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NUP: 08657.084905/2019-30.
INTERESSADOS: SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
ASSUNTOS: SERVIÇO GRÁFICO. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROCESSUAL CONSENTÂNEA COM O OBJETO DOS AUTOS QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GRÁFICOS E NÃO AQUISIÇÃO.
VALOR R$ 2.952.814,00.

 
EMENTA:5.4 – PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS CUJO VALOR SEJA SUPERIOR A R$
500.000,00.DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. Legislação Aplicável: Lei nº
10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 5.450/2005, Decreto 7.892/2013 e Lei n. 8.666/93, Decreto nº
8.538/15 e Lei Complementa nº 116/2003. Serviços gráficos. Confecção de bottons, canetas, carregador
veicular, dentre outros.  Regularidade formal do processo. Limites impostos pelos Decretos ns. 7.689/2012 e
8.434/2015. Adequação da Modalidade Licitatória Adotada. Pela adequada instrução do processo à luz do
objeto licitando, consistente na prestação de serviço gráfico e não aquisição.

 
1.                     Trata-se de processo oriundo da SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA

FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que tem por objeto, não a aquisição de bottons, carregador veicular, dentre
outros, como alega o órgão consulente, mas a prestação de serviços gráficos, dispostos em 12 (doze) itens, envolvendo a prestação de
atividade gráfica personalizada para uso do órgão, conforme especificação constante do termo de referência, desprovido da aprovação
de quem de direito.

2.                     O presente processo digital, foi distribuído ao advogado signatário, no dia 14/08/2019, para análise e
emissão de parecer, nos termos do artigo 11, VI, “a”, da Lei Complementar nº 73, de 1993 e do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666, de 1993, encontrando-se instruídos com os seguintes documentos:

 
a) Autorização para abertura da licitação (SEI 20498246)
b) Termo de Referência (SEI 20512523)
c) Publicação da Intenção de Registro de Preços (SEI 20606579)
d) Pesquisas de Preços (SEI 19455967, 19456076, 19456164, 19456236, 19456319, 19456356, 19456396,19456589,

19456648, 19456709, 19456766, 19489903, 19510919, 20197601  e 20224798)
e) Minuta do Edital (SEI 20498261)
 
FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO
 
3.                     A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno

da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados. Envolve, consequentemente, o exame prévio e conclusivo
dos textos das minutas dos editais e seus anexos.

4.                     A atribuição desta Consultoria Jurídica é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico
e recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a
necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada.

5.                     Importante salientar que o exame dos autos processuais se restringe aos seus aspectos jurídicos,
excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, parte-se da premissa de que a autoridade competente se municiou
dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos
legalmente impostos.

6.                     De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao
detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente
determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse
público.

                  
REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO DO PROCESSO



 
7.                     Tratam os presentes autos, segundo alega a administração consulente, de aquisição de bottons, canetas,

carregador veicular, dentre outros, personalizados, como é de se ver do Termo de Referência.
8.                     Ocorre que há um equívoco quanto ao enquadramento do objeto, o qual não consiste em aquisição de

um bem, mas em prestação de serviços gráficos, ou seja, confecção, sob encomenda, de bottons, canetas, carregador veicular, dentre
outros, personalizados, por meio de atividade gráfica, para uso do órgão consulente encomendante.

9.                  O objeto em questão deve ser tratado à luz das normas constantes do artigo 1º e parágrafos da Lei
Complementar nº 116/2003 e do subitem 13.05, da lista anexa ao aludido diploma legal, abaixo transcritos:

 
"Art. 1º. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal,

tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.

§ 1º. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado
no exterior do País.

§ 2º. Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação –ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.

§ 3 o O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização
de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de
tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.

§ 4º. A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.”
.......................omissis.............................
“13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia,

litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que
incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos,
etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (Redação dada pela
Lei Complementar nº 157, de 2016)”. ( grifos nossos)

10.                       Cabe trazer a lume, texto bastante explicativo acerca do tema em voga, elaborado pelo Consultor
Fiscal-Tributário, Alexandre galhardo, extraído do sítio http://www.portaltributario.com.br/artigos/impressos.htm, em 11/02/2019, às
13:08 hs, abaixo transcrito na íntegra:

“ As remessas de impressos personalizados de estabelecimentos gráficos até os estabelecimentos encomendantes ao
longo de muito tempo vêm gerando inúmeras controvérsias nos tribunais, visto que os Estados insistiam em dizer que tais
operações estariam submetidas ao regime de incidência do ICMS, em contrapartida os estabelecimentos gráficos sustentavam o
entendimento da não incidência do referido imposto, pois as operações estariam no campo da prestação de serviço submetidas ao
regime do ISS.

Finalmente, com o surgimento da Lei Complementar nº 116/2003, prevaleceu o entendimento de que o ISS é
aplicável nas saídas somente de impressos personalizados de uso do encomendante.

O fato gerador do ISS nos fornecimentos de impressos personalizados compreende a própria prestação dos
serviços gráficos referente à confecção de tais impressos. Devendo sua remessa estar acobertada pela nota fiscal de serviço com o
destaque do referido tributo. Lembrando que a sua base de cálculo corresponde ao valor dos serviços prestados e alíquota vigente no
Código Tributário Municipal.

A fundamentação legal está compreendida ao item 13.05 da Lei Complementar nº 116/2003, conforme segue:
“Item 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia.”
Mas o que vem a ser impressos personalizados? São as artes gráficas destinadas ao uso exclusivo do

encomendante, cuja impressão inclui nome, firma, razão social, sinais distintos, logotipos, marcas e símbolos.
São exemplos de impressos personalizados:
Os formulários de notas fiscais, envelopes, papéis de correspondência, talonários de pedidos e orçamentos,

formulários em geral de uso interno, duplicatas, faturas, cartões de visitas, convites e impressos similares.
Por outro lado, os impressos destinados à comercialização ou à industrialização, isto é, aqueles não classificados

como personalizados, estão sujeitos a incidência do ICMS. Tais como:
a) – os impressos que constituem material de propaganda e que acompanham os produtos;
b) – os impressos de caráter explicativos, bulas de remédios, guias, certificados de garantia e outros;
c) – materiais para rotulagem, etiquetagem e os demais destinados a embalagem;
d) – os produtos que veiculem mensagem publicitária, tais como cadernos, agendas, fichários, fichas e registros de

escrituração.
O fato gerador para estes casos é a saída da mercadoria dos estabelecimentos industriais, comerciais ou

produtores. A sua base de cálculo corresponderá ao valor da operação que decorrer a saída, incluindo-se, se houver, o valor do frete
e as demais despesas agregadas ao produto e, também, o próprio ICMS.

Quanto ao diferencial de alíquota do ICMS a ser recolhido pelo destinatário nas operações provenientes de unidade
da federação divergente a sua, em se tratando de impresso personalizado não há que se falar em diferencial de alíquota, visto que
trata-se apenas de fato gerador do ISS de âmbito municipal. Quanto aos demais impressos, haverá normalmente a obrigação do
recolhimento do diferencial destinado à unidade da federação do estabelecimento encomendante.’(grifos nossos).



11.                       Colhe –se do ensejo para trazer, outrossim, à baila, orientação jurisprudencial acerca do assunto:
“ TJ – RJ – Apelação Cível AC 70004116146 ( TJ – RS)
Data da publicação: 18/06/2018.
Ementa: IMPRESSOS GRÁFICOS QUE, EMBORA PERSONALIZADOS, COMO EMBALAGENS, ETIQUETAS

E RÓTULOS, SE INCORPORAM AOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS OU COMERCIALIZADOS. QUESTÃO DA
INCIDÊNCIA DO ICMS OU DO ISS. PARCIAL MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PARA FINS DE ADEQUAÇÃO COM
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO STF NA ADIN 4389-DF. 1. REMESSA NECESSÁRIA. Não havendo excludente, remessa
necessária conhecida ex officio ( CPC, art. 496, §§3º, III m e 4º). 2. PRESENÇA DO ESTADO NO PROCESSO. Se o Estado tem
interesse de a sentença ser favorável à parte autora, sua presença no processo deve ser entendida como de assistência a esta (
CPC/1973, art.50; CPC/2015, art.119).3. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ( QUESTÃO DE FUNDO). Considerando os subitens
13.05 e 24.01 da Lista anexa à LC 116/03; considerando a orientação do STJ (Súm. 156 e repercussão geral no REsp 1092206-
SP);considerando a medida liminar do STF na ADIN 4389-DF; considerando a adequação de outros órgãos fracionários do
TJRS de observância da mencionado liminar;e considerando o princípio da uniformidade de jurisprudência, com dever de
que seja mantida estável, íntegra e coerente ( CPC, art.926), alinhamento com a seguinte compreensão a respeito dos
impressos gráficos personalizados: (a) incide ISS quando o encomendante é... consumidor, por exemplo, cartões de visita,
convites de casamento, etc.,portanto, obrigação de fazer em operações mistas em que prepondera o serviço sobre a
mercadoria; e (b) incide ICMS quando o encomendante não é consumidor, por exemplo, etiquetas, rótulos etc. que se
integram aos produtos por ele industrializados ou comercializados, portanto, obrigação de dar em operações mistas em que
prepondera a mercadora sobre o serviço.(...). 1ª Câmara Cível. Diário de Justiça do dia 18/06/18 – Apelação Cível AC
70074116146 RS ( TJ – RS).Irineu Mariani.” Grifos nossos.

12.                        Em apertada síntese, em vista do acervo legal, doutrinário e jurisprudencial acerca da questão sobre
ser o objeto, atrelado à atividade gráfica, um serviço ou uma aquisição, a depender do imposto incidente, pode-se expor que:

a) Se o objeto pretendido envolver uma atividade gráfica, personalizada, para uso do encomendante, temos a
prestação de um serviço tributável à luz do ISS (Imposto sobre Serviço), portanto, obrigação de fazer em operações mistas em que
prepondera o serviço sobre a mercadoria;

b) Se o objeto pretendido envolver uma atividade gráfica, não personalizada, quando o encomendante não é
consumidor, cuja destinação final é a comercialização ou a industrialização, portanto, obrigação de dar em operações mistas em que
prepondera a mercadora sobre o serviço, a operação será tributável à luz do ICMS ( Imposto sobre circulação de mercadorias). No
caso, pode se tratar de aquisição.

13.                  O caso concreto se subsume na asserção explicativa constante da alínea “a”, do parágrafo 12, do
presente opinativo. Com efeito, o processo deverá ser instruído à luz do objeto licitando, qual seja, prestação de serviços gráficos, e,
devolvido, após saneamento proposto, a este Órgão de Consultoria, para a devida análise jurídica, de um dos advogados do Grupo
temático competente.

14.                   Ressalva-se a eventual hipótese, a ser aferida pelo órgão consulente, da existência de objeto não
atrelado à atividade gráfica, caso em que deverá ser licitado em procedimento tecido pelas normas de aquisição de bem.

 
CONCLUSÃO
 
15.                   Em face do exposto, opinamos, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o

juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, pela existência de óbices legais ao prosseguimento do presente processo, nos termos
constantes dos parágrafos 7/14 deste opinativo. Recomenda-se o encerramento do epigrafado processo, a ser devidamente motivado,
por quem de direito, à luz do ora exposto, e, com efeito, a autuação de processo próprio à finalidade, com instrução documental
atinente a objeto volvido à prestação de serviço, no caso, serviço gráfico, sem prejuízo, após ultimadas todas as recomendadas
diligências, do retorno dos autos a esta Consultoria para perfazimento do prévio exame jurídico, ressalvando-se o disposto no
parágrafo 14 deste opinativo.

16.                    Somente após o acatamento das recomendações emitidas ao longo do parecer, ou após seu
afastamento, de forma motivada, consoante previsão do art. 50, VII, da Lei de Processo Administrativo, será possível dar-se o
prosseguimento do processo, nos seus demais termos, sem nova manifestação da CJU.

17.                  Ressalta-se que a presente manifestação se limita à análise jurídica da fase interna do processo
licitatório, recomendando-se, em sua fase externa, o atendimento integral ao Edital e às Leis que regem a matéria.

 
À consideração superior.
 
                         Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2019.
 

   Washington Luiz F. dos Reis
Advogado da União

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do
Número Único de Protocolo (NUP) 08657084905201930 e da chave de acesso 7c68d0c1

 



Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ FERNANDES DOS REIS, de acordo com os normativos legais
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