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RESUMO 

Com a elevada carga tributária do País e a legislação 
complexa, fica cada vez mais difícil para as micros e 
pequenas empresas se manterem no mercado. Portanto, é 
importante para esses empresários contarem com uma boa 
gestão fiscal seja ela própria ou terceirizada. Nesse sentido, 
esta pesquisa buscou verificar se a empresa em estudo está 
em conformidade com a legislação do PIS e da COFINS na 
Incidência Monofásica e do ICMS no tocante a Substituição 
Tributária, analisando pelo regime do Simples Nacional, do 
cálculo do DAS no sistema do PGDAS. Para tanto, com base 
em um estudo de caráter bibliográfico e documental do 
conteúdo de diversos autores, das legislações tributárias em 
vigor, e também documentos confidenciais da empresa foi 
possível: discorrer sobre tributos, entender a importância de 
uma boa gestão fiscal e a importância de estar “em 
conformidade” com as legislações, apresentar a legislação do 
PIS/Pasep e da COFINS na Incidência Monofásica e do 
ICMS no tocante a Substituição Tributária e o mais 
importante foi averiguar se a empresa está apurando 
corretamente os seus tributos. Por fim, foi possível identificar 
que a empresa não estava segregando suas receitas de 
maneira a eliminar o recolhimento do PIS/Pasep, da COFINS 
e do ICMS, que já foram recolhidos pelo substituto tributário, 
sofrendo assim uma oneração desnecessária de quase 50%.  
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INTRODUÇÃO 

Diante de um País onde a carga tributária é muito alta, e a legislação muito 

complexa, fica difícil, principalmente para as empresas de Pequeno Porte, se manterem 

no mercado. 

Com a complexidade da legislação tributária é necessário que a empresa 

disponha de uma boa gestão fiscal e tributária, seja ela própria ou terceirizada. 

Para que essa gestão seja eficiente é importante ter profissionais empenhados, 

dedicados e que estejam em constante atualização. 

Como as obrigações tributárias são diversas, é primordial que a empresa esteja 

“em conformidade”, pois o não cumprimento dessas determinações legais pode causar 

a inviabilidade do negócio. 

Com isso, é necessário analisar minunciosamente todas as particularidades 

tributárias que regem a empresa; para verificar se as obrigações estão sendo cumpridas 

e os tributos apurados corretamente. 

De acordo com o cenário tributário desfavorável do nosso país, o presente estudo 

estabelece como problema de pesquisa o seguinte: A empresa está em conformidade 

com a legislação do PIS e da COFINS na Incidência Monofásica e do ICMS no tocante 

a Substituição Tributária? 

Partindo dessa questão, o objetivo geral desse trabalho é verificar se a empresa 

está em conformidade com a legislação do PIS e da COFINS na Incidência Monofásica 

e do ICMS no tocante a Substituição Tributária, analisando pelo regime do Simples 

Nacional, o cálculo do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) no 

sistema do PGDAS (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples 

Nacional). A partir do objetivo geral acima, são propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

- Discorrer sobre os tributos; 

- Apresentar a legislação sobre o regime de Incidência Monofásica do PIS e da 

COFINS; 

- Apresentar a legislação sobre o regime do ICMS na Substituição Tributária; 

- Entender a importância de uma boa gestão fiscal e os perigos de não estar “em 

conformidade” com as legislações tributárias; 
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- Averiguar se a empresa está apurando corretamente seu cálculo de DAS, 

utilizando-se da segregação desses tributos. 

Para as pequenas empresas, por conta da elevada carga tributária no Brasil, o 

Simples Nacional é uma maneira de tentar reduzir essa tributação. 

Por conta de o ramo de Auto Peças ter algumas particularidades entre os tributos 

PIS/PASEP, COFINS e do ICMS dentre a forma de cálculo, justifica-se o tema escolhido 

para verificar se o cálculo do DAS está sendo feito de acordo, pois se o cálculo estiver 

sendo feito de maneira incorreta pode estar gerando para a empresa uma tributação 

desnecessária. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Sistema Tributário Nacional 

  O nosso Sistema Tributário Nacional ganhou destaque na Emenda Constitucional 

nº 18/65, ele é o conjunto de normas tributárias que o governo utiliza para instituir e 

arrecadar os tributos de competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.   

  O Código Tributário Nacional Lei 5.172/1966 regulamenta no seu artigo 2°: 
 

Art. 2º O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Emenda 
Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em 
resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em 
leis federais, nas Constituições e em leis estaduais, e em leis municipais. 
(BRASIL, 1966) 

 

  A Constituição Federal de 1988 dedica ao sistema tributário o capítulo I do título 

VI no seu artigo 145 e desenha, os princípios gerais, atribuindo à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios o poder de instituir os impostos; as taxas, em razão 

do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 

públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 

e as contribuições de melhoria, decorrente de obras públicas. 

 

1.1.1 Tributos 

  Conforme estabelece o artigo 3º da Lei nº 5.172/66 do CTN: 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. 
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  Analisando de forma minuciosa este conceito na visão de (TODA, 2018), temos: 

a) Prestação pecuniária - que deve ser pago em dinheiro, ou seja, não se admite 

o pagamento por meio de prestação de serviços;  

b)  Compulsória - a obrigação do pagamento decorre da lei, ou seja, independe 

da vontade de quem assume a obrigação;  

c) Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir - o tributo deve ser pago em 

moeda corrente do País (obrigação pecuniária);  

d) Que não se constitua sanção de ato ilícito - traça um paralelo para distinguir o 

tributo da multa. A multa refere - se a uma penalidade pecuniária pela prática 

de ato ilícito, enquanto a cobrança de tributo não representa imposição de 

penalidade;  

e) Instituída em lei - aplicação do princípio da legalidade (artigo 150, I, CF / 1988);  

f) Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada - a cobrança 

dos tributos não poderá ser nem discricionária nem arbitrária, ou seja, deverá 

ser vinculada à lei, ou seja, nos seus limites. 

“O tributo inicialmente começa com a geração da obrigação tributária, por meio de 

uma relação jurídica onde se determina o credor à um déficit de uma prestação.” 

(MARTINS, 2007, p. 28) apud (SOUSA, 2011) 

Obrigação Tributária está descrita no art. 113 da Lei 5.172/66: 
 

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. (BRASIL, 1966) 

 
  Para Carvalho (2003, p. 282) relação jurídica é definida como “o vínculo abstrato, 

segundo o qual, por força da imputação normativa, uma pessoa, chamada de sujeito 

ativo, tem o direito subjetivo de exigir de outra, denominada sujeito passivo, o 

cumprimento de certa prestação”. 

  Pode-se então, entender como a relação entre o Contribuinte e o Fisco, o Fisco 

(sujeito ativo) tem o direito de exigir do Contribuinte (sujeito passivo) todos os atos e 

procedimentos da obrigação tributária. 
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  A partir da obrigação tributária temos o crédito tributário, que é descrito no art. 139 

da Lei 5.172/66:   

Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma 
natureza desta. 
 

  Machado (2007) conceitua crédito tributário como sendo o vínculo jurídico, de 

natureza obrigacional, por força do qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do particular, 

o contribuinte ou responsável (sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da penalidade 

pecuniária (o objeto da relação obrigacional). 

  Corrêa de Souza (2009) nos traz uma definição mais simples e objetiva e descreve 

que crédito tributário é, em síntese, a obrigação tributária exigível, devidamente lançada 

e possível de cobrança. 

  Por fim, há a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento, que é 

definido pelo art. 142 da Lei 5.172/66: 

 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito 
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar 
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
 

 O tributo é totalmente relacionado a lei, e se dá pela obrigação tributária que se 

origina de um fato gerador. 

 

1.2 A Origem do PIS/PASEP e da COFINS 

O PIS (Programa de Integração Social) foi criado pela Lei Complementar nº 7, de 

7 de setembro de 1970. 

 
Art. 1.º - É instituído, na forma prevista nesta Lei, o Programa de Integração 
Social, destinado a promover a integração do empregado na vida e no 
desenvolvimento das empresas. (BRASIL, 1970). 

 
O primeiro órgão responsável pela arrecadação dessa contribuição foi a Caixa 

Econômica Federal, por ser um imposto totalmente voltado ao trabalhador, passando 

depois, para responsabilidade da Secretaria da Receita Federal, sofrendo, portanto, 

algumas alterações. (SOUSA, 2011). 

O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), por sua 

vez foi criada pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970. 
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Art. 1º - É instituído, na forma prevista nesta Lei Complementar, o Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público. (BRASIL, 1970) 

 
Em 1º de Julho de 1976, com a Lei Complementar nº 26 de 1975 estas 

contribuições foram unificadas sob a denominação de PIS/PASEP.  

 
Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão 
unificados, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os 
recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis 
Complementares nºs 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, 
respectivamente. (BRASIL, 1975) 

 
As contribuições foram unificadas, pois, tinham o mesmo objetivo que era 

promover a estabilidade e a segurança financeira do trabalhador. 

A COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) foi criada 

algum tempo depois pela Lei Complementar nº 70 de 1991. Foi criada com o objetivo de 

assegurar os direitos relacionados à saúde, à previdência e a assistência social. 

 
Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de 
Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep), fica instituída contribuição social para financiamento 
da Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, 
devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas equiparadas pela legislação 
do imposto de renda, destinadas exclusivamente às despesas com atividades-
fins das áreas de saúde, previdência e assistência social. (BRASIL, 1991) 
 
 

1.2.1 Aspectos do PIS e da COFINS na Incidência Monofásica 

As contribuições de PIS e a COFINS, são de grande complexidade, dentre alguns 

fatores que destacam essa complexidade, está a incidência monofásica. 

Chaves (2010, p. 174) aponta alguns motivos dessa complexidade: “[...] iii) 

existem produtos tributados na sistemática de monofásico, substituição tributária e 

produtos cuja tributação ocorre em cada operação de venda”.  

Devido à complexidade e o difícil acompanhamento por parte dos profissionais da 

área fiscal e tributária, algumas empresas podem estar recolhendo ou deixando de 

utilizar alguns créditos autorizados por lei. (CHAVES, 2010) 

A legislação concedeu a Contribuição de PIS e COFINS, um tratamento próprio e 

específico, sendo esse chamado de incidência monofásica, que consiste na incidência 

sobre a receita bruta decorrente da revenda de determinados produtos, onde a tributação 
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ocorre apenas uma única vez, sendo essa na industrialização e também na importação. 

(FORGIARINI, 2012)  

“A tributação monofásica é aquela em que o produto é tributado em uma única 

vez na cadeia, o que é normalmente pelo contribuinte na condição de indústria ou 

importador.” (CHAVES, 2010, p. 182) 

Os produtos que estão sujeitos à tributação monofásica são: 

a) Gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas 

correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás 

natural; (Lei nº 9.718, de 1998). 

b) Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal 

(Lei nº 10.147, de 2000). 

c) Máquinas e veículos (Lei nº 10.485, de 2002). 

d) Autopeças (Lei nº 10.485, de 2002). 

e) Pneumáticos (Lei nº 10.485, de 2002). 

f) Querosene de aviação (Lei nº 10.560, de 2002). 

Para os contribuintes comerciantes atacadistas e varejistas dos produtos 

tributados com incidência monofásica, as vendas serão tributadas com alíquota zero, 

conforme o § 2º do artigo 3º da Lei nº 10.485/2002. 

 
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante 
atacadista ou varejista. (BRASIL, 2002) 

 
 

1.3 Substituição Tributária do ICMS  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê no seu artigo 150, 

a possibilidade da troca do responsável pelo recolhimento da obrigação tributária. 

 
§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de 
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva 
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da 
quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.   (BRASIL) 

 
 Ainda na CF/88, no item “b” do inciso XII do artigo 155, que cabe à lei 

complementar dispor sobre substituição tributária.  

 A Lei Complementar nº 87/96 em seu artigo 6º dispõe: 
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Art. 6º Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a 
qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que 
assumirá a condição de substituto tributário. (BRASIL, 1996) 

 
“Fica atribuída a um determinado contribuinte a responsabilidade de recolher o 

imposto referente à operação de venda (operação própria), e também as operações de 

circulação dessa mercadoria que já ocorreu ou ocorrerão futuramente.” (OLIVEIRA, 

2012, p. 76) 

Fabretti (2017, p. 174) nos traz um exemplo da operação por substituição tributária 

“determinado fabricante de autopeças que envia suas mercadorias para o ponto de 

venda deve recolher o ICMS devido por ele (fabricante) e o devido pelo ponto de venda 

(este é recolhido na condição de substituto).” 

Para Greco (2001) a Substituição Tributária (ST) é o regime pelo qual a 

responsabilidade pelo ICMS devido em relação às operações ou prestações de serviços 

é atribuída a outro contribuinte. A substituição passou a ser vista como eficaz instrumento 

de arrecadação, especialmente quando aliada ao mecanismo da antecipação do fato 

gerador do tributo. 

 Oliveira (2012, p. 77) nos traz duas classificações para os contribuintes: 

 Contribuinte Substituto: é o contribuinte responsável pela retenção e 

recolhimento do imposto. 

 Contribuinte Substituído: é aquele que promove as operações 

antecedentes ou subsequentes, com as mercadorias que estão sujeitas ao 

regime de substituição tributária. 

Os produtos que possuem substituição tributária são os de difícil controle pela 

fiscalização, devido à grande quantidade de contribuinte do ICMS. (OLIVEIRA, 2012) 

Portanto, a Substituição Tributária foi uma grande ferramenta do governo para 

diminuir a sonegação de impostos. 

 

1.4 O Simples Nacional 

Criada em 14 de dezembro de 2006, a Lei Complementar nº 123, de 2006, instituiu 

o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

Para efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, consideram-se microempresas ou 

empresas de pequeno porte, a sociedade empresária ou sociedade simples a que se 

refere o art. 966 da lei 10.406, de 10 de janeiro de 2012. 
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Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 
(BRASIL, 2002) 
 

Desde que: 

I - No caso da microempresa aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 

II - No caso de empresa de pequeno porte aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).               

O Simples Nacional é administrado por um Comitê Gestor composto por oito 

integrantes: quatro da Secretaria da Receita Federal (RFB), dois dos estados e do 

Distrito Federal e dois dos municípios.  

De acordo com o artigo 13 da Lei Geral, o regime do Simples Nacional abrange o 

recolhimento unificado, ou seja, em uma única guia de recolhimento, dos seguintes 

tributos: 

a) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ; 

b) Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI; 

c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; 

d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; 

e) Contribuição para PIS/PASEP; 

f) Contribuição Patronal Previdenciária – CPP; 

g) Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS; 

h) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 

 

1.4.1 Receita Bruta no Simples Nacional 

Segundo o art. 3º, § 1º, da Lei Complementar nº 123, de 2006 é considerado 

receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o 

preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, excluídas as 

vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

 

1.5 A Substituição Tributária no Simples Nacional 
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O perguntas e respostas do Simples Nacional trás as informações sobre substituto 

e substituído do ICMS. 

 Na condição de substituto tributário do ICMS: 

O contribuinte substituto que deverá recolher o imposto de responsabilidade 

própria “por dentro do Simples Nacional”, sendo que o imposto devido de 

responsabilidade por substituição tributária será calculado nos termos das demais 

empresas que não são optantes do Simples Nacional e recolhido em guia própria. 

(SECRETARIA-EXECUTIVA DO COMITÊ GESTOR DO SN, 2018) 

 Na condição de substituído tributário do ICMS: 

O contribuinte deverá informar essas receitas destacadamente de maneira que o 

aplicativo de cálculo as desconsidere da base de cálculo do ICMS. Porém essas receitas 

continuam fazendo parte da base de cálculo dos demais tributos que estão dentro do 

Simples Nacional. (SECRETARIA-EXECUTIVA DO COMITÊ GESTOR DO SN, 2018) 

 

1.6 Segregação de Receitas no Simples Nacional 

Conforme informado no art. 25, § 6º, da Lei Complementar nº 123, de 2006 a EPP 

que proceda à importação, à industrialização ou à comercialização de produto sujeito à 

tributação monofásica da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS deve segregar a 

receita decorrente de sua venda e indicar a existência de tributação monofásica para as 

referidas contribuições, de forma que serão desconsiderados, no cálculo do Simples 

Nacional, os percentuais a elas correspondentes. 

O inciso I e § 8º, destaca em relação ao ICMS que o Substituído Tributário, assim 

entendido o contribuinte que teve o imposto retido, deverá segregar a receita 

correspondente como “sujeita à substituição tributária”. 

 

1.7 A Importância do Compliance Tributário 
O termo compliance vem do verbo inglês to comply, que tem o significado de 

cumprir, executar, satisfazer.  

O compliance já é muito conhecido nos Estudos Unidos, porém no Brasil ganhou 

força com a criação da Lei nº 12.846 de 2013 (Lei Anticorrupção). O tema tem ganhado 

cada vez mais espaço devido a necessidade das empresas de estar “em conformidade”, 

pois estar em compliance é cumprir a legislação. 
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A complexidade tributária do nosso País gera grandes chances de erros e isso 

aumenta custos e riscos para o contribuinte, por isso a necessidade de uma boa gestão 

tributária, profissionais habilitados que possam coordenar práticas tributárias de forma 

ordenada e estruturada. 

Dentre os objetivos, papéis e responsabilidades do Compliance a Endeavor 

(Organização de Apoio ao Empreendedorismo) Brasil (2015) destacou um deles como 

sendo: 

 Interpretar leis e adequá-las ao universo da empresa. 

No âmbito empresarial, compliance significa assegurar que a empresa cumpra 

todas as imposições legais, nas áreas trabalhistas, fiscal, contábil, financeira, ambiental, 

ética e etc. (MADRUGA, et al., 2018) 

 

1.8 Gestão Fiscal e Tributária  

Gestão tributária nada mais é do que o processo de gerenciamento dos aspectos 
tributários de uma empresa. A finalidade desse processo são a adequação e o 
planejamento, visando controle das operações que tenham relação direta com 
tributos. (ABREU, 2008, p. 181) 
 

O fato de que o Brasil possui uma das cargas tributárias mais altas do mundo já é 

de amplo conhecimento. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação (IBPT), a carga tributária brasileira aumentou da casa dos 25% do PIB na 

década de 1990 para cerca de 34% do PIB em 2018.  

Também não é novidade que o sistema tributário brasileiro é um dos mais 

complexos e onerosos. 

Assim contar com uma gestão fiscal é de suma importância para as empresas, 

não só para não encerrarem suas atividades, mas também para poderem crescer 

financeiramente.  

Oliveira (2016, p. 17) nos informa a necessidade da regularidade fiscal: 
 

A regularidade fiscal dos estabelecimentos da empresa é de fundamental 
importância, na busca dos objetivos da empresa, que é a sua operação, com 
resultados positivos para seu proprietário e/ou acionista, e sempre atendendo às 
normas, regras e legislação fiscal vigente. 

 
Abreu (2008, p. 182), define como objetivo da gestão fiscal: 
 

a) Corrigir possíveis erros de interpretação e execução no comprimento das 
obrigações e rotinas fiscais da empresa. 
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b) Evitar contingências fiscais como multas e sanções, bem como o 
pagamento indevido de tributos. 

c) Programar formas licitas de economia tributária. 
 

O excesso de tributação é a causa da inviabilização de muitas operações, além 

de acompanhar as leis e normas que regem o sistema tributário o profissional fiscal ainda 

tem de cumprir diversas outras obrigações para estar em dia com o fisco: declarações, 

formulários, livros, guias e etc. (ABREU, 2008) 

É de suma importância que o contador conheça os tributos que incidem sobre as 

atividades da companhia para qual ele presta o serviço de gestão fiscal. Ele deve sempre 

verificar quais as particularidades da legislação tributárias são pertinentes a empresa. Da 

mesma maneira, deve ter cuidado na interpretação das leis que contribuem para uma boa 

gestão tributária. (SOARES, 2008) 

Por isso o papel do contador e de uma boa gestão tributária é de grande 

importância para o crescimento da empresa. 

O art. 96 do Código Tributário Nacional compreende o conceito de legislação 

tributária como: 

 
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as 
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que 
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 
pertinentes. (BRASIL, 1966) 

 

O cenário exige dos profissionais de tributos, empenho, dedicação e atualizações 

constantes, juntamente alinhados com a prática nas empresas, isso é necessário para 

poder compreender todas as possibilidades encobertas nos regulamentos, leis, decretos, 

instruções normativas, atos declaratórios, convênios, portarias, e etc. 

Abreu destaca (2008) que o segredo do sucesso de um gestor tributário é investir 

em treinamento, pois a velocidade das mudanças é constante, e muitas vezes o 

profissional não consegue acompanhar tais mudanças, ocasionando em grandes 

prejuízos. 

A gestão tributária é uma das ferramentas mais importantes que qualquer outra 

estratégia que o administrador possa sugerir para gerir suas atividades, pois ela vai 

intervir direto na saúde e no crescimento financeiro da empresa. (SIQUEIRA, 2011).  

 

2. METODOLOGIA 
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Beuren, et al., (2009, p. 195) descreve como pode ser uma pesquisa científica: 
 

Uma pesquisa científica pode ser dividida quanto aos objetivos, sendo uma 
pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa; quanto aos procedimentos, 
podendo ser um estudo de caso, levantamento de dados, pesquisa bibliográfica, 
pesquisa experimental, pesquisa documental e pesquisa participante; quanto à 
abordagem do problema, a pesquisa pode ser qualitativa e quantitativa. 

 
Gil (2009) define pesquisa como sendo o procedimento racional e sistemático que 

tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. 

Para desenvolvimento da pesquisa é necessário a utilização de métodos, Marconi 

e Lakatos (2010, p. 65) definem método como sendo o “conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros”. 

A classificação do método utilizado no presente estudo é o dedutivo pois conforme 

Marconi e Lakatos (2010, p. 74) explicam: “todo argumento dedutivo, reformula ou 

enuncia de modo explícito a informação já contida nas premissas”. 

A caracterização do estudo tem como base uma pesquisa exploratória, que 

conforme Beuren, et al., (2009, p. 80) explicam “por meio do estudo exploratório, busca-

se conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a torná-lo mais claro”. 

Gil (2009) discorre da mesma ideia: estas pesquisas têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. 

A modalidade de pesquisa utilizada no estudo é de caráter bibliográfico, pois se 

trata da pesquisa em materiais escritos por diversos autores, e as principais fontes 

bibliográficas são as legislações federais e estaduais, para Marconi e Lakatos (2010) a 

pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema de estudo, e sua finalidade é colocar o pesquisador em 

contato direto com tudo que foi escrito. 

Pode-se também caracterizar a pesquisa como documental, pois serão analisados 

documentos confidenciais da empresa, Marconi e Lakatos (2010, p. 157) explicam que 

“a característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita 

a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”. 

Segundo Diehl e Tatim (2004) a escolha do método de abordagem se dará pela 

natureza do problema, bem como de acordo com o nível de aprofundamento, portanto a 

abordagem dessa pesquisa se caracteriza como quantitativa. 
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Diehl e Tatim (2004) apresentam um esboço com as características dessa 

abordagem: a pesquisa quantitativa pelo uso da quantificação, tanto na coleta quanto no 

tratamento das informações, utilizando-se técnicas estatísticas, objetivando resultados 

que evitam possíveis distorções de análise e interpretação, possibilitando uma maior 

margem de segurança. 

  A pesquisa também se encaixa como qualitativa, pois o tema foi estudado 

profundamente e os dados encontrados através de números serão interpretados de 

maneira a identificar quais os métodos de cálculo utilizado pela empresa, Neves (1996, 

p. 1) aponta que “a pesquisa qualitativa compreende um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que visam descrever e a decodificar os componentes de um sistema 

complexo de significados”. 

 

2.1 Estudo de Caso 

Nesta seção será abordado o estudo de caso da empresa selecionada. 

 
2.1.1 Empresa Beta 

 Não foi autorizada a divulgação de informações da empresa, sendo assim, o nome 

e outras informações serão mantidas em sigilo, portanto será chamada de Empresa Beta. 

 A empresa selecionada foi constituída há pouco mais de 1 ano, está localizada no 

munícipio de Vargem Grande Paulista, São Paulo. É uma empresa individual. 

 O ramo de atividade da empresa é a comercialização a varejo de peças e 

acessórios novos para veículos automotores. Atende a todo Brasil, pois vende 

principalmente por E-commerce. 

 A empresa terceiriza os serviços de contabilidade, que incluem: processamento 

da documentação, cálculo dos tributos, entrega das obrigações no âmbito federal, 

estadual e municipal, e outros serviços contábeis e de apoio administrativo. 

 A empresa é tributada com base no regime do Simples Nacional, portanto o 

recolhimento dos tributos é unificado. 

 Para desenvolvimento do trabalho foi necessário apurar o faturamento da 

empresa, com base nos produtos vendidos que fazem parte da Incidência Monofásica 

do PIS e da COFINS e a Substituição Tributária do ICMS e verificar se o cálculo dos 

tributos dentro do sistema PGDAS foi feito corretamente, e se a empresa recolheu os 

tributos devidamente. 
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 Para isso, foram analisadas todas as compras e vendas de janeiro a dezembro de 

2018 e o valor recolhido de tributos.  

 O contato inicial com a empresa foi feito a partir de uma amiga da autora, que é 

parente do responsável pelo negócio. 

 Os arquivos necessários foram enviados por e-mail para autora tais como: XMLs 

das notas de saída, XMLs das notas de entrada e as memórias de cálculo extraídos do 

próprio site do PGDAS. 

 

 

3. RESULTADOS 

 
3.1 Compras da Empresa 

 As compras da empresa estão concentradas na Nomenclatura Comum do 

Mercosul (NCM) 87.08: Partes e acessórios dos veículos automóveis. 

 Essa NCM está inclusa no art. 313-O do RICMS SP atribuindo a responsabilidade 

pela retenção e pelo pagamento da substituição tributária ao estabelecimento fabricante 

ou importador.  

 Também encontramos a NCM 87.08 na Lei 10.485 de 2002 onde fica reduzida a 

0% (zero por cento) a alíquota das contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS, 

relativamente à receita bruta da venda dos produtos referidos por comerciantes 

atacadistas e varejistas. 

 Portanto, como visto podemos deduzir da receita bruta da empresa os 3 (três) 

tributos mencionados acima. 

 

3.2 Faturamento da Empresa 

O Quadro 1 apresenta o faturamento total da empresa estudada, no ano de 2018. 

Quadro 1: Faturamento da Empresa Beta no Ano de 2018 

Ano 2018 Vendas 

Janeiro 8.940,22 

Fevereiro 7.275,61 

Março 8.504,20 

Abril 6.880,99 
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Maio 8.879,53 

Junho 6.011,88 

Julho 5.488,31 

Agosto 4.022,92 

Setembro 2.900,97 

Outubro 2.076,28 

Novembro 12.235,14 

Dezembro 13.732,49 

TOTAL 86.948,54 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados levantados 
3.3 O Cálculo no Sistema PGDAS 

 O PGDAS é o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples, 

fornecido pela Receita Federal para calcular as guias do DAS dos contribuintes optantes 

pelo regime Simples Nacional. 

 Conforme art. 25, § 1º, I, da Resolução CGSN nº 140, de 2018 as atividades de 

revenda de mercadorias são tributadas pelo Anexo I da LC 123 de 2006. 

Quadro 2: Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio 

Faixa Alíquota Valor a deduzir 

(em R$) 

Receita Bruta em 12 meses (em 

R$) 

1ª Faixa 4,00% - Até 180.000,00 

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

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

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

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

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

Fonte: LC 155/2016 
 
Quadro 3: Percentual de Repartição dos Tributos 

Faixas 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% 
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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% - 

Fonte: LC 155/2016 
 

 Conforme o perguntas e respostas do Simples Nacional (2018) o valor devido 

mensalmente pelas EPP optantes pelo Simples Nacional é determinado mediante o 

cálculo da alíquota efetiva. 

O contribuinte utilizará a receita bruta acumulada nos 12 meses (RBT12) 

anteriores ao do período de apuração. 

Conhecida a RBT12, consulta-se, no Anexo em que devem ser tributadas as 

receitas, a faixa de receita bruta a que ela pertence, e identificada a faixa de receita 

bruta, descobre-se a alíquota nominal e a parcela a deduzir. 

Tendo as informações de RBT12, alíquota nominal e a parcela a deduzir, temos a 

seguinte fórmula para encontrar a alíquota efetiva: [(RBT12 × alíquota nominal) -parcela 

a deduzir]/RBT12. 

Para calcular o valor devido em caso da empresa em início de atividade que é o 

caso da empresa estudada, que começou seu faturamento no mês de janeiro/2018, ela 

utilizará da RBT12 proporcional ao período de atividade. 

Em caso de abertura, no primeiro mês, a RBT12 será o valor da receita 

multiplicado por doze, nos demais 11 de início da atividade, a RBT12 será a média 

aritmética da receita bruta acumulada dos meses anteriores, multiplicada por doze 

meses. 

Com todas as informações de faturamento expressas no Quadro 1, a alíquota 

efetiva para todos os meses do ano de 2018 é de 4%. 

 A partir da alíquota efetiva encontrada e com o percentual de repartição dos 

tributos apresentados no Quadro 3, conseguimos encontrar a alíquota de ICMS que é de 

1,36%, alíquota de PIS/Pasep 0,11% e alíquota de COFINS 0,51%, totalizando uma 

alíquota de redução de 1,98%. 

 

3.4 Como Efetuar o Cálculo no Sistema PGDAS 

 O cálculo dentro do Sistema PGDAS deve expressar exatamente como os tributos 

devem ser recolhidos. 



18 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2019. 

 

 A segregação das receitas decorrentes de venda de produtos sujeitos à tributação 

monofásica do PIS/Pasep e a COFINS e a substituição tributária do ICMS, deverá ser 

feita da seguinte maneira. 

Imagem 1: Como Segregar o PIS, a COFINS e o ICMS 

  
Fonte: Sistema PGDAS  
https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atspo/pgdasd2018.app, 2019 
 Dessa maneira, a empresa deverá recolher em sua guia mensal apenas o INSS, 

IRPJ e CSLL, pois os demais já foram recolhidos pelo substituto tributário. 

 

3.5 Valores Obtidos  

 Abaixo vamos verificar se os impostos do PIS, COFINS e ICMS foram recolhidos 

da maneira correta. 

 
Quadro 4: Valor Recolhido e o Valor Que de Fato Deveria ter Sido Recolhido 

Mês Quanto foi 
recolhido (R$)

Quando deveria ter 
recolhido (R$) 

Redução (R$) Redução (%)

Janeiro 357,62 180,60 177,02 49,50 
Fevereiro 291,04 146,98 144,06 49,50 

Março 340,18 171,79 168,39 49,50 
Abril 275,24 138,99 136,25 49,50 
Maio 355,17 179,36 175,81 49,50 
Junho 240,49 121,45 119,04 49,50 
Julho 219,53 110,86 108,67 49,50 

Agosto 160,91 81,26 79,65 49,50 
Setembro 116,03 58,60 57,43 49,50 
Outubro 86,03 41,95 44,08 49,50 

Novembro 489,41 247,15 242,26 49,50 
Dezembro 549,30 277,40 271,90 49,50 
TOTAL: 3.480,95 1.756,39 1.724,56 49,50 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados levantados 
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A partir dos dados apresentados no Quadro 4, fica expresso o quanto a empresa 

foi prejudica pela não segregação de PIS, da COFINS e do ICMS. 

 Ela sofreu uma oneração desnecessária de quase 50% na arrecadação de seus 

impostos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo analisou toda a sistemática do PIS/Pasep e da COFINS na 

Incidência Monofásica e do ICMS na Substituição Tributária, foi importante também para 

entender a importância do contador e de uma boa gestão fiscal trabalhando a favor da 

empresa. 

É necessária uma conscientização dos profissionais contábeis em realizar um 

trabalho sério, trazendo benefícios ao seu cliente, de uma maneira que reduza gastos 

financeiros, ou que pelo menos mantenha a empresa “em conformidade” com a 

legislação para que não sofra futuras penalidades. 

Os resultados obtidos deixam claro o quanto a empresa foi prejudicada, ela 

poderia ter economizado quase 50% no pagamento de seus impostos, o que seria de 

grande valia para os seus resultados. 

 No decorrer do estudo foi possível notar o interesse do responsável pela empresa 

em fazer o seu negócio progredir, e com os tributos sendo recolhidos de maneira 

indevida, pode dificultar ou atrasar na realização do desejo do dono do estabelecimento. 

Os valores em questão não são tão significantes por se tratar apenas do primeiro 

ano de atividade da empresa, mas isso a longo prazo poderia ser crucial para a 

continuidade do negócio. 

 Com a finalidade de aprimorar estudos na área deste artigo, é possível dar 

continuidade no assunto, tomando como base os estudos e os resultados apresentados. 

 Dessa maneira, é possível solicitar a Receita Federal conforme informado pelo 

perguntas e respostas do Simples Nacional, e ao Estado informado através do site da 

Secretaria da Fazenda, a restituição dos impostos pagos indevidamente e verificar se 

empresas do mesmo ramo de atividade tem recolhido seus impostos corretamente e 

consequentemente não sofrendo uma tributação desnecessária. 



20 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2019. 

 

O resultado pode trazer a seguinte reflexão: será que muitas empresas fecham 

de fato por dificuldade financeira ou incapacidade dos profissionais contábeis de fazer 

um bom trabalho? 
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