiva do ICMS (Aliq.1). Após encontrado o percentual de redução, 
aplica-se sobre o valor da receita tributada integralmente, diminuindo-a. 
 
Item 2 - Sujeita a substituição tributária do ICMS – Aplica-se sobre a alíquota efetiva obtida 
no momento 2 (alíquota integral) o percentual de repartição de tributos relativo ao ICMS 
constante na faixa de enquadramento em que a empresa está sujeita na tabelado Anexo I da LC 
nº 123 de dezembro de 2006 e exclui-se o resultado obtido da alíquota efetiva integral. 
 
Item 3 - Sujeita a tributação monofásica de PIS  e COFINS -  Aplica-se sobre a alíquota 
efetiva obtida no momento 2 (alíquota integral) o percentual de repartição de tributos relativo 
ao PIS constante na faixa de enquadramento em que a empresa está sujeita na tabela  do Anexo 
I da LC nº 123 de dezembro de 2006, e separadamente efetuar o mesmo procedimento com o 
percentual relativo ao COFINS, após determinado o percentual relativo aos dois tributos  exclui-
se  do resultado obtido da alíquota efetiva integral. 
 

Sub etapa 3.4 – apuração do Simples Nacional com base na legislação pertinente aplicada 
as MPE’s 

 

 

Definido o montante das receitas auferidas, efetuadas as devidas segregações (base de 
cálculo) e determinada as alíquotas efetivas, verifica-se a base de cálculo segregada e aplica 
sobre essa base a alíquota efetiva encontrada, efetuado isso, tem-se o valor do imposto apurado 
a ser recolhido aos cofres públicos. Importante observar que havendo a segregação das receitas, 
de acordo com os produtos comercializados, as alíquotas devem ser proporcionais a sua 
incidência, ou seja, para cada montante de operação será aplicada uma alíquota específica, onde 
podemos observar por exemplo que no montante de mercadoria tributada integralmente para 
todos os impostos a alíquota será consequentemente maior do que se a mercadoria for por 
exemplo sujeita a substituição tributária do ICMS, levando em consideração a verificação dos 
percentuais de repartição de cada tributo de acordo com o anexo I da LC nº 155 de outubro de 
2016 e que exclui-se o percentual relativo ao tributo que já teve sua tributação definitiva em 
fases anteriores, substituição tributária ou incidência monofásica. Entendendo por substituição 
tributária e incidência monofásica ou concentrada, que consiste em mecanismos que atribuem 
a um determinado contribuinte a responsabilidade pelo tributo devido em toda cadeia de um 
determinado produto ou serviço. 

 



Sub etapa 3.5 – Recolhimento do imposto apurado nos moldes do regime tributário 
diferenciado endereçados as MPE’s 
 

 

Definidas as receitas, efetuadas as segregações, determinadas as alíquotas e aplicadas 
as alíquotas sobre as bases de cálculo, obtêm-se o valor do imposto devido, que deverá ser 
recolhido aos entes federados por meio de DAS (Documento auxiliar de arrecadação do Simples 
Nacional), até o vigésimo dia do mês subsequente ao período de apuração, que em não sendo 
dia útil prorroga-se o prazo para o primeiro dia útil imediatamente posterior. Deve-se observar 
que os procedimentos aqui detalhados para cálculo manual, com fins didáticos, vias de regra, 
são apurados por meio do Programa Gerador de Apuração do Simples Nacional (PGDAS - 
SOFTWARE GRATUITO) disponibilizado por meio do Portal eletrônico da Receita Federal, 
onde terão acesso os contribuintes optantes pelo referido regime cadastrados na base da RFB. 

 

6.3.2  MOMENTO 2: Identificação e verificação da situação atual dos procedimentos de 
cálculos tributários aplicados à empresa objeto de estudo 
 

 

Nesta seção são apresentados os procedimentos do Momento 2. Detalham-se a seguir 
estes procedimentos. 

 

Etapa 1: Verificação e determinação das receitas e suas bases de cálculo 
 

 

A determinação das receitas baseia-se na importação e verificação dos arquivos 
eletrônicos para obtenção dos valores que servem de base de cálculo para apuração dos 
impostos. Ao recepcionar os referidos arquivos analisa-se a sequência na numeração das notas 
para verificar possíveis falhas e verifica-se o montante de receitas auferidas no período que 
serve de base para apuração. No caso em comento, observa-se que a empresa não aplica sobre 
os seus produtos a adequada classificação fiscal, oferecendo de forma integral para tributação, 
todos os seus produtos, sem nenhum tipo de segregação. São levantados todos os valores 
provenientes das vendas de mercadorias no período mensal, verificando a classificação fiscal 
relativa aos códigos fiscais atribuídos. 

 

Sub etapa 1.1- Recepção e importação de dados para o sistema 
 

 

São recepcionados os arquivos eletrônicos das nota fiscais eletrônica (NF-e), 
denominados arquivos XML (Linguagem Extensível de Marcação Genérica), através de e-mail 
onde observa-se de forma detalhada todo os registros das operações efetuadas em um 
determinado período, efetua-se a importação destes arquivos para dentro de um sistema 
contábil, onde num primeiro momento verifica-se a sequência da numeração das notas, que não 
pode apresentar nenhuma falha, em seguida, considerando que a sequência de notas está 
adequada, geram-se os relatórios fiscais para a verificação das receitas registradas (resumo de 
operações e consolidado de PIS/COFINS) e a partir dos valores apresentados realiza-se a 



segregação da base de cálculo por meio da separação dos CFOP’s, CSOSN e CST utilizados 
nas notas, conforme pode ser observado abaixo (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Resumo anual de Operações e Prestações por Código Fiscal/Alíquota ICMS(M2) 

 

A Tabela 3 apresenta os valores que servirão de base de cálculo para a apuração do 
Simples Nacional, onde é apontado por meio do CFOP 5102 que haverá a incidência integral 
para o ICMS.A seguir é apresentada a Tabela 4 com vistas a evidenciar os registros fiscais de 
Consolidação por CST como pressupostos para determinação da base de cálculo. 

 

Tabela 4: Registros fiscais – Consolidação das Operações por CST(M2) 

 

A Tabela 4 mostra o montante da receita auferida no período demonstrando por meio 
do CST 01, onde haverá incidência de tributação integral para o PIS/COFINS. 

 

Sub etapa 1.2- Determinação da Base de Cálculo 
 

 



Com os arquivos integrados ao sistema, verificada e ajustada a sequência na 
numeração dos arquivos e com base nos relatórios apresentados, verifica-se que o CFOP 5102 
e o CST 01 informam que para fins de apuração do imposto, a receita é oferecida integralmente 
para o cálculo de todos os tributos abrangidos pelo Simples Nacional. Soma-se o montante das 
receitas auferidas no período, provenientes do comércio de auto-peças, observando que de 
acordo com legislação vigente, todos os produtos estão sendo tributados integralmente, e as 
oferece para tributação. Lembrando de considerar os cancelamentos (caso seja necessário) 
vierem a ocorrer, e desconsiderando os CFOP das demais operações registradas quando houver. 
 

Etapa 2: Apuração da incidência tributária 
 

 

 De posse de todas as informações básicas relativas as receitas sujeitas a tributação pelo 
Simples Nacional, se faz necessário verificar qual a alíquota a ser utilizada. 
 

Sub etapa 2.1 - Determinação da alíquota 
 

 

Para fins de determinação da alíquota, observa-se em que faixa de faturamento a 
empresa se encontra relativamente a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período 
de apuração, com base nesta informação aplica-se a fórmula abaixo: 
 

Aliq.Efetiva = RBT12 x ALÍQUOTA – PD 
RBT12 

Onde: 
RBT12 = Receita bruta acumulada dos 12 últimos meses   
ALÍQUOTA= Alíquota nominal disponibilizada no anexo I da LC 123/2006 
PD = Parcela a deduzir 

Logo após este procedimento, é demonstrada a determinação da obtenção da alíquota 
efetiva (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Determinação da alíquota efetiva (M2) 
RBT12         1.724.868,34  
ALÍQ.NOMINAL                       10,70  
PARC.DEDUZIR               22.500,00  
ALÍQ.EFETIVA (RBT12*AL.Nom-PD)/RBT12                9,395553  

 

A Tabela 5 mostra o passo a passo dos resultados da aplicação da fórmula acima para 
a determinação da alíquota efetiva a ser utilizada na apuração do Simples Nacional 
 Após aplicação da fórmula e com a determinação da alíquota efetiva, realiza-se a 
definição das alíquotas efetivas individuais para cada tipo de tributo aplicando sobre a alíquota 
efetiva encontrada os percentuais apresentados na tabela de partilha do anexo I da LC 123/2006 
(Tabela 6). 
 

Tabela 6: Tabela de Partilha de Tributos (M2) 



 
 

Apresenta-se na Tabela 6 os percentuais relativos a partilha dos tributos abrangidos 
pelo Simples Nacional para verificação da destinação dos mesmos. A Tabela 6 mostra as 
alíquotas efetivas individuais. 

 

Tabela 7: Alíquotas efetivas individuais (M2) 
ALÍQUOTA ICMS (33,50%)            3,147510  
ALÍQ.EFETIVA (Exceto ICMS)            6,248042  
ALÍQUOTA PIS (2,76%)            0,259317  
ALÍQUOTA COFINS (12,74%)            1,196993  
ALÍQUOTA IRPJ (5,50%)            0,516755  
ALÍQUOTA CSLL (3,50%)            0,328844  
ALÍQUOTA CPP (42,00%)            3,946132  

 
Na Tabela 7 é possível observar de forma individualizada, qual o percentual a ser 

aplicado sobre a base de cálculo para a obtenção da partilha dos tributos. O próximo ponto a 
ser determinado é a redução da base de cálculo para a apuração do ICMS incidente na faixa em 
que a empresa estiver enquadrada. Para as mercadorias tributadas integralmente, com base no 
que que foi regulamentado pela Resolução 224/2018 é permitida a redução da base antes de 
oferece-la para tributação do ICMS, neste caso se faz necessário encontrar a alíquota de 
ICMS(aliq.1) e diminuí-la da alíquota constante da Lei 5147/2007 (Tabela 8) abaixo de acordo 
com a faixa de RBT12 (Aliq.2), multiplicar o resultado por 100 e dividir pela alíquota do 
ICMS(Aliq.1). 

 
Tabela 8: Tabela anexa da Lei 5.147/2007 (M2) 



 

 
 

A Tabela 8 apresenta os dados para aplicação da fórmula que leva ao percentual de 
redução do ICMS, regulamentado por meio da Resolução 224/2018. A Tabela 9 apresenta os 
procedimentos de cálculos para determinação do percentual de redução e da base de cálculo 
reduzida a ser aplicada sobre a parte do cálculo onde ocorrerá a incidência do ICMS (Tabela 
8). 

 
Tabela 9: Determinação do Percentual de Redução e da Base de Cálculo Reduzida (M2) 

ALIQ.1 = 3,15 
ALIQ.2 = 3,05 
% Red.ICMS= ((3,15-3,05)*100)/3,15) 
% Red.ICMS= 3,17 
Base Reduzida=88.482,40-(88.482,40 * 3,17%) 
Base Reduzida= 85.677,51 

 

Observa-se a determinação do percentual de redução a ser utilizado para se aplicar a 
uma determinada base de cálculo obtendo-se uma base de cálculo reduzida para se oferecer a 
tributação. Após a determinação da alíquota a ser utilizada, aplica-se a alíquota obtida sobre as 
receitas levantadas chegando-se ao valor do imposto a recolher. Observe neste caso, que para 
as mercadorias tributadas integralmente, a partilha dos tributos ocorrerá de acordo com os 
percentuais apresentados no Anexo I da LC nº 123/2006, com exceção do ICMS que terão uma 
redução no ato do cálculo e consequentemente na partilha. 



Sub etapa 2.2 - Verificação da incidência tributária com base na apuração efetuada 
atualmente pela empresa objeto de estudo, oferecendo a receita obtida integralmente para 
tributação. 
 

 

 Nesta sub etapa são apresentados os procedimentos referenciados na seção anterior 
sobre situação atual da empresa mediante apresentação dos dados expressos em moeda 
nacional, ou seja, as receitas auferidas em dados monetários, bem como toda esquemática de 
apuração dos tributos para verificação da incidência tributária atual conforme segue: 
 

Item 1 – Apresentação do Cálculo efetuado após aplicação das alíquotas sobre a base de 
cálculo determinada 
 

Tabela 10: Apresentação do Cálculo Atual com partilha de Tributos (M2) 

Apuração do Imposto Base de Cálculo Alíquota Imposto  

Revenda Tributada PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/CPP 88.482,40              6,248042  5.528,42 

Revenda Tributada ICMS  85.677,51              3,147510  2.696,71 

Totais     8.225,13 

 

Em resumo, ao se efetuar o cálculo do tributo aplica-se sobre a base de cálculo do 
PIS/COFIS/IRPJ/CSLL/CPP (base integral sem reduções) a alíquota relativa a soma dos 
percentuais destes impostos e contribuições, ou seja, a alíquota exceto ICMS e, em seguida 
aplica-se sobre a base de cálculo já reduzida o percentual relativo ao ICMS. 

 

Resumo do Cálculo: 
 

88.482,40 x 6,248042% = 5.528,42 
85.677,51 x 3,147510% = 2.696,71 
5.528,42 + 2.696,71 = 8.225,13 
Logo, o valor a ser recolhido a título do Simples Nacional é de R$ 8.225,13 
 

 

Item 2 – Apresentação do Cálculo realizado no Programa PGDAS 
 

 

 

 



Tabela 11: Apresentação do Cálculo Atual com partilha de Tributos –Site PGDAS (M2) 
 

 

 

6.3.3  MOMENTO 3: PROPOSTA DE APRIMORAMENTO NOS PROCEDIMENTOS 
DE CÁLCULOS TRIBUTÁRIOS A PARTIR DAS INCONSISTÊNCIAS ENTRE O 
ESTADO DA ARTE E O ESTADO DA PRÁTICA (MOMENTO 1 E MOMENTO 2) 
 

 

Após o levantamento na literatura e na situação atual da empresa objeto da pesquisa 
(momentos 1 e 2), foi possível efetuar uma comparação entre a apuração tributária aplicada 
atualmente, sem a segregação de receitas e a apuração com a aplicação do que está previsto em 
Lei, ou seja, com a correta segregação de receitas. Detalham-se a seguir os procedimentos 
propostos para aprimoramento nos cálculos tributários.  

 

Etapa 1: Análise e apontamento das divergências encontradas entre a apuração atual da 
empresa e a forma proposta de se aplicar alíquotas, determinar bases, apurar a incidência 
dos tributos 
 

 



 Com base nos dados levantados, onde a legislação prevê benefícios que possibilita a 
redução dos impostos sobre as suas receitas e que por outro lado atualmente a empresa, objeto 
de estudo não está se beneficiando do que lhe é permitido, retrata-se alguns pontos que levam 
as empresas a terem dificuldades em se adequarem, observando que a questão da correta 
aplicação da apuração da incidência tributária está muito relacionada ao fato de se ter acesso a 
informação adequada com relação a legislação, mais precisamente quanto a classificação dos 
produtos, porém existem alguns fatores desgastantes para os micro e pequenos empresários 
conforme segue: 
 A empresa não apresenta no momento da pesquisa a classificação fiscal apropriada aos seus 

produtos impossibilitando a correta segregação de suas receitas, podendo relacionar este 
ponto ao fato da empresa não possuir acesso aos recursos técnicos qualificados necessários 
para a tomada das devidas orientações ou não deseja ter custos com a mão de obra 
especializada para o acompanhamento constante das mudanças de legislação; 

 A descentralização e as constantes mudanças da legislação, dificultam o processo de ajuste 
tributário, pois se deve recorrer a várias legislações, banco de informações de esfera federal, 
estadual ou municipal por meio de leis, decretos, resoluções, entre outros, para avaliar qual 
a melhor e menos onerosa forma de se oferecer as receitas para tributação. 

 

Etapa2: Proposta para melhoria nos procedimentos tributários aplicados no segmento 
varejista de auto-peças em Volta Redonda em virtude de inconsistências verificadas nas 
práticas realizadas pela empresa 
 

Com base no que está previsto na LC nº 123 de dezembro de 2006 e todas suas 
ramificações, num estado da  arte e nos procedimentos adotados pela empresa objeto de estudo, 
que é um quadro real, averiguar que os procedimentos básicos de determinação da base de 
cálculo e alíquota estão adequados a classificação fiscal apresentada, contudo é possível 
promover ajustes na classificação fiscal e com isso obter melhores resultados na apuração do 
imposto. Levando em consideração a reclassificação dos produtos e seguindo o que a literatura 
orienta segue novos cálculos a luz da aplicação dos procedimentos endereçados as micro e 
pequenas empresas. 

 
Item 1 – Reclassificação tributária dos produtos à luz da legislação vigente, ocasionando a 
segregação da base de cálculo conforme demonstrativos (Tabela 12). 
 

Tabela 12: Resumo Anual das Operações e Prestações por Código Fiscal/Alíquota ICMS (M3) 



 
 

A Tabela 12 apresenta os valores que servirão de base de cálculo para a apuração do 
Simples Nacional, onde é apontado por meio do CFOP 5102, que haverá a incidência integral 
para o ICMS e para o CFOP 5405, que não haverá cálculo de ICMS, pois o mesmo já foi 
calculado na fase anterior. A seguir é apresentada a Tabela 13 com vistas a evidenciar os 
registros fiscais de Consolidação por CST como pressupostos para determinação da base de 
cálculo do PIS e COFINS. 

 

Tabela 13: Registros fiscais – Consolidação das Operações por CST (M3) 

 
 

A Tabela 13 mostra o montante da receita auferida no período demonstrando por meio 
do CST 01 onde haverá incidência de tributação integral para o PIS/COFINS e do CST 04 que 
indica que a tributação é monofásica, ou seja, que ocorre na fase anterior. 

 

Item 2 – Determinação das alíquotas aplicáveis conforme efetuado no momento 2, porém 
levando em consideração as receitas já segregadas com a aplicação das reduções 
permitidas conforme legislação vigente.  
 



A Tabela 14 evidencia a determinação da alíquota efetiva. A seguir, a Tabela 14 
apresenta os percentuais relativos a cada imposto e contribuição. 
 

Tabela 14: Determinação da alíquota efetiva (M3) 

 
 

A Tabela 14 apresentou o cálculo com base nas fórmulas apresentadas nos momentos 
M1 e M2 revisada abaixo, para a determinação da alíquota efetiva total a ser utilizada para fins 
de cálculo do Simples Nacional. A seguir é apresentada a Fórmula para cálculo da alíquota 
efetiva: 

 

Alíquota Efetiva = RBT12 x ALÍQUOTA – PD 
RBT12 

 

A Tabela 15 mostra a repartição dos tributos apresentada no Anexo I desta pesquisa, 
que foi extraída do Anexo I da LC nº 123 de dezembro de 2006. 

 

Tabela 15: Tabela de Repartição dos Tributos (M3)

 
 

A Tabela 15 evidencia os percentuais a serem direcionados a cada imposto ou 
contribuição e deve ser aplicada sobre a alíquota efetiva encontrada para determinação 
do percentual a ser aplicado sobre as referidas bases de cálculos. A Tabela 16 mostra 
as alíquotas individuais de cada imposto/contribuição. 
 

Tabela 16: Alíquotas efetivas individuais (M3) 

 
 

A Tabela 16 evidenciou de forma individualizada o percentual relativo a cada 
imposto/contribuição obtido por meio da aplicação dos percentuais da Tabela 15 sobre a 
alíquota efetiva exposta na Tabela 14. Dando seguimento, é preciso determinar a base de cálculo 



reduzida a ser utilizada no cálculo do ICMS. Segue a Tabela 17 com a determinação do 
Percentual de redução e da base de cálculo reduzida. 

 

Tabela 17: Determinação do Percentual de Redução e da Base de Cálculo Reduzida (M3) 

 
 

Observa-se a determinação do percentual de redução a ser utilizado para se aplicar a 
uma determinada base de cálculo obtendo-se uma base de cálculo reduzida para se oferecer a 
tributação conforme apresentado nos momentos 1 e 2. Mediante a determinação da alíquota a 
ser utilizada aplicam-se as alíquotas obtidas sobre as receitas/base de cálculo, neste momento 
já segregadas para se obter o valor do imposto a recolher.  

 

Item 3 – Cálculo dos impostos com todos os ajustes orientados à luz da legislação vigente 
direcionadas às micro e pequenas empresas mediante segregação de receitas em virtude 
da correta e adequada classificação fiscal das mercadorias. 
 

 

Tabela 18:Apresentação do Cálculo Ajustado com partilha de Tributos (M3) 

 

 
 

Em resumo, conforme apresentado nos momentos 1 e 2, com as receitas devidamente 
segregadas se efetua o cálculo do tributo aplicando sobre cada base de cálculo a alíquota relativa 
determinada. Neste caso separa-se as bases que será oferecida integralmente da base que sofre 
diferenciação em virtude de tributação monofásica e/ou substituição tributária, aplicando-se em 
seguida as alíquotas relativas à soma dos percentuais destes impostos e contribuições conforme 
segue (aplicar sobre): 
 a base integral das mercadorias tributadas (CFOP 5102) a alíquota relativa a todos os 

impostos excluindo a alíquota do ICMS.; 
 a base de cálculo reduzida encontrada na Tabela 3.12 o percentual relativo ao ICMS; 
 a base das mercadorias sujeitas a substituição tributária (CFOP 5405) a alíquota relativa a 

todos os impostos excluindo a alíquota do ICMS e; 



 a base das mercadorias sujeitas a substituição tributária (CFOP 5405) e incidência 
monofásica (CST 04) a alíquota relativa a todos os impostos excluindo a alíquota do ICMS, 
do PIS e da COFINS. 
 

Resumo do Cálculo: 
 

1.784,50 x 6,248042% = 111,50 
1.723,93 x 3,147510% = 54,39 
39.246,20 x 6,248042%= 2.452,12 
47.451,70 x 4,7917318=2.273,76 
111,50 + 54,39 + 2.452,12 + 2.273,76 = 4.891,76 
 

Logo, o valor a ser recolhido a título do Simples Nacional é de R$ 4.891,76. 
 

Apresentação no PGDAS 
 

Tabela 19: Apresentação do Cálculo Ajustado com partilha de Tributos – Site PGDAS (M3) 

 
 

 



Desta forma, é possível identificar que a adequação na segregação das receitas ao se 
efetuar a apuração tributária da empresa está intrinsicamente ligada ao ajuste de sua 
classificação fiscal, ou seja, de sua base cadastral. Portanto, para viabilizar os processos de 
ajuste, as empresas devem levar em consideração a influência que uma possível minimização 
dos custos pode ocasionar na empresa e no ambiente em que ela está inserida. Portanto é 
importante verificar fatores relativos a competitividade, análise de mercado em geral, uma vez 
que toda a estrutura pode sofrer impactos com as variáveis externas. A seguir são apresentados 
os resultados e análises subjacentes. 

 

7. Resultados e Análises Subjacentes 
 

 

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar uma proposta de aprimoramento em 
procedimentos metodológicos de cálculos tributários sob regime tributário diferenciado e 
simplificado para apuração de impostos, à luz de uma empresa do segmento varejista de Auto-
Peças em Volta Redonda/RJ, de forma a contribuir para o planejamento tributário e por 
conseguinte para a gestão tributária (SIMPLES NACIONAL). Para isto a pesquisa é 
apresentada em três momentos distintos: Momento 1 (M1) em que foram considerados os 
procedimentos referenciados por meio do levantamento na literatura dos modelos e 
procedimentos de planejamento tributário/práticas de gestão de tributária inerente às MPE’s;  
Momento 2 (M2), onde foram apresentados  os procedimentos de fato implementados pela 
empresa objeto de investigação, a identificação e verificação da situação atual dos 
procedimentos tributários aplicados a empresa objeto de estudo e; Momento 3 (M3), neste 
momento foi apresentada uma proposta de aperfeiçoamento para a gestão, uma proposta de 
Modelagem para aperfeiçoamento na gestão tributária à luz das inconsistências verificadas nos 
Momentos 1 e Momento 2. Sendo assim, as principais inconsistências encontradas são listadas 
a seguir: 
 Falta da classificação fiscal adequada para os produtos contidos na base cadastral da 

empresa; 
 Impossibilidade de aplicação da adequada segregação de receitas sobre a base de cálculo do 

imposto; 
 Descentralização e constantes mudanças na legislação tributária vigente no Brasil. 

Com a proposta apresentada no M3 é possível eliminar as referidas inconsistências 
apresentadas, uma vez que a empresa leve em consideração a reclassificação dos produtos e 
realize novos cálculos a luz da aplicação dos procedimentos endereçados às micro e pequenas 
empresas, ou seja, uma vez implementada a abordagem apresentada no momento 3 (M3), é 
possível eliminar as inconsistências conforme demonstrado passo a passo dos itens 2 e 3.  Para 
às micro e pequenas empresas existe a previsão de enquadramento a um regime diferenciado, 
que promove benefícios a quem nele é permitido se enquadrar. No entanto, é necessário que se 
atenda a todos os requisitos legais, inclusive com relação aos fatores para a permanência. Neste 
sentido, a partir do levantamento nos recortes teóricos e do estudo de caso na referida empresa, 
é relevante referenciar a possibilidade de segregação de receitas, no intuito de contribuir para o 
aprimoramento nos processos de gestão nas MPE’s e de promover uma incidência tributária 
mais apropriada e adequada sobre as receitas auferidas nas empresas do segmento varejista em 
autopeças de Volta Redonda/RJ, tornando a empresa mais eficiente, uma vez que a adoção dos 
procedimentos orientados no momento 3- Proposta de Modelagem (M 3), promove ganhos 
substanciais quando da verificação dos tributos apurados mediante aos ajustes orientados. Ao 
adotar as regras de tributação, de acordo com o que a pesquisa apresenta com base na literatura 
consultada, há um ganho para a empresa com a redução do imposto a recolher, ganha com a 



possível sobra de recursos que podem ser direcionados a novos investimentos, ganha o 
mercado, pois a medida em que seus custos são minimizados, obtém menores preços em seus 
produtos/serviços e possibilita melhor vantagem competitiva. A Tabela 20 apresenta as análises 
e resultados comparados entre a apuração dos impostos com e sem a segregação de suas 
receitas. 

 

Tabela 20: Tabela comparativa de apuração de impostos com e sem segregação de Receitas 

 
 

A Tabela 20 ilustra a apuração do imposto incidente sobre as receitas auferidas, onde 
num primeiro momento é possível observar as receitas sem nenhum tipo de segregação e num 
segundo momento, há a segregação de receitas de acordo com as regras tributárias. Reunindo e 
verificando os dados apresentados na tabela acima (Tabela 20), verifica-se uma diferença 
relevante na apuração do imposto. O valor de imposto apurado sem a segregação de receitas foi 
de R$ 8.225,13 e com a reavaliação dos cálculos, com base nas receitas segregadas, o valor 
apurado do imposto passou a ser de R$ 4.891,76, gerando uma economia de R$ 3.333,37, que 
representa aproximadamente 40,53% de redução da incidência tributária a ser desembolsado 
aos “cofres públicos”. Sendo assim, conclui-se que há um ganho significativo ao se adotar as 
regras tributárias vigentes à luz de procedimentos tributários apropriados, melhorando assim a 
eficiência na gestão tributária, que de forma notória apresenta o benefício obtido em virtude da 
adequação da base de cálculo. 

Desta forma é plausível e factível referenciar que quando os procedimentos de gestão 
tributária são aprimorados, o ganho incorrido é substancial conforme demonstrado no item 3 
(M3). Portanto, é possível afirmar que na atualidade torna-se imprescindível a aplicabilidade 
dos estudos tributários dentro das empresas, pois ele tem como finalidade reduzir o Ônus 
Tributário, dentro da apuração que crê-se ser a mais apropriada considerando os ganhos 
substanciais conforme apresentado para o caso em questão, proporcionando uma maximização 
dos lucros ou até mesmo a redução de um prejuízo intermitente, onde os impactos positivos 
podem proporcionar a possibilidade de crescimento e maior competitividade perante ao 
mercado.  

Dos resultados apresentados, é possível concluir que não há distância entre a teoria 
(Momento 1) e a prática (Momento 2), ou seja, não há distância significativa entre o que é 
referenciado na literatura consultada/legislação e os procedimentos implementados na empresa 



objeto de pesquisa, uma vez que a empresa segue os preceitos da legislação/literatura. No 
entanto, há uma distância entre a literatura consultada, os procedimentos implementados pela 
referida empresa e o que deveria/poderia ser implementado, à luz de procedimentos/práticas 
tributárias com vistas a ganhos nos resultados dos negócios, uma vez que há redução do ônus 
tributário, dos custos e por conseguinte, ganhos nos resultados alcançados pela empresa. 

 

8.    Considerações Finais 
 

 

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar uma proposta de aprimoramento em 
procedimentos metodológicos de cálculos tributários sob regime tributário diferenciado e 
simplificado para apuração de impostos, à luz de uma empresa do segmento varejista de auto-
peças em Volta Redonda/RJ, de forma a contribuir para o planejamento tributário e por 
conseguinte para a gestão tributária (SIMPLES NACIONAL). Este estudo parte de um gap na 
literatura sobre o objeto da investigação. 

Sendo o objetivo da pesquisa um aprimoramento/aperfeiçoamento na gestão tributária 
da empresa, cabe ressaltar a importância da adoção de uma gestão tributária eficiente que 
possibilite ganhos econômicos financeiros substanciais, uma vez que com a redução do ônus 
tributário, haverá impactos igualmente substanciais nos custos e nos resultados alcançados pela 
empresa objeto de estudo. A redução do ônus tributário se dá a partir do momento da adoção 
da adequação de procedimentos apropriados, no caso em questão, da segregação das receitas, 
promovendo a separação das receitas oferecidas integralmente para todas as esferas, daquelas 
receitas que apresenta recolhimentos em fases anteriores, substituição tributária do ICMS e/ou 
incidência monofásica de PIS e COFINS, com isso a aplicação da alíquota sobre a base 
segregada apresenta valores relativamente mais justos. 

 Dos resultados alcançados, pode-se observar que apesar da empresa possuir benefícios 
para redução de seus impostos, muitas vezes as empresas não se apropriam desse direito e 
consequentemente são prejudicadas pela elevada incidência tributária, que com as mudanças na 
legislação tendem a ser cada vez mais difícil suportar os ônus tributários. 

Portanto em virtude da sobrevivência das empresas, após as análises efetuadas, 
recomenda-se aos legisladores que avaliem a possibilidade de efetuar a centralização das 
informações relativas a um determinado regime tributário em uma base unificada, onde as 
mudanças ocorridas na legislação, todas as informações possíveis e aplicáveis a um referido 
tipo de regime sejam ajustadas em um único texto, observando todas as regras de aplicação do 
regime, suas regulamentações e os órgãos de competência tributária. Enfim, atualmente recorre-
se a várias bases para a obtenção de informações das esferas federal, estadual e municipal, por 
meio de leis, decretos, resoluções, entre outros, para avaliar qual a melhor e menos onerosa 
forma de se oferecer as receitas para tributação. Isso muitas vezes dificulta tanto para o 
contribuinte que sofre com os crescentes custos para manter sua base cadastral tributária 
adequada, quanto para o profissional que tem que demandar cada vez mais tempo e habilidade 
na busca por informações e interpretações. 
 Recomenda-se também atenção sobre as inconsistências apresentadas no momento 2 
da modelagem analítica, a respeito da perspectiva tributária referente à base cadastral da 
empresa, para que revise seus planos de negócios, reavalie seus resultados, pontue seus pontos 
fortes e fracos, mas que primordialmente promova o ajuste em seus dados cadastrais, mediante 
a contratação de profissionais com capacitação para tal efeito. 
 Cabe observar, que dentro desta proposta de estudo, não foi tratado sobre classificação 
que se considera como a mais apropriada no que diz respeito à classificação fiscal individual 



de cada produto comercializado, pois este assunto demanda um estudo direcionado com essa 
finalidade, podendo se tornar objeto futuro de análise em vistas a um planejamento tributário, 
devendo então relatar que, para este estudo considera-se as receitas apresentadas, já segregadas, 
para fins de verificação tributária. 
 É importante observar ainda, que foi constatado após os ajustes realizados, um ganho 
econômico-financeiro para a empresa e que quanto maior for a RBT12 e a receita do período, 
maior poderá ser o impacto da economia tributária dentro da apuração do imposto. Esta redução 
além de impactar diretamente na saúde da empresa objeto de estudo, oportuniza a expansão 
pelo mercado em forma de competitiva, permitindo a redução dos preços dos produtos, porque 
reduzindo os custos é possível promover uma baixa dos preços, com isso aumentando o poder 
de compra dos consumidores finais, e consequentemente aumentando as vendas. Além disso, 
esta pesquisa recomenda ainda que a empresa se adapte aos ajustes propostos aprimorando o 
seu planejamento tributário e a sua gestão tributária. Isto possibilitará retornos financeiros 
significativos e abrindo espaço para ganhos de vantagens competitivas.  
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APÊNDICE 1: REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

5.1   O As Micro e Pequenas Empresas: Sistema Tributário Diferenciado, Simplificado e 
Favorecido – SIMPLES NACIONAL 
 

O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, 
que tem atualmente como base principal o seu estatuto instituído por meio da Lei Complementar 
nº 123 de 14 de dezembro de 2006 (LC nº 23/2006)  para cálculo e recolhimento de impostos e 
contribuições, devidos pelas Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, apurado 
mensalmente, cujo seu faturamento não poderá exceder o limite de R$ 4,800.000,00 durante o 
Ano Calendário, e tem como objetivo promover a união da apuração e recolhimento dos 
impostos a serem destinados aos Estados, Municípios, União e Distrito Federal. 

Segundo Pêgas (2014, p.759), a LC nº 123 de dezembro de 2006 teve sua criação 
ocasionando a revogação das Leis 9317/96 e 9841/199, dependia de regulamentação que 
ficaram a cargo do Conselho Gestor do simples Nacional (CGSN) criado pelo Decreto 
6.038/2007, com isso, o primeiro Ato Normativo somente ocorreu em 30/05/2007, praticamente 
30 dias antes da entrada em vigor da LC nº 123/2006, o que causou muita indignação dada a 
complexidade do referido regime, que sofreu várias mudanças posteriormente por meio das LC 
127/20017, LC 128/2008, LC 133/2010 e 139/2011. Contudo seguindo a lógica das atualizações 
promovidas na Lei, que certamente ocorreram e continuarão ocorrendo ao longo dos anos, ainda 
é possível observar outras mudanças pelas quais passou a referida Lei. 

De acordo com dados apresentados em seu portal, para a Receita Federal do Brasil, se 
fez necessário, em meio a tantas alterações para a implementação de novas regras e 
procedimentos, a divulgação da consolidação da LC nº 123 de dezembro de 2006 considerando 
todas suas alterações, desde a data de sua criação até a vigência da LC nº 155/20016, que em 
consideração a sua extensão e complexidade, será considerada em sua íntegra como base para 
este estudo. 

O sistema tributário diferenciado surgiu para propiciar maior justiça e simplificação, 
promovendo ao setor, acessibilidade ao seu crescimento e desenvolvimento. Portanto para 
determinar e caracterizar as empresas mediante as categorias de microempresa e empresa de 
pequeno porte faz-se necessário defini-las. Segundo a LC nº 123 de dezembro de 2006 em seu 
art. 3o, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a 
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário que 
estejam registrados nos órgãos de competência. Portanto, entende-se por: 
 Microempresa (ME) - a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00, ou; 
 Empresa de Pequeno Porte (EPP) – a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em 

cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 
4.800.000,00, observando o disposto na Lei Complementar 155 de 27 de outubro de 2016. 

Uma vez caracterizada a empresa como ME ou EPP, torna-se importante a verificação 
de outros fatores como por exemplo quais são as atividades e/ou situações que não permitem 
que a empresa possa se beneficiar do regime tributário diferenciado conforme disposto no § 4º 
do art. 3º da LC nº 123 de dezembro de 2006 ou seja, quais os fatores impeditivos para opção 
por tal regime. Para Pêgas (2014, p. 769), existem diversos fatores impeditivos destacados na 
legislação para as empresas que desejam ser tributadas pelo Simples Nacional, além da 
proibição em função da receita bruta.  
 De acordo com a Lei Complementar 123 de dezembro de 2006, em seu art. 3º § 4º não 
podem se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, 



incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a 
pessoa jurídica:  
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 
exterior;  
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de 
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, 
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa 
não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite 
de que trata o inciso II do caput deste artigo;  
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II 
do caput deste artigo;  
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;  
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;  
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de 
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa 
de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência 
complementar;  
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; X - 
constituída sob a forma de sociedade por ações;  
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação 
de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

Contudo, mesmo que a empresa se enquadre nos parâmetros de Me ou EPP e possa 
optar pelo regime diferenciado e simplificado de apuração dos impostos, observa-se que o 
Simples Nacional é um regime facultativo para o contribuinte, portanto mesmo que a empresa 
esteja apta a enquadrar na condição de ME ou EPP, a mesma poderá optar por outros regimes, 
lembrando que uma vez enquadrada a empresa seguirá no regime de forma irretratável para 
todo o ano calendário, segundo Oliveira, Chieregato, Junior e Gomes (2014, p.389). 

 

5.2  Tributos, Impostos e Contribuições 
 

 

Vias de regra, os tributos são relacionados como pagamentos obrigatórios, previstos 
em lei, com base em um fato gerador, que viriam a ser no caso os impostos, taxas e contribuições 
de melhoria. Esse fato denominado gerador, está relacionado a alguma situação que, a partir da 
qual, o contribuinte passa a ter a obrigação de recolhimento perante aos órgãos públicos. 
 Segundo o Código tributário Nacional(CTN) regido por meio da Lei 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, em seu art. 3º, “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 
ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.  
 A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva 
obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: I - a denominação e demais características 
formais adotadas pela lei; II - a destinação legal do produto da sua arrecadação, conforme 
apresentado no art. 4º da Lei 5.172 de outubro de 1966. Desta forma pressupõe-se que os 
tributos são pagamentos determinados, de ordem obrigatória, a serem recolhidos ao Governo 



sobre os ganhos obtidos pelas pessoas físicas ou jurídicas e que segundo o art.° 5 da Lei 5.172, 
de outubro de 1966 se subdividem em impostos, taxas e contribuições de melhoria. 
 Portanto pressupõe-se que tributo é o pagamento em moeda que extingue a obrigação 
tributária e que abrange os impostos, taxas e contribuições de melhoria, sendo que os impostos 
são valores que  incidem sobre o patrimônio, a renda e o consumo, as taxas são vinculadas a 
uma contraprestação do Estado, como os serviços públicos, enquanto que as contribuições 
devem estar vinculadas a uma contraprestação estatal, onde o governo deve fazer uma obra 
pública que gere valorização, para o caso do regime simplificado, o Simples Nacional, com sua 
abrangência tratada no art. 13 da LC nº 123 de dezembro de 2006. 

Para Oliveira, Chieregato, Junior e Gomes (2014, p.391), de acordo com o Art.13 da 
LC 123/2006, o Simples implica no recolhimento mensal, mediante documento único de 
arrecadação dos seguintes impostos: 
 Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – (IRPJ); 
 Imposto sobre Produtos Industrializados – (IPI); 
 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – (CSLL); 
 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – (COFINS); 
 Contribuição para o PIS/Pasep;  
 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – (ICMS); 
 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – (ISS); 
 Contribuição Patronal Previdenciária – (CPP) para a Seguridade Social, a cargo da pessoa 

jurídica (art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e 
da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços previstas 
em Lei (§§ 5º-C e 5º-D do art. 18 da Lei Complementar 123/2006).  

Contudo, o fato de se optar pelo recolhimento na forma do Simples Nacional não 
exclui a incidência de outros tributos, como por exemplo no caso do Fundo de Garantia por 
tempo de serviço(FGTS), imposto sobre importações e exportações, imposto sobre Propriedade 
Territorial Rural (ITR), ICMS devido nas operações sujeitas a substituição tributária (ICMS 
ST), IR sobre ganhos de capital. Segundo Pêgas (2014,p.38) a cobrança de tributo se vincula a 
Lei e a sua obrigatoriedade. Assim, a autoridade tributária não tem poder para analisar a 
situação, verificando se é conveniente, justo ou não cobrar os tributos. 

 

5.3  SIMPLES NACIONAL – REGRAS TRIBUTÁRIAS 
 

 

Além de promover a união da apuração e recolhimento dos impostos a serem 
destinados aos entes federados, este regime diferenciado proporciona facilidade de acesso ao 
crédito, ao mercado, ao cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e acessórias e, 
ao cadastro único de contribuintes, de acordo com o que está previsto por meio do Estatuto da 
Microempresa e da empresa de Pequeno Porte dispondo sobre o tratamento jurídico 
diferenciado, simplificado e favorecido previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição Federal de 
1988 e sustentado pela LC 123/2006.  Segundo a Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 05 de outubro de 1988, em seu art. 170 inciso IX a ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: IX - 
tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 
que tenham sua sede e administração no País. 



Para tanto a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às 
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico 
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, 
tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei, 
Constituição Federal de outubro de 1988. A regra geral para apuração do imposto a recolher 
baseia-se nos procedimentos de determinação da base de cálculo, da verificação da alíquota 
aplicável e das regras de cálculo. Partindo do princípio que o fato gerador da obrigação 
principal, é o fato que gera a obrigação de se pagar o tributo entende-se que a operação 
comercial realizada, por si só, já é reconhecida como fator gerador e que a mesma deve, nos 
moldes da legislação vigente, ser registrada por meio de documento fiscal, no caso da empresa 
objeto de estudo, a nota fiscal eletrônica modelo 55 de acordo com especificidades da 
Resolução Sefaz 720 de 07 de fevereiro de 2014.  Uma vez emitido o documento fiscal é 
possível de posse desses documentos analisar as operações realizadas e com base nas 
informações obtidas determinar qual o montante da base de cálculo, ou seja, as receitas 
auferidas a serem oferecidas para tributação, ressaltando que o valor determinado servirá de 
base para apurar o valor do tributo a pagar. Para Pêgas(2014, p.762), o Simples Nacional tributa 
apenas a receita bruta da pessoa jurídica, não alcançando as demais receitas obtidas, excluindo-
se as devoluções de vendas e vendas canceladas, os descontos incondicionais, o IPI e o ICMS 
ST. Observa-se que para calcular o Simples Nacional, segundo Oliveira, Chieregato, Junior e 
Gomes (2014, p.393), é preciso segregar a receita mensal para fins de pagamentos dos tributos, 
pois para cada tipo haverá uma tabela específica a ser aplicada. De acordo com a LC nº 123 de 
dezembro de 2006 em seu art.18 § 4o-A, o imposto incidirá sobre o montante auferido no mês 
em que o contribuinte deverá segregar suas receitas, observando se há: I – Receitas decorrentes 
de operações sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa (monofásica);  II – Receitas 
em relação ao ICMS, que o imposto já tenha sido recolhido por substituto tributário ou por 
antecipação tributária com encerramento de tributação; III – Receitas sobre as quais houve 
retenção de ISS, ou seja, devido em valor fixo ao respectivo município; IV – Receitas sobre as 
quais o ISS seja devido a Município diverso do estabelecimento do prestador. Para se tornar 
mais clara a observação da palavra segregação, entende-se por separação, destinar de forma a 
aproveitar todos os benefícios concedidos por meio do regime diferenciado e simplificado de 
impostos. Neste caso específico é permitida a segregação das receitas decorrentes da: 

Substituição tributária do ICMS – que criada com intuito de reduzir a sonegação de 
impostos apontou, quais os responsáveis pelo recolhimento do imposto, tentando tornar cada 
vez mais eficientes os procedimentos de arrecadação do governo. Para Pêgas (2014, p. 255), a 
substituição tributária atribuía ao produtor ou industrial a responsabilidade pelo cálculo, 
cobrança e repasse do imposto relativo as operações dos atacadistas e varejistas ao Estado, 
sendo incorporado ao Art. 150 da Constituição Federal do Brasil, de forma definitiva, por meio 
da Emenda Constitucional 3/1993, e pode-se atribuir a condição de substituto tributário a: a) 
Industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do imposto devido 
na operação ou operações anteriores; b) Produtor, extrator, gerador (inclusive de energia), 
industrial, distribuidor, comerciante ou transportador, pelo pagamento do imposto devido nas 
operações subsequentes. Para se tornar mais clara a compreensão das mercadorias com sujeição, 
a Secretaria de Fazenda do Estado apresenta no anexo I do Livro II do Decreto 27427 de 
novembro de 2000, a lista de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, 
apresentado em resumo no anexo VII deste estudo. 

Tributação monofásica ou concentrada de PIS e COFINS – indica que as 
contribuições são recolhidas em uma única etapa, normalmente ocorre no início do processo 
produtivo em sua totalidade, aplicando nas operações posteriores a alíquota zero para as 
operações dos atacadistas, distribuidores e varejistas. Podemos relatar que entre vários produtos 
sujeitos a tributação monofásica encontram-se alguns veículos, máquinas e peças, que têm a 



aplicação do modelo de tributação monofásica, com o PIS e a COFINS cobrado unicamente 
pelo fabricante ou importador, com alíquotas diferenciadas, apresentadas na Lei 10485/2002 e 
em suas alterações posteriores segundo Pêgas (2014, p.604). Para uma melhor elucidação das 
mercadorias sujeitas a incidência monofásica de PIS e COFINS retrata-se nos anexos III a V 
deste estudo a situações onde são permitidas a aplicação deste regime. A exemplo do que 
acontece com o regime por substituição tributária, para Fabretti e Munhós (2017, p. 327), o 
primeiro empresário é o elo da cadeia produtiva, devendo reter os tributos que serão devidos na 
venda para o consumidor final. Sobre o prisma da Lei 10637/2002 introduziu sistemática 
semelhante para o PIS e COFINS denominado de sistema monofásico ou incidência 
monofásica. Para a determinação da alíquota a ser utilizada na apuração do Simples Nacional é 
necessário o levantamento da receita bruta acumulada, bem como a alíquota nominal e a parcela 
a deduzir apresentadas na tabela do Anexo I da LC 123/2006, apresentada no momento 2 da 
modelagem analítica, sub etapa 1.2, Tabela 1. 

Pela LC nº 123 de dezembro de 2006, art. 18, o Simples Nacional será calculado a 
partir das alíquotas efetivas aplicadas sobre a base de cálculo (receitas auferidas). Para obtenção 
das alíquotas efetivas deve-se observar que será calculada a partir das alíquotas nominais 
constantes do Anexo I a V da referida Lei. Seguindo as orientações, verificada a receita bruta 
total acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração (RBT12), observa-
se o valor obtido e em seguida se verifica em que faixa dos anexos I ao V  da LC 123/2006, à 
referida receita se enquadra, feito isso será possível identificar a alíquota nominal a se aplicar, 
que no caso em análise, foi extraída dentro do anexo I, segundo seu ramo de atividade. 
Seguindo, no art. 18da a LC nº 123 de dezembro de 2006, a alíquota efetiva será o resultado da 
multiplicação da RBT12 pela alíquota nominal subtraído da parcela a deduzir constante do 
Anexo I (Tabela 1), o resultado desta operação será dividido pela RBT12, obtendo-se a alíquota 
efetiva aplicável no cálculo do Simples Nacional. Para se promover a partilha dos tributos aos 
entes federados de destino, aplica-se os percentuais de repartição apresentados também no 
Anexo I da LC nº 123 de dezembro de 2006 (Tabela 1) de cada tributo sobre a alíquota efetiva 
encontrada, sendo que o percentual máximo do ISS será de 5%, devendo dividir de forma 
proporcional eventual diferença, aos tributos federais da mesma faixa, caso haja diferença 
centesimal da alíquota transferí-la ao tributo com maior percentual de repartição.De posse da 
informação de que faixa a empresa será tributada, qual a alíquota aplicável na operação, se 
haverá a segregação de receitas, torna-se possível a apuração do referido imposto, aplicando 
sobre as receitas obtidas no período a segregação das receitas permitidas e alíquota encontrada. 
Reafirma-se a necessidade de observar atentamente mediante a legislação, quais empresas 
poderão optar por esse regime e quais os fatores impeditivos para o ingresso ao Simples 
Nacional, bem como as regras gerais de apuração e de permanência no regime diferenciado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I – Anexo I da LC nº 123/2006 
 

 

 

 

ANEXO II – Descrição dos CFOP’s (Códigos Fiscais de Operações) 
 

 

5.100 - VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS 
5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 
Nova redação dada à nota explicativa do CFOP 5.102, pelo Ajuste SINIEF 18/17, efeitos a 
partir de 01.01.18. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para 
industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo 
industrial no estabelecimento. 
5.400 - SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA 
5.405 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros em 
operação com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, na condição de 
contribuinte substituído. 
 

Dados extraídos do CONVÊNIO S/Nº, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1970. 
 
 
 



ANEXO III – Anexo único do AJUSTE SINIEF 3, DE 9 DE JULHO DE 2010  
 

Tabela B - Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN 
 
101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito 
- Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS 
devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente. 
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito 
- Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS 
devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos 
códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900. 
103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta 
- Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional 
contemplados com isenção concedida para faixa de receita bruta nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por 
substituição tributária 
- Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS 
devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição 
tributária. 
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por 
substituição tributária 
- Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS 
devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos 
códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 
203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do 
ICMS por substituição tributária 
- Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional 
contemplados com isenção para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 
300 - Imune 
- Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional 
contempladas com imunidade do ICMS. 
400 - Não tributada pelo Simples Nacional 
- Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não 
sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional. 
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação 
- Classificam-se neste código as operações sujeitas exclusivamente ao regime de substituição 
tributária na condição de substituído tributário ou no caso de antecipações. 
900 - Outros 
- Classificam-se neste código as demais operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 
103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500. 
  
 
 
 
 
 
 



ANEXO IV – Resumo da tabela 4.3.10 - Receita Federal (PIS/COFINS-Monofásicos) 
 

 

Neste anexo demonstra-se apenas a parte da tabela aplicável ao estudo apresentado. 
 

ANEXO V – Anexo I da Lei nº 10.485/2002 (PIS/COFINS-Monofásicos) 
 

 

CÓDIGO CÓDIGO 

4016.10.10 8483.20.00 

4016.99.90 Ex 03 e 05 8483.30 

68.13 8483.40 

7007.11.00 8483.50 

7007.21.00 8505.20 

7009.10.00 8507.10.00 

7320.10.00 Ex 01 85.11 

8301.20.00 8512.20 

8302.30.00 8512.30.00 

8407.33.90 8512.40 

8407.34.90 8512.90.00 

8408.20 8527.2 

8409.91 8536.50.90 Ex 03 
8536.50.90 Ex 01 

(Redação dada pelo Decreto nº 4.542, de 2002e  nº 6.006, de 2006) 
(Vide art. 3º §1) 

8409.99 8539.10 

8413.30 8544.30.00 

8413.91.00 Ex 01 8706.00 

8414.80.21 87.07 

8414.80.22 87.08 

8415.20 9029.20.10 

8421.23.00 9029.90.10 



8421.31.00 9030.39.21 

8431.41.00 9031.80.40 

8431.42.00 9032.89.2 

8433.90.90 9104.00.00 

8481.80.99 Ex 01 e 02 9401.20.00 

8483.10   

ANEXO VI – Anexo II da Lei nº 10.485/2002 (PIS/COFINS-Monofásicos) 
 

 

1. Tubos de borracha vulcanizada não endurecida da posição 40.09, com acessórios, 
próprias para máquinas e veículos autopropulsados das posições 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; 

2. Partes da posição 84.31, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às 
máquinas e aparelhos das posições 84.29; 

3. Motores do código 8408.90.90, próprios para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 
8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5; 

4. Cilindros hidráulicos do código 8412.21.10, próprios para máquinas dos códigos 84.29, 
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5; 

5. Outros motores hidráulicos de movimento retilíneo (cilindros) do código 8412.21.90, 
próprios para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5; 

6. Cilindros pneumáticos do código 8412.31.10, próprios para produtos dos códigos 
8701.20.00, 87.02 e 87.04; 

7. Bombas volumétricas rotativas do código 8413.60.19, próprias para produtos dos 
códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 8701.20.00, 87.02 e 87.04; 

8. Compressores de ar do código 8414.80.19, próprios para produtos dos códigos 
8701.20.00, 87.02 e 87.04; 

9. Caixas de ventilação para veículos autopropulsados, classificadas no código 8414.90.39; 
10. Partes classificadas no código 8432.90.00, de máquinas das posições 8432.40.00 e 

8432.80.00; 
11. Válvulas redutoras de pressão classificadas no código 8481.10.00, próprias para 

máquinas e veículos autopropulsados dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 
8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; 

12. Válvulas para transmissões óleo-hidráulicas ou pneumáticas classificadas no código 
8481.20.90, próprias para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 
8433.5; 

13. Válvulas solenóides classificadas no código 8481.80.92, próprias para máquinas e 
veículos autopropulsados das posições 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 
87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; 

14. Embreagens de fricção do código 8483.60.1, próprias para máquinas dos códigos 
84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5; 

15. Outros motores de corrente contínua do código 8501.10.19, próprios para acionamento 
elétrico de vidros de veículos autopropulsados. 

 
 
 
 



 
ANEXO VII – Resumo das tabelas4.3.3 e 4.3.4 (CST PIS/COFINS) 
 

 

 Dados extraídos da tabela disponível em: http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/268 

 

ANEXO VIII – Resumo da tabela de mercadorias sujeitas a substituição tributária do ICMS 
(Item 7 – Veículos e Peças) – Anexo I do Livro II do Decreto nº 27.427 de 17/11/2000 
 

 

LISTA DAS MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA E SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS DE MARGEM DE VALOR 

AGREGADO (MVA) 
OPERAÇÕES INTERNAS E INTERESTADUAIS DESTINADAS AO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 
 



PEÇAS, PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 
 
Fundamento normativo: Protocolos ICMS 41/08 e 97/10 
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas 
signatárias dos Protocolos supracitados e aquisições de mercadorias procedentes das demais 
unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro. 
 

 
Natureza da operação realizada com as mercadorias 
relacionadas neste item, observado ainda o disposto no § 4º da 
cláusula primeira do Protocolo ICMS 41/08 

MVA 
Original 

MVA Ajustada 
Alíquota 

interestad
ual de 
12% 

Alíquota 
interestad
ual de 4% 

I a) Saída de estabelecimento de fabricante de veículos 
automotores, para atender índice de fidelidade de compra de que 
trata o art. 8º da Lei federal nº 6.729, de 28 de novembro de 1979 
b) Saída de estabelecimento de fabricante de veículos, máquinas e 
equipamentos agrícolas ou rodoviários, cuja distribuição seja 
efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade, 
desde que seja autorizado pelo fisco de localização do 
estabelecimento destinatário. 

36,56% 50,22% 63,87% 

II Demais casos 71,78% 88,96% 106,14% 
 
Mercadorias: 

Subitem CEST NCM/SH Descrição 

7.1 01.001.00 3815.12.10 
 

3815.12.90 

Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica para conversão 
catalítica de gases de escape de veículos e outros catalisadores 

7.2 01.002.00 3917 Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, 
uniões), de plásticos 

7.3 01.003.00 3918.10.00 Protetores de caçamba 
7.4 01.004.00 3923.30.00 Reservatórios de óleo 
7.5 01.005.00 3926.30.00 Frisos, decalques, molduras e acabamentos 
7.6 01.006.00 4010.3 

 
5910.00.00 

Correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias 
têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, 
ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com 
outras matérias 

7.7 01.007.00 4016.93.00 
 

4823.90.9 

Juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de 
vedação 

7.8 01.008.00 4016.10.10 Partes de veículos automóveis, tratores e máquinas autopropulsadas 
7.9 01.009.00 4016.99.90 

 
5705.00.00 

Tapetes, revestimentos, mesmo confeccionados, batentes, buchas e 
coxins 

7.10 01.010.00 5903.90.00 Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com 
plástico 

7.11 01.011.00 5909.00.00 Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com 
reforço ou acessórios de outras matérias 

7.12 01.012.00 6306.1 Encerados e toldos 
7.13 01.013.00 6506.10.00 Capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção, para uso em 

motocicletas, incluídos ciclomotores 
7.14 01.014.00 6813 Guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, segmentos, 

discos, anéis, pastilhas), não montadas, para freios, embreagens ou 
qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto, de outras 
substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis 
ou outras matérias 



7.15 01.015.00 7007.11.00 
 

7007.21.00 

Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva 

7.16 01.016.00 7009.10.00 Espelhos retrovisores 
7.17 01.017.00 7014.00.00 Lentes de faróis, lanternas e outros utensílios 
7.18 01.018.00 7311.00.00 Cilindro de aço para GNV (gás natural veicular) 
7.19 01.019.00 7311.00.00 Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, 

ferro ou aço, exceto o descrito no item 7.18 
7.20 01.020.00 7320 Molas e folhas de molas, de ferro ou aço 
7.21 01.021.00 7325 Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as do código 

7325.91.00 
7.22 01.022.00 7806.00 Peso de chumbo para balanceamento de roda 
7.23 01.023.00 8007.00.90 Peso para balanceamento de roda e outros utensílios de estanho 
7.24 01.024.00 8301.20 

 
8301.60 

Fechaduras e partes de fechaduras 

7.25 01.025.00 8301.70 Chaves apresentadas isoladamente 
7.26 01.026.00 8302.10.00 

 
8302.30.00 

Dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais 
comuns 

7.27 01.027.00 8310.00 Triângulo de segurança 
7.28 01.028.00 8407.3 Motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de 

veículos do Capítulo 87 
7.29 01.029.00 8408.20 Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos automotores 
7.30 01.030.00 8409.9 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas 

aos motores das posições 8407 ou 8408 
7.31 01.031.00 8412.2 Motores hidráulicos 
7.32 01.032.00 8413.30 Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de 

arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha ou por 
compressão 

7.33 01.033.00 8414.10.00 Bombas de vácuo 
  

7.34 01.034.00 8414.80.1 
 

8414.80.2 

Compressores e turbocompressores de ar 

7.35 01.035.00 8413.91.90 
8414.90.10 
8414.90.3 

8414.90.39 

Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos CEST 
01.032.00, 01.033.00 e 01.034.00 

7.36 01.036.00 8415.20 Máquinas e aparelhos de ar condicionado 
7.37 01.037.00 8421.23.00 Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por 

centelha ou por compressão 
7.38 01.038.00 8421.29.90 Filtros a vácuo 
7.39 01.039.00 8421.9 Partes dos aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases 
7.40 01.040.00 8424.10.00 Extintores, mesmo carregados 
7.41 01.041.00 8421.31.00 Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha ou por 

compressão 
7.42 01.042.00 8421.39.20 Depuradores por conversão catalítica de gases de escape 
7.43 01.043.00 8425.42.00 Macacos 
7.44 01.044.00 8431.10.10 Partes para macacos do CEST 01.043.00 
7.45 01.045.00 8431.49.2 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas 

às máquinas agrícolas ou rodoviárias 
7.46 01.046.00 8481.10.00 Válvulas redutoras de pressão 
7.47 01.047.00 8481.2 Válvulas para transmissão óleo-hidráulicas ou pneumáticas 
7.48 01.048.00 8481.80.92 Válvulas solenoides 
7.49 01.049.00 8482 Rolamentos 
7.50 01.050.00 8483 Árvores de transmissão (incluídas as árvores de "cames"e 

virabrequins) e manivelas; mancais e "bronzes"; engrenagens e rodas 
de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, 



caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os 
conversores de torque; volantes e polias, incluídas as polias para 
cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as 
juntas de articulação 

7.51 01.051.00 8484 Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições 
diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens 
semelhantes; juntas de vedação mecânicas (selos mecânicos) 

7.52 01.052.00 8505.20 Acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, 
eletromagnéticos 

7.53 01.053.00 8507.10 Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque 
dos motores de pistão 

7.54 01.054.00 8511 Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para 
motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, 
magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição 
ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e 
alternadores, por exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados com 
estes motores 

7.55 01.055.00 8512.20 
 

8512.40 
 

8512.90.00 

Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da 
posição 8539), limpadores de para-brisas, degeladores e 
desembaçadores (desembaciadores) elétricos e suas partes 

7.56 01.056.00 8517.12.13 Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis. 
7.57 01.057.00 8518 Alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência e partes 
7.58 01.058.00 8518.50.00 Aparelhos elétricos de amplificação de som para veículos 

automotores 
7.59 01.059.00 8519.81 Aparelhos de reprodução de som 
7.60 01.060.00 8525.50.1 

 
8525.60.10 

Aparelhos transmissores (emissores) de radiotelefonia ou 
radiotelegrafia (rádio receptor/transmissor) 

7.61 01.061.00 8527.2 Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionam com fonte 
externa de energia, exceto os classificados na posição 8527.21.90 

7.62 01.062.00 8527.21.90 Outros aparelhos receptores de radiodifusão que funcionem com 
fonte externa de energia, dos tipos utilizados exclusivamente em 
veículos automotores 

7.63 01.063.00 8529.10.90 Antenas 
7.64 01.064.00 8534.00 Circuitos impressos 
7.65 01.065.00 8535.30 

 
8536.50 

Interruptores e seccionadores e comutadores 

7.66 01.066.00 8536.10.00 Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis 
7.67 01.067.00 8536.20.00 Disjuntores 
7.68 01.068.00 8536.4 Relés 
7.69 01.069.00 8538 Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinados 

aos aparelhos dos CEST 01.065.00, 01.066.00, 01.067.00 e 
01.068.00 

7.70 01.070.00 8539.10 Faróis e projetores, em unidades seladas 
7.71 01.071.00 8539.2 Lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioleta ou 

infravermelhos 
7.72 01.072.00 8544.20.00 Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais 
7.73 01.073.00 8544.30.00 Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios 
7.74 01.074.00 8707 Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, 

incluídas as cabinas 
7.75 01.075.00 8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 

8705 
7.76 01.076.00 8714.1 Parte e acessórios de motocicletas (incluídos os ciclomotores) 
7.77 01.077.00 8716.90.90 Engates para reboques e semi-reboques 
7.78 01.078.00 9026.10 Medidores de nível; Medidores de vazão 
7.79 01.079.00 9026.20 Aparelhos para medida ou controle da pressão 



7.80 01.080.00 9029 Contadores, indicadores de velocidade e tacômetros, suas partes e 
acessórios 

7.81 01.081.00 9030.33.21 Amperímetros 
7.82 01.082.00 9031.80.40 Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e 

indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, 
consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo) 

7.83 01.083.00 9032.89.2 Controladores eletrônicos 
7.84 01.084.00 9104.00.00 Relógios para painéis de instrumentos e relógios semelhantes 
7.85 01.085.00 9401.20.00 

 
9401.90.90 

Assentos e partes de assentos 

7.86 01.086.00 9613.80.00 Acendedores 
7.87 01.087.00 4009 Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos de 

seus acessórios 
7.88 01.088.00 4504.90.00 

6812.99.10 
Juntas de vedação de cortiça natural e de amianto 

7.89 01.089.00 4823.40.00 Papel-diagrama para tacógrafo, em disco 
7.90 01.090.00 3919.10.00 

3919.90.00 
8708.29.99 

Fitas, tiras, adesivos, auto-colantes, de plástico, refletores, mesmo 
em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, 
próprias para colocação em carrocerias, para-choques de veículos de 
carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de 
trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos 
refletivos de segurança rodoviários 

7.91 01.091.00 8412.31.10 Cilindros pneumáticos 
7.92 01.092.00 8413.19.00 

8413.50.90 
8413.81.00 

Bomba elétrica de lavador de para-brisa 

7.93 01.093.00 8413.60.19 
8413.70.10 

Bomba de assistência de direção hidráulica 

7.94 01.094.00 8414.59.10 
8414.59.90 

Motoventiladores 

7.95 01.095.00 8421.39.90 Filtros de pólen do ar-condicionado 
7.96 01.096.00 8501.10.19 "Máquina" de vidro elétrico de porta 
7.97 01.097.00 8501.31.10 Motor de limpador de para-brisa 
7.98 01.098.00 8504.50.00 Bobinas de reatância e de auto-indução 
7.99 01.099.00 8507.20 

 
8507.30 

Baterias de chumbo e de níquel-cádmio 

7.100 01.100.00 8512.30.00 Aparelhos de sinalização acústica (buzina) 
7.101 01.101.00 9032.89.8 

 
9032.89.9 

Instrumentos para regulação de grandezas não elétricas 

7.102 01.102.00 9027.10.00 Analisadores de gases ou de fumaça (sonda lambda) 
7.103 01.103.00 4008.11.00 Perfilados de borracha vulcanizada não endurecida 
7.104 01.104.00 5601.22.19 Artefatos de pasta de fibra de uso automotivo 
7.105 01.105.00 5703.20.00 Tapetes/carpetes –nailón 
7.106 01.106.00 5703.30.00 Tapetes de matérias têxteis sintéticas 
7.107 01.107.00 5911.90.00 Forração interior capacete 
7.108 01.108.00 6903.90.99 Outros para-brisas 
7.109 01.109.00 7007.29.00 Moldura com espelho 
7.110 01.110.00 7314.50.00 Corrente de transmissão 
7.111 01.111.00 7315.11.00 Corrente transmissão 
7.112 01.112.00 7315.12.10 Outras correntes de transmissão 
7.113 01.113.00 8418.99.00 Condensador tubular metálico 
7.114 01.114.00 8419.50 Trocadores de calor 
7.115 01.115.00 8424.90.90 Partes de aparelhos mecânicos de pulverizar ou dispersar 
7.116 01.116.00 8425.49.10 Macacos manuais para veículos 
7.117 01.117.00 8431.41.00 Caçambas, pás, ganchos e tenazes para máquinas rodoviárias 
7.118 01.118.00 8501.61.00 Geradores de corrente alternada de potência não superior a 75 kva 



7.119 01.119.00 8531.10.90 Aparelhos elétricos para alarme de uso automotivo 
7.120 01.120.00 9014.10.00 Bússolas 
7.121 01.121.00 9025.19.90 Indicadores de temperatura 
7.122 01.122.00 9025.90.10 Partes de indicadores de temperatura 
7.123 01.123.00 9026.90 Partes de aparelhos de medida ou controle 
7.124 01.124.00 9032.10.10 Termostatos 
7.125 01.125.00 9032.10.90 Instrumentos e aparelhos para regulação 
7.126 01.126.00 9032.20.00 Pressostatos 
7.127 01.127.00 8716.90 Peças para reboques e semi-reboques, exceto os itens classificados 

no CEST 01.077.00 
7.128 01.128.00 7322.90.10 Geradores de ar quente a combustível líquido, com capacidade 

superior ou igual a 1.500 kcal/h, mas inferior ou igual a 10.400 
kcal/h, do tipo dos utilizados em veículos automóveis 

7.129 01.045.01 8433.90.90 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas 
às máquinas agrícolas ou rodoviárias 

7.130 01.062.01 8521.90.90 Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo 
incorporando um receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados 
exclusivamente em veículos automotores 

7.131 01.999.00  Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não 
relacionados nos demais itens deste anexo 

 

ANEXO IX – Tabelas Mercadorias (Classificação Adequada) 
 

 

 
RELAÇÃO DE ITENS DE NOTAS FISCAIS – SAÍDAS 

Empresa: ABC DE VEÍCULOS LTDA 

------------------ Produto ------------------- N.C.M 
Qua
nt. 

Pço.Unit
. 

Total 
Item 

CSOS
N 

ICMS  

CST 
PIS 

COFIN
S 

LIMPA PNEUS RODOBRIL 500 15200020 7 5,00 35,00 000 49 
DESINGRIPANTE MICRO OLEO ANTI 27101932 4 6,00 24,00 500 49 
GRAXA GRAFITADA 80G 27101932 14 3,00 42,00 500 49 
OLEO ADITIVO MOTOR 500ML NO S 27101932 7 14,50 101,50 500 49 
OLEO ADITIVO MOTOR TREATMENT 27101932 7 12,00 84,00 500 49 
OLEO CAMBIO 27101932 14 14,00 196,00 500 49 
OLEO MOTOR 2 TEMPOS LUBR 27101932 7 10,00 70,00 500 49 
OLEO MOTOR 20X50 API SJ SANLU 27101932 7 10,00 70,00 500 49 
OLEO MOTOR 20X50 API SJ SANLU 27101932 14 10,00 140,00 500 49 
OLEO MOTOR 20X50 API SJ SANLU 27101932 7 10,00 70,00 500 49 
OLEO MOTOR 20X50 API SJ SANLU 27101932 7 10,00 70,00 500 49 
OLEO MOTOR 20X50 API SJ SANLU 27101932 7 10,00 70,00 500 49 
OLEO MOTOR 20X50 API SJ SANLU 27101932 28 10,00 280,00 500 49 
OLEO MOTOR ALTA 25X50 LUBRAX (1 
LITRO) 

27101932 14 13,00 182,00 500 49 

OLEO MOTOR ALTA 25X50 LUBRAX (1 
LITRO) 

27101932 28 13,00 364,00 500 49 

OLEO MOTOR ALTA 25X50 LUBRAX (1 
LITRO) 

27101932 7 13,00 91,00 500 49 

OLEO MOTOR ALTA 25X50 LUBRAX (1 
LITRO) 

27101932 6 13,00 78,00 500 49 



OLEO MOTOR BASE SINTETICA 05X30 
LUBRAX (1 LITRO) 

27101932 18 21,00 378,00 500 49 

OLEO MOTOR BASE SINTETICA 15X40 
LUBRAX (1 LITRO) 

27101932 18 18,00 324,00 500 49 

OLEO MOTOR BASE SINTETICA 15X40 
LUBRAX (1 LITRO) 

27101932 8 18,00 144,00 500 49 

OLEO MOTOR BASE SINTETICA 15X40 
LUBRAX (1 LITRO) 

27101932 24 18,00 432,00 500 49 

OLEO MOTOR BASE SINTETICA 15X40 
LUBRAX (1 LITRO) 

27101932 28 18,00 504,00 500 49 

OLEO MOTOR BASE SINTETICA 15X40 
LUBRAX (1 LITRO) 

27101932 32 18,00 576,00 500 49 

OLEO MOTOR BASE SINTETICA 15X40 
LUBRAX (1 LITRO) 

27101932 13 19,00 247,00 500 49 

OLEO MOTOR BASE SINTETICA 15X40 
LUBRAX (1 LITRO) 

27101932 25 18,00 450,00 500 49 

OLEO MOTOR BASE SINTETICA 15X40 
LUBRAX (1 LITRO) 

27101932 24 18,00 432,00 500 49 

OLEO MOTOR MINERAL 27101932 24 12,00 288,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 5 12,00 60,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 6 12,00 72,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 6 12,00 72,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 6 12,00 72,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 4 12,00 48,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 4 12,00 48,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 10 12,00 120,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 10 12,00 120,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 8 12,00 96,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 15 12,00 180,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 13 12,00 156,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 10 12,00 120,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 7 12,00 84,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 8 12,00 96,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 6 12,00 72,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 6 12,00 72,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 5 12,00 60,00 500 49 
OLEO MOTOR MINERAL 27101932 5 12,00 60,00 500 49 
OLEO MOTOR MOTO SL 20X50 27101932 5 14,00 70,00 500 49 
OLEO MOTOR SINTETICO 05X30 SE 27101932 9 23,50 211,50 500 49 
OLEO MOTOR SINTETICO 05X30 SE 27101932 16 23,00 368,00 500 49 
OLEO MOTOR SINTETICO 05X30 SE 27101932 16 23,00 368,00 500 49 
OLEO MOTOR SINTETICO 05X30 SE 27101932 17 23,00 391,00 500 49 
OLEO MOTOR SINTETICO 05X30 SE 27101932 12 23,00 276,00 500 49 
OLEO MOTOR SL 15X40 LUBRAX (1 27101932 12 14,00 168,00 500 49 
OLEO TRANSMISSAO HIDRAUL 27101932 6 6,00 36,00 500 49 
OLEO TRANSMISSAO HIDRAULICA A 27101932 6 11,00 66,00 500 49 
OLEO MOTOR BASE SINTETICA 10X 27101932 8 21,00 168,00 500 49 
OLEO MOTOR BASE SINTETICA 15X 27101932 10 23,00 230,00 500 49 
OLEO MOTOR BASE SINTETICA 15X 27101932 11 21,50 236,50 500 49 
OLEO MOTOR BASE SINTETICA 15X 27101932 10 25,00 250,00 500 49 
OLEO MOTOR BASE SINTETICA 15X 27101932 8 22,00 176,00 500 49 
QUEROZENE 29332999 8 11,60 92,80 500 49 
QUEROZENE 29332999 6 11,60 69,60 500 49 
QUEROZENE 29332999 5 11,60 58,00 500 49 



QUEROZENE 29332999 4 11,60 46,40 500 49 
COLA SILICONE BLACK 55G 
SUPERFLEX 

32141010 5 26,00 130,00 000 49 

HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO AIR 
TREATMENT CLEAN 

34021900 5 17,00 85,00 500 49 

SILICONE PROCAR 250ML 34029039 10 9,60 96,00 500 49 
COLA SUPER COLA INSTANTANIA 2 35061010 3 3,00 9,00 000 49 
COLA VEDA JUNTAS 75G ORBI 153 35061090 3 5,00 15,00 000 49 
COLA SILICONE BLACK 50G ORBI 35069110 2 10,00 20,00 000 49 
OLEO CAIXA 75X90  (FLUÍDO) 38190000 1 14,00 14,00 000 49 
OLEO CAIXA 75X90 IPIRANGA 1 L 
(FLUÍDO) 

38190000 2 25,00 50,00 000 49 

OLEO DE FREIO VARGA 500ML 
(FLUÍDO) 

38190000 10 12,00 120,00 000 49 

OLEO DE FREIO VARGA 500ML 
(FLUÍDO) 

38190000 10 12,00 120,00 000 49 

OLEO DE FREIO VARGA 500ML 
(FLUÍDO) 

38190000 5 12,00 60,00 000 49 

ADITIVO LIMPEZA RADIADOR RAD 38249941 5 23,50 117,50 000 49 
ADITIVO LIMPEZA RADIADOR RAD 38249941 5 23,50 117,50 000 49 
ADITIVO LIMPEZA RADIADOR RAD 38249941 5 23,50 117,50 000 49 
ADITIVO RADIADOR COLANTE ORGA 38249941 3 37,00 111,00 000 49 
ADITIVO RADIADOR COOLANT 11 C 38249941 2 19,00 38,00 000 49 
ADITIVO RADIADOR COOLANT 11 C 38249941 6 19,00 114,00 000 49 
ADITIVO RADIADOR COOLANT 11 C 38249941 2 19,00 38,00 000 49 
ADITIVO RADIADOR RADNAQ CONCE 38249941 4 11,00 44,00 000 49 
ADITIVO RADIADOR RADNAQ CONCE 38249941 3 10,00 30,00 000 49 
ADITIVO RADIADOR RADNAQ CONCE 38249941 4 10,00 40,00 000 49 
DESCARBONIZANTE CARBURAD 38249941 2 18,20 36,40 500 49 
DESCARBONIZANTE CARBURAD 38249941 5 18,50 92,50 500 49 
SILICONE AEROSSOLFINALIZADOR 39100019 1 10,00 10,00 000 49 
TUBO REFRIGERACAO MOTOR ASTRA-
KADETT-VECTRA 

39172200 10 15,00 150,00 500 49 

MANGUEIRA TUBO BOMBA AGUA AST 40093100 5 15,00 75,00 500 49 
CORREIA DISTRIBUICAO CORSA-
CELTA 96/.. (111) 

40103100 10 32,00 320,00 500 49 

CORREIA DISTRIBUICAO PALIO 1.3 8 
VL-1.4 FIRE 02/.. 

40103100 10 45,70 457,00 500 49 

CORREIA MICRO V CORSA-MER 1.0/1.8 
02/GIR/ALT/DH/AR 

40103100 10 24,00 240,00 500 49 

CORREIA MICRO V PALIO 1.0/1.5 96/97 
GIR/ALT/BA 

40103100 8 18,00 144,00 500 49 

CORREIA MICRO V PALIO-SIE FIRE 8/16 
VAL 1.0/1.3 

40103100 9 10,50 94,50 500 49 

CORREIA MICRO V PALIO-SIENA FIRE 
1.0/1.3 8/16 VAL 

40103100 5 23,50 117,50 500 49 

CORREIA DISTRIBUICAO COR 40103500 5 36,00 180,00 500 49 
CORREIA DISTRIBUICAO COR 40103500 4 36,00 144,00 500 49 
CORREIA DISTRIBUICAO COR 40103500 4 33,00 132,00 500 49 
CORREIA DISTRIBUICAO PALIO FIRE 1.0 
8VL-1.3 16V 

40103500 3 39,50 118,50 500 49 

CORREIA DISTRIBUICAO PALIO FIRE 1.0 
8VL-1.3 16V 

40103500 6 42,50 255,00 500 49 

CORREIA DISTRIBUICAO UNO MILL 40103500 8 32,00 256,00 500 49 
CORREIA V ESCORT-GOL CHT 1.6 84/94 
GIR/ALT/BA S/AR 

40103500 9 15,00 135,00 500 49 



ANEL BICO INJETOR MULTIPOINT 40169300 13 5,00 65,00 500 49 
ANEL BICO INJETOR MULTIPOINT 
PALIO-ZAFIRA 

40169300 15 10,00 150,00 500 49 

ANEL BOBINA PALIO-UNO FIRE TO 40169300 15 10,00 150,00 500 49 
ANEL BOBINA PALIO-UNO FIRE TO 40169300 17 10,00 170,00 500 49 
ANEL BOBINA PALIO-UNO FIRE TO 40169300 22 10,00 220,00 500 49 
J.TAMPA VALV.PALIO-UNO 1.0/1. 40169300 6 19,00 114,00 500 49 
J.TAMPA VALV.PALIO-UNO 1.0/1. 40169300 6 21,00 125,00 500 49 
RETENTOR COMANDO VALVULA 
PALIO-UNO FIRE TODOS 

40169300 4 15,80 63,20 500 49 

RETENTOR COMANDO VALVULA UNO-
PALIO-TIPO-TEMPRA 

40169300 8 16,00 128,00 500 49 

RETENTOR POLIA DIANTEIRA FIAT 147-
UNO-PALIO-TEMPRA 

40169300 12 29,00 348,00 500 49 

CALCO LATERAL RADIADOR 
PASSAT(GRANDE) 

40169990 20 5,00 100,00 500 04 

CALCO LATERAL RADIADOR 
PASSAT(PEQUENO) 

40169990 18 5,00 90,00 500 04 

CAPA CORREIA PALIO FIRE 04/... 40169990 16 45,00 720,00 500 04 
CAPA CORREIA PALIO FIRE 04/... 40169990 15 39,00 585,00 500 04 
CHICOTE 2 VIAS IGNICAO BOBINA E 
CANISTER FIAT/GM 

40169990 10 10,00 100,00 500 04 

COXIM MOTOR FUSION DIREITO 40169990 3 1.011,50 3.034,50 500 04 
RESERVATORIO AGUA RADIADOR 
ESCORT ZETEC 97/... 

40169990 12 71,50 858,00 500 04 

SILENCIOSO TRASEIRO FOX 1.0 TOTAL 
FLEX 03/08 

40169990 15 120,00 1.800,00 500 04 

ESTOPA ALGODAO 1000G 52029100 23 16,00 368,00 000 49 
LIXA FERRO 68052000 10 3,00 30,00 000 49 
LIXA FERRO 68052000 12 3,00 36,00 000 49 
LONA SEDAN TODOS 74/.... 68138190 18 17,00 306,00 500 04 
PARAFUSO ESTICADOR GM E FIAT 1.0 
1.8 

73181500 30 22,00 660,00 500 49 

PARAFUSO ESTICADOR GM E FIAT 1.0 
1.8 

73181500 30 22,00 660,00 500 49 

ABRACADEIRA MANGUEIRA 73269090 21 3,00 63,00 500 49 
ABRACADEIRA MANGUEIRA 73269090 30 5,00 150,00 500 49 
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 19Z27 73269090 10 1,70 17,00 500 49 
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 19Z27 73269090 18 1,70 30,60 500 49 
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 32X44 73269090 22 3,00 66,00 500 49 
ABRACADEIRA MANGUEIRA AGUA 1. 73269090 22 2,50 55,00 500 49 
BOMBA OLEO PALIO FIRE 1.0/1.3 8 
VALVULAS 

84133030 8 309,00 2.472,00 500 04 

BOMBA DAGUA CORSA-CELTA 1.0/1.4 
02/... 

84133090 7 96,00 672,00 500 04 

BOMBA DAGUA PALIO-UNO 1.0/1.3-
DOBLO FIRE 02/... 

84133090 6 82,00 492,00 500 04 

FILTRO OLEO C3-C4-206-307 1.4 84212300 6 19,00 114,00 500 04 
FILTRO OLEO FIAT 147-UNO 84212300 5 16,00 80,00 500 04 
FILTRO OLEO FIAT 147-UNO 84212300 4 15,50 62,00 500 04 
FILTRO OLEO FISTA-KA-COURRIER 84212300 5 15,00 75,00 500 04 
FILTRO OLEO GOL-PARAT-SAVEIRO 84212300 5 15,00 75,00 500 04 
FILTRO OLEO GOL-PARAT-SAVEIRO 84212300 6 15,00 90,00 500 04 
FILTRO OLEO GOL-PARAT-SAVEIRO 84212300 6 15,00 90,00 500 04 
FILTRO OLEO GOL-PARAT-SAVEIRO 84212300 8 15,00 120,00 500 04 



FILTRO OLEO MZ-KDT-COR-OME 2.0-
S10-PALIO 1.8 TODOS 

84212300 8 15,00 120,00 500 04 

FILTRO OLEO MZ-KDT-COR-OME 2.0-
S10-PALIO 1.8 TODOS 

84212300 7 15,00 105,00 500 04 

FILTRO OLEO MZ-KDT-COR-OME 2.0-
S10-PALIO 1.8 TODOS 

84212300 12 15,00 180,00 500 04 

FILTRO OLEO MZ-KDT-COR-OME 2.0-
S10-PALIO 1.8 TODOS 

84212300 13 15,00 195,00 500 04 

FILTRO OLEO MZ-KDT-COR-OME 2.0-
S10-PALIO 1.8 TODOS 

84212300 10 15,00 150,00 500 04 

FILTRO OLEO PALIO-TIPO 1.6-UNO 
TURBO 95/-MAREA-BR 

84212300 8 15,00 120,00 500 04 

FILTRO OLEO PALIO-UNO FIRE 84212300 9 15,50 139,50 500 04 
FILTRO OLEO PALIO-UNO FIRE 84212300 10 16,00 160,00 500 04 
FILTRO OLEO PALIO-UNO FIRE 84212300 10 14,90 149,00 500 04 
FILTRO OLEO PALIO-UNO FIRE 84212300 10 16,00 160,00 500 04 
FILTRO OLEO PT-VOY-GOL 1.6/1. 84212300 10 15,00 150,00 500 04 
FILTRO COMBUST 6/8MM UNIVERSA 84212990 20 5,00 100,00 500 49 
FILTRO COMBUST INJ ELET 84212990 25 17,50 437,50 500 49 
FILTRO COMBUST INJ ELET GM-FIAT 1.8 
FLEX POWER 

84212990 8 11,00 88,00 500 49 

FILTRO COMBUST INJ ELET GM-FIAT 1.8 
FLEX POWER 

84212990 6 15,00 90,00 500 49 

FILTRO AR C3 TODOS 84213990 9 26,80 241,20 500 49 
FILTRO AR CORSA 94/01-AGILE 84213990 5 17,00 85,00 500 49 
FILTRO AR GOL-FOX 1.6 03/08.. 84213990 26 21,00 546,00 500 49 
FILTRO AR PALIO TODOS 96/...- 84213990 13 15,00 195,00 500 49 
FILTRO CABINE CORSA.../01-CEL 84213990 18 19,00 342,00 500 49 
FILTRO AR CELTA-PRISMA TODOS 84219999 17 10,00 170,00 500 49 
FILTRO AR FIESTA-ECOSPORT 1.0/1.6 
2002/.... 

84219999 15 23,50 352,50 500 49 

FILTRO AR GOL 1.0 16V 01/...-POLO-
GOLF 8 VALV 

84219999 13 21,00 273,00 500 49 

FILTRO AR GOL POWER 1.0 8 
VALVULAS 2001/...-FOX 

84219999 8 16,00 128,00 500 49 

FILTRO AR HONDA CYTI-FIT 08/... 16 
VALVULAS 

84219999 8 28,00 224,00 500 49 

FILTRO AR MONZA-KADETE 1.6/1.8/2.0 84219999 10 15,00 150,00 500 49 
FILTRO AR PALIO TODOS 96/...-FIRE 84219999 10 15,00 150,00 500 49 
VALVULA TERMOSTATICA CORSA 1. 84818021 14 56,00 784,00 500 49 
VALVULA TERMOSTATICA PAL-UNO-
IDEA 1.0/1.3/1.4 FIRE 

84818021 16 51,50 824,00 500 49 

ENGRENAGEM VIRABREQUIM CORSA-
CELTA 8 VALVULAS 

84835090 7 48,00 336,00 500 04 

POLIA ALTERNADOR CORSA-CELTA 
09/...S/AR 

84835090 16 65,00 1.040,00 500 04 

POLIA LISA ALT CORSA-MER 84835090 9 88,50 796,50 500 04 
POLIA TENSORA DENT ASTRA-VEC- 84835090 14 99,00 1.386,00 500 04 
POLIA TENSORA DENT ASTRA-VEC- 84835090 19 99,00 1.881,00 500 04 
POLIA TENSORA DENT ASTRA-VEC- 84835090 7 99,00 693,00 500 04 
POLIA TENSORA DENT ASTRA-VEC- 84835090 9 107,80 970,20 500 04 
POLIA TENSORA DENT PALIO-DOBL 84835090 10 43,00 430,00 500 04 
POLIA TENSORA DENT PALIO-DOBL 84835090 10 43,00 430,00 500 04 
POLIA TENSORA DENT PALIO-DOBL 84835090 13 43,00 559,00 500 04 
POLIA TENSORA DENT UNO-PALIO 84835090 20 42,00 840,00 500 04 



J.SUPERIOR PALIO-UNO-DOBLO 1.4 FIRE 
8 VALV EXT EVO 

84849000 7 70,50 493,50 500 49 

ATUADOR 85011019 20 53,50 1.070,00 500 49 
BATERIA 50 AH DIREIRA 85071090 30 167,00 5.010,00 500 49 
BATERIA 50 AH DIREITA 12 V FREE 85071090 20 187,00 3.740,00 500 49 
BATERIA 60 AH DIREITA 12V 85071090 24 199,00 4.776,00 500 49 
VELA CORSA-CELTA VHC 1.0 8 VA 85111000 19 50,00 950,00 500 04 
VELA CORSA-CELTA VHC 1.0 8 VA 85111000 12 50,00 600,00 500 04 
VELA CORSA-CELTA VHC 1.0 8 VA 85111000 15 45,00 675,00 500 04 
VELA CORSA-CELTA VHC 1.0 8 VA 85111000 8 45,00 360,00 500 04 
VELA FIESTA-KA-ESCORT-COURIER 85111000 20 56,00 1.120,00 500 04 
VELA PALIO 1.0/1.6 FIRE 85111000 18 56,00 1.008,00 500 04 
VELA PALIO 1.0/1.6 FIRE 85111000 18 56,00 1.008,00 500 04 
VELA VW AP-FD AP -GM TODOS-FT  
GAS/ALC. 

85111000 23 48,00 1.104,00 500 04 

VELA VW AP-FD AP -GM TODOS-FT  
GAS/ALC. 

85111000 28 48,00 1.344,00 500 04 

BOBINA IGNICAO PALIO-UNO 1.0/ 85113020 16 68,10 1.089,60 500 04 
BOBINA IGNICAO PALIO-UNO 1.0/ 85113020 10 68,10 681,00 500 04 
ROTOR GOL 1.0 MI-GOL-SANT 1.6 85119000 20 19,50 390,00 500 04 
PALHETA LIMPADOR UNIVERSAL 22 85129000 33 9,00 297,00 500 04 
PALETA LIMPADOR 85129000 29 9,00 261,00 500 04 
PALETA LIMPADOR 85129000 25 9,00 225,00 500 04 
PALHETA ASTRA 99/-POLO CLASIC 01/-
HONDA DIANTEIRA 

85129000 14 52,80 739,20 500 04 

CEBOLINHA OLEO CORSA-MON 85365090 10 25,00 250,00 500 04 
CEBOLINHA OLEO CORSA-MON 85365090 18 22,50 405,00 500 04 
CEBOLINHA OLEO CORSA-MON 85365090 6 22,50 135,00 500 04 
CEBOLINHA OLEO FOX-POLO 1.0 1 85365090 28 28,00 784,00 500 04 
LAMPADA CAMARAO GRANDE 12V ES 85392110 29 1,00 29,00 500 49 
LAMPADA 1 POLO 12V MEDIA IMPO 85392190 23 1,00 23,00 500 49 
LAMPADA BI-IODO H7 55W 12V 85392190 22 10,00 220,00 500 49 
CABO VELA CORSA 85443000 13 92,50 1.202,50 500 04 
CABO VELA GOL 1.0 16 VALVULAS 85443000 8 151,00 1.208,00 500 04 
CABO VELA SUP. GOL POWER 85443000 7 144,00 1.008,00 500 04 
CABO VELA SUP. PALIO-UNO 1.0 85443000 7 73,70 515,90 500 04 
CONECTOR REPARO 1 VIA 85444200 34 10,00 340,00 500 49 
PASTILHA CORSA 94/95 ATE-CELTA 
FRASLE 

87083019 18 32,00 576,00 500 04 

CILINDRO RD T.PALIO 96/... 87083090 9 45,00 405,00 500 04 
BIELETA PEUGEOT 206-207-C3 8/16 
VALULAS 

87088000 9 31,50 283,50 500 04 

PIVO C3 2003/...DIR/ESQ 87088000 8 54,80 438,40 500 04 
PIVO CORSA-CELTA-PRISMA 87088000 22 37,50 825,00 500 04 
PIVO PALIO-SIENA-WEEKEEND 96/06/99 87088000 18 39,00 702,00 500 04 
KIT AMORTEC C3 COMPLETO COM R 87088000 7 100,50 703,50 500 04 
RESERVATORIO AGUA RADIADOR 
CELTA-PRISMA 09/ 3 SAID 

87089100 13 43,80 569,40 500 04 

SILENCIOSO TRASEIRO 87089200 5 8,50 42,50 500 04 
BIELETA ASTRA-ZAFIRA 99/.VECTRA 
NOVO 

87089990 20 32,40 648,00 500 04 

COIFA HOMOCINETICA PT-GOL-VOY-
PTI-SV-ST 87/94 L/C 

87089990 15 15,00 225,00 500 04 



COIFA HOMOCINETICAGOL-VOY-PTI-
SV-ST-PT.../96 L/R 

87089990 10 15,00 150,00 500 04 

TAMPA RES.DAGUA CHEV-COR 87089990 23 31,00 713,00 500 04 
TAMPA RES.DAGUA CHEV-COR 87089990 29 30,50 884,50 500 04 
SENSOR TEMPERATURA MZ KDT-S10 
EFI-OME-COR MPFI 

90259090 30 20,00 600,00 500 49 

SENSOR TEMPERATURA PALIO 
1.0/1.5/1.6 98/00AZUL 

90259090 13 38,00 494,00 500 49 

SENSOR TEMPERATURA PALIO-UNO 90259090 5 62,00 310,00 500 49        

TOTAIS DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS : 88.482,40 
  

 


