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Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos 

CONSULTA 01/2018 

Protocolo: 52.272 de 19.11.2018 
Consulente: CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Assunto: Tributação. ISS. Contratação de Instituição de Estágios Supervisionados. 

Consulta. Contratação de Agente de Integração de Estágios 
(Art. 50, Lei 11.788/2008). Incidência do ISS. Base de 
Cálculo. Prestação de Serviços. Taxa de Administrativa. Item 
17.01 da Lista de Serviços (Lei Complementar 116/2003). 
Obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal de Prestação de 
Serviços. Valor. Receita de prestação de Serviços. 

1. RELATÓRIO 

O Presidente da Câmara Municipal de Toledo, Senhor Renato Reimann, protocolou 
(sob n°52.272 de 19.11.2018) Oficio n° 138/2018— CM (datado de 14.11.2018), no 
qual informou que na data de 01/10/2018 foi celebrado o contrato de prestação de 
serviços n° 19/2018 com a empresa MORENO PAGAN & CIA LTDA — ME, que tem 
como objeto: "Contratação de Instituição Integradora de Estágios Supervisionados, 

conforme as características, condições, obrigações e requisitos técnicos contidos no 

Termo de Referência,..." 
Devido à suscitação de dúvidas com relação à tributação do ISS (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza), e, também, se a Nota Fiscal de Prestação de Serviços 
deveria conter o valor global ou somente a taxa de prestação de serviços, assim 
formulou os seguintes questionamentos: 

A tributação referente ao Contrato n° 19/2018, em anexo, incidirá sobre o valor 
total repassado à contratada ou somente sobre o valor correspondente à taxa 

administrativa? 
Poderá a empresa emitir recibo de pagamento da diferença recebida, ou seja, emitir 

nota fiscal somente da taxa administrativa? 

Em breve síntese, é o relatório. 
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2. FUNDAMENTO 

Em sede preliminar, salienta-se que a consulta atende os requisitos do art. 295 do Código 
Tributário do Município de Toledo (Lei 1931/2006). 

2.1 Ouestionamento 01:  A tributação referente ao Contrato n° 19/2018, em anexo, 
incidirá sobre o valor total repassado à contratada ou somente sobre o valor 
correspondente à taxa administrativa? 

Quanto ao mérito temos que observar que a tributação de competência do Município, neste 
caso, se restringe ao ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), conforme 
estabelece a Constituição Federal de 1988 no art. 156, III: 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar. 

Os serviços passíveis de incidência do ISS são aqueles definidos em lei complementar, no 
caso, LC 116/2003: 

Art. 1° 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. (grifo) 

Assim, resta claro que o contratado deverá efetuar pagamento de ISS (retido pelo tomador 
dos serviços, no caso, a Consulente). No entanto, o "cerne" da questão reside em definir 
a base de cálculo,  se é apenas a "taxa administrativa" ou valor global repassado (Bolsa 
Estágio + Auxílio Transporte + Taxa Administrativa). 

Para dirimir a dúvida, temos que esclarecer o conceito de estágio,  além do conceito e 
atribuições dos Agentes Integração.  Assim temos que analisar a Lei que dispõe sobre o 
estágio de estudantes, no caso, Lei 11.788 de 25/09/2008. 

O estágio é considerado um "ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho,..." podendo ser obrigatório ou não, nos ditames dos artigos 1° e 2° da 
referida Lei: 

Art. 10 Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 
§ 1° O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 
formativo do educando. 
§ 2° O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e à contextualizacão curricular, objetivando o desenvolvimento do 
educando para a vida cidadã e para o trabalho. 
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Art. 2° O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação 
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto 
pedagógico do curso. 
§ 1° Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga 
horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 
§ 2° Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à 
carga horária regular e obrigatória. 
§ 3° As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação 
superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em 
caso de previsão no projeto pedagógico do curso. (Grifo) 

Corroborando, abaixo estão citados alguns trechos da entrevista (disponível no site do 
TST) com o Ministro PEDRO PAULO MANUS do TST, a respeito da diferença de estágio 
e emprego. 

Ministro, estágio é emprego? 
Poderíamos inicialmente dizer que estágio é trabalho, mas não emprego. Emprego é 
aquele regulado pelos arts. 2° e 3° da CLT. Aquele que faz um contrato de estágio não 
celebra um contrato de emprego. O espírito da Lei que disciplina o estágio 
(11.788/2008) é que ele seja uma complementação do processo de aprendizagem do 
jovem estudante. Ou seja, uma sequência do processo educacional, visando no futuro à 
inserção do jovem no mercado de trabalho. Portanto, para ser um contrato de emprego 
precisaria ter características que a CLT estabelece. Mas do ponto de vista genérico o 
estagiário é um trabalhador 

O estágio remunerado é mais um fenômeno surgido das relações capital e trabalho, 
assim como a terceirização, é possível compará-los? 
A terceirização, em si, como instituto, não acho nocivo, mas por experiência prática ela 
sugere uma forma de baratear a mão de obra. Nesse sentido ela algo negativo, pelos 
efeitos que provoca de precarizar as condições de trabalho e aviltar o trabalhador. Já o 
estágio é diferente, tem a virtude de despertar, no complemento do processo  
educacional, o iovem para o mercado de trabalho, como se expandisse seu  
currículo na formação do estudante. Sem dúvida que o estágio pode ser também uma 
forma de precarizaçâo se funcionar indevidamente, e que existem empresas que se 
valem de mão de obra barata sob o falso rótulo de estágio, mas uma terceirização típica 
e um estágio típico são completamente diferentes. Um está falando do mundo do 
trabalho outro do mundo do ensino. O instituto da terceirização já tem pecha de fraude, 
não se pode deixar que aconteça o mesmo com o instituto do estágio. O estágio é 
sempre algo benéfico. 
http://www.tstjus.br/home?p_p  id=15&p_p lifecycle=0&0 p state=maximized&p  
mode=view& 15 struts action=%2Fjoumal%2Fview article& 15_groupId=10157& 
15 articleld=2381323& 15 version=2.1  

Portanto, o contrato de estágio não deverá ser considerado emprego e nem mão de obra. 
Mas sim, um ato educativo. 

Em outro turno, os Agentes de Integração, segundo a Lei 11.788/2008, são entidades que 
podem ser públicas ou privadas, auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do 
estágio, com as seguintes atribuições: (a) identificar oportunidades de estágio; (b) ajustar 
suas condições de realização; (c) fazer o acompanhamento administrativo; (d) encaminhar 
negociação de seguros contra acidentes pessoais e (e) cadastrar os estudantes, para tanto 
vamos observar o art. 5°: 

Art. 5° As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, 
recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições 
acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de 
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contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de 
licitação. 
§ 1°  Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento 
do instituto do estágio: 
I — identificar oportunidades de estágio; 
II — ajustar suas condições de realização; 
III — fazer o acompanhamento administrativo; 
IV — encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais; 
V — cadastrar os estudantes. 
§ 2° É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração 
pelos serviços referidos nos incisos deste artigo. 
§ 32 Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem 
estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação 
curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos 
ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular. 

Os Agentes de Integração, neste processo, funcionam como um "elo" que conecta a tríade 
formada pelas Instituições de Ensino, os Estudantes e as Empresas ou Órgãos (Câmara de 
Vereadores de Toledo), cujo objetivo principal consiste em aperfeiçoar o "processo ensino-
aprendizagem" assim: 

Instituição de Ensino Estudante Concedente 

Entre as suas atribuições não conseguimos vislumbrar as atividades de intermediação, 
recrutamento, agenciamento ou seleção de "mão-de-obra", pois as tarefas executadas pelos 
estagiários não podem ser consideradas "mão-de-obra", mas sim, atos do processo 
educativo (Art. 1° da Lei 11.788/2008). Caso contrário, seria desvirtuamento do estágio, o 
que, sem dúvida, traria consequências negativas à Concedente do estágio. 

Entre as atividades (serviços)  executadas pelo Integrador (Art. 5°, I, da Lei 11.788/2008), 
podemos destacar: identificar; ajustar; fazer acompanhamento  administrativo; 
encaminhar negociação  e cadastrar estudantes.  Serviços que se enquadram, com mais 
proximidade no item 17, mais especificamente no subitem 17.01 da Lista de Serviços: 

17 — Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e 
congêneres 

17.01 — Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens 
desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e 
informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

Este enquadramento é possível tendo em vista que a interpretação da Lista de Serviços é 
taxativa, porém admite interpretação extensiva, entendimento pacificado nos tribunais: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VICIO NO 
ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. ISS. INTERPRETACÃO EXTENSIVA 
À LISTA ANEXA À LC 116/2003. 
1. Com  efeito, a exclusiva discussão acerca da incidência de ISS sobre a veiculação de 
materiais de propaganda e publicidade comporta análise, pois não demanda 
revolvimento de fatos e provas. 
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Conforme a pacifica jurisprudência do STJ, a Lista de Serviços anexa à LC 
116/2003 é taxativa, mas admite interpretação extensiva para enquadrar casos em  
que o serviço se apresenta sob outra nomenclatura.  

In casu, observa-se que os serviços de "veiculação e divulgação de textos, desenhos e, 
outros materiais de propaganda e publicidade, por qualquer meio" constavam do item 
17.07, o qual foi vetado pelo Presidente da República. Logo, em consonância com a 
orientação do STJ, não incide 1SS sobre as atividades previstas no citado item. 

Agravo Interno não provido. 
(Aglnt no AgRg no AREsp 471.531/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016). (grifo) 

Assim, conceituada a prestação de serviços e o seu devido enquadramento, podemos 
afirmar peremptoriamente, que a base de cálculo para efeitos de tributação do ISS, é 
somente, o valor relativo à taxa administrativa.  

2.2 Questionamento 02:  Poderá a empresa emitir recibo de pagamento da diferença 
recebida, ou seja, emitir nota fiscal somente da taxa administrativa? 

Prejudicado. 
O Agente Integrador (Moreno Pagan & Cia Ltda) está domiciliado no Município de 
Cascavel/PR e,•  por consequência, está inscrito no Cadastro Mobiliário Fiscal daquele 
Município, que inclusive, o autorizou a emitir de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, 
assim Fisco competente para responder este questionamento é o Fisco do Município de 
Cascavel/PR. 

No entanto, de forma genérica, a Nota Fiscal de Prestação de Serviços tem por finalidade 
registrar e documentar as transações (neste caso, prestação de serviços), e, 
consequentemente possibilitar o recolhimento dos tributos. Assim, na Nota Fiscal, 
especificamente no "campo ou célula" valor total dos serviços,  deverão constar, somente, 
os valores oriundos da prestação de serviços. 
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Manifestação da Assessoria Jurídica do Município de Toledo 

A Assessoria Jurídica do Município de Toledo, através do seu Advogado Chefe, Nélvio 
José Hübner, nomeado pela Portaria n° 34/2018, com base no Art. 295, § 40  do Código 
Tributário do Município de Toledo (Lei 1.931/2006), vem dizer que concorda com os 
termos da resposta  a Consulta n° 01/2018 (Consulente Câmara Municipal de Toledo). 
Tendo em vista que atende a legislação a aplicável a espécie, especialmente, a Lei 
Complementar 116/2003 e o Código Tributário do Município de Toledo (Lei 1.931/2006) e 
que poderá seguir para Homologação pelo Responsável ta Administração Tributária. 

Homologação do Responsável pela Administração Tributária do Município de Toledo 

HOMOLOGAÇÃO 

Considerando o teor da resposta formulada pela Comissão do Departamento de Receita do 
Município de Toledo, conforme preceitua o artigo 295 do Código Tributário do Município de 

Toledo (Lei 1931/2006). 

Considerando a manifestação expressa pela Assessoria Jurídica do Município de Toledo, atendendo 

assim o dispositivo contido no § 40  do artigo 295 da mesma Lei, DECIDO: 

HOMOLOGAR a Resposta à Consulta n° 01/2018, formulada através do protocolo n° 52.272/2018 

pela Câmara Municipal de Toledo, naqueles termos. 

Secretário da Fazenda e Captação de Recursos 
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DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 753/2018 

Em atenção a consulta 01/2018 enviada pela Secretaria da Fazenda e 

Captação de Recursos do Município de Toledo, determino ao Departamento 

Administrativo que faça o arquivamento junto ao ofício 138/2018 — CM que faz 

referencia ao contrato de prestação de serviços n° 19/2018. 

Toledo, 04 de dezembro de 2018. 

Re natbRo rtann 

Presidente da C mara Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  
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