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RESUMO 

BRAINE, D. J. e GUIMARAES, F. ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DO 
PLANEJAMENTO TRIBUTARIO PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 
PREST ADORAS DE SERVICOS DE CURITIBA E REGIAO METROPOLIT ANA. 
Neste trabalho, procurou-se atraves da revisao bibliografica referenciar teoricamente 
o posicionamento de varios autores e estudiosos a respeito do assunto em pauta: o 
Planejamento Tributario. Neste sentido identificou-se o conceito de planejamento 
tributario como alternativas legais disponiveis, que buscam conseqOencias tributarias 
menos onerosas para as empresas, de forma a bloquear a concretizagao da 
hip6tese de incidencia tributaria ou, ocorram na medida ou em tempo mais 
apropriado. A alta carga tributaria vivenciada nos dias de hoje tern se mostrado fator 
restritivo ao crescimento. 0 planejamento tributario mostra-se uma alternativa que 
permite as empresas mediante economia tributaria contribuir a sua viabilidade 
econ6mica. Os objetivos gerais e especificos foram elencados de forma. a permitir o 
levantamento da maior gama possivel de informag6es que conduzissem a urn 
diagn6stico de como 0 planejamento tributario e visto pelas pequenas e medias 
empresas prestadoras de servigos. As respostas aos objetivos gerais e especificos 
obteve-se atraves do referendal te6rico da revisao bibliografica e mediante a 
realizagao de pesquisa explorat6ria. Atraves dos quesitos propostos na pesquisa 
procurou-se identificar o perfil dos profissionais da area contabil, os servigos 
oferecidos pelos escrit6rios de contabilidade, as empresas que nao utilizam politicas 
de gestao tributaria e os riscos pela nao utilizagao do planejamento tributario, as 
empresas que utilizam o planejamento tributario e os beneficios ou vantagens 
apontadas. 0 diagn6stico conclusive pela analise e tratamento dos dados 
levantados na pesquisa permitiu identificar que urn pequeno numero que pequenas 
e medias empresas utilizam ferramentas de gestao tributaria e demonstrar a 
viabilidade do planejamento tributario quando sua implantagao e bern conduzida e 
dentro dos limites da legalidade. 
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Planejamento Tributario; Viabilidade; Pequenas e Medias Empresas; Perfil 
dos Profissionais da Area Contabil; Prestadoras de Servigos. 

e-mail: 

Frabrizio Guimaraes fguimmaraes@ig.com.br 
Dirceu Jose Braine breine@ig.com.br 

VIII 



SUMARIO 

1. INTRODU<;AO ............................................................................................................ 1 

2. REVISAO DE LITERATURA ....................................................................................... 5 

2.1 ASPECTOS HISTORICOS DA TRIBUTA<;:AO E DO DIREITO TRIBUTARIO -----------------------5 

2.1.1 No Mundo -------------------------------------------------------------------------------------5 

2.1.2 No Brasil--------------------------------------------------------------------------------------- 7 

2.1.3 0 Tributo e o Estado------------------------------------------------------------------------- 8 

2.2 LEGISLA<;:AO APLICADA A TRIBUTA<;:AO --------------------------------------------------------- 10 

2.2.1 Legisla<;ao Tributaria- Conceito e Objeto------------------------------------------ 10 

2.2.2 Fontes do Direito Tributario -------------------------------------------------------------- 11 

2. 2. 3 0 brig a<;ao T ributa ria ----------------------------------------------------------------------- 12 

2.2.4 Constitui<;ao Federal----------------------------------------------------------------------- 12 

2.2.5 C6digo Tributario Nacional--------------------------------------------------------------- 13 

2. 2. 6 Leg isla<;ao Federal ------------------------------------------------------------------------- 14 

2. 2. 7 Leg isla<;ao M u n i ci pa I (ISS) -------------------------------------------------------------- 17 

2.2.8 Legisla<;ao Previdenciaria ---------------------------------------------------------------- 18 

2.2.9 Legisla<;ao do Fundo de Garantia por Tempo de Servi<;o ------------------------ 18 

2.3 FORMAS DE ECONOMIA TRIBUTARIA ------------------------------------------------------------ 19 

2.3.1 Conceitos ------------------------------------------------------------------------------------- 19 

2. 3. 2 E con om i a Leg a 1---------------------------------------------------------------------------- 2 0 

2.3.3 Economia IHcita ----------------------------------------------------------------------------- 21 

2. 3. 4 Pri n ci pais Sa n<;6es ------------------------------------------------------------------------- 2 2 

2 .4 PLAN EJAMENT 0 E G EST AO TR I BUT AR lA -------------------------------------------------------- 2 4 

2.4.1 Gestae e Gerenciamento ----------------------------------------------------------------- 24 

2.4.2 Planejamento Tributario- Considera<;6es lniciais---------------------------------- 25 

2.4.3 Planejamento Tributario- Conceitos e Objetivos----------------------------------- 26 

2. 4. 4 Va ntag ens ------------------------------------------------------------------------------------ 2 8 

2. 4. 5 P ri nci pais Des va ntagens------------------------------------------------------------------ 2 9 

2.4.6 Avalia<;ao do Custo/Beneficio --------------------------------------------------------- 29 

2.5 CARACTERIZA<;:AO DAS EMPRESAS- ASPECTOS SOCIETARIOS ---------------------------31 

2.6 TRIBUTA<;:AO DE ACORDO COM 0 ENOUADRAMENTO DA EMPRESA------------------------ 32 

2.6.1 Regime de Tributa<;ao pelo Lucro Real ----------------------------------------------- 33 

2.6.2 Regime de Tributa<;ao pelo Lucro Presumido --------------------------------------- 34 

2.6.3 Regime de Tributa<;ao SIMPLES ------------------------------------------------------- 35 

2.6.4 SIMPLES Nacional- LC 123/06-------------------------------------------------------- 36 

IX 



2.6.5 Principais Vantagens na Ado<;ao/lmplanta<;ao dos Regimes de Tributa<;ao - 38 

2. 7 RISCOS DE IMPLANTA<;;AO DO PLANEJAMENTO TRIBUTARIO --------------------------------40 

3. METODOLOGIA APLICADA AO TRABALHO DE CONCLUSA0 ............................ 41 

4. CONSOLIDACAO, ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS ........................ .44 

4.1 EMPRESAS QUE UTILIZAM FERRAMENTAS DE GESTAO TRIBUTARIA----------------------- 44 

4.2 RESULTADOS 0BTIDOS NA PESQUISA -------------------------------------------------------- 45 

4.3 PERFIL DOS PREST ADORES DE SERVI<;;O DE CONTABILIDADE E AFINS-------------------- 46 

4.3.1 Perfil dos Executores d~ Servi<;os Fisco- Contabeis ----------------------------- 47 

4.3.2 Local de Atua<;ao dos Prestadores dos Servi<;os Fisco- Contabeis----------- 50 

4.3.3 Porte dos Escrit6rios de Contabilidade----------------------------------------------- 51 

4. 3.4 Honorarios Contabeis Cobrados ------------------------------------------------------- 53 

4.3.5 Criterios de Cobran<;a dos Honorarios pelos Escrit6rios de Contabilidade--- 54 

4.4 PERFIL DAS EMPRESAS ABORDADAS NA PESQUISA ------------------------------------------55 

4.4.1 Perfil das Empresas - Atividade --------------------------------------------------------56 

4.4.2 Perfil Considerando o Faturamento ---------------------------------------------------57 

4.4.3 Perfil Considerando o Numero de Colaboradores ---------------------------------- 58 

4.4 .4 Regime T ributario Adotado --------------------------------------------------------------- 59 

4.5 SERVI<;;OS OFERECIDOS PELOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE -----------------------60 

4.6 PRESTADORAS DE SERVI<;;OS QUE NAO UTILIZAM GESTAO TRIBUTARIA---------------·---- 62 

4.6.1 Motives para nao Utiliza<;ao de Mecanismos de Gestao Tributaria ------------62 

4.6.2 Penalidades e Prejuizos Financeiros pela Falta de Gestao Tributaria--------- 64 

4. 6. 3 Son ega <;a o Fisca 1---------------------------------------------------------------------- 64 

4.6.4 Reflexes da lnobservancia da Legisla<;ao Fiscal------------------------------------ 64 

4.6.5 Orienta<;ao Relativa a Utiliza<;ao de lnstrumentos de Gestao Tributaria ------65 

4.6.6 Analise Conclusiva Preliminar ----------------------------------------------------------- 66 

4. 7 PRESTADORAS DE SERVI<;;OS QUE UTILIZAM GESTAO TRIBUTARIA------------------------- 66 

4. 7.1 Economia Financeira Auferida --------------------------------------------------------- 67 

4. 7.2 Analise do Custo x Beneficia ------------------------------------------------------------ 68 

4. 7.3 Fiscaliza<;ao da Administra<;ao Publica------------------------------------------------ 68 

4. 7.4 Satisfa<;ao dos Empresarios ------------------------------------------------------------- 69 

4. 7.5 Desenvolvimento do Planejamento Tributario --------------------------------------- 70 

4. 7.6 Analise Conclusiva Preliminar ----------------------------------------------------------- 71 

4. 8 ANALISE CONCLUSIVA ----------------------------------------------------------------------------- 71 

4.8.1 Diagn6stico Conclusive do Levantamento de lnforma<;6es ---------------------- 71 

4.8.2 lmplanta<;ao do Planejamento Tributario em Pequenas Empresas ------------73 

X 



4.8.3 Simulac;oes- Hip6teses de Planejamento e Gestao Tributaria -----------------74 

5. CONCLUSAO ............................................................................................................ 84 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .......................................................................... 87 

7. AN EX OS ................................................................................................................... 89 

7.1 ANEXO- I - QUESTIONARIO DA PESQUISA ---------------------------------------------------- 90 

XI 



1. INTRODU<;AO 

No atual cenario brasileiro que apresenta a maior carga tributaria da America 

Latina e uma das maiores do mundo, alem de um sistema tributario dos mais 

complexes, as empresas estao inseridas em uma ardua realidade tributaria e de 

encargos sociais. Com isso o planejamento tributario tern se tornado de fundamental 

importancia, para nao dizer estrategico, para a sobrevivencia das empresas. Como 

foco deste estudo delimitamos as pequenas e medias empresas prestadoras de 

servigos, de Curitiba e regiao Metropolitana, devidamente enquadradas, observados 

os aspectos legais tanto quantitativos quanto qualitativos. 

A complexidade da legislagao tributaria, seja ela no ambito federal, estadual 

ou ainda municipal, revela, de certa forma, a importancia para o empresario da 

assessoria de profissionais que detenham capacidade tecnica para orienta-los 

quanto as alternativas mais viaveis economicamente relativas a tributagao. 

0 planejamento tributario busca identificar as varias alternativas legais 

disponiveis, e adota aquela que resulta em conseqOencias tributarias menos 

onerosas para a empresa e, de maneira legal, empregar estruturas e formas 

juridicas com vistas a bloquear a concretizagao da hip6tese de incidencia tributaria 

ou, ocorram na medida ou em tempo mais apropriado. Ou seja, legalmente visa 

excluir, reduzir ou adiar a incidencia dos encargos tributaries. 

Neste sentido BORGES define planejamento tributario: 

Tecnica gerencial que visa projetar as operagoes industriais, os neg6cios mercantis e as 
prestagoes de servigos, visando conhecer as obrigagoes e os encargos tributarios inseridos 
em cada uma das respectivas alternativas legais pertinentes para, mediante meios e 
instrumentos legftimos, adotar aquela que possibilita a anulagao, redugao ou adiamento do 
onus fiscal. (BORGES, 2000, p.60). 
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Ja Segundo FABRETTI (1999, p.28), planejamento tributario e: "o estudo feito 

preventivamente, ou seja, antes da realizagao do fato administrative, pesquisando

se seus efeitos jurfdicos e econ6micos e as alternativas legais menos onerosas". 

Prejufzos financeiros decorrentes da ausencia do planejamento tributario, 

riscos de planejamentos ineficientes e fraudes utilizadas como ferramenta de 

"economia" tributaria refletem a realidade de muitas empresas, inclusive as que 

atuam no ramo de prestagao. de servigos. 

Para tanto indaga-se qual o alcance dos beneffcios e a vi~bilidade econ6mica 

do planejamento tributario aplicado a pequenas e medias empresas prestadoras de 

servigos? Pressup6em-se que a adogao de metodos e modelos de controle como 

ferramenta continua de detecgao de riscos e/ou oportunidades decorrentes do 

planejamento tributario possibilitam, alem de economia, a seguranga para o 

afastamento do risco de passives tributaries, visando os beneficios 

econ6micos/financeiros para o crescimento do neg6cio empresarial. 

Tanto na esfera federal quanto estadual, existem varias alternativas para o 

planejamento tributario. Opg6es por diferentes regimes de tributagao se constituem 

em uma das alternativas. 

Porem ao mesmo tempo que representa um beneficia para as empresas, se 

constitui em fator de restrigao ao seu crescimento. A possibilidade de nao atender 

aos requisites imp6em as empresas condig6es que a levam a pratica de fraudes tais 

como a sonegagao e crimes contra a ordem tributaria, visando manter-se dentro das 

faixas legais. 
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Neste sentido, COCHRANE (2004, p.2) alerta: "os tributos refletem na vida 

das empresas como urn limitador ao desenvolvimento, sendo inclusive urn entrave 

aos novos investimentos, em especial aqueles oriundos do exterior". 

Pretende-se neste estudo dar enfoque ao planejamento tributario de forma a 

atender os empresarios do setor do ramo de prestagao de servigos na busca de 

alternativas que viabilizem a economia tributaria . 

0 objetivo deste trabalho e caracterizar as diferentes opg6es por regimes de 

tributagao e demonstrar outras alternativas, tais como: estudo das normas que 

regem os tributos de forma a evidenciar .a melhor alternativa junto as hip6teses de 

incid€mcias dos tributos e o seu momento de. ocorr€mcia; procurar observar as varias 

possibilidades que possam beneficiar as empresas focadas neste trabalho, seja pelo 

adiamento do recolhimento do tributo, pela redugao ou, se possivel, ate a exclusao 

do onus fiscal; verificar os efeitos juridicos e econ6micos e as alternativas legais 

menos onerosas; apresentar a auditoria tributaria como uma ferramenta que 

possibilita, de maneira preventiva detectar as alternativas licitas que possibilitem a 

empresa economia tributaria. 

Pretende-se dessa forma prevenir os crimes contra a ordem tributaria e evitar 

o surgimento de passivo intangivel. 0 passivo intangivel surgido a partir de fraudes 

pode se constituir em motivo de estagnagao do crescimento e ate mesmo 

inviabilidade econf.>mica da empresa. 

Para tanto prop6em-se neste estudo os seguintes objetivos: Fundamentar 

teoricamente a viabilidade do planejamento tributario para pequenas e medias 

empresas prestadoras de servigos de Curitiba e regiao Metropolitana; caracterizar o 

cenario atual; caracterizar as diferentes formas de tributagao existentes; identificar o 
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custo X beneficia na implanta<;ao do planejamento tributario; diagnosticar possiveis 

passives tributaries intangiveis. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

Nesta revisao bibliografica sera feita uma abordagem dos aspectos te6ricos 

sobre o planejamento tributario e o Direito Tributario, conforme t6picos a seguir: 

aspectos hist6rico da tributac;ao e do Direito Tributario; legislac;ao aplicada a 

tributac;ao; formas de economia tributaria; planejamento e gestao tributaria; 

caracterizac;ao das empresas objeto de estudo; formas de tributac;ao de acordo com 

o enquadramento da empresa. 

2.1 ASPECTOS HISTORICOS DA TRIBUTA<;AO E DO DIREITO TRIBUTARIO 

Nao ha como negar a importancia .da analise hist6rica de qualquer ciencia ou 

instituto, sua evoluc;ao para, desta forma, compreender possiveis fen6menos atuais 

e perspectiva futura. Da mesma forma, o entendimento dos aspectos hist6ricos da 

tributac;ao e do Direito Tributario faz-se necessaria para ampliar a visao, sua analise 

e perspectiva futura. Para tanto, a tributac;ao e o Direito Tributario serao analisados: 

Em seus aspectos hist6ricos no mundo; em seus aspectos hist6ricos no brasil; a 

relac;ao do tributo com o Estado. 

2.1.1 NoMundo 

A hist6ria da tributac;ao tern inicio marcado nas civilizac;oes da Roma antiga. 

lnicialmente os "tributos" tinham o fulcra nas exigencias em bens ou servic;os que os 

vencedores faziam aos vencidos. Antes do nascimento do Estado de Direito a 

tributac;ao, dentro do Estado Absolutista, era arbitraria, fundada e legitimada na 

vontade do soberano, como uma vontade divina. 
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Desde o ponto inicial nas civiliza~oes antigas ate a atualidade, passando pelo 

mundo feudal e pelos Estados Nacionais, a cobran~a de tributos foi definida de 

diferentes formas. Durante muito tempo a arrecada~ao foi justificada pelo carater 

divino do governante ou pela prote~ao que o soberano dava aos suditos em caso de 

conflitos com outros povos. 

Cientes do continuo avan~o das rela~oes sociais o povo come~ou a tamar 

consciencia dos abusos que por vezes sofriam. Devido a pequena instru~ao cultural 

das grandes massas tornavam-se de facil manipula~ao frente ~s normas ·fiscais. A 

avalanche de normas esparsas era tal que muitas vezes os pr6prios agentes do 

governo se perdiam nelas e os impastos eram cobrados sem a minima regularidade. 

Com o advento de governos mais complexes e descentralizados a popura~ao 

ficou ainda mais desamparada pois as varias esferas do governo muitas vezes 

bitributavam determinadas objetos de tributes A tributa~ao foi a causa direta ou 

indireta de grandes revolu~6es ou grandes transforma~6es sociais ocorridas nas 

sociedades. Para ilustrar citamos a Revolu~ao Francesa que teve como pano de 

fundo o cansa~o da burguesia francesa emergente do Sec. XVIII em continuar 

subsidiando atraves do pagamento de tributes a nobreza da Fran~a. Paises 

nasceram em virtude do fen6meno tributario, como exemplo cita-se os Estados 

Unidos. Os colones americanos se insubordinaram em face da pesada tributayao 

imposta, atraves da Lei do Cha, pela metr6pole inglesa. 

Hoje o tribute e o grande responsavel pela manuten~ao do Estado. Ou seja, 

refere-se a principal fonte de arrecada~ao deste, com o fim destinado ao beneficia 

da na~ao. A arrecada~ao tributaria permite ao governo obter fundos para o 

cumprimento de suas fun~6es estatais. 
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2.1.2 No Brasil 

No Brasil a expressao direito tributario e consagrada como a ciencia jurfdica 

responsavel por disciplinar os tributos. Porem no passado a designat;ao dava-se 

pela denominat;ao de direito fiscal, embora a expressao fiscal ainda hoje seja 

utilizada em se tratando de assuntos tributarios. 0 termo fiscal e relativo a fisco, 

advindo do latim fiscus que sig,nifica cesto para armazenar dinheiro, no passado 

entendido como tesouro publico. 

A cristalizat;ao do direito tributario firmou-se com a estruturat;ao do "Sistema 

Tributario Nacional", normatizado pela "lei 5.172/66, posteriormente denominado 

C6digo Tributario Nacional atraves do Ato Complementar 36/67. 

A hist6ria da "tributat;ao" no Brasil inicia-se com a colonizat;ao portuguesa a 

partir de 1530, quando a coroa portuguesa via ameat;ada a posse do territ6rio 

brasileiro. Epoca em que o dominio portugues nao procurou somente manter a terra 

conquistada, mas sim buscar fontes de recursos como prop6sito de reduzir o deficit 

financeiro instaurado, visto que a explorat;ao, propriamente dita, nao se mostrou o 

mecanismo mais viavel para a gerat;ao de receitas, decidiu-se entao conceder o 

direito a explorat;ao face a cobrant;a de partes dos lucros. Ora, nesse momento 

surgem as primeiras missivas tributarias no Brasil. Podemos colocar a situat;ao dos 

impastos no Brasil dividindo nos tres modelos politicos basicos: Colonia, Imperio e 

Republica. 

A hist6ria brasileira encontra-se repleta de relatos de tributat;ao extorsiva. 

Entre eles um dos mais marcantes foi a tentativa de independencia, no Sec. XVIII, 

atraves da lnconfidencia Mineira. Esta revolta ocorreu devido a sangria economica 

atraves da derrama, imposta pela metr6pole Portugal ao Brasil Colonia. 
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Outras tantas rebelioes internas, no Brasil Imperio do Sec. XIX, se deram em 

virtude da alta carga tributaria imposta. Ja naquela epoca, as provincias militavam 

contra a tributagao arbitraria, a exemplo da Revolugao Farroupilha, ocorrida no Rio 

Grande do Sui. 

0 hist6rico tributario brasileiro, nota-se conturbado desde quando 

engatinhava. 0 ordenamento juridico ao Iongo dos anos veio aprimorando-se e 

tornando-se urn dos mais complexos do mundo. 

Conforme dito acima o C6digo Tributario Nacional rep~esenta a obra que 

resultou do trabalho de varios juristas e possibilitou criar urn "sistema tributario" no 

Brasil que limitasse a arbitrariedade do Estado, condicionando a criagao de tributos 

aos Principios Constitucionais. 

2.1.3 0 Tributo e o Estado 

0 Estado e urn ente que possui atividades que visa toda a populagao. Desde 

os prim6rdios da civilizagao existia a necessidade de se financiar as atividades de 

certos entes que exerciam atividade estatal. 

Estas atividades envolvem urn custo para sua execugao. Neste sentido, o 

tributo e a fonte de custeio para fazer face ao custo da atividade estatal. Sendo 

assim, a tributagao e elemento imprescindivel a constituigao do Estado, sendo a sua 

principal fonte de receita. Para normatizar essa relagao entre o Estado e os seus 

cidadaos, existe o Direito Tributario, que se caracteriza como urn subsistema juridico 

que rege toda essa relagao, definindo os limites de tributar do Estado, a sangoes 

para prevenir os crimes e fraudes contra a ordem tributaria, os objetos e organiza 

toda a legislagao que trata do assunto e as regras, que de forma clara e 
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antecipadamente determinem qual parcela de patrimonio privado sera transferido ao 

patrimonio publico. 

0 conceito de tributo tern alto grau de antagonismo com os demais interesses 

sociais, pois a necessidade de arrecada~_;ao de parte da renda e do patrimonio dos 

cidadaos, e urn ato governamental que encontra forte oposi~_;ao dos governados, em 

qualquer epoca e em qualquer sistema politico. 

Portanto, para a subtra~_;ao desta parcela, deve-se apenas abarcar situa~_;oes 

previstas por lei e devem ser aplicadas (interpretadas) a luz do Principio 

Constitucional da Legalidade, ate para preservar os contribuintes de arbitrariedade e 

de abusos . .-

A san~_;aci tambem e norma legal e visa apenas o cumprimento do comando 

indicativo da obriga~_;ao. Com certeza o cidadao de forma alguma se sensibilizaria 

com a necessidade de recursos do Estado, e nem tem consciE'mcia da importancia 

da sua posi~_;ao como polo passivo na rela~_;ao tributaria. 0 contribuinte paga o tributo 

tao somente para fugir das san~_;oes a ele imposta. Ou seja, dificilmente tal norma 

seria observada pela sociedade sem a existencia de san~_;ao pela sua infringencia. 

Porem o poder legislativo tambem quis preservar o contribuinte e atraves da 

Constitui~_;ao Federal deu sua maior arma e salvaguarda: a legalidade. 

E a lei valida a unica capaz de instituir tributos. 

Pode-se agora apresentar uma analise dirigida e especifica do planejamento 

levando em voga os contrastes entre a elisao e a evasao fiscal, as varias facetas da 

simula~_;ao, dos crimes contra a ordem tributaria, enfim, dos varios aspectos que 

envolvem a viabilidade do planejamento tributario, as varias possibilidades e os 

riscos de um planejamento tributario iHcito. 
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2.2 LEGISLA<;AO APLICADA A TRIBUTA<;AO 

0 Direito Tributario surgiu da necessidade da delimita<;ao e de regras para a 

cria<;ao de tributos bem como a descri<;ao da obriga<;ao principal e das obriga<;6es 

acess6rias. Sera abordado na seqUencia, em termos de Legisla<;ao Tributaria: 

legisla<;ao tributaria - conceito e objeto; fontes do Direito Tributario; obriga<;ao 

tributaria; Constitui<;ao Federal; C6digo Tributario Nacional; legisla<;ao federal; 

legisla<;ao municipal (ISS); legisla<;ao previdenciaria INSS - lnstituto Nacional do 

Seguro Social; legisla<;ao do FGTS - Fundo de Garantia por T erripo de Servi<;o. 

2.2.1 Legisla<;ao Tributaria - Conceito e Objeto 

Como ja proposto neste trabalho, a estrutura administrativa do Estado tern em 

uma das suas bases a atividade financeira. Para atingir seu objetivo o Estado 

desenvolve inumeras atividades a fim de gerar recursos capazes de suprir a 

demanda dos servi<;os publicos. Cientes de que ao Estado cabe a manuten<;ao e 

disponibilidade dos servi<;os de seguran<;a, educa<;ao, saude, cultura, previdEmcia 

social entre outras, a arrecada<;ao de riquezas e meio utilizado para o alcance 

destes fins. 

No exercfcio da soberania estatal os tributos constituem a principal fonte de 

arrecada<;ao do Estado e eles representam o objeto do direito tributario, que para 

HARADA (1999, p.233) e conceituado da seguinte forma: "Direito Tributario e, por 

assim dizer, o processo de retirada compuls6ria, pelo Estado, da parcela de riqueza 

dos seus suditos, mediante a observancia dos principios reveladores do Estado de 

Direito. E a disciplina juridica que estuda as rela<;6es entre o fisco eo contribuinte". 
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0 Direito Tributario nao e autonomo, porem e ciemcia juridica com principios 

pr6prios e foros de autonomia. Nao obstante relaciona-se com os demais ramos do 

direito. As fontes do direito tributario constituem as suas raizes, que serao 

sinteticamente a seguir relacionadas. 

2.2.2 Fontes do Direito Tributario 

As fontes do Direito Tributario brotam em duas vertentes, fontes materiais e 

fontes formais. 

As fontes materiais, em sintese, podem ser conceituadas como os requisitos . ' 

faticos da tributagao, ou seja, atos e situagoes que dao origem a obrigagao tributaria. 

As fontes formais podem ser conceituadas como os atos normativos que dao 

nascimento ao Direito Tributario. As fontes formais dividem-se em primarias: 

Constituigao Federal, Constituig6es Estaduais, Emendas a Constituigao, leis 

Complementares, leis Ordinarias, leis Delegadas, Medidas Provis6rias, Decretos 

Legislativos, Resolugoes e Tratados; e em secundarias: Decretos, Regulamentos, 

Atos, lnstrug6es, Circulares, Portarias, Ordens de Servigo, Convenios, Doutrina e 

Jurisprudencia. 

0 foco deste estudo se refere a viabilidade do planejamento tributario, para 

tanto sera discutido apenas aspectos relativos a Constituigao Federal, C6digo 

Tributario Nacional, Regulamento do Impasto de Renda, legislagao federal (PIS e 

COFINS), legislagao previdenciaria e do FGTS, alem da legislagao municipal (ISS), 

aplicavel a empresas prestadoras de servigos. 
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2.2.3 Obrigac;ao Tributaria 

De acordo com o art. 113 do CTN (C6digo Tributario Nacional) a obrigac;ao 

tributaria pode ser principal ou acess6ria. 

A obrigagao principal surge com a ocorrencia do fato gerador e tern por objeto 

o pagamento de tributo ou penalidade pecuniaria, extinguindo-se juntamente com o 

credito dela decorrente. 

A obrigagao acess6ria decorre da legislac;ao tributaria e tern por objeto as 

prestac;oes, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadac;ao ou da 

fiscalizagao dos tributos. 

2.2.4 Constituic;ao Federal 

Diante da supremacia dos principios constitucionais e not6rio delinear a 

importancia da carta magna no aspecto tributario. A Constituic;ao Federal dedica 

espac;o a tributac;ao, entre os artigos 145 a 169, deixando clara e expresso a 

importancia e fundamenta<;ao constitucional deste assunto. 

A Constituic;ao Federal trac;a os lineamentos, os contornos, as balizas e os 

limites do poder de tributar. E na Constitui<;ao que estao previstas as especies 

tributarias, competencias dos entes federados para promover a instituic;ao, 

implementa<;ao e operacionalizac;ao dos tributos. As determina<;oes da Constitui<;ao 

Federal devem ser rigorosamente cumpridas por todos os seus destinatarios. As 

entidades governamentais nao podem instituir ou exigir tributos movidos por 

interesses pessoais, discricionarios e arbitrarios. 

Os Principios Constitucionais garantem ao contribuinte, garantias vinculadas 

ao poder fazendario de tributar. Ora, nao tendo o Direito Tributario autonomia, e 
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indispensavel o controle constitucional com o intuito de protec;ao e seguranc;a a 

nac;ao, em consonEmcia com CARRAZZA: 

Observamos, ainda, que nossa Constituigao, no louvavel prop6sito de transformar a 
Republica brasileira num Estado Democratico de Direito, submeteu a agao tributaria das 
pessoas pollticas a um extenso rol de principios (federativo, da legalidade, da igualdade, da 
anterioridade, da seguranga jurfdica, da reserva de competencia etc.), que protegem, ao 
maximo, os contribuintes, contra eventuais abusos fazendarios. (CARRAZZA, 2003, p.46). 

2.2.5 C6digo Tributario Nacional 

lnstituido pela lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, constitui-se em fonte de 

Direito Tributario. Trata-se de lei ordinaria porter sido aprovado desta forma, porem 

trata de materia atualmente disciplinada' por lei complementar, conforme· discorre 

MACHADO (2002, p.73) "na verdade o c6digo tributario nacional continua sendo 

uma lei ordinaria. Ocorre que trata de materia que, hoje, esta reservada a lei 

complementar. Materia que hoje somente por lei complementar pode ser tratada". 

E no CTN que consta as explicitac;oes do preceito constitucional, inscrito no 

capitulo dos direitos e das garantias individuais, que tange a respeito da vedac;ao 

por parte das pessoas dotadas de competencia tributaria de majorar tributos sem 

que a lei o estabelec;a. No artigo 97 do CTN nota-se: 

Somente a lei pode estabelecer: 

a) a instituic;ao de tributos, ou a sua extinc;ao; 

b) a majorac;ao de tributos ou a sua reduc;ao, com as ressalvas que indica; 

c) a definic;ao do fato gerador da obrigac;ao principal e do seu sujeito passivo; 

d) a fixac;ao da aliquota do tributo e de sua base de calculo, com as ressalvas 

que menciona; 

e) a cominac;ao de penalidades para as ac;oes ou omiss6es contrarias a seus 

dispositivos, ou para outras infrac;6es nela definidas; 
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f) as hip6teses de exclusao, suspensao e extinc;ao de creditos tributarios, ou 

dispensa ou reduc;ao de penalidades. 

Ressalta-se entao a fundamental importancia do C6digo Tributario Nacional 

face as regulamentac;oes por ele definidas e a sua importancia hierarquica em 

relac;ao as demais fontes de Direito Tributario. 

Nao ha como discorrer a respeito de planejamento tributario sem o 

entendimento do CTN e a forma de interpretac;ao dos prindpios constitucionais. 

2.2.6 Legislac;ao Federal 

Em termos de legislac;ao federal e para OS objetivos deste trabalho, sera 

analisado: legislac;ao do lmposto de Renda; legislac;ao da Contribuic;ao Social; 

legislac;ao do PIS/PASEP - Programa lntegrac;ao Social; legislac;ao da COFINS 

Contribuic;ao para Financiamento da Seguridade Social. 

a) Legislac;ao do lmposto de Renda 

0 IRPJ onera as pessoas juridicas na medida que os rendimentos, ganhos e 

lucros forem auferidos em razao da sua atividade, por opc;ao ou por determinac;ao 

legal, sao tributadas por uma das seguintes formas de tributac;ao ao IRPJ: SIMPLES; 

lucro presumido; lucro real; lucro arbitrado. 

Sao contribuintes do lmposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ): 

I. as pessoas juridicas; 

II. as empresas individuais. 

A aliquota do IRPJ e de 15%. 

Para o calculo do IRPJ- lucro real utiliza-se como base de calculo o valor do 

lucro contabil ajustado pelas devidas adic;oes e exclusoes que estao definidas em 
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lei. Para este controle utiliza-se o Livro de Apura~_;;ao do Lucro Real {LALUR), que 

sera melhor exemplificado nas etapas seguintes deste trabalho. 

Alem da aliquota de 15% sobre o lucro, os contribuintes do IRPJ sao 

obrigados ainda a observar o adicional de 1 0% sobre a parcela do lucro real ou 

presumido que exceder ao valor resultante da multiplica~_;;ao de R$ 20.000,00 {vinte 

mil reais) pelo numero de meses do respectivo periodo de apura~_;;ao. 

b) Legisla~_;;ao da Contribui~_;;ao Social 

A Contribui~_;;ao Social sobre o Lucro das pessoas jurldicas foi instituida pela 

lei n.0 7.689, de 15 de dezembro de 1988 {DOU de 16-12-88). · 

A forma de tributa~_;;ao adotada para a CSLL {real, presumido, arbitrado) e o 

mesmo do IRPJ, e segue o criteria adotado pela empresa para efeito do IRPJ. 

A aliquota da CSLL e de 9% sobre a base de calculo {real, presumida ou 

arbitrada). 

Para o lucro real observa-se o resultado do exercicio antes da provisao do IR, 

ou seja, o resultado contabil {economico) a semelhan~_;;a da apura~_;;ao do IR pelo 

lucro real, a base de calculo da CSLL e apurada mediante adi~_;;oes e exclusoes 

determinadas em lei. 

Para efeito de pagamento mensal por estimativa, a base de calculo da CSLL 

sera a receita bruta mensal. A base de calculo da CSLL e determinada pela 

aplica~_;;ao do percentual de 12% sobre a receita bruta. Este mesmo percentual e 

aplicado para a op~_;;ao ao regime do lucro presumido. 

c) Legisla~_;;ao do PIS/PASEP - Programa lntegra~_;;ao Social 

A cria~_;;ao do Programa lntegra~_;;ao Social - PIS foi dada pela Lei 

Complementar 07/1970. Sao contribuintes do PIS as pessoas juridicas de Direito 
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Privado e as que lhe sao equiparadas pela legisla<;ao do lmposto de Renda, 

inclusive empresas prestadoras de servi<;os, empresas publicas e sociedades de 

economia mista e suas subsidiarias, exclufdas as microempresas e as empresas de 

pequeno porte submetidas ao regime do SIMPLES (Lei 9317/96). 

A contribui<;ao possui carater cumulativo, ou seja, cobrada em todas as fases 

de comercializa<;ao de um produto ou servi<;o. Com a Lei 10.637/2002, para as 

empresas optantes pelo lucro real, a partir de 01/12/2002, acaba a comutatividade 

do PIS sobre a receita bruta, on_de se definem os cn~ditos admitidos para apura<;ao 

dos mesmos. 

A alfquota passa de 0,65% para 1 ,65%. 

A nao comutatividade do PIS, restringe-se as empresas optantes pelo lucro 

real, ja as empresas tributadas pelo lucro presumido, o impasto e cumulativo, e a 

alfquota aplicada continua sendo de 0,65% sobre totalidade das receitas auferidas 

pela pessoa jurfdica. 

d) Legisla<;ao da COFINS- Contribui<;ao para Financiamento da Seguridade 

Social 

A cria<;ao da Contribui<;ao para Financiamento da Seguridade Social -

COFINS foi institufda pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991. A exemplo do PIS, 

apesar de originarem-se de diferentes legisla<;6es, tern uma relativa semelhan<;a na 

base de calculo, pois em sua formagao devem ser somadas todas as receitas 

auferidas, com as excegoes e exclusoes previstas em lei. Sao contribuintes da 

COFINS as pessoas juridicas de Direito Privado em geral, inclusive as pessoas a 

etas equiparadas pela legislagao do Impasto de Renda, exceto as microempresas e 

as empresas de pequeno porte submetidas ao regime do SIMPLES (Lei 9317/96). 
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A partir de 01/02/2001 a aliquota do COFINS e de 3% cumulativa. A exemplo 

do PIS, houve a determinac;ao por meio da Lei n. 10.833/2003, foi institulda a 

cobranc;a da COFINS nao cumulativa para as empresas optantes pelo lucro real, a 

partir de 01/02/2004. A aliquota passou a ser de 7,6% nao cumulativa. 

A sistematica de calculo dos creditos e a mesma do PIS. 

Para as empresas optantes pelo lucro presumido a COFINS e cumulativa e a 

aHquota e de 3%. 

2.2.7 Legislac;ao Municipal (ISS) 

0 lmposto sobre Servic;os de Qualquer Natureza - ISQN, ou simplesmente, 

lmposto sobre Servic;os - ISS, e de compet€mcia c;Jos municipios e constitui a 

principal fonte de receita tributaria municipal. 

0 ISS tern func;ao predominantemente fiscal. E importante fonte de receita 

tributaria municipal. Embora nao tenha aHquota uniforme, nao se pode dizer que seja 

urn imposto seletivo. Muito menos se pode dizer que o ISS tenha func;ao extrafiscal 

relevante. 

Seu fato gerador e praticar servic;o de qualquer natureza nao compreendido 

na competencia tributaria estadual, definidos em lei complementar da Uniao. Este 

fato gerador e descrito em lei ordinaria do Municipio, dentro de seu ambito 

constitucional. 

Os Municipios gozam de autonomia para fixa-las, mas a Uniao podera, por lei 

complementar, fixar allquotas maxima para este imposto (CF, art. 156,§ 3. 0
, inc. 1). 

Sao contribuintes do ISS a empresa ou o trabalhador autonomo que presta 

servic;o tributavel (Decreto-lei n. 406, art. 1 0) excluindo qualquer outro. 
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2.2.8 Legisla<;ao Previdenciaria 

A cria<;ao do lnstituto Nacional do Seguro Social - INSS foi dada pelo 

Decreto no 99.350, de 27 de junho de 1990, mediante a fusao do IAPAS com o 

INPS. Sao contribuintes do INSS os empregadores e os prestadores de servi<;os de 

mao de obra, pessoas fisicas ou juridicas. 

Para as empresas que possuem funcionarios, a sistematica de calculo para a 

contribui<;ao a seguridade social, da-se da seguinte maneira: 

Faz-se o desconto do INSS dos empregados observando a tabela progressiva 

de desconto a qual varia de 7,65% a 11% dependendo do salario percebido pelo 

empregado, sendo este desconto limitado ao teto definido em lei pela propria 

previd€mcia. 

Alem da contribui<;ao retida do empregado a empresa observa a aliquota de 

20% sobre a base de calculo do INSS definida em lei, esse percentual representa a 

parte da empresa no recolhimento a referida contribui<;ao. Existe ainda a 

contribui<;ao a Outras Entidades na mesma guia de recolhimento do INSS (GPS), 

aos percentuais e as seguintes entidades: 2,5% de Salario Educac;ao; 1,5% SESC; 

1,0% SENAC; 0,6% SEBRAE e 0,2% INCRA. 

0 prazo para o recolhimento do INSS e o dia 2 domes subsequente ao fato 

gerador. 

2.2.9 Legisla<;ao do Fundo de Garantia por Tempo de Servi<;o 

0 Fundo de Garantia por Tempo de Servi<;o- FGTS foi instituido pela Lei n. 0 

5.107, de 13/09/66. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto n.0 59.820, de 20/12/66. 

Formado por depositos mensais, efetuados pelas empresas em nome de seus 
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empregados, no valor equivalente ao percentual de 8% das remuneragoes que lhes 

sao pagas ou devidas; em se tratando de contrato temporario de trabalho com prazo 

determinado, o percentual e de 2%, conforme dispoe o inciso II do art. 2° da Lei n.0 

9.601, de 21/01/98. Os valores, referentes aos FGTS nos casos de demissao sem 

justa causa, deverao por ocasiao da rescisao do contrato, depositar 50% do total de 

todos os depositos realizados na conta vinculada do trabalhador, atualizados 

monetariamente e rna is os juros, sendo 40% na conta vinculada deste, e 10% para 

contribuigoes sociais de que trata a Lei Complementar n.0 110, de 26/06/01. 

Atualmente, a Lei que dispoe sobre· o FGTS e a de n.P 8.036, de 11/05/90, 

republicada em t4/05/90, ja tendo sofrido varias alteragoes. 

2.3 FORMAS DE ECONOMIA TRIBUTARIA 

A economia tributaria e o principal objetivo do planejamento tributario. Porem 

antes da economia vem a legalidade. Para tanto, serao abordados na sequencia 

temas que se relacionam com a economia tributaria, focando nao somente as formas 

legais, mas tambem os artificios ilegais utilizados como forma de "economia 

tributaria": conceitos; economia legal; economia ilicita (ilegal); principais sangoes. 

2.3.1 Conceitos 

Quando se pensa em legislagao tributaria, vern a nossa cabega as palavras 

"Direito", "lmpostos", "taxas", etc. Direito e "urn conjunto de regras de conduta 

coativamente imposta pelo Estado". 0 Direito Tributario enquadra-se no Direito 

Publico, que visa o interesse publico e social. Diverge do Direito Privado porque este 

tutela predominantemente os interesses individuais. 
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Todos os ramos do Direito Publico se interrelacionam, em especial o Direito 

Administrative, o Direito Constitucional e o Direito Tributario. Essa relac;ao e 

importante ser destacado neste trabalho, visto que uma das condic;oes para 

cobranc;a do tributo e a sua previsao legal. Ou seja, para o Ente Publico s6 e 

permitido fazer aquilo que a Lei permite (poder vinculado). Para o Ente Privado, 

pode fazer tudo, desde que nao seja proibido. Nesse sentido e que entra algumas 

possibilidade de planejamento tributario: A elisao fiscal. 

Outra forma de economia tributaria seriain as ilicitas, que se caracterizam 

como crimes contra a ordem tributaria. 

Tanto a elisao quanto a evasao fiscal sao institutes do Direito Tributario, 

porem antag6nicos. A elisao fiscal e uma nao incid€mcia tributaria legalmente 

admitida. Ja a evasao fiscal se reveste de ilicitude para fugir da tributac;ao. 

Dentro do Direito Positivo pode nao estar previsto certas situac;oes tributaveis 

na qual o Estado nao pode ingressar. Nesse sentido, o contribuinte pode licitamente 

escolher o caminho menos oneroso, revestido de licitude formal, para atingir os 

objetivos que se tern em mente. 

2.3.2 Economia Legal 

Ocorrendo a hip6tese de incidencia do tributo, nasce uma relac;ao juridica 

tributaria entre o agente ativo (Estado) e o agente passivo (contribuinte), ficando 

esse na obrigac;ao de recolher aos cofres publicos o valor do tributo. A partir do 

surgimento da obrigac;ao, qualquer ac;ao ou omissao que objetive elidir, reduzir ou o 

retardar o cumprimento da obrigac;ao tributaria, e caracterizada como evasao fiscal. 

Ou seja, a ac;~o ou omissao licita anterior ao fato gerador da obrigac;ao 

tributaria que busque urn caminho menos oneroso, e caracterizado como elisao 
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fiscal, e se for utilizado meios legais, e uma forma de planejamento tributario. Ja a 

a<;ao posterior ao fato gerador caracteriza evasao fiscal e pode estar sujeito as 

penalidades e san<;6es previstas no CTN. 

0 marco temporal distintivo da elisao e evasao e a ocorrencia do fato gerador, 

portanto a conduta ocorrida antes do fato gerador e elisiva, e ap6s acontecido o 

mesmo, evasiva. 

Algumas doutrinas defendem o pressuposto de existencia da evasao a 

vontade ardilosa do sujeito passivo, demonstrando vontade de fraudar o fisco. De· 

outra forma pode ser apenas um erro, podendo ate mesmo ser corrigido. 

Dessa forma fica bern claro que: a forma legal de economia tributaria envolve 

um planejamento detalhado de todas as a<;6es, isso em um momento anterior a 

ocorrencia do fato gerador. 0 planejamento envolve amplo conhecimento do toda a 

legisla<;ao aplicavel, das variaveis em que a empresa esta inserida, conhecimento 

este que somente profissionais especializados o detem. Muitas vezes e 

aconselhavel o apoio de profissionais de outras areas de conhecimento, tais como 

advogados, economistas, etc. 

Como intuito de reduzir as possibilidades de elisao fiscal a lei complementar 

104/2001' preve a desconsidera<;ao das opera<;6es de planejamento de carater 

elisivo. Ou seja, praticas que, embora legais, sejam aplicadas s6 para reduzir 

tributos. Com isso inumeras situa<;ao licitas de economia tributaria poderiam ser 

desconsideradas. 

2.3.3 Economia llicita 

A carga tributaria imputada as empresas consome parcela significativa dos 

lucros auferidos, com isso a necessidade de reduzir o valor dos impostos e das 
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taxas e das contribui<;6es tornou-se fundamental para a continuidade dos neg6cios. 

A economia tributaria pode ser alcan<;ada de maneira legal mediante observancia 

aos principios constitucionais e a legisla<;ao tributaria e de maneira ilegal, ou seja, 

deixando de observar a legalidade quanto ao pagamento ou reconhecimento dos 

tributos. 

A economia tributaria atingida de forma legal e foco deste estudo, sob o 

aspecto do planejamento e gestao tributaria. A economia tributaria ilicita e o 

mecanisme mais facil de reduzir_ os encargos financeiros a curto prazo, porem de 

alto risco a medio e Iongo prazo podendo ocasionar a descontinuidade dos neg6cios 

empresariais. Sempre que a economia advir de a<;ao ou omissao posterior a 

ocorrencia do fato gerador que procure o desaparecimento, a redu<;ao ou a dila<;ao 

da obriga<;ao tributaria, pode ser entendida como economia ilegal, tendo em vista 

que nao envolveu nenhum planejamento, e o provavel tributo ja e devido, portanto 

nao cabendo nenhuma a<;ao para o seu nao pagamento. 

Os tipos de "economia" tributaria sao diversos, pois independem de quaisquer 

sistematica de gestao, entre os quais destaca-se: a nao emissao de notas fiscais, a 

omissao de faturamento, redu<;ao de base de calculo, a emissao de notas fiscais 

cal<;adas, a ado<;ao de regimes de tributa<;ao impr6prios para a atividade, a cria<;ao 

de novas empresas ficticias a fim de enquadramentos em regimes simplificados de 

tributa<;ao, entre outras. 

2.3.4 Principais San<;6es 

A utiliza<;ao de meios ilicitos de economia tributaria gera economia de caixa 

num primeiro momento sem a utiliza<;ao de maiores esfor<;os. Estes esfor<;os 
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referem-se a estudos tributarios a fim de identificar as possibilidades de reduc;ao de 

carga tributaria dentro da legalidade. 

A economia tributaria alcanc;ada atraves da omissao, reduc;ao ou ate mesmo 

nao observancia dos aspectos tecnicos e legais alem de gerar reduc;ao financeira e 

facilmente administrada sem maiores estudos ou contratac;ao de profissionais 

especializados para a execuc;ao de planejamentos e estrategias de gestao tributaria. 

Contudo, as cifras "economizadas" por assim dizer, sao ficticias e provavelmente 

serao revertidas em multas, juros, autos de infrac;ao e demais penalidades impostas 

pela administrac;ao fazendaria. 

Entre as sanc;oes impostas pelas autoridades arrecadat6rias, sejam no ambito 

federal, estadual ou municipal, pode-se apontar: multas fiscais, juros de mora, autos 

de infrac;ao, arbitramento, entre outras. 

As multas fiscais e os juros de mora estao diretamente relacionadas com o 

nao pagamento dos impastos nos momentos devidos, podendo atingir ate 20% do 

valor principal no caso das multas e percentual ilimitado baseado na SELIC no caso 

dos juros. As multas e os juros serao impastos quando o contribuinte admitir antes 

de fiscalizado o debito tributario nao pago ou omitido. 

Nas situac;oes em que existam debitos fiscalizados e nao declarados a 

inspetoria de fiscalizac;ao atua com a emissao de autos de infrac;ao impondo 

penalidades que podem variar de 75% a 150% dos tributos nao declarados, alem da 

exig€mcia de pagamento do valor principal dos tributos e dos juros de mora. 

Nas situac;oes em que a apurac;ao oferecida pelo contribuinte seja 

desconsiderada, e permitido a autoridade arrecadat6ria 0 arbitramento para a 
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determinagao da base de calculo dos tributos a fim de levantar OS debitos tributaries 

incorridos e nao declarados. 

As cominag6es legais sujeitas devido a utilizagao de "planejamentos" ou 

mecanismos ilicitos de economia tributaria sao menores que os recursos nao pagos 

ao Iongo dos anos e podem ocasionar passivos tributaries intangiveis imensuraveis 

capazes de levar a extingao ou encerramento das atividades das empresas. 

2.4 PLANEJAMENTO E GESTAO TRIBUTARIA 

Dentro de planejamento tributario sera abordado: conceitos de gestao e 

gerenciamento; planejamento tributario - considerag6es iniciais; planejamento 

tributario - conceitos e objetivos; vantagens; principais desvantagens e a avaliagao 

do custo beneficia. 

2.4.1 Gestao e Gerenciamento 

Nao ha como falar em "Viabilidade do Planejamento Tributario", sem antes 

comentar a respeito de planejamento e gestao. A complexidade dos neg6cios, a 

concorrencia, a mudanga tecnol6gica constante e a alta carga tributaria representam 

os principais fatores que demandam gerencia e acompanhamento. 0 mundo 

globalizado e a velocidade das informag6es e dos neg6cios obrigam as empresas a 

prestarem maior atengao a gestao, ao planejamento dos neg6cios e os empresarios 

a pensarem estrategicamente a fim de oportunizarem continuidade aos neg6cios ou 

as atividades desenvolvidas. 

0 pensamento medido e estruturado com vistas a Iongo prazo vern sendo 

agora compreendido como estrategico. A implantagao do planejamento estrategico 

depende da supervisao e acompanhamento da gestao estrategica, que para 
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TAVARES (2000, p.33) busca: "A gestao estrategica procura reunir planejamento 

estrategico e administra<;ao em urn unico processo. Assegura as mudan<;as 

organizacionais necessarias para a sua implementa<;ao e a participa<;ao dos varios 

niveis organizacionais envolvidos em seu processo decis6rio". 

2.4.2 Planejamento Tributario- Considera<;6es lniciais 

Os numeros da realidade brasileira em se tratando de carga tributaria 

mostram-se assustadores e por vezes sao motivos de insatisfa<;ao por parte dos 

contribuintes sejam pessoas fisicas ou juridicas. Conforme observa-se no estudo do 

IBPT -lnstituto Brasileiro de Planejamento Tributario: ate dia 26 de maio, o brasileiro 

trabalha s6 para pagar tributos. 

Em recentes estudos divulgados pelo IBPT, o Brasil esta entre os paises que 

mais arrecadam impostos no mundo, onde a elevada carga tributaria brasileira, que 

representa 40% do PIB, amarra o desenvolvimento e a competitividade externa, e 

rna is, se nao houvesse sonega<;ao a carga tributaria atingiria 51% do PI B. 

Nesse contexto a estrutura<;ao gerencial torna-se indispensavel e fator 

diferencial no mercado competitivo da atualidade. Como ferramenta gerencial o 

planejamento tributario mostra-se vital para a continuidade do neg6cio empresarial 

por meio do alcance dos objetivos econ6micos e sociais das entidades. 

Em geral as pequenas e medias empresas brasileiras sobreviventes nos dias 

de hoje padecem da falta de estrutura<;ao gerencial seja financeira, econ6mica, 

estrutural e tributaria. Muitas vezes pela cultura dos pequenos empresarios e pela 

falta de profissionais capacitados para oferecer servi<;os de planejamento e controle. 

Conforme SHIME (2003, p.55), "E not6rio que pequenas e medias empresas, 

normalmente, nao possuem sistema de controle interno e nem contabilidade". 
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A falta de sistemas de controles nas pequenas e medias empresas estende-

se a questao tributaria, onde a sonegavao fiscal acaba suprindo as necessidades 

imediatas destes empresarios em detrimento ao planejamento tributario. 

De acordo com artigo publicado por DEITOS (2003, p.30): "Para tanto, faz-se 

necessario que os contadores e estudiosos da area busquem aprofundar os 

conhecimentos sobre as especificidade das pequenas e medias empresas, no intuito 

de oferecer aos seus dirigentes as informav6es contabeis que lhes permitam 

administrar a empresa o mais efi~azmente possfvel, em urn ambiente econ6mico em 

constante evoluvao". 

Cientes da fundamental importancia das pequenas empresas para economia 

brasileira urn estudo do SEBRAE (Servivo Brasileiro de Apoio as Micro Pequenas 

Empresas) revelou que entre os fatores que ocasionaram o fechamento de 

empresas antes de completarem 5 (cinco) anos foi a excessiva carga tributaria. 

Segundo GURGEL: 

Todas as empresas sofrem com a alta carga tributaria, porem apenas as grandes empresas 
se utilizam do planejamento tributario para diminuir o custo e aumentar o lucro e a 
competitividade. Realmente existe um custo elevado para a execuc;;ao do planejamento 
tributario. Temos que ter controles internes, uma contabilidade atualizada, sistemas 
informatizados especificos, acesso a legislagao tributaria, capital para cobrir eventuais 
decis6es judiciais desfavoraveis. A contabilidade de pequenas empresas normalmente e 
elaborada somente para atender ao fisco, que e apenas um dos usuarios de suas 
informag6es. Podemos, atraves de uma correta aplicac;;ao da contabilidade, gerar informag6es 
que auxiliam os empresarios para a tomada de decis6es como um todo. (GURGEL, 2006, 
p.1). 

2.4.3 Planejamento Tributario - Conceitos e Objetivos 

Entendendo o planejamento tributario como ferramenta gerencial licita 

vinculada a aspectos financeiros menos onerosos as empresas no que se refere a 

questao tributaria, a economia tr1butaria ocupa posivao de destaque no 

planejamento estrategico das organizav6es. 
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Conforme estudo do IBPT ja destacado neste trabalho, cerca de 40% do PIB 

nacional e representado pela excessiva carga tributaria. Dessa forma torna-se 

evidente que para a maioria das empresas a sua viabilidade econ6mica pode ser 

sustentada pela economia resultante de um planejamento tributario eficiente. 

Neste sentido BORGES (2001, p.28) enfatiza que o planejamento tributario e 

"ac;ao empresarial que visa, mediante meios e instrumentos legitimos, harmonizar as 

transac;oes futuras ao objetivo de excluir, minimizar ou adiar o correspondente debito 

fiscal e vern ocupando, dia a dia, uma posic;ao de vanguarda na estrategia global 

das organizac;oes". 

Portanto o objetivo principal do planejamento tributario e permitir aos 

contribuintes a adoc;ao de ac;oes licitas que resultem em conseqOencias fiscais 

menos onerosas e economicamente mais vantajosas em termos financeiros. 

0 planejamento tributario deve levar em considerac;ao o conceito de hip6tese 

de incidencia, que consiste na descric;ao legal, abstrata e generica de um fato ou 

estado de fato. Ela e composta por criterios ou aspectos aptos a identificar os 

atributos, caracteres e propriedades do fato. Tres sao os criterios ou aspectos: o 

material, o espacial e o temporal. 

0 criterio material envolve a identificac;ao da ac;ao, conduta ou 

comportamento. 0 criterio espacial relaciona-se com o local escolhido para 

materializac;ao da ac;ao. Ja o criterio temporal identifica a ocasiao ou o memento da 

concretizac;ao. 

0 conhecimento da hip6tese observando estes tres criterios habilitara o 

profissional para um efetivo sucesso no planejamento tributario. lsso porque, 

determinados tributes tern aliquotas diferenciadas conforme o local de prestac;ao de 
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servi9o; o faturamento em determinados dias do mes posterga o recolhimento do 

tributo para 0 mes seguinte; valer-se da possibilidade de gerar creditos tributarios. 

0 conhecimento desses elementos estruturais permite conhecer com 

antecedencia a amplitude dos efeitos juridicos e tributarios para concretiza9ao da 

hip6tese. 

2.4.4 Vantagens 

A ado9ao do planejamento tributario alem das vantagens ja apresentadas no 

transcorrer deste trabalho que po~sibilita economia tributaria, deve-se pensar em 

outras possibilidades, tais como: a organiza9ao tributaria da empresa; o 

recolhimento dos tributos dentro dos prazos legais; o acompanhamento das 

implica96es financeiras para a empresa dos custos com os tributos e analise da 

possibilidade desse custo ser agregado ao prec;o dos produtos; acompanhamento do 

hist6rico de tributa9ao da empresa; estudo e cataloga9ao de toda a legisla9ao 

aplicavel a empresa e ao ramo de atua9ao; verifica9ao e registros das possibilidades 

de economia legal no pagamento dos tributos; estudo de planejamento tributario de 

outras empresas e a aplicabilidade deste; etc. 

0 planejamento e algo que se aplica em qualquer ramo de atividade ou 

neg6cio. Na area tributaria nao e diferente. Muitas vezes o empresario pode estar 

deixando de aproveitar um beneficio e possibilidade de economia tributaria apenas 

pela falta de planejamento e por desconhecimento. 0 negocio da empresa pode 

estar tornando-se inviavel porque sao analisados apenas os custos diretos ou 

indiretos dos produtos, nao levando-se em considera9ao tambem os custos com os 

tributos. 
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2.4.5 Principais Desvantagens 

Talvez a principal desvantagem para pequenas e medias empresa seja o 

custo para implantac;ao em relac;ao ao grau de atividade da empresa. Em uma 

grande empresa normalmente o volume das transac;oes e o possivel retorno 

financeiro de planejamento seja superior ao custo de implantac;ao e manutenc;ao de 

uma equipe para assessorar no planejamento tributario. Ja para o pequeno e medio 

empresario esse retorno pode nao ser vantajoso. 

Nestes casos, o contador pode ser urn born consultor, na sugestao da melhor 

alternativa.· Dai a importancia para o profissional da contabilldade estar sempre 

atualizado com a legislac;ao e ser uma opc;ao para o micro e pequeno empresario. 

Porem toda e qualquer sugestao com vistas a economia tributaria tern de estar 

dentro dos limites da lei, para evitar surpresas desagradaveis no futuro. 

Na bibliografia encontra-se muitos autores que qualificam qualquer tentativa 

de minimizar os impactos dos tributos nas financ;as de empresa como fraudulenta. 

Mas isso nao e verdade em absoluto. E claro que existem muitas formas 

fraudulentas que as vezes sao recomendadas por consultores sem o preparo 

adequado para orientar o empresario. Mas quando corretamente utilizado e apenas 

na licitude, o planejamento pode ser fator decisivo na continuidade da empresa. 

2.4.6 Avaliac;ao do Custo/Beneficio 

Quando uma empresa de pequeno e medio porte compete em urn mesmo 

mercado com grandes empresas ja tem como desvantagem o volume de operac;oes. 

As grandes empresas conseguem auferir Jucro as vezes com uma margem pequena 

no lucro por unidades vendidas, mas com um grande volume nas vendas. 
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Normalmente seus custos fixos sao diluidos no grande volume de unidades 

produzidas com conseqi.iente redugao no custo final do produto. Ja as empresas de 

pequeno e medio porte normalmente tern seus custos maior em virtude do volume 

de produgao ser menor. Entao os dois fatores interferem na rentabilidade final: seu 

custo final e maior e uma margem pequena nao lhe da a rentabilidade necessaria a 

manutengao do neg6cio. 

Com o objetivo de auxiliar estas empresas, o estado ja adota politicas 

tributarias que levam em consideragao a capacidade contribuitiva das empresas, e 

,_ · mecanismos que podem reduzir os custos com a burocracia, sendo urn deles a 

opgao por regimes de tributagao diferenciados, tais como a opgao pelo SIMPLES e 

pela estimativa. 

Mesmo para a opgao por estes regimes de tributagao diferenciados as 

empresas tern de buscar verificar se esta sendo vantajoso ou nao. E isso s6 e 

possivel por meio de urn planejamento tributario. 

Entao como avaliar o custo beneficia? 

Ora, com certeza o planejamento e sempre importante. 0 que deve ser 

avaliado e se o planejamento deve ser conduzido internamente na empresa, se com 

o apoio do contador, ou utilizando-se de consultorias especializadas. 

Para pequenas e medias empresas, urn departamento interno para este 

objetivo quase sempre e inviavel. lsto porque vai despender urn custo quase sempre 

elevado e nem sempre o retorno financeiro sera atraente, podendo ate mesmo 

resultar em prejuizos. As consultorias externas sao sempre caras. Resta a 

alternativa do esfor<;o do empresario como apoio do contador. 
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Entao vern a pergunta: Sera que todos os contadores e os escrit6rios de 

contabilidade tern a capacita<;ao para este apoio? Sera que o risco da ado<;ao de 

"planejamento tributario" duvidoso vale a pena? 

Sao fatores que devem ser levados em considera<;ao na hora de avaliar o 

custo beneficia da ado<;ao de mecanismos de planejamento tributario. 

Para os objetivos deste trabalho, sugerimos que o contador ou escrit6rio de 

contabilidade seja uma especie de.consultor para o pequeno e medio empresario no 

planejamento tributario. · Entao cabe aos empresarios analisar o nlvel de 

conhecimento do contador ou escrit6rio ·contratado e pensar ate mesmo na 

possibilidade da busca de outro profissional mais preparado. 

Tambem cabe ressaltar"a necessidade dos contadores estarem cada dia mais 

preparados para oferecer servi<;os agregados para seus clientes, nao somente no 

planejamento tributario, mas tambem em outras areas, tais como planejamento de 

vendas, planejamento de custos, estrategias, etc. 

2.5 CARACTERIZACAO DAS EMPRESAS -ASPECTOS SOCIETARIOS 

A constitui<;ao de entidades, seja empresaria ou nao empresaria, devem 

observar o enquadramento societario com vistas a responsabilidade dos s6cios e ao 

genera societario adotado. 

As sociedades empresarias, cujo registro publico de documentos e efetuado 

na Junta Comercial, sao divididas em: 

Comandita Simples: Constituem essa especie de sociedade duas categorias 

de s6cios, os comanditados e os comanditarios. Sendo que os primeiros respondem 

de forma solid aria e ilimitada ja os segundos respondem somente pelo valor de suas 
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quotas. Salvo expresso em contrato social cabe aos comanditados as deliberag6es 

da sociedade. 

Nome Coletivo: Poderao constituir essa sociedade somente pessoas fisicas 

que responderao de forma solidaria e ilimitada pelas obrigag6es da sociedade. 

Sociedade Limitada: Constituem essa sociedade pessoas fisicas ou juridicas, 

respondem de forma limitada por suas quotas, porem todos respondem 

solidariamente pela integralizagao do capital social. Essa especie representa a 

grande maioria das sociedades e~presarias no Brasil. 

Sociedade por Ag6es e Comandita por Ag6es: Os acionistas da primeira 

respondem de forma limitada ao numero de ag6es, ja os acionistas da segunda 

dividem-se em s6cios acionistas (responsabilidade limitada) e s6cios diretores 

(responsabilidade ilimitada) sendo as mesmas regidas por lei especial. 

As sociedades nao empresarias, cujo registro civil e no Cart6rio de Titulos e 

Documentos, dividem-se em: Sociedade Simples; Cooperativas; Fundag6es e 

Associag6es sem Fins Lucrativos cuja caracteristica comum refere-se a 

responsabilidade ilimitada e solidaria dos participantes pelas obrigag6es contraidas. 

2.6 TRIBUTA<;AO DE ACORDO COM 0 ENQUADRAMENTO DA EMPRESA 

De acordo com o enquadramento das empresas que atuam no ramo de 

atividade foco deste estudo, os seguintes aspectos relativos aos regimes de 

tributagao: regime de tributagao real; regime de tributagao presumido; regime de 

tributagao simples; principais vantagens na adogao I implantagao dos regimes de 

tributagao. 
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2.6.1 Regime de Tributac;ao pelo Lucro Real 

Conforme ja registrado no item 2.2 deste trabalho, ha diferentes formas de 

tributac;ao para as pessoas juridicas e empresas individuais em se tratando IRPJ e 

CSLL. As pessoas juridicas, ou por opc;ao ou por determinac;ao legal, sao tributadas 

com base no lucro presumido, no lucro real, pelo sistema integrado - SIMPLES ou 

pelo lucro arbitrado. 

0 regime de tributac;ao lucro real diferencia-se basicamente na ocasiao da 

definic;ao da base de calculo do imposto de renda e da contribuic;ao social. Ou seja, 

estes impostos incidirao sobre o lucro contabil ajustado que se denomina lucro real. 

0 imposto sera determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, 

por periodos de apurac;ao trimestral, encerrado nos dias: 31 de marc;o; 30 de junho; 

30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendario. 

No caso da apurac;ao com base no lucro real, o contribuinte ainda tern a 

opc;ao de apurar anualmente o imposto devido tendo que recolher mensalmente o 

imposto por estimativa. 

A pessoa juridica pagara o imposto a aliquota de 15% (quinze por cento) 

sobre o lucro real apurado, em conformidade com o Regulamento do lmposto de 

Renda. 

A parcela do lucro real que exceder ao valor resultante da multiplicac;ao de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) pelo numero de meses do respective periodo de 

apurac;ao, sujeita-se a incidencia de adicional de imposto a aliquota de 10% (dez por 

cento) e sera pago juntamente com o imposto de renda apurado pela aplicac;ao da 

aliquota geral de 15%. 
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0 lucro real e 0 lucro liquido do periodo de apura<;ao ajustado pelas adi<;5es, 

exclusoes ou compensa<;5es prescritas ou autorizadas pelo Regulamento do 

lmposto de Renda. 

A determina<;ao do lucro real sera precedida da apura<;ao do lucro liquido de 

cada periodo de apura<;ao com observancia das disposi<;5es das leis comerciais. 0 

lucro liquido do exercicio refere-se a soma algebrica do lucro operacional, dos 

resultados nao operacionais e das participa<;5es, e devera ser determinado com 

observancia dos preceitos legais. 

Para efeito de planejamento fiscal mesmo que nao obrigadas as empresas 

poderao.optar por este regime de tributa<;ao, desde que observados os criterios de 

apura<;ao e· o conjunto de obriga<;5es acess6rias correlacionadas ao regime de 

tributa<;ao. 

2.6.2 Regime de Tributa<;ao pelo Lucro Presumido 

Representa a forma de tributa<;ao simplificada do lmposto de Renda (IR) e 

Contribui<;ao Social sobre o Lucro (CSLL). A sistematica de tributa<;ao pelo lucro 

presumido e regulamentada pelos artigos 516 a 528 do Regulamento do lmposto de 

Renda. 

Poderao optar ao reg1me do lucro presumido as pessoas jurfdicas nao 

obrigadas ao regime de tributa<;ao pelo lucro real, cuja receita total, no ano

calendario anterior, tenha sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00. 

Observa-se que o primeiro requisite e nao estar obrigada ao regime de 

tributa<;ao pelo lucro real. Assim, por exemplo as empresas de factoring e as que 

usufruam de beneficios fiscais, nao poderao optar pelo lucro presumido. 
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Enquanto a base de calculo do lmposto de Renda e da Contribuigao Social, 

no lucro real, e o lucro contabil ajustado pelas adigoes e exclusoes, no lucro 

presumido a mesma e obtida atraves da presungao de lucro conforme tabelas 

definidas em lei que poderao variar de 1 ,6% a 32% da receita bruta. 

2.6.3 Regime de Tributagao SIMPLES 

0 Sistema lntegrado de Pagamento de lmpostos e Contribuigoes - SIMPLES 

foi definido como advento da lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ocasiao em que 

foram definidas as condigoes de enquadram_ento para as Microempresas (ME) e 

Empresas de Pequeno Porte (EPP). As restrigoes ao enquadramento dizem respeito 

ao faturamento, objeto social, natureza jurfdica e composigao societaria. A criagao 

de um sistema integrado de pagamento veio propiciar as pequenas e medias 

empresas um tratamento tributario especial e diferenciado, o qual unifica tributes e 

simplifica o conjunto de obrigagoes acess6rias a serem observadas. 

Para a adesao ao sistema integrado de pagamentos e necessaria a 

observagao das restrigoes impostas pela legislagao, conforme dito acima. As 

principais restrigoes dizem respeito ao faturamento e ao objeto social. 

Quante ao aspecto quantitative s6 poderao ingressar no SIMPLES aquelas 

pessoas juridicas que obtiverem faturamento inferior a R$ 240.000,00 (ME) e R$ 

2.400.000,00 (EPP). Ja com relagao as restrigoes qualitativas relativas ao objeto 

social nao poderao ingressar no regime integrado de pagamentos aqueles que 

praticarem as atividades de: 

a) compra, venda, loteamento, incorporagao, construgao, locagao e 

administragao de im6veis; 

b) armazenamento e deposito de produtos de terceiros; 
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c) propaganda e publicidade 

d) factoring; 

e) prestagao de vigilancia, limpeza, conservagao e locagao de mao de 

obra; 

f) bancos, seguradoras, cooperativas de cn~ditos, corretoras de cambio, 

distribuidoras de titulos e valores mobiliarios e demais instituigoes 

ligadas ao sistema financeiro; 

g) prestagao de servigos de servigos de profissionais liberais ou aqueles 

que o exercicio dependa de habilitagao profissional definida em lei. 

A base de calculo aplicada ao SIMPLES e o faturamento auferido pela 

empresa. As aliquotas variam de acordo com o faturamento acumulado ao Iongo do 

ano, podendo serem majoradas nas ocasioes em que o faturamento extrapolar as 

faixas definidas em lei ou conforme o objeto social da empresa (industrias e 

empresas prestadoras de servigos). 

2.6.4 SIMPLES Nacional- LC 123/06 

Visto a garantia constitucional reservada as microempresas e as empresas de 

pequeno porte refere-se ao tratamento diferenciado quanto as simplificagoes das 

obrigagoes administrativas e tributarias conforme ja esclarecido anteriormente no 

regime de tributagao integrado de pagamento de impostos - SIMPLES instituido 

pela lei 9.317/96 com vigencia a partir de janeiro de 1997 ate junho de 2007. 

A instituigao de SIMPLES Nacional foi dada pela Lei Complementar 123/2006, 

a qual revogou a Lei 9.317/96 que definia o Sistema lntegrado de Pagamentos e 

Contribuigoes. 0 SIMPLES Nacional, hoje conhecido como "super simples" tern 
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vigencia prevista para julho de 2007 o qual tratam de assuntos nao tributarios, cerca 

de dez beneficios concedidos as micro e pequenas empresas. 

Quanto ao aspecto tributario o SIMPLES Nacional implica no pagamento 

unificado dos impastos e contribuic;oes: lmposto de Renda Pessoa Juridica; lmposto 

sobre Produtos lndustrializados; Contribuic;ao Social sobre o Lucro Liquido; 

Contribuic;ao para os Programas de lntegrac;ao Social e de Formac;ao do Patrimonio 

do Servidor Publico; Contribuic;ao para Financiamento da Seguridade Social; 

Contribuic;ao para a Seguridade Social da pessoa juridica; lmposto sobre a 

Circulac;ao de Mercadorias e Prestac;ao de Servic;os de Transporte; lmposto sobre 

Servic;os de Qualquer Natureza e Contribuic;ao Sindical Patronal. 

0 valor devido pela microempresa e empresa de pequeno porte, inscritas no 

SIMPLES Nacional, sera determinado mediante aplicac;ao, sobre a receita bruta 

mensal auferida, com aliquotas determinadas pela media do faturamento dos ultimos 

doze meses, diferentemente da sistematica determinada pela lei 9.317/96 onde a 

aliquota era definida pelo faturamento acumulado do ultimo ano Uaneiro a 

dezembro). 

Os principais beneficios nao tributarios definidos no SIMPLES Nacional sao: 

agilidade quanto a abertura, alterac;ao e baixa de empresas; regras civis e 

empresarias simplificadas; relag6es de trabalho; acesso a justic;a; acesso aos 

mercados; fiscalizac;ao das autoridades administrativas; associativismo; aspectos 

crediticios e estimulo a inovac;ao. 

Quanto ao aspecto tributario o SIMPLES Nacional expandiu as atividades 

permitidas ao enquadramento nesta sistematica integrada de pagamentos e 
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contribuigoes, contudo definiu os criterios de apuragao dos impastos e contribuigoes 

observando o objeto social das empresas optantes. 

Entre as atividades ingressantes no SIMPLES Nacional destaca-se atividades 

de servigos contabeis, vigilancia, limpeza ou conservagao, programas de 

computadores , construgao de im6veis e desenvolvimento de paginas eletronicas. 

Porem permanecem impedidas de enquadramento as atividades de profissao 

regulamentada; representa<;ao comercial, cessao de mao de obra e incorporagao de 

im6veis. 

Como foco deste trabalho foram elaborados casos praticos observando o 

regime de tributagao possivel· de enquadramento e os beneficos que a correto 

escolha possibilita a empresa optante. 

2.6.5 Principais Vantagens na Adogao/lmplantagao dos Regimes de Tributagao 

A adequada escolha do regime de tributagao representa a primeira forma de 

gestao tributaria, pois busca de imediato a economia tributaria elisiva ja no momento 

da criagao da empresa. Conforme descrito nos itens anteriores, a escolha do regime 

tributario mais adequado a empresa devera levar em consideragao fatores 

restritivos, ou seja, ha de se estudar os impedimentos legais no que se refere ao 

faturamento, objeto social, aspectos societarios entre outros. 

Quando da opgao por urn dos regimes de tributa<;ao, lucro real, presumido ou 

SIMPLES alem dos impedimentos de enquadramento e fundamental a observagao 

quanto as particularidades que cada regime possui. Vejamos: numeros diferenciados 

de obrigagoes acess6rias, modelos de declaragoes diferenciados, prazo para 

recolhimento dos tributos, numeros de tributos, c6digos de recolhimentos, entre 

outros. 
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Nota-se que no momento da escolha do regime de tributa9ao fez-se o 

primeiro planejamento tributario e dele partirao todas e quaisquer sugestoes e 

estudos quanto a politica tributaria a ser adotada. 

Cientes de que a escolha por determinado regime de tributa9ao e feita no 

momento do primeiro recolhimento dos impostos e a mesma e definitiva e irretratavel 

ao Iongo do ano, e de fundamental importancia o estudo previo a respeito do regime 

a ser adotado, o qual deve levar em considera9ao o conjunto de tributos a ser 

observado pela empresa. 

A empresa que optar pelo regime de tributa9ao com base no lucro real por 

conseqOencia estara admitindo o carater nao cumulative do PIS.·e COFINS. Com 

isso as aliquotas e a sistematica de calculo sera diferenciado. Ou seja, no lucro real 

as all quotas serao de 1 ,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, enquanto no lucro 

presumido estas alfquotas serao de 0,65% e de 3% respectivamente para o PIS e 

COFINS. 

0 enquadramento no SIMPLES alem de propiciar aliquotas diferenciadas e 

centralizar o recolhimento de impostos federais, possibilita o nao pagamento do 

INSS patronal e das contribui96es de terceiros (SENAI, SESI, SAT, etc.), propiciando 

redu9ao no custo da folha de pagamento. 

Por isso no momento da escolha do regime de tributa9ao deve-se levar em 

conta o impacto que eventuais enquadramentos de aliquotas de outros tributos 

possam influenciar na carga tributaria final para a empresa. A exemplo, cita-se o 

carater cumulative e nao cumulative do PIS e da COFINS, com aliquotas 

diferenciadas dependendo do regime de tributa9ao adotado (lucro real ou 

presumido). 



40 

2.7 RISCOS DE IMPLANTA<;AO DO PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

Conforme ja mencionado anteriormente, pela adogao de metodos Hcitos de 

economia tributaria podem ser conceituados como planejamento tributario. Com isso 

busca-se a melhor alternativa e a menos onerosa dentre as possibilidades de 

recolhimento e reconhecimento dos impastos, taxas e contribuig6es. 0 estudo previa 

sobre os possiveis beneficios que a empresa pode usufruir e as possibilidades de 

economia financeira, pelo planejamento tributario, pode representar a diferenciac;ao 

da empresa junto a concorrencia. Porem a implementa<;ao e a utilizac;ao de metodos 

elisivos de economia podem acarretar riscos e prejuizos financeiros quando mal 

elaborados. 

A empresa que adota politicas de gestao e gerenciamento na area tributaria 

somente incorrera em riscos quando o planejamento tributario for mal elaborado, nao 

observando os requisitos da legalidade junto as normas tributarias. 

Entre os riscos decorrentes da adoc;ao do planejamento tributario ineficiente 

destaca-se: pagamento de tributos em atraso, autos de infrac;ao, multas fiscais entre 

outras. 

0 pagamento de tributos em atraso alem de gerar custo financeiro, juros de 

mora e multa, pode impedir a empresa de possuir certid6es negativas junto aos 

6rgaos responsaveis pela arrecadac;ao estatal. Tal situ a gao alem do desconforto e 

da burocracia para a regularizac;ao dos fatos, trara custo moral e financeiro junto a 

fornecedores e clientes quando da exigencia de tais certificados de regularidade. 

A autuac;ao fiscal de carater pecuniario traz custos financeiros a empresa, que 

poderao afetar a continuidade dos neg6cios ou ate mesmo cessar as atividades 

empresanars. 
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3. METODOLOGIA APLICADA AO TRABALHO DE CONCLUSAO 

A metodologia adotada para elabora<;ao desse trabalho envolve a pesquisa 

bibliografica; o levantamento de dados pertinentes ao objeto de estudo, atraves da 

Internet, em sites de diversas institui<;oes publicas e privadas, tais como: Institute 

Brasileiro de Planejamento Tributario- IBPT, Secretaria para Assuntos Fiscais do 

BNDES, o Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, SEBRAE, etc.; a 

pesquisa explorat6ria e descritiva, como forma de caracterizar o contexte atual face 

o referendal te6rico. 

Os seguintes objetivos gerais e especificos serao pautados nesse trabalho: 

Fundamentar teoricamente a viabilidade do planejamento tributario: 

Apresentar referendal te6rico relative ao processo de gestao tributaria; 

Referenciar posidonamentos a respeito do tema proposto. 

Caracteriza<;ao das diferentes formas de tributa<;ao existentes: 

Demonstrar as vantagens e desvantagens pela ado<;ao do regime de 

tributa<;ao. (lucro real, presumido e SIMPLES na esfera federal); 

Apresentar a possibilidade e a viabilidade de enquadramento no "super 

simples" (estatuto das micro e pequenas empresas); 

Pontuar situa<;oes em que a tributa<;ao e citada como fator restritivo de 

crescimento. 

Caracterizar o cenario atual: 

ldentificar atraves de pesquisas empresas prestadoras de servi<;os que 

adotam e empresas que nao adotam politicas de gestao tributarias; 

Comparar os beneficios pela ado<;ao ou nao da gestao tributaria; 
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Levantar mediante questionario o perfil dos profissionais de contabilidade 

responsaveis pelas areas contabil e fiscal destas empresas; 

Pesquisar entre os escrit6rios de contabilidade atraves de questionario 

remetido via e-mail obtidos junto a sites de buscas, guias telef6nicos e publicitarios 

as pequenas empresas que utilizam ferramentas de gestao tributaria 

Levantar o numero de contadores e escrit6rios de contabilidade de Curitiba e 

Regiao Metropolitana. 

Definir os bairros de Curitiba e as cidades da regiao metropolitana a serem 

pesquisadas: 

• Curitiba: Centro, Bacacheri, Boa Vista, Santa Felicidade, Jardim das 

Americas, Ahu, Santo lnacio, Bate!, Sao Joao, Sao Lourenc;o e Alto da XV; 

• Regiao Metropolitana: Colombo, Sao Jose dos Pinhais, Araucaria e 

Contend a; 

• Meta de pesquisa: Do universo de 836 escrit6rios de contabilidade 

instalados dentro da regiao escopo da pesquisa foi estabelecido a meta de 

envio do questionario para 315 (37, 7%) e expectativa de retorno de 

questionarios respondidos de 120 (14,4%). 

A pesquisa sera realizada nos bairros e regi6es acima identificados sendo 

que a definic;ao das regi6es analisadas deu-se de forma aleat6ria, contudo procurou

se identificar as regi6es de Curitiba e regiao Metropolitana que detinham o maior 

numero de escrit6rios de contabilidade ativos. Do total de escrit6rios de 

contabilidade da regiao pesquisada a definic;ao da meta de envio de questionarios e 

justificada pela relevancia, ou seja, 37,7% (trinta e sete virgula sete por cento). A 

expectativa de retorno dos questionarios encaminhados tambem e justificada pela 
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relevancia, ou seja, 14,4% (quatorze virgula quatro por cento) do numero total de 

escrit6rios da regiao analisada. 

ldentifica<;ao do custo X beneficio na implanta<;ao do planejamento tributario: 

Verificar entre as empresas foco deste estudo, o custo X beneficio da ado<;ao 

ao planejamento tributario; 

Levantar o perfil das pequenas e medias empresas que adotam algum 

sistema de planejamento tributario; 

Diagnosticar passives tributaries intangiveis: 

Levantar os problemas decorrentes de fraude observados nas empresas· 

analisadas; 

Apontar sistematicas de tributa<;ao ineficientes: multas fiscais, intima<;oes 

judiciais, passives tributaries. 
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4. CONSOLIDACAO, ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Nas alineas a seguir sera enfocado, uma pesquisa que teve como escopo os 

profissionais e escrit6rios de contabilidade de algumas bairros de Curitiba, com mais 

representatividade e alguns municfpios da regiao Metropolitana de Curitiba, com o 

objetivo de aferir informag6es sobre empresas prestadoras de servigos clientes dos 

profissionais e escrit6rios de contabilidade sobre a viabilidade do planejamento 

tributario, nos seguintes itens: estudo de empresas que utilizam ferramentas de 

planejamento tributarios; resultados obtidos na pesquisa; perfil dos prestadores de 

servigo de contabilidade e afins; perfil das empresas abordadas na pesquisa; 

servigos oferecidos pelos escrit6rios de contabilidade; empresas prestadoras de 

servigos que nao utilizam ferramentas de gestao tributaria; empresas prestadoras de 

servigos que utilizam ferramentas de gestao tributaria; analise conclusiva. 

4.1 EMPRESAS QUE UTILIZAM FERRAMENTAS DE GESTAO TRIBUTARIA 

Conforme ja descrito neste trabalho, o planejamento tributario mostra-se uma 

ferramenta gerencial voltada a administragao das empresas com fins de economia 

financeira, viabilidade econ6mica e prevengao de infragao legal. 

Observados os estudos das instituigoes de pesquisa nota-se que uma grande 

parcela da economia brasileira e pautada em pequenas empresas. Uma parcela 

destas empresas, recentemente, sairam da informalidade e mantem resquicios da 

mentalidade de sonegagao e falta de preocupagao com aspectos gerencias. Outra 

parcela sao empresas familiares, cuja gestao e centralizada em uma t:mica pessoa 

que em geral nao tern o preparo suficiente para gerir a empresa em todos os 

aspectos, inclusive no que tange a tributagao. Estes empresarios muitas vezes 
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insistem na pratica de a<_;ao ou omissao com vistas a redu<;ao no pagamento de 

impastos e para isso contam com a participa<;ao dos profissionais da contabilidade 

que nem sempre tern o prepare para dirimir duvidas e proper solu<;6es licitas de 

economia tributaria. 

Com vista ao estudo da aplica<;ao pratica do planejamento tributario aplicado 

as empresas, em especial, conforme escopo deste trabalho, voltado as pequenas e 

medias prestadoras de servi<;os, atraves de pesquisa encaminhada para contadores 

e escrit6rios de contabilidade pretende-se identificar, entre os varies aspectos, 

aqueles que podem catalisar ou restringir a utiliza<_;ao de ferramentas gerencias 

voltados a gestae tributaria. Procura-se ainda correlacionar o perfil dos contadores, 

os honorarios aplicados e os servi<;bs oferecidos aos pequenos empresarios a tim de 

identificar a viabilidade ou a inviabilidade de implanta<;ao de mecanismos de gestae 

tributaria. 

4.2 RESULTADOS OBTIDOS NA PESQUISA 

Cientes de que os profissionais da area contabil representam o veiculo de 

comunica<;ao e orienta<;ao aos pequenos e medias empresarios e sao eles os 

responsaveis pela presta<;ao dos servi<;os relacionados aos aspectos fiscais e 

acess6rios relatives a atividade das empresas fez-se necessaria identificar os 

servi<;os oferecidos e a viabilidade de possibilitar estudos relatives a gestae 

tributaria. 

Com intuito de diagnosticar o perfil dos profissionais dos escrit6rios de 

contabilidade e os servi<_;os por eles oferecidos a metodologia deste trabalho previa o 

envio de 315 (trezentos e quinze) questionarios aos escrit6rios de contabilidade da 
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regiao analisada, o que representa 37,7% (trinta e sete virgula sete por cento) do 

numero total de escrit6rios de contabilidade e expectativa de retorno de 120 (cento e 

vinte) questionckios respondidos, o que representa 14,4% (quatorze virgula quatro 

por cento) do total de escrit6rios de contabilidade do escopo da pesquisa. 

A pesquisa junto aos profissionais da area contabil deu-se entre os meses de 

maio e junho de dois mil e sete, obtendo os resultados no quadro 1: 

Q d 1 E ua ro - scopo e R I A • d p e evanc1a a esqu1sa 
n. o total de Escrit6rios n. o de Questionarios n. o de Questionarios Yo de Questionarios 
de Contabilidade Enviados Respondidos Respondidos 

Curitiba 638 250 75 11,7% 
Regiao Metropolitana 198 42 22 11,1% 

Total 836 292 97 11,6% 
Fonte: pr6prios autores 

Nota-se que o numero de questionarios respondidos, 97 (noventa e sete), 

representa cerca de 11 ,6% ( onze virgula seis por cento) do total de escrit6rios de 

abrangencia da pesquisa. 0 numero de questionarios enviados conforme definido na 

metodologia nao foi atingido, pon§m a amostra de questionarios recebidos em 

relac;ao ao total de escrit6rios da regiao delimitada para a pesquisa representou 

numero relevante a fim de possibilitar diagn6stico conclusivo. 0 numero de 

questionarios enviados e nao respondidos foi de 195 (cento e noventa e cinco), 

sendo: 84 (oitenta e quatro) e-mails enviados retornaram com mensagem de erro e 

111 (cento e onze) o profissional nao retornou a pesquisa. 

Dos questionarios enviados e respondidos os resultados obtidos serao a 

seguir relacionados e discutidos a fim da realizac;ao do diagn6stico conclusivo. 

4.3 PERFIL DOS PRESTADORES DE SERVIyO DE CONTABILIDADE E AFINS 

A identificac;ao dos profissionais responsaveis pelos escrit6rios de 

contabilidade e os servic;os oferecidos aos seus clientes foi realizada com o objetivo 
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de diagnosticar o perfil dos contadores que oferecem os servigos de gestao e 

planejamento tributario. Procurou-se nestes quesitos vincular a formagao dos 

contabilistas, a categoria profissional, o sexo, a idade, o tempo de atividades 

profissionais, entre outras, com os servigos pastas a disposigao dos clientes. A 

seguir sera abordado o perfil dos executores fisco - contabeis; o local de atuagao 

dos profissionais; o porte dos escrit6rios de contabilidade; os honorarios praticados e 

os criterios de cobranga dos honorarios. 

4.3.1 Perfil dos Executores de Servigos Fisco - Contabeis 

0 perfil dos executores dos servigos fisco- contabeis foi levantado mediante 

os quesitos de: Categoria Profissional; Sexo; ldade; Formagao Profissional e tempo 

de registro no 6rgao competente. Os resultados obtidos na pesquisa objeto deste 

trabalho mostram que: 

a) 65,98% dos profissionais que responderam a pesquisa sao Bachareis em 

Ciencias Contabeis e 34,02% sao Tecnicos em Contabilidade, conforme 

Quadro 2; 

Quadro 2 - Perfil Escrit6rio I Profissional Contabilidade - Cate oria Profissional 
100 

64 65,98% 

No. cit. Freq. 
CATEGORIA 0 

CONTADOR 64 65,98% 
-------------------- -------- -------

-ECNICO EM CONTABILIDADE 33 34,02% 

TOTALOBS. 97 100% 

Fonte: pr6prios autores 
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b) 54,64% sao do sexo masculine e 45,36% sao do sexo feminino, conforme 

quadro 3; 

Quadro 3 - Perfil Escrit6rio I Profissional Contabilidade - Sexo 

53 54,64% 

No. cit. Freq. 
SEXO 0 

MASCULINO 53 54,64% UNO -------------------- -------- -------
FEMENINO 44 45,36% 

TOTALOBS. 97 100% 

Fonte: pr6prios autores 

c) 23,71% possuem de 18 a 30 anos, 42,27% possuem de 30 a 40 anos, 

28,87% possuem de 40 a 50 anos e 5,15% acima de 50 anos; 

Quadro 4 - Perfil Escrit6rio I Profissional Contabilidade - ldade 
100 

41 42,27% 
No. cit. Freq. 

I DADE 

DE 18A30 23 23,71 % 
-------------------- -------- --------

DE 31 A 40 41 42,27% 
-------------------- -------- -------- 0 

DE41A50 28 28,87% 
-------------------- -------- -------

ACIMA DE 50 5 5,15% 

TOTALOBS. 97 100% 

Med•a= 2,15 Desv•o-padrao= 0,85 

Fonte: pr6prios autores 

d) 25,77% atuam na area contabil a menos de 5 anos, 40,21% atuam na area 

contabil de 5 a 1 0 anos, 26,80% atuam na area contabil de 10 a 15 anos, 
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2,06% atuam na area contabil de 15 a 20 anos e 5,15% atuam na area 

contabil a mais de 20 anos; 

Quadro 5- Perfil Escrit6rio I Profissional Contabilidade- Tern 
100 

No. cit. Freq. 
REGISTRO CRC 

39 40,21% 

ATE 5ANOS 25 25,77% 
-------------------- ------ ------

DE 5A 10ANOS 39 40,21 % 
-------------------- ------ ------

DE 10 A 15 ANOS 26 26,80% 0 
-------------------- ------ ------

DE 15 A 20 ANOS 2 2,06% 
-------------------- ------ ------

ACI MA DE 20 ANOS 5 5,15% ANOS 15 ANOS 20 ANOS 20 ANOS 

TOTALOBS. 97 100% 

Med•a= 2,21 Desv•o-padrao= 1,02 

Fonte: pr6prios autores 

e) 21,65% possuem apenas o curso tecnico de contabilidade, 59,79% 

possuem graduac;ao nlvel superior, 18,56% curso de p6s graduac;ao; 

Quadro 6 - Perfil Escrit6rio I Profissional Contabilidade - Forma 

FORMA<;AO 

NIVEL MEDIO (TECNICO) 
--------------------

GRADUAQAO 
--------------------

ESPECIALISTA 
--------------------

MESTRE 

TOTALOBS. 

Fonte: pr6prios autores 

No. cit. 

21 
------

58 
------

18 
------

0 

97 

Freq. 

21 ,65% 
------
59,79% 
------
18,56% 
------

0,00% 

100% 

100 

58 

0 

MEDIC 
(TECNICO) 

59,7go,.b 

0,00% 

MESTRE 
ALISTA 

A analise preliminar dos dados coletados na pesquisa revela que OS 

profissionais sao em geral do sexo masculino, acima de 30 anos, atuam na atividade 

contabil a mais de 5 anos e possuem formac;ao de nlvel superior. 
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4.3.2 Local de Atuagao dos Prestadores dos Servigos Fisco- Contabeis 

A identificagao da area de atuagao dos escrit6rios de contabilidade deu-se 

atraves do apontamento das regi6es que os contabilistas possuem clientes. 

Os resultados demostrados no quadro 7 apresentam: 

a) 16,49% atuam somente na regiao de Curitiba; 

b) 15,46% atuam somente na regiao Metropolitana de Curitiba; 

c) 39,18% atuam em Curitiba e regiao Metropolitana; 

d) 18.56% atuam em Curitiba, regiao Metropolitana e outras cidades do 

Parana; 

e) 2.06% atuam em Curitiba, regiao Metropolitana, outros cidades do Parana 

e outros Estados. 

ao dos Escrit6rios de Contabilidade 

Somente em Curitiba 
Somente na Regiao Metropolitana 
Atuam Curitiba e Regiao M etropol itana 
Curitiba e Regiao Metropolitana e outras cidades do PR 
Curitiba, Reg iao Metropolitana, outras cidades do PR e 
outros Estados 

\ • Percentuais \ 

16 
15 
38 
18 

2 

Percentua is 
97 16,49% 
97 15,46% 
97 39,18% 
97 18,56% 

97 2,06% 

45 ,00% -.,---------------------------, 
39,18% 

30 ,00% +-------------

15,00% 

0,00% 

Somente em 
Cur itiba 

Fonte: pr6prios autores 

Somente na 
Reg ifto 

Metropolitan a 

Atuam Curitiba e Curitiba e Reg iao Curitiba, Reg iao 
Reg iao Metropolitana e Metropolitana, 

Metropolitana outras c idades outras c idades 
do PR do PRe outros 

Estados 
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A analise preliminar dos dados coletados na pesquisa revela que os 

profissionais em geral atuam em Curitiba e na regiao Metropolitana, conforme ja 

previsto, quando da delimitagao da area geografica da pesquisa. 

4.3.3 Porte dos Escrit6rios de Contabilidade 

0 porte dos escrit6rios de contabilidade levou em consideragao tao somente o 

aspecto quantitativa quanta ao numero de clientes do escrit6rio. 0 apontamento 

deu-se mediante os quesitos de numero total de empresas atendidas pelo escrit6rio 

e numero de empresas atendidas pelo escrit6rio que atuam no ramo de prestagao 

de servigos. 

Quadro 8 - Numero de Clientes do Escrit6rio/Contador 

No. cit. Freq. 
N.° CLIENTES ESCR. C 

menos de 24 34 35,05% 
------------------ ----- -----

de 24 a 45 36 37,11 o/o 

de 45 a 67 13 13,40% 
------------------

de 67 a 89 5 5,15% 

de 89 a 110 

110 e acima 

TOTALOBS. 

Minimo= 2, Maximo= 132 
Soma= 3782 

5 5,15% 

4 4,12% 

97 100% 

Media= 38,99 Desvio-padrao= 29,56 

Fonte: pr6prios autores 

100 

36 35,05% 37, 11% 

0 

Os resultados demonstrados no quadro 8 apresentam: 

a) 35,05% atendem menos de 24 empresas; 

b) 37,11% atendem entre 24 e 45 empresas; 

c) 13,40% atendem entre 45 e 67 empresas; 

d) 5,15% atendem entre 67 e 89 empresas; 

e) 4,12% atendem acima de 110 empresas. 
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Quanta ao numero de empresas prestadoras de servigos atendidas pelos 

escrit6rios pesquisados, conforme demonstrado no quadro 9, os resultados 

apresentam: 

a) 34,02% atendem menos de 1 0 empresas; 

b) 37,11% atendem entre 10 e 20 empresas; 

c) 14,43% atendem entre 20 e 30 empresas; 

d) 11,34% atendem entre 30 e 40 empresas; 

e) Cerca de 3% atendem acima de 40 empresas. 

A analise preliminar dos dados coletados na pesquisa revela que OS 

profissionais em geral atendem entre 24 e 45 empresas (37, 11% das citag6es) , e 

cerca de 37% dos pesquisados citam que entre 10 e 20 empresas clientes atuam 

como prestadoras de servigos, mantendo a proporcionalidade geral dos clientes 

prestadores de servigos, que representa cerca de 39% dos clientes dos escrit6rios 

de contabilidade (das 3.782 empresas clientes dos escrit6rios de contabilidade, 

cerca de 1.470 sao prestadoras de servigos). 

Quadro 9- Numero de Clientes Prestadores de Servi os 
Faixas N.° Cit. 

menos de 10 33 
de 10 a 20 36 
de 20 a 30 14 
de 30 a 40 11 
de 40 a 50 2 
acima de 50 1 

97 

Fonte: pr6prios autores 

Frequencia 

34,02% 
37,11% 
14,43% 
11 ,34% 
2,06% 
1,03% 

?ft. 
0 
0 
0 rrenos de 10 a de 20 a de 30 a de 40 a ac ima 

de 1 0 20 30 40 50 de 50 
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4.3.4 Honorarios Contabeis Cobrados 

A media dos honorarios contabeis cobrados deu-se atraves do 

questionamento dos valores praticados mensalmente sem distinQao dos serviQOS 

oferecidos ou pastas a disposiQao dos clientes. 

Os resultados obtidos na pesquisa e demonstrado no quadro 10, apresentam: 

a) 18,56% os honorarios mensais sao inferiores a R$ 200,00; 

b) 43,30% os honorarios mensais sao entre R$ 200,00 a R$ 400,00; 

c) 26,80% os honorarios mensais sao entre R$ 400,00 a R$ 650,00; 

d) 8,25% os honorarios mensais sao entre R$ 650,00 a R$ 900,00; 

e) 2,06% os honorarios mensais sao entre R$ 900,00 a R$ 1.200,00; 

f) 1 ,03% os honorarios mensais sao acima de R$ 1.200,00; 

Quadro 10 - Media de Honorarios/Ciientes 

No. cit. Freq. 
MEDIA HON. CONT/CLIE 

ate 200 18 18,56% 
------------------ -----

de 201 ,00 a 400,00 42 43,30% 
------------------ -----

de 401 ,00 a 650,00 26 26,80% 
------------------

de 651 ,00 a 900,00 8 8,25% 
------------------ ----- -----

de 900,00 a 1.200,00 2 2,06% 
------------------

acima de 1.200,00 1 1,03% 
------------------ -----

0 0,00% 

TOTALOBS. 97 100% 

Media= 2,35 Desvio-padrao= 1 ,01 

Fonte: pr6prios autores 

100 

42 43,30 

0 

e 
200 201,00 a401,00 a651,00 a900,00 a de 

400,00 650,00 900,00 1.200,00 ~ . 200 , 0 

A analise preliminar dos dados coletados na pesquisa revela que OS 

profissionais em geral praticam em media honorarios mensais entre R$ 200,00 e R$ 

400,00. 
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4.3.5 Criterios de Cobran<;a dos Honorarios pelos Escrit6rios de Contabilidade 

A identifica<;ao dos criterios de cobran<;a dos honorarios possui o intuito de 

correlacionar os valores praticados, conforme quesito acima demonstrado, com os 

servigos oferecidos. A pesquisa deu-se mediante apontamento dos criterios 

utilizados para defini<;ao dos honorarios, sendo: numero de funcionarios; 

faturamento, enquadramento tributario e demais servi<;os oferecidos. 

Os resultados obtidos na pesquisa e demonstrado no quadro 11 apresentam: 

a) Nenhuma das respostas aponta somente o numero de funcionarios como 

criterio de cobran<;a dos honorarios; 

b) 9% utilizam somente o faturamento; 

c) 15% utilizam somente o enquadramento tributario; 

d) 11% utilizam o faturamento e o numero de funcionarios; 

e) 7% utilizam o faturamento eo enquadramento tributario; 

f) 42% utilizam o faturamento, o enquadramento tributario e o numero de 

funcionarios; 

g) 9% utilizam o enquadramento tributario e o numero de funcionarios; 

h) 30% incluem alem dos criterios acima, outros criterios, tais como: servi<;os 

extraordinarios, assessoria administrativa, cumprimento de obrigagoes 

acess6rias, etc. 



Quadro 11 - Criterios ara Cobran a de Honorarios 

Criterios ~ Citacoe Frequencia 
So mente n. o de Funcionarios 0 0% 
Somente o Faturamento 9 9% 
Somente o Enquadramento Tributario 15 15% 
Faturamento e n. o de Funcionarios 11 11 % 
Faturamento e Enquadramento Tribuario 7 7% 
Faturamento, Enquadramento Tributario e n. o de Funcionarios 41 42% 
Enquadramento Tributario e n. o de Funcionarios 9 9% 
lncluem Outros Criterios 29 30% 
Total de respostas 97 

45% r-------------------------------------------~~------~~---------

40% r--------------------------------------------
35% ~----------------------------------------~ 

30% ~----------------------------------------~ 

25% r--------------------------------------------
20% ~-------------------------------------------

15% +------------------

5% ~---------
0% 

0% -1-------.---
S orralte n. ode 
F t.raori:r los 

Sorrenteo 
FdlJ'OTB1tO 

Fonte: pr6prios autores 

Sorralteo FdLSarentoen.' FdLSCJTEnloe 
E rqu::drarento deF Lrdori:r ios E rqu::drarento 

T ributa io T ribl.O io 

F d lJ' an:ri o, E rqu::dr armt o 
Erql.(Ijrarmto Tnbuta ioen.' 
T ributa io en. ' deF Lrdori:r ios 

deF u-dori:rios 

4.4 PERFIL DAS EMPRESAS ABORDADAS NA PESQUISA 

lrd lST1 0Jt r OS 

Cri EJ IOS 
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0 escopo da pesquisa refere-se a pequenas e medias empresas prestadoras 

de servigos de Curitiba e regiao Metropolitana sera abordado na sequencia, o perfil 

das empresas foco do estudo sob os aspectos de: atividades desenvolvidas; 

faturamento; numero de funcionarios e colaboradores e regime de tributagao 

adotado. 
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4.4.1 Perfil das Empresas - Atividade 

Faz-se necessaria o apontamento das atividades das empresas prestadoras 

de servigos vista a possibilidade de enquadramento tributario sob os aspectos 

qualitativos no que se refere ao objeto social das empresas. 

A identificagao das empresas deu-se atraves dos quesitos de ramo de 

atividade, ou seja: profiss6es regulamentadas, servigos de mao de obra, servigos de 

informatica e processamento de dados, servigos de engenharia e demais servigos. 

Quadro 12 - Atividade das Em resa Prestadoras de Servi os 
Atividade 
Sef'\1gos Regulamentados 
Sef'\1gos de Mao de Obra 
Sef'\1gos de Informatica 
Sef'\1gos de Engenharia 
Outros Sef'\1gos 

Total de Cita~oes 

20.0% 

10.0% 

0.0% 
(/) 
0 
"0 

(/) ell 
0 ..... 
o- C 

-~ ~ 
(l) ell 

CJ) :J 
C'l 

CE 

Fonte: pr6prios autores 

n. o de Cita~oes Frequencia 
444 28,9% 
207 13,5% 
405 26,4% 

85 5,5% 
395 25,7% 

1536 

Os resultados apresentados no quadro 12, demonstram: 

a) 28,9% atuam em servigos de profiss6es regulamentadas e/ou intelectuais; 

b) 13,5% atuam em servigos de mao de obra; 
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c) 26,4% atuam em servigos de informatica e processamento de dados; 

d) 5,5% atuam em servigos de engenharia; 

e) 27,5% atuam em outros servigos. 

A analise preliminar dos dados coletados na pesquisa revela que a maier 

parte das empresas escopo do estudo atuam em servigos de profiss6es 

regulamentadas e servigos de informatica. 

4.4.2 Perfil Considerando o Faturamento 

A analise do faturamento das empresas apontadas na pesquisa revela o porte 

das mesmas considerando o aspecto quantitativa. A identificagao do porte das 

empresas prestadoras de servigos deu-se mediante apontamento na pesquisa do 

faturamento anual auferido, conforme quadro 13: 

Quadro 13- Perfil das Em resas em Fun ao do Faturamento Anual 
Faturamento Anual Cita~oes Frequencia 
ate R$ 120.000,00 540 36,3% 
de R$ 120.000,00 a R$ 240.000,00 433 29,1% 
de R$ 240.000,00 a R$ 360.000,00 292 19,6% 
de R$ 360.000,00 a R$ 480.000,00 134 9,0% 
acima de R$ 480.000,00 90 6,0% 
Total de Cita~oes 1489 

I• Frequencia I 

ate R$ de R$ de R$ de R$ acima de R$ 

120.000,00 120.000,00 a R$ 240.000,00 a R$ 360.000,00 a R$ 480.000,00 
240.000,00 360.000,00 480.000,00 

Fonte: pr6prios autores 
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a) 36,3% faturam anualmente ate R$ 120.000,00; 

b) 29,1% faturam anualmente de R$ 120.000,00 a R$ 240.000,00; 

c) 19,6% faturam anualmente de R$ 240.000,00 a R$ 360.000,00; 

d) 9,0% faturam anualmente de R$ 360.000,00 a R$ 480.000,00; 

e) 6,0% faturam anualmente acima de R$ 480.000,00; 

A analise preliminar dos dados coletados na pesquisa revela que a maior 

parte das empresas prestadoras de servic;os escopo do estudo faturam ate R$ 

120.000,00 no ana. 

4.4.3 Perfil Considerando o Numero de Colaboradores 

A exemplo da identificac;ao do faturamento a fim de ponderar o porte das 

empresas foco da pesquisa sob o aspecto quantitativa fez necessaria o 

apontamento do numero de empregados mediante questionamento relative ao 

numero media de colaboradores das empresas, conforme quadro 14. 

uencia 
54,0% 
32,5% 

144 8,8% 
60 3 ,7% 

ados 16 1,0% 
1638 

I• Frequencia I 
60,0% -.--~H'>b.-------------------, 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0 ,0% 
ate 10 de 10 a 25 de 25 a 50 de 50 a 100 ac irre de 100 

errpregados errpregados errpregados errpregados errpregados 

Fonte: pr6prios autores 

a) 54,0% passu em ate 10 empregados; 

b) 32,5% possuem de 10 a 25 empregados; 
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c) 8,8% possuem de 25 a 50 empregados; 

d) 3, 7% possuem de 50 a 100 empregados; 

e) 1 ,0% possuem acima de 100 empregados. 

A analise preliminar dos dados coletados na pesquisa revela que a maior 

parte das empresas prestadoras de servigos escopo do estudo possuem ate 10 

empregados. 

4.4.4 Regime Tributario Adotado 

Cientes de que a escolha do regime de tributagao constitui uma das principais 

e importantes ferramentas de gestao tributaria a identificagao do regime de 

tributagao adotado pelas empresas foco deste estudo foi realizada mediante 

questionamento relativo ao regime adotado, sendo: SIMPLES, presumido e real. 

46,0% 
Presumido 3,6% 
Real 47,7% 

Outros 41 2,8% 
Total de Cita es 1464 

I• Frequencia j 

60,0% ...,...-----------------------, 
46,0% 47,7% 

40,0% 

20,0% 

0,0% 
SIMPLES Presum ido Real Outros 

Fonte: pr6prios autores 

Os resultados obtidos na pesquisa apresentam: 

a) 46% tributadas com base no sistema integrado de pagamentos -

SIMPLES; 
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b) 47,7% tributadas com base no lucro presumido; 

c) 3,6% tributadas com base no lucro real; 

d) 2,8% adotam outro regime de tributac;;ao. 

A analise preliminar dos dados coletados na pesquisa revela que a maior 

parte das empresas prestadoras de servic;;os escopo do estudo sao tributadas com 

base no lucro presumido. 

4.5 SERVI<;OS .OFERECIDOS PELOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE 

Na abordagem da ·pesquisa foi verificado que os escrit6rios de contabilidade 

em sua grande maioria disponibilizam aos clientes os servic;;os basicos tais como: 

escriturac;;ao fiscal, pessoal e contabil. Contudo identificou-se que em relac;;ao a 

servic;;os voltados para a gestao, poucos escrit6rios mostram-se aptos a oferecer. 

Conforme demonstrado no quadro 15, a pesquisa apontou que: 

a) entre 88% e 92% oferecem servic;;os de escriturac;;ao contabil, fiscal e 

departamento pessoal; 

b) menos de 10% oferecem servic;;os nas areas financeiras, consultoria 

juridica, entre outras; 

c) cerca de 47% oferecem servic;;os de assessoria tributaria. 

Quando questionados com relac;;ao ao oferecimento de servic;;os de 

planejamento tributario 42,3% afirmam que os clientes prestadores de servic;;os nao 

demonstram interesse em ferramentas de gestao tributaria e 57,7% afirmam que 

possuem clientes prestadoras de servic;;os que adotam algum tipo de planejamento 

fiscal e tributario. 



adro 16- Servi Oferecidos Escrit6rio de Contabilidade 

OPC6ES SERVICOS 
No. cit. Freq. 

ESCRITURAQAO CONTABIL 88 90,72% 
-------------------- ------ ------

ESCRITURAQAO FISCAL 89 91 ,75% 
-------------------- ------ ------

DEPART. PESSOAL 86 88,66% 
-------------------- ------ ------
NALISE (FIN., ECON.,PATR.) 9 9,28% 
-------------------- ------ ------
CONSULTORIA JURIDICA 5 5,15% 

-------------------- ------ ------
ASSESSORIA TRIBUTARIA 46 47,42% 
-------------------- ------ ------

OUTRAS 7 7,22% 

100 

89 90,72% 91 ,75% 

0 

PESSOAL ORIAJUR 
IDICA 

Fonte: pr6prios autores 
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Entre os escrit6rios de contabilidade que afirmam oferecer servigos de 

assessoria tributaria o numero de empresas prestadoras de servigos que utilizam 

mecanismos de gestae tributario ficou na faixa de 4 a 11 clientes sendo a frequencia 

de citag6es na ordem de 63,6%. Em termos totais o numero de empresas 

prestadoras de servigos que utilizam os servigos de assessoria tributaria representa 

cerca de 32% (das 1.470 empresas prestadoras de servigos clientes dos escrit6rios 

de contabilidade pesquisados, cerca de 471 utilizam os servigos de planejamento 

tributario) . 
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4.6 PRESTADORAS DE SERVI<;OS QUE NAO UTILIZAM GESTAO TRIBUTARIA 

Nos questionamentos levantados na pesquisa que tratam de empresas que 

nao utilizam ferramentas de gestao tributaria, verificou-se que em sua grande 

maioria as empresas nao tern a cultura para adoc;ao de tais ferramentas. 

Na sequencia, sera tratado dos quesitos que evidenciam os motivos e 

conseqOencias da nao adoc;ao ·de ferramentas de gestao tributaria, atraves dos 

seguintes itens: motivos para nao utilizac;ao de mecanismos de gestao tributaria; 

penalidades e prejuizos financeiros pela falta de gestao tributaria; sonegac;ao fiscal; 

reflexes da inobservancia da legislac;ao fiscal; orientac;ao relativa a utilizac;ao de 

instrumentos de gestao tributaria; analise conclusiva preliminar. 

4.6.1 Motivos para nao Utilizac;ao de Mecanismos de Gestao Tributaria 

Os motivos apresentados pela nao utilizac;ao do planejamento tributaria 

refletem em parte a cultura dos empresarios e os servic;os oferecidos pelos 

escrit6rios de contabilidade. 

Os resultados apontados na pesquisa apresentam: 

a) 62,89% das empresas alegam que a falta de mecanismos de gestao 

tributaria e em virtude do custo financeiro de implantac;ao; 

b) 22,68% das empresas a leg am que a falta de mecanismos de gestao 

tributaria refere-se ao desconhecimento dos beneficios; 

c) 75,26% das empresas alegam que a falta de mecanismos de gestao 

tributaria refere-se a dificuldade de implantac;ao em pequenas e medias 

empresas; 
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d) 14,43% das empresas alegam que a falta de mecanismos de gestao 

tributaria refere-se ao receio de "despertar" a atenc;ao do fisco; 

e) 15,46% das empresas alegam que a falta de mecanismos de gestao 

tributaria refere-se a outros motives. 

Nao-resposta 4 
--------------------- ------

GUSTO FINANCEIRO 61 
--------------------- ------

ECIMENTO BENEFIC! 22 

oll=lciiLoA-oEs -~ MPLANrA.9A.o 73 
---------------------

RECEIO (FISCO) 14 
---------------------

OUTRAS 15 

Nao-resposta 
CIMENTO B 
ENEFICIOS 

4,1 2% 
------
62,89% 
------
22,68% 
------
75,26% 
------
14,43% 
------
15,46% 

75,26% 

Fonte: pr6prios autores 

Os demais motives apresentados em sua maioria sao: desinteresse dos 

empresarios; empresas familiares; informalidade; sonegac;ao e desconhecimento 

dos beneflcios. 

Os resultados da pesquisa revelam que a nao utilizac;ao de mecanismos de 

gestao tributaria em geral referem-se ao custo financeiro e a dificuldade de 

implantac;ao em pequenas e medias empresas. 
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4.6.2 Penalidades e Prejuizos Financeiros pela Falta de Gestae Tributaria 

Quando questionados a respeito das penalidades fiscais sofridas e os 

prejuizos financeiros ocasionados pela ausencia de politicas tributarias, do total de 

empresas que nao utilizam, 27,84% admitem que ja sofreram auto de infragao 

tributario e 34,02% admitem que ja sofreram prejuizos financeiros. 

4.6.3 Sonegagao Fiscal 

A sonegagao fiscal tern se revelado para muitos empresario como uma opgao 

de para garantir a viabilidade economica da empresa. P,elos numeros apresentados 

na pesquisa desenvolvida constatou-se que, das empresas que nao utilizam 

mecanismos de gestae tributaria, muitas admitem ter cometido algum tipo de 

sonegagao, e que esta sonegagao e de conhecimento do contador da empresa. 

Entretanto, se tal pratica e visivel para o contador seria ponderavel sugerir 

aos empresarios ferramentas legais que possibilitassem a obtengao da economia 

pretend ida sem o risco das penalidades legais. 

Do total das respostas verificou-se na pesquisa que 26,80% dos contadores 

citam que clientes que nao utilizam planejamento tributario ja cometerem alguma 

forma de sonegagao. 

Entre as infragoes mais citadas destaca-se: nao emissao de notas fiscais, 

notas fiscais "calgadas", notas "trias", redugao da base de calculo, faturamento 

discordante do objeto e quantidade vendida, entre outras. 

4.6.4 Reflexes da lnobservancia da Legislagao Fiscal 

Em decorrencia da ausencia do planejamento tributario os reflexes 

ocasionados referem-se principalmente aos gastos financeiros. Quando 
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questionados se os empresarios estao cientes dos possiveis problemas em virtude 

da inobservancia da legisla<;ao fiscal os resultados apresentam que: 

86,60% afirmam que os empresarios sao conhecedores dos reflexos visto a 

inobservancia da legisla<;ao fiscal; 

9,28% dizem que os empresarios desconhecem os problemas da 

inobservancia da legisla<;ao fiscal. Entre os motivos apontados destaca-se: 

desinteresse do empresario, desconhecimento e preferencia ao risco a utilizar 

mecanismos seguros de gestao tributaria e fiscal. 

4.6.5 Orienta<;ao Relativa a Utiliza<;ao de lnstrumentos de Gestao Tributaria 

A forma<;ao academica e profissional dos contadores e determinante na 

qualidade de servi<;os oferecidos, em especial no que trata da gestao tributaria. 0 

contador deve ser a primeira op<;ao dos empresarios quando estes buscarem 

orienta<;ao sobre as possibilidades de gestao. 

Ja e sabido que 0 pequeno e medio empresario sempre busca junto ao 

contador orienta<;ao quando tern duvidas sobre como conduzir os neg6cios, isto 

porque ve no contador uma pessoa seria e de confian<;a. 

Neste sentido a pesquisa vern refor<;ar esta hip6tese conforme resultados 

apresentados: 

76,29% dos pesquisados afirmam que fazem algum tipo de orienta<;ao sobre 

gestao tributaria. 

19,59% afirmam que nao fazem orienta<;ao a respeito; 

Dos que afirmam nao fazerem orienta<;ao a respeito, destacam como 

principal motivo a falta de estrutura adequada, pessoas habilitadas, falta de tempo, 
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falta de interesse dos clientes e em func;ao do elevado numero de obrigac;ao 

acess6rias, etc. 

4.6.6 Analise Conclusiva Preliminar 

A analise preliminar dos dados obtidos nos quesitos vinculados ao item 

relativo as empresas que nao utilizam alguma forma de planejamento tributario 

revela que em sua grande maioria a falta de mecanismos de controle e gerencia e 

justificada pelo custo financeiro e dificuldade de implantac;ao em pequenas 

empresas. Aliado a este fator e destacado a perspectiva de retorno financeiro 

insatisfat6rio em relac;ao ao possivel custo de implantac;ao. 

A nao adoc;ao do planejamento tributario demonstra que o empresario a fim 

de obter economia tributaria opta por praticas nem sempre legais, consideradas 

sonegac;ao fiscal, ficando a merce da fiscalizac;ao e das penalidades legais que 

geram prejuizos financeiros e passivos tributarios intangiveis que, no Iongo prazo, 

quando detectados pelas autoridades arrecadat6rias, podem inviabilizar 

economicamente a empresa. 

4.7 PRESTADORAS DE SERVI<;OS QUE UTILIZAM GESTAO TRIBUTARIA 

Conforme ja mencionado neste estudo visto a alta carga tributaria e a 

complexidade do sistema de arrecadac;ao fiscal o planejamento tributario mostra-se 

ferramenta de fundamental importancia para a sobrevivencia e concorrencia das 

empresas. Portando as empresas que utilizam mecanismos de gestao tributaria 

ganham, alem da possibilidade de economia tributaria, a tranqOilidade e a confianc;a 

de nao sofrerem sanc;6es legais. 
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Os questionamentos vinculados na pesquisa referem-se a economia 

financeira obtida, ao custo beneficio vinculado a adogao do planejamento tributario, 

a seguranga quanto a fiscalizagao das unidades arrecadat6rias, a satisfagao dos 

empresarios e os responsaveis pela execugao do planejamento tributario. 

A analise dos dados extraidos nestes quesitos podem ter sido mascarados 

em fungao das respostas terem elencado a opiniao dos contadores e escrit6rios que 

oferecem servigos de planejamento tributario e nao a opiniao direta dos clientes. 

Como a pesquisa nao abordou diretamente <;:>s usuaries dos servigos oferecidos nao 

ha como analisar s.e os resultados refletiriam os mesmos percentuais obtidos. A 

analise sera feita atraves dos itens: economia financeira; custo x beneflcio; 

fiscalizagao da administragao publica; satisfagao dos empresarios; desenvolvimento 

do planejamento tributario; analise conclusiva preliminar. 

4. 7.1 Economia Financeira' Auferida 

A economia financeira e o principal objetivo do empresario quando este 

procura a implantagao da gestao tributaria. A pesquisa ratificou os reflexes positives 

advindos da adogao do planejamento tributario. Esta economia e atestada junto aos 

contadores que afirmam que: 

Conforme quadro 19, 99,99% dos clientes prestadores de servigos que se 

utilizam do planejamento tributario obtiveram economia financeira. As nao-respostas 

referem-se a questionarios respondidos por escrit6rios que nao tern clientes 

prestadores de servigo que se utilizam do planejamento tributario. 
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Q d 18 E ua ro - "F" I J J t - d PI conom1a mance1ra pe a mp an a~ao 0 t T "b •. aneJamen o n utano 
No. cit. Freq. 

OBTEVE ECONOMIA 

Nao-resposta 35 36,08% 

SIM 61 62,89% 

NAO 1 1,03% 

TOTALOBS. 97 100% 

A diferen<;:a das freqi.iencias entre 'SIM e 'NAO' e rruito significativa ( l-p=>99,99>/o) 

. . 
Fonte: propnos autores 

4.7.2 Analise do Gusto x Beneficia 

Apesar da implanta9ao e manuten9ao do planejamento tributario ser bastante 

oneroso em termos financeiros, a analise do custo x beneficia evidencia que e 

ponderavel ao empresario a sua implementa9ao. Praticamente 100% dos contadores 

que responderam ao quesito custo x beneficia de implanta9ao citam que seus 

clientes prestadores de servi9os que se utilizam do planejamento tributario declaram 

que o custo x beneficia foi vantajoso. 

Q d 19 v t I t -ua ro - an agem na mp an a~ao 
No. cit Freq. 

CUSTO/BENEF VANT AJOS 

Nao-resposta 36 37,11% 

SIM 61 62,89% 

NAO 0 0,00% 

TOTALOBS. 97 100% 

A diferen<;a das freqiiencias entre 'SIM' e 'NAO' e rruito significativa (1-p= >99,99%) 

Fonte: pr6prios autores 

4.7.3 Fiscaliza9ao da Administra9ao Publica 

A complexidade do sistema tributario brasileiro exige aten9ao e pericia quanto 

ao cumprimento das obriga96es acess6rias, fazendo que o contador esteja 

preparado e apto a observancia dos aspectos legais que sao atualizados com alta 
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freqOencia. Nestas situagoes as autoridades fazendarias agem com rigor e atuam 

diretamente junto aos contribuintes. 

A pesquisa revela que as empresas que utilizam processes de gerencia 

tributaria em geral ficam menos vulneraveis a fiscalizagao, sendo que 95,24% 

afirmam ter mais seguranga quanta as fiscalizagoes fazendarias e 4,76% dizem ser 

indiferente a utilizagao de mecanismos de gestao tributaria em relagao a fiscalizagao 

dos orgaos fazendarios. 

Quadro 20 - Vulnerabilidade a Fiscaliza~ao 
V\ empresa que adotaram o Planejamento Tributario ficaram menos vulneraveis a fiscaliza~ao? 

No. cit. Freq. 
FICOU MENOS VULNERAVEL 

SIM 60 95,24% 
---------- - -------·-- --c---------· !--------· 

NAO 3 4,76% 

TOTAL CIT. 63 100% 

Os percentuais sao calculados com base no numero de cita<;6es 
•. -· 

Fonte: pr6pnos autores 

4.7.4 Satisfagao dos Empresarios 

A satisfagao dos empresarios em relagao ao planejamento tributario oferecido 

pelos escrit6rios de contabilidade reflete a sua satisfagao em relagao ao retorno 

financeiro obtido. Como ja foi exaustivamente exposto e analisado nos itens 

anteriores, verifica-se tambem neste quesito da pesquisa que a grande maioria dos 

empresarios demonstram satisfagao em relagao a implantagao do planejamento 

tributario, representado por 96,92% das respostas com positivas, e apenas 3,08% 

como negativas . 
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Q d 21 s . f -ua ro - at1s a<;ao com a Ad - d PI o<;ao 0 anejamento T "b .. n uta no 
03 errpresarios estib satsfeitos comadosfu do Planejarrento Tributario? 

SATISFA<;AO 
No. cit. Freq. 

SIM 63 96,92% 

NAO 2 3,08% 

TOTAL CIT. 65 100% 

03 percentuais sao calculados com base no n(urero de citas;Oes . 

. 
Fonte: propnos autores 

0 resultado positivo evidencia que este e urn campo promissor ao profissiona·l 

da contabilidade, sendo uma alternativa que pode fortalecer o vinculo de fidelidade 

dos clientes e possibilitar o incremento nos honorarios auferidos pelo contador. 

4.7.5 Desenvolvimento do Planejamento Tributario 

Cientes de que os empresarios veem na figura do contabilista o profissional 

responsavel por dirimir duvidas de todas as areas vinculadas a atividades das 

empresas mesmo sem ser de conhecimento destes profissionais, com isso fez-se 

necessario a identificac;ao dos servic;os vinculados ao processo de gestao tributaria. 

Quadro 22 - Desenvolvimento do Processo de Gestao Tributaria 
p processo de Gestao e Planejamento Tributario e desenvolvido por: 

No. cit. Freq. 
0 PROCESSO E DESENV. 

PROPRIO CONT ADOR 62 78,48% 

EMPRESA ESPECIALJZADA 3 3,80% 

EM PARCERIA 14 17,72% 

TOTAL CIT. 79 100% 

0 numero de cita~oes e superior ao numero de observa"oes devido as respostas m(lit iplas (3 no maximo). 

Os percentuais sao calculados com base no numero de cita"oes. 

Fonte: pr6prios autores 

De acordo com os dados coletados na pesquisa verificou-se que 78,48% das 

respostas ao quesito referem-se a prestac;ao dos servic;os de gestao tributaria como 

desenvolvidos pelo proprio contador, 3,80% servic;os desenvolvidos por empresas 
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especializadas de consultoria tributaria e 17,72% servil;os desenvolvidos pelos 

contadores juntamente com empresas especializadas. 

4.7.6 Analise Conclusiva Preliminar 

A analise preliminar dos dados obtidos nos quesitos vinculados ao item 

relativo as empresas que utilizam alguma forma de planejamento tributario revela 

que em sua grande maioria mostram-se satisfeitas com a utilizagao da gestao 

tributaria e com os retornos financeiros positivos. Outro fator identificado refere-se ao 

custo x beneficia favoravel a manutengao da polftica de gestao tributaria, que alem 

de tornar a empresa menos vulneravel a fiscalizagao possibilita a obtengao de 

economia tributaria gerando satisfagao dos empresarios. 

4.8 ANALISE CONCLUSIVA 

Na analise conclusiva sera abordado: diagn6stico conclusivo do levantamento 

de informag6es; implantagao do planejamento tributario em pequenas empresas e 

simulag6es simples de planejamento e gestao tributaria. 

4.8.1 Diagn6stico Conclusivo do Levantamento de lnformag6es 

Os dados levantados na pesquisa demonstram e ratificam a viabilidade da 

utilizagao de ferramentas de gestao e planejamento tributario, nao como urn 

departamento ou profissional interno a empresa, mas com o apoio do contador da 

empresa. lsso porque alem de oferecer confiabilidade e seguranga no cumprimento 

das inumeras obrigag6es acess6rias impostas pelos 6rgaos da administragao 

fazendaria, o que permite tranqOilidade do empresario em caso de fiscalizagao, 

possibilitara inumeras opg6es de economia no recolhimento dos tributos. Contudo 
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identificou-se a dificuldade de implanta<_;ao em pequenas empresas em vista de 

inumeras dificuldades, entre as quais se destacam: desconhecimento dos 

beneficios, avalia<_;ao do retorno financeiro como nao vantajoso e a falta de interesse 

por parte dos empresarios. 

Os resultados apurados na pesquisa revelam duas facetas das pequenas 

empresas prestadoras de servi<_;os, que e comum a maioria das empresas 

brasileiras: as que utilizam formas evasivas de economia fiscal e aquelas que 

utilizam formas elisivas. As primeiras representam a realidade de parte das 

· empresas que sustentam a economia formal brasileira: dificuldades financeiras e 

muitas vezes a inviabilidade economica. Em urn cenario de concorremcia, de baixas 

margens de lucros, de alta carga tributaria e informalidade, os empresarios muitas 

vezes se obrigam a usar de mecanismos evasivos a fim de obter economia 

financeira e permitir uma perspectiva melhor de manuten<_;ao no mercado. Entre as 

principais formas de evasao fiscal, sonega<_;ao por assim dizer, a pesquisa revela 

que a nao emissao de notas fiscal, a redu<_;ao na base de calculo dos impostos, 

utiliza<_;ao de notas fiscais "cal<;adas" e faturamento parcial representam os principais 

artificios da evasao fiscal que, em geral, geram prejuizos financeiros e san<_;6es 

legais no Iongo prazo, alem de ocasionar o surgimento de passives tributaries 

intangiveis que quando detectados pelo fisco podem resultar na descontinuidade da 

empresa. 

Por fim destacamos, sob o aspecto positive, as empresas que utilizam formas 

elisivas de economia fiscal, ou seja, utilizam processes de gestao e planejamento 

dentro da legalidade. A identifica<_;ao da viabilidade do planejamento tributario 

demonstra que os profissionais da area contabil sao os principais responsaveis pela 
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orientagao e implantagao visto a proximidade dos mesmos com os pequenos 

empresarios. Para estas empresas a viabilidade e verificada na relagao custo. x 

beneficia, ou seja, o custo de implantagao e menor que os beneficios alcangados. 

Pode-se dizer que os beneficios atingidos nao sao exclusivamente financeiros mas 

sim conjunturais, tendo em vista que possibilitam confianga e seguranga junto as 

unidades de arrecadagao, minimizando riscos de autuagoes fiscais futuras. 

4.8.2 lmplantagao do Planejamento Tributario em Pequenas Empresas 

Os resultados obtidos na pesquisa demonstram que os processos de gestao . . 

sao uteis a qualquer tipo de empresa, inclusive aqueles menores e menos 

estrut1,1rados, contudo constatou-se a dificuldade de implantagao e 

operacionalizagao em pequenas empresas. 

Cientes de que as pequenas empresas em geral sao administradas pelos 

pr6prios s6cios e que estes, muitas vezes, sao centralizadores e atuam nos 

diferentes departamentos ao mesmo tempo, (compram, vendem, pagam e recebem), 

os mecanismos de gestao representam paradigmas e possibilidades abstratas. 

Visto as inumeras atividades desenvolvidas pelos empresarios, a gestao 

financeira e tributaria, tal qual a gestao administrativa, comercial, etc., e deixada em 

segundo plano, e sofrem resistencias pela sua adogao. 

Outro fator preocupante verificado na pesquisa e o pequeno numero de 

escrit6rios de contabilidade que se dispoe a oferecer a seus clientes assessoria para 

o planejamento tributario. 

Como proposto na pesquisa, pretendia-se verificar a viabilidade sob a egide 

do departamento interno e com o auxilio do escrit6rio de contabilidade. A 

implantagao de urn departamento interno e inviavel porque normalmente o fluxo e o 
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volume das atividades da empresa nao justificam a manuten<;ao e o custo financeiro 

para a implanta<;ao. Resta a alternativa da assessoria do contador, que em geral 

acompanha toda a atividade financeira e operacional da empresa e teoricamente 

deveria estar preparado para subsidiar esta na escolha da melhor op<;ao entre varias 

alternativas viaveis, que possibilitasse e aproveitasse a economia tributaria. 

Este quesito da pesquisa tambem permitiu aferir que muitos dos escrit6rios 

oferecem a assessoria tributaria, porem verificou-se que muitos empresarios nao 

estao dispostos a contratar este Hpo de servi<;o, ou porque nao conseguem 

vislumbrar um retorno financeiro, ou desconhecem os beneffcios do planejamento 

tributario, ou ainda porque encontram resist€mcias internas na empresa. 

Portanto, em todos os quesitos da pesquisa que tratam da viabilidade do 

planejamento tributario, os resultados aferidos e pelo diagnostico destes resultados 

em conjunto, verifica-se que e perfeitamente aplicavel as pequenas empresas 

prestadoras de servi<;os. 

4.8.3 Simula<;6es- Hip6teses de Planejamento e Gestao Tributaria 

As assertivas quanta a importancia do planejamento tributario demonstram-se 

exaustivas neste estudo com o intuido de ratificar as opini6es relativas a viabilidade 

e eficacia de processos de gerencia tributaria. 

Hoje inumeras entidades especializadas de consultoria oferecem servi<;os de 

acompanhamento e gestao tributaria as empresas, tendo em vista que a carga 

tributaria representa fatia significativa no bolo dos ganhos auferidos. A preocupa<;ao 

dos empresarios quanta as quest6es tributarias e crescente visto que cada vez mais 

representam fator restritivo e de concorn3ncia. 
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As pequenas empresas e empresas de pequeno porte inumeras vezes 

padecem da falta de gerencia administrativa, comercial, financeira e tributaria 

provocando dificuldades frente a concorrencia imposta pela mercado. Na busca de 

proporcionar mecanismos seguros de economia tributaria, fez neste estudo a 

identificagao dos servigos oferecidos pelos escrit6rios de contabilidade vinculados as 

questoes tributarias. Entre os resultados obtidos verificou-se que mesmos as 

pequenas empresas podem usufruir de acompanhamento especializado de 

profissionais da ar~a tributaria a fim de proporcionar economia financeira e 

seguranga quanto aos passivos tributarios intangiveis. 

A utilizagao de mecanismos simples de planejamento tributario revela que o 

custo de implantagao e menor que os beneficios alcangados. Objetivando ilustrar as 

proposigoes deste trabalho a seguir serao demonstradas situagoes hipoteticas 

bastante simples e acessivel que geram economia financeira de forma segura e 

concreta. As simulagoes a seguir relacionadas sao hipoteticas e meramente 

ilustrativas. 

Simulac;ao - 1: 

Empresa: XYZ Limpeza Ltda 

Atividade: Limpeza e Conservagao 

Regime de tributagao atual: Presumido 

Faturamento dos ultimos 12 meses: R$ 2.014.620,00 

Folha de pagamento com encargos dos ultimos 12 meses: R$ 601.012,69 

Receita bruta mensa! (Junho/07): R$ 152.350,00 

Folha de pagamento de mensa! sem encargos (Junho/07): R$ 35.785,26 
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Quadro 23 - Simula~ao - 1 - Tributa~ao SIMPLES x Presumido - Dados 
--------~----~ 

Simulador do Supe simples 
Presta~ao de Serv i~os III 

~~\I~A) : o~ resu :: os ~~re:se 3-os :on~tituem c:pena: um2 SIM . .J ..P(AC, nao tendo validade legal. 

FJiha d: paga ento ns ul ·mas 12 esa= (inclu'dos : car os): 

Re:ei:3 er tame sal ara s mu dc3 : 

FJiha d: pagamento ens: l pa a :;i ula~ao sEm e ca'g s' : 

So1ente erpres: s e1:1..adrad3; no 3 mo es : ei 9.: 17196) 

Re :ei 3 er a do a anterio Jan: iro a Dezemor ano a t~ ·or : 

Re:ei:3 er ta do a ac mu ada a:a c me: anteri r: 

Fonte: Site Oficial CRC Parana 

I Siuer I 

~ 

Volt.u l 
~----------------------------

Sugest6es de planejamento: analise do regime de tributac;ao - enquadramento 

no SIMPLES Nacional. 

Vista a atividade desenvolvida e o faturamento auferido as possibilidades de 

enquadramento sao: SIMPLES nacional , real e presumido. 

Quanta ao regime de tributac;ao SIMPLES sera adotado o simples nacional 

definido pela lei complementar 123, vista que o SIMPLES instrufdo pela lei 9.317/96 

e vigente ate primeiro de ju lho de 2007. 
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Os calculos apontados foram realizados mediante utilizac;ao do simulador 

disponibilizado na pagina eletr6nica do Conselho Regional de Contabilidade do 

Parana. 

Quadro 24- Simula - o - 1 - Tributa ao SIMPLES x Presumido - Resultado 

Sim lador o Su ersim les 
resta ~ao de Se i ~os In 

Pee:! 3 Jtc 1c: Jltrras :1 rre i!S 

~ IPR 

•clcr jc •clt'3 de Dcg3rrerto ros u JS 12 ase-: :irr Jdo~ :n:Eg fl RS 6 "1.( 1'-59 
F~ a c)a da;. caca n ; ers1m es: cia P~ 1.920. 0 _0. m .$ D40.0JO, 0 

3a:~ :c lruo 
'•'~cr jc. -ec:etd tnr..d par= : rru.ataJ 

' alcr da "cl d4 DCQcrr rto . r simtJa.O): 
. • JE .lt·1~lfi 

Fonte: Site Oficial CRC Parana 

.s 1:2.::5(,)0 

RS 3: . E .~ 

·1 c:a 
ts, o~·) ~.$ ~2 SS.:,:o 
22. 0 ~, P$ 7.8 2.76 

~* :m. :2: .2e +- :~s 
• qJc .a '.'31Jr 

de R$ 340.QJ , 1 :te ~.$ Sk5C. OJ 0 

1:1 Olh !.$17 .~24,95 • s~ 

~JQJ ·i~IJr 

4,30 J P$ 7J I:.,:!O 

2 ,38~ R$ ! ,.:-31,58 

: . 0~ Pl ~ . 57 .:0 
0 · c: . . .,) F$ • .28 

_: , Ot Ps 9 ~s .. o 

R$ 2 1.~0 .s· ~ :s 

A simulac;ao do quadro 24 demonstra que a mudanc;a do regime de 

tributac;ao, adoc;ao ao regime simplificado, nao proporciona economia tributaria, ao 

contrario gera urn custo tributario superior de 2,30% (dais virgula trinta porcento) em 

relac;ao ao faturamento auferido, o que representa cerca de R$ 3.515,70. 



Quadro 25 - Simula~ao - 2 - Tributa~ao SIMPLES x Presumido - Dados 

Simulador do Supersimples 
Presta~ao de Serv i~os III 

A-=. Sc os res tado:; a:J :-se""tado~ c nstitue a =na~ urr a SIMUL.=:.(AC J nao tendo validade legal. 

~o l ada pagomento n s 1Jiti os 12 es;;s i ~cluf:os encargo; : 

~ eceita Bruta en sal para si ula ca : 
Fol ad; pagamento en~al para simulay3 sem e C3r-os}: 

~"". eceita e rut a d anJ an _e ·or (: ane iro a ~ ze bra a no :nteri r : 

eceita Bruta d an acum lad a ate mas a terio : 

I Sim lar I 

Volt.u 

Fonte: Site Oficial CRC parana 

Simula~ao - 2 

Em presa: ABC Conservagao Ltd a 

Atividade: Limpeza e Conservagao 

Regime de tributagao atual: Presumido 

Faturamento dos ultimos 12 meses: R$ 1 .941 .01 0,45 

11 .633.070.37 

I 5.497_54 

Folha de pagamento com encargos dos ultimos 12 meses: R$ 791 .042,92 

Receita bruta mensal (Junho/07) : R$ 144.843,44 

Folha de pagamento de mensal sem encargos (Junho/07): R$ 46.349,90 
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Sugest6es de planejamento: Analise do regime de tributac;ao 

enquadramento no SIMPLES Nacional. 

Quadro 26 - Simula~ao - 2 - Tributa~ao SIMPLES x Presumido - Resultado 

S1mulador do Supersimples 
Presta~ao de Servi~os III 

R$ _.94 .010,45 

Val r .. ~ f I~ a de :la•Jamento ~os ul~trn _ 12 mese, ( t t"'cl~ ·dcs encarc J: R$ 791042.92 

a1: a de" ass ~ao no St.pe 1mples: de $ 1.920. 0 ,01 ate $ 2. _ 0,00 

\Ja Jr C3 receita bruta p3r.3 5Jmu 3~J : 

Val r 113 f I~ d d ar;aament•) pa a sim la ... d : 

;, :lh~i N.3tlonal 

rrJS5 nb"'e a ella 
TO .&lL Sl.~E~SlMPLE~ 

S PP !MPL ' 

0: rlP ..fS- Le1 9.31"/9. 

Fallfa de~ ass :a~ao no 3trrples 

TO~ SIV. LES 

IP l 
SLL 

~ ·JS 

o S I PASE~ 
rr.~s; _Jt'e a ·c a 

TO~ LUCF..J F~E 3Lir·1 

E!a~e c~ alc.llo 
R$ _44 843,~ 

R$ 46 . ~4 ,90 

Aliq t 
11,68~o 

22100o/o 

'fa lor 

~$ 16 J17)1 

R.$ 10 1S5,,98 

R$ 2: 114.69 - lS: 
Aliquo a '.t'alor 

de O$ 7"'C .OOO,J1 ate P$ 840.COC ,OO 

11110 
QhQ•...IOt-3 

-1,80~ 

2,89o/o 

3,00~'0 

0,65i1io 

R$ 16 7162 IS~ 

··.ialo~ 

P.t A :2 .. ~. 

Ft$ 12 9E5,2 

R$ 29 2S6 , 0~ IS~ 

lu :-o p E -ur:u or c fc -nsl .;)r 113 J~- :J1hc3 ~ ~' ju,, r hqu, ;: j 
en re ~ ~~ ::Jrr -: r a mente .:m I ir•~ r .$ 1.20 .C JC.C . 

Fonte: Site Oficial CRC Parana 
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A simulac;ao do quadro 26 demonstra que a mudanc;a do regime de 

tributac;ao, adogao ao regime simplificado, proporciona economia tributaria de 1,51% 

(um virgula cinquenta e um porcento) em relac;ao ao faturamento auferido, o que 

representa cerca de R$ 2.181 ,34. 

A escolha do regime de tributac;ao representa uma das mais simples formas 

de gestao e planejamento tributario, de baixo custo de implantac;ao com resultados 

positivos obtidos ao Iongo do ano. Nos exemplos acima relacionados verificou-se 
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que a ado<;ao ao regime simplificado de pagamentos e contribuig6es (SIMPLES) nao 

e vantajoso na primeira hip6tese e e atrativa na segunda hip6tese. As simulag6es 

referem-se a empresas com atividades identicas e faturamentos mensais similares, 

porem com politicas de gestao pessoal diferenciadas. 

A empresa XYZ Limpeza Ltda terceiriza cerca de 30% (trinta por cento) de 

suas atividades operacionais enquanto a empresa ABC Conservagao Ltda nao 

terceiriza nenhuma de suas atividades. 

Esta dife.rencia<;ao reflete diretamente na opgao do regime de tributagao, 

tendo em vista que a atividade desenvolvida por estas empresas, sob a tutela da lei 

complementar 123, a razao entre a folha de pagamento e o faturamento e fator 

determinante nas aliquotas a serem aplicadas. 

Simula~ao - 3: 

Pessoa flsica 1: Joao da Silva 

Pessoa fisica 2: Maria da Silva 

Atividade: Consult6rio Odontol6gico 

Regime de Tributagao Atual: Pessoas fisicas- Carne Leao (livro caixa) 

Faturamento dos ultimos 12 meses de Joao: R$ 84.000,00 

Faturamento dos ultimos 12 meses de Maria: R$ 66.600.00 

Observa<;ao: Joao e Maria sao dentistas e dividem a mesma sala comercial 

onde atuam como dentistas autonomos em consult6rio proprio. 

Sugest6es de Planejamento: Criagao de uma sociedade (pessoa juridica) 

entre Joao e Maria. 

Os calculos apontados foram realizados mediante utilizagao do programa de 

lmposto de Renda Pessoa Fisica 2007 disponibilizado pela receita federal e atraves 
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do simulador disponibilizado na pagina eletronica do Conselho Regional de 

Contabilidade do Parana. 

Quadro 27- Simula~ao PF x PJ- Tributa~ao Pessoa Fisica 
Joao Maria Total 

Faturamento para PF 48.000,00 30.600,00 78.600,00 
F aturamento para P J 36.000,00 36.000,00 72.000,00 

1 - Livro Caixa 22.863,70 14.202,64 37.066,34 
IAgua 218,64 218,64 437,28 
Luz 540,00 540,00 1.080,00 
Fone 750,24 750,24 1.500,48 
Aluguel 2.160,00 2.160,00 4.320,00 
Material de Limpeza 900,00 900,00 1.800,00 
Anuidade CRO 285,00 285,00 570,00 
ISS 350,00 350,00 700,00 
Taxas 78,00 78,00 156,00 
IPTU 285,00 285,00 570,00 
Domestica 1.440,00 1.440,00 2.880,00 
Servicos de Terceiros 6.600,00 395,00 6.995,00 
Materiais Aplicados 8.344,32 5.827,56 14.171,88 
Outras Dedutrveis 72,50 133,20 205,70 
INSS 840,00 840,00 1.680,00 
Despesas nao Coprovadas 5.415,84 4.707,96 

Saldo Disponivel Antes IR 61.136,30 52.397,36 113.533,66 
Ali quota 27,50% 27,50% 
Parcela a deduzir 5.993.73 5.993.73 
IRPF 10.818,75 8.415,54 19.234,30 
Saldo Uquido 50~ 317,55 43.981,82 94.299,36 

Media Mensa! 4.193,13 3.665,15 
INSS Retido servic;o PJ (11 %) 3.698,40 3.698,40 7.396,80 

··TOTA~DE~II\IIROSto·s:IRRF+ · 
· · · ; >·i.~~~:'t.~t:Jss~~i.IS"s -~·-''ii:H ..• ;:~" ::.\ 

· 15.7ota~Y }'>13'.303;95 29~01'1.1();' 

Fonte: Quadro adaptado Programa DIRPF 200712006 

A simula~ao apresentada nos quadros 27 e 28 demonstram que a cria~ao de 

uma sociedade entre os profissionais autonomos acima identificados e a alternativa 

menos onerosa em questoes tributarias. 0 surgimento de uma empresa tributada 

com base no lucro presumido proporcionaria economia de 5,76°/o (cinco virgula 

setenta e seis por cento) em rela~ao ao valor faturado, o que representaria cerca de 

R$ 8.676,12 ao Iongo do a no. Vale ressaltar que a cria~ao de uma empresa gera 

obriga~oes acess6rias diferentes daquelas observadas pelas pessoas fisicas, 
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portanto deve-se levar em considerac;ao o custo de manter sociedade legalmente 

constituida sob forma de pessoa juridica. 

Quadro 28 - Simula o PF x PJ - Tri 
LUCRO PRESUMIDO 

FATURAMENTO (Joao +Maria) 

Pessoa Juridica 

150.600,00 

Fonte: Quadro adaptado simulador Site Oficial do CRC Parana 

Em se tratando de profissionais liberais a proposic;ao de estrat~gias de 

economia tributaria deve ser cautelosa e bastante discutida antes da implantac;ao. 

Entre os fatores que obrigatoriamente deverao ser analisados destaca-se: volume de 

despesas legalmente dedutiveis a fim de elaborar livro caixa, o faturamento, valor 

pago a previdencia social e perfil dos clientes (pessoas fisicas ou juridicas). 

Alem dos custos de manutenc;ao de uma empresa e da economia tributaria 

deve-se levar a conjuntura atual dos servic;os oferecidos. 

Os dados acima apresentados demonstram que cerca de 50°/o ( cinqOenta por 

cento) dos servic;os oferecidos pelo consult6rio odontol6gico sao a pessoas juridicas, 

portanto passiveis de retenc;ao dos tributos. Cientes de que os profissionais 

contribuem apenas sob o valor de 01 (urn) salario minimo a previdencia social e 

complementam em pianos de previdencia privada as empresas contratantes 

obrigam-se a realizar a retenc;ao relativa ao INSS de 11 o/o ( onze por cento) fazendo 

com que os profissionais mesmo sem interesse contribuam a previdencia oficial. 

Alem da retenc;ao obrigat6ria do INSS as pessoas juridicas deverao recolher sob os 
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valores pagos aos autonomos o percentual de 20% (vinte por cento) onerando a 

contratac;ao de tais profissionais, portanto alem da economia tributtuia alcanc;ada 

pode-se oferecer servic;os a outras empresas sem que os mesmos sejam onerados e 

sem que haja a obrigatoriedade de contribuic;ao a previdencia social. 
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5. CONCLUSAO 

Os varies regimes de tributagao possiveis de serem adotados no Brasil e a 

complexidade da nossa legis!agao tributaria, induzem os empresarios a muitas 

duvidas na hora de atender as exigencias do fisco. Somente por esta razao ja seria 

importante o planejamento tributario: como forma de organizagao para atender as 

exig€mcias e manter a regularidade da empresa mediante os 6rgaos de fiscalizagao. 

Alem dessa possibilidade, a empresa ainda pode vislumbrar atraves do 

planejamento tributario outros beneficios, tais como: economia no recolhimento de 

tributes, seguranga junto aos 6rgaos fiscalizat6rios; flexibilidade para adequar-se a 

mudangas na legislagao; etc. 

0 cenario atual das empresas nao e muito animador visto que a cada dia a 

carga tributaria tern se somado a outros encargos da empresa, consumido boa fatia 

de seu faturamento e ate mesmo inviabilizado a continuidade do seus neg6cios. 0 

planejamento tal qual outras ferramentas gerenciais, tanto em nivel de gestae 

quanta tributaria e imprescindivel para minimizar os impactos que estas ameagas 

alheias a empresa possam ter. 

Pela pesquisa foi possivel diagnosticar varias fatores que podem influenciar 

nas decisoes das empresas e na sua continuidade, entre eles: a capacitagao dos 

profissionais da area contabil em oferecer assessoria na area de planejamento; 

orientagao quanta a adogao de ferramentas de gestae que possibilite a economia 

tributaria; os riscos que o empresario se submete para reduzir a carga tributaria 

pautada apenas na sua convicgao, quando assumem que ja cometeram sonegagao, 

que pode no Iongo prazo inviabilizar a continuidade da empresa pelo surgimento de 

passive tributario intangfvel. A analise do quesito da pesquisa que trata da 



85 

sonegac;ao mostra-se irrelevante em relac;ao ao total das respostas, porem 

preocupante, visto que poderiam buscar outras formas de economia legal, como a 

assessoria de profissionais habilitados para tal. 

Tambem foi possivel constatar que em sua grande maioria os empresarios 

desconhecem os beneficios da gestao tributaria, porem para aqueles que 

implementaram, demonstram satisfac;ao, em vista do custo beneficio vantajoso. 

Como exposto no desenvolvimento do trabalho, o regime de tributac;ao 

SIMPLES, e permitido. conforme a atividade e a faixa de faturamento das empresas. 

Extrapolar as faixas de faturamento resulta na majorac;ao das aliquotas e ate na 

exclusao da empresa do regime de tributac;ao mais benefice. Ha muitos casos de 

empresas que se veem obrigadas a adequar seu faturamento para nao perder os 

beneficios de regimes mais vantajosos de tributac;ao. A "adequac;ao" pode ocorrer de 

duas formas: ou a empresa deixa de vender ou sonega para nao extrapolar os 

limites das faixas de enquadramento. Essa condic;ao e problematica tanto para o 

fisco quanto para os empresarios: para o fisco na condic;ao de reduc;ao na 

arrecadac;ao tributaria; para o empresario porque em qualquer das condic;oes para 

manter-se dentro das faixas legais e prejudicial, ou pelo risco de ser flagrado na 

sonegac;ao ou pela perda de faturamento por deixar de vender. 

Em vista ao referencial te6rico, ao levantamento de dados mediante pesquisa 

explorat6ria e analise conclusivas, verifica-se que e perfeitamente viavel a utilizac;ao 

do planejamento tributario em pequenas e medias empresas prestadoras de servic;os 

visto a relac;ao vantajosa no que se refere ao custo/beneficio quando implantados 

pelos mesmos profissionais responsaveis pela contabilidade da empresa. Ao 
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finalizar este trabalho, destaca-se que o mesmo nao teve a pretensao de esgotar a 

discussao de tema tao relevante pela importancia academica e profissional. 
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7. ANEXOS 
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7.1 ANEXO- 1 -QUESTIONARIO DA PESQUISA 



Trabalho de Conclusao de Curso 

ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DO PLANEJAMENTO TRIBUTARIO PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESA' 
PRESTADORAS DE SERVI<;OS DE CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA 

Perfodo : junho/2007 Organiza<;:ao: UFPR 

1. PERFIL ESCRITORIO I PROFISSIONAL CONTAB!LIDADE- Categoria Profissional 

(_) 1. CONT ADOR 
() 2. TECNJCO EM CONTABILIDADE 

2. PERFIL ESCRITORIO I PROFISSIONAL CONTABILIDADE- Sexo 

() 1. MASCULINO 
0 2. FEMENINO 

3. PERFIL ESCRITORIO I PROFISSIONAL CONTABILIDADE -!dade 

0 1. DE 18 A 30 
() 2. DE 31 A40 
0 3. DE 41 A 50 
0 4. ACIMA DE 50 

4. PERFIL ESCRITORIO I PROFISSIONAL CONTAB!LIDADE- Area de Atuacao 

1. CURITIBA 
2. REGIAO METROPOLITANA 
3. OUTRAS CIDADE PR 
4. OUTROS ESTADOS 

[1000 
Ordene 4 respostas. 

5. PERFIL ESCRITORIO I PROFISSIONAL CONTABILIDADE- Formacao 

0 1. NIVEL MEDIO (TECNICO) 
0 2. GRADUA<;AO 
0 3. ESPECIALISTA 
0 4. MESTRE 



6. PERFIL ESCRITORIO I PROFISSIONAL CONTABILIDADE- Tempo de Registro ro CRC 

() 1. ATE 5 ANOS 
C) 2. DE 5 A 10 ANOS 
() 3. DE 10 A 15 ANOS 
() 4. DE 15 A 20 ANOS 
(J 5. ACIMA DE 20 ANOS 

7-8. Numero de Clientes do Escrit6rio: 

PERFIL ESCRITORIO I PROFISSIONAL CONTABILIDADE-
Numero de Clientes 

PERFIL ESCRITORIO I PROFISSIONAL CONTABILIDADE
Clientes Prestadores Servigos 

L. __ _ 

9. PERFIL ESCRITORIO I PROFISSIONAL CONTABILIDADE- Media Honorario/Ciiente 

c; .1 . ate 200 
(J 2. de 201,00 a 400,00 
:~ 3. de 401,00 a 650,00 

4. de 651,00 a 900,00 
0 5. de 900,00 a 1.200,00 
0 6. acima de 1.200,00 

10. PERFIL ESCRITOR!O I PROFISSIONAL CONTABILIDADE- Criteria Cobranca 
Honorarios 

LJ 1. n. 0 de funcionarios 
: ! 2. faturamento 
! I 3. enquadramento da empresa 
[] 4. outras 
lndique as respostas selecionando uma ou diversas casas 

11. Se 'OUTRAS', qual (is)?: 

12-16. Prestadoras Servi<;os- Atividade desenvolvidas: 

Servigo Profissoes Regulamentadas/lntelectuais 

Servigos de Mao de Obra 

Servigos I nformatica/Processamento de Dados 

Servigos Engenharia 

Outros Servigos 



17-21. Prestadoras Servi~os - Faturamento: 

Ate R$ 120.000,00 

De R$ 120.000,00 ate R$ 240.000,00 

De R$ 240.000,00 ate R$ 360.000,00 

De R$ 360.000,00 ate R$ 480.000,00 

Acima de R$ 480.000,00 

22-26. Prestadoras Servi~os - Numero de empregados: 

Ate 10 Empregados 

De 10 ate 25 Empregados 

De 25 ate 50 Empregados 

De 50 ate 100 Empregados 

Acima de 100 Empregados 

r ~ ~ 

I 
L~" ~ .. 

) 
- ----- .. ----------

27-30. Prestadoras Servicos - Regime de Tributa~ao: 

Regime de Tributagao SIMPLES 

Regime de Tributagao pelo Lucro Real 

Regime de Tributagao pelo Lucro Presumido 

Regime de Tributagao- Outros 

31. Servi~os oferecidos pelo Escrit6rio: 

0 1. ESCRITURACAO CONTABIL 
[J 2. ESCRITURAc;Ao FISCAL 
0 3. DEPART. PESSOAL 
0 4. ANALISE (FIN., ECON.,PATR.) 
rLJ 5. CONSUL TORIA JURIDICA 
[] 6. ASSESSORIA TRIBUTARIA 
0 7. OUTRAS 
lndique as respostas se/ecionando uma ou diversas casas 

32. Se 'OUTRAS', qual?: 

-----~~--------·--------- ----~" 

-------------------------------, 

33. Existem clientes prestadores de servi~os que utilizam Planejamento Tributario? 

0 1. NAO 
'0 2.SIM 



34. Se 'SIM', QUANTAS?: 

35. Quais os motivos apresentados para a NAO utilizac;ao de mecanismos de Gestiio 
Tributaria? 

_! 1. CUSTO FINANCEIRO 
! 2. DESCONHECIMENTO BENEFICIOS 
~] 3. DIFICULDADES IMPLANTA<;AO 
: j 4. RECEIO (FISCO) 
= -~ 5. OUTRAS 
lndique as respostas selecionando uma au diversas c&sas (4 no maximo) 

36. Se 'OUTRAS', qual?: 

37-38. Reflexos da falta de Gestao Tributaria: 

Ja sofreu algum Auto de lnfrac;ao Tributaria? 

Ja sofreu prejuizos financeiros decorrentes da falta de Gestiio 
Tributaria? 

39. Ja cometeu algum tipo de Sonegac;ao Fiscal? 

0 1. NAO 
0 2. SIM 

40. Se 'SIM', qual?: 

SIM NAO 

41. Os empresarios estao cientes dos reflexos ocasionados pela inobservfmcia da 
Legislac;ao Fiscal? 

01. SIM 
0 2. NAO 

42. Se 'NAO', PORQUE?: 

43. 0 escritario faz algum tipo de orientacao a respeito de Gestao Tributawia? 

01. SIM 
.0 2. NAO 



44. Se 'NAO', PORQUE?: 

45. As empresas que adotam Planejamento Tributario obtiveram econornia? 

1. SIM 
2. NAO 

46. 0 custo/beneficio de implanta~ao do P!anejamento Tribu~ario foi vantajoso? 

01. SIM 
I -'~) 2. NAO 

47. Se 'NAO', PORQUE?: 

48. A empresa que adotaram o Planejamento Tributario ficaram menos vulneraveis a 
fiscaliza~ao? 

C· 1. *SIM 
0 2. nNAO 
lr para a questao 49.JUSTIFIQUE SIM seas categcrias marcacfas ccm um "' 
lr para a questao 50.JUSTIFIQUE NAO se as categorias marcadas com um 'o:' 

lr para a questao 51.SA TISFA9AO seas categories marcac1as de urn '"J' ou as naa-respostas 

49. Justificativa para respostas afirmativas! 

50. Justificativa para respostas negativas! 

51. Os empresarios estao satisfeitos com adoG-ao do Planejamento Tributario? 

01. SIM 
0 2. NAO 

52. 0 processo de Gestao e Planejamento Tributario e desenvolvido por: 

0 1. PROPRIO CONTADOR 
0 2. EMPRESA ESPECIALIZADA 
0 3. EM PARCERIA 
Jndique as respostas selecionando uma ou diversas casas 




