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RESUMO 

0 Brasil vern sofrendo nos ultimos anos urn grande aumento da carga tributaria. A 
construc;ao civil que e um dos grandes trunfos para o desenvolvimento do pais nao poderia ser 
diferente. A tributac;ao imposta desacelera este setor. Apesar do esforc;o do Governo nos 
ultimos anos, o pouco crescimento que houve foi devido a facilidade do financiamento 
bancario. 

0 setor da construc;ao civil e muito importante, pois acrescenta empregos, aumenta os 
gastos, enfim, gera riqueza para o pais. Basta observar sua relac;ao com o PIB (produto intemo 
bruto) que chegou a ser 13% na decada de 70. 

Outro fator que torna a construc;ao civil fundamental eo deficit habitacional que e uma 
realidade no Brasil ha muito tempo. 0 conhecimento da importancia da carga tributaria e a 
aplicac;ao do planejamento tributario podem ajudar a reduzir os custos de residencias e, 
consequentemente, diminuir essa pessima marca no pais. Ferramentas indispensaveis neste 
atual ambiente, com a alta concorrencia e principalmente os baixos prec;os das licitac;oes, a 
companhia que tern conhecimento de como gerenciar essa pmie tributaria e aplica a gestao de 
maneira correta obtem bastante vantagem em relac;ao as outras empresas concorrentes. 

As grandes construtoras tem setor de contabilidade proprio e apresentam uma ce1ia 
preocupac;ao com a alta carga tributaria, porem, este setor apresenta sua maior concentrac;ao 
em pequenas empresas e estas nao se preocupam com nenhum tipo de gestao. 

Infelizmente, os empresarios, engenheiros, enfim, empreendedores da construc;ao civil 
nao tem conhecimento de legislac;ao, comprovado atraves de pesquisa, e nao se imp01iam 
muito com tudo isto. 

Posto isto, o setor da constru<;ao civil tem muito ainda a ser explorado neste assunto. 0 
desconhecimento e a falta de interesse sao os principais problemas para alavancar a reduc;ao 
da carga tributaria neste setor. Aqueles que aderirem a essa proposta terao grandes ganhos, 
com redu<;ao dos custos e maximiza<;ao dos lucros. 

Palavras-chave: Carga tributaria, Ttibutos, Planejmnento tributario, Constru<;ao civil. 
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l)INTRODU<;AO 

0 aumento da carga tribut<'tria nos ultimos anos vem tomando mms dificil o 

desempenho da atividade econ6mica e crescendo a resistencia ao tributo, o que toma cada vez 

mais desgastante a rela<;ao fisco contribuinte. De um lado crescem os indices de 

inadimplencia e do outro aumentam a fiscaliza<;ao e as san<;6es aplicaveis aos infratores. 

Ninguem esta questionando a fiscaliza<;ao que deve ser a mais rigida possivel, porem, a carga 

tributaria atingiu tal auge e, pior, o retorno que o govemo oferece e minimo, que toma-se 

inviavel qualquer crescimento da constru<;ao civil e consequentemente de todo o sistema 

produtivo. Uma excelente fenamenta de gestao tributaria chamada planejamento tributario 

surge como uma boa solu<;ao de redu<;ao de custos. 

0 planejamento tributario e, indiscutivelmente, atividade licita. A diferen<;a entre o 

planejamento tributario e a fi·aude fiscal consiste na ilicitude desta. 

Com intuito de usar essa ferramenta essencial nos dias de hoje para qualquer empresa 

e que surge essa proposta de um estudo mais especifico na area de constru<;ao civil. 0 grande 

problema e que os profissionais, em sua maioria, nao compreendem a legisla<;ao tributaria e 

nao se preocupam em considerar no planejamento da obra a parte tributaria, sem considerar a 

possibilidade de redu<;ao de custo e conseqiiente majora<;ao dos seus lucros. 

Verifica-se que os investimentos no setor da constru<;ao civil produzem resultados 

eficientes e se espalham pelos demais setores que sao fomecedores de insumos ou 

compradores dos produtos. A industria da constru<;ao produz infra-estrutura econ6mica por 

meio de instala<;ao de portos, fenovias, rodovias, iniga<;ao, energia e comunica<;ao. Por 

conseguinte o desempenho do setor facilita o desempenho de uma grande variedade de outras 

atividades econ6micas. Sistemas de transporte e comunica<;ao adequadamente aparelhados 

sao essenciais para uma eficiente operacionalidade do mercado, pela amplia<;ao de 

consumidores, maiores facilidades comerciais, integra<;ao entre regi6es, difusao de novas 

tecnologias, sem mencionar seu peso na forma<;ao do custo da produ<;ao. 

A industria da constru<;ao civil esta distribuida em todo o territ6rio nacional. De 

acordo com a Pesquisa Anual da Industria da Constru<;ao (PAIC) de 2006 sao cerca de 

130.000 empresas de constru<;ao civil, sendo sua maioria micro e pequenas empresas. 

Segundo estudo da Funda<;ao Getulio Vargas - Macrossetor da constru<;ao civil 2006 - a cada 

mil reais aplicados na produ<;ao do setor 23,11 empregos diretos sao criados e a cada mil 

empregos diretos gerados sao criados 537,43 postos de trabalho indiretamente e adiciona-se, 

ainda, 517,52 como outros empregos na economia. Tambem, apresenta elevado impacto nos 
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tributos. Para cada R$1 ,00 gasto na produc;ao setorial, outros R$0,23 retomam aos cofi·es 

publicos na forma de tributos considerando-se os efeitos diretos, indiretos e induzidos 

segundo FGV - Macrossetor da Construc;ao Civil. 

Pmianto, fica essa nova proposta de estudo a todos os profissionais desse nicho. Com 

ce1ieza, aqueles que ingressarem no planejamento tributario terao grande poder de barganha 

com seus fomecedores e poderao oferecer propostas mais interessantes a seus clientes. 

l.l)DEFINI(:AO DO PROBLEMA 

A area em que se situa o problema e o da construc;ao civil. 0 custo da obra de 

engenharia e muito alto no Brasil. 0 desperdicio e o grande custo referente aos tributos e aos 

encargos existentes sao bastante elevados. 

0 desconhecimento por parte de empresarios, engenheiros, enfim profissionais do 

ramo, e, tambem, a falta de urn estudo detalhado sobre este tema leva a uma dificuldade 

enonne por parte dos gestores de obras de construc;ao civil. A tentativa de sonegac;ao fiscal 

por parte de muitos acaba por tomar a obra ainda mais cara. 

L2)..1USTIFICATIV A 

0 setor da construc;ao civil esta muito conconido. As gt·andes empresas disputam 

acirradamente as licitac;oes colocadas pelo govemo e o mercado privado. Qualquer pequena 

reduc;ao nos custos da construc;ao e primordial para o sucesso e, portanto, o conhecimento da 

carga tributaria e importantissimo para esse fim. 

l.3)0BJETIVOS 

1 ,3.l)GERAL 

0 objetivo do presente trabalho e comprovar 0 desconhecimento por pmie dos 

profissionais do ramo da construc;ao civil e o quanto e importante o conhecimento da carga 

tributaria e do planejamento tributario. 

1.3.2)0BJETIVOS ESPECIFICOS 

Com esse trabalho pretende-se: 

" Demonstrar a importancia da construc;ao civil no ambito nacional. 
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• Provar a falta de conhecimento da legisla<;:ao, da carga tributaria e de uma ferramenta 

impmiantfssima chamada planejamento tributario pelos profissionais dos ramo da constru<;:ao 

civil. 

• Procurar conscientizar a importfmcia do conhecimento da carga tributaria principalmente 

sendo esta tao elevada no Brasil e por conseguinte, tambem, na constru<;:ao civil. 

L4)DELIMIT AC::AO DO ESTUDO 

A pesquisa teve como objeto empresarios, engenheiros e profissionais do ramo. 

Pocurou-se provar o desconhecimento por parte destes sobre a carga tributaria e o 

planejamento tributario na constru<;:ao civil. 

l.S)METODOLOGIA DE PESQUISA 

A pesquisa subdividiu-se em duas. A pnmeua pmie foi efetuada atraves de 

empresarios da constru<;:ao civil e a segunda com engenheiros civis. Cada uma foi utilizado 

questiomirio proprio. As duas basearam-se em pesquisa de campo, pon~m, houve auxilio na 

segunda pmie atraves de mala direta via e-mail. Os respectivos questionarios constam em 

anexo. 

0 prop6sito desta pesquisa foi demonstrar o desconhecimento e a indiferen<;:a tanto por 

parte de engenheiros como por empresarios deste setor a respeito da carga tributaria, do 

planejamento tributario eo quanto poderia esta ferramenta ser util. 0 questionario encontra-se 

no apendice. 

1.5.1)TECNICAS APLICADAS 

Algumas tecnicas foram aplicadas. Pode-se destacar: 

• Tecnicas de documenta<;:ao direta e indireta. 

• Entrevistas informais 

2)REFERENCIAL TEORICO 

2.1)A IMPORTANCIA DA CONSTRUC::AO CIVIL NO BRASIL 

2.1.1)CONSTRU<";AO CIVIL 

Primeiramente considera-se empresa de constru<;:ao civil aquela que desenvolve, 

conjunta ou isoladamente, qualquer das seguintes atividades: 
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'" constrw;ao, demoli<;ao, reforma ou reparo de edifica<;oes; 

• constru<;ao e reparo de estradas de feno e de rodagem, inclusive os trabalhos concernentes 

as estruturas inferiores e supetiores de estradas; 

'" constru<;ao e reparo de pontes, viadutos, logradouros publicos e outras obras de urbanismo; 

• constru<;ao de sistema de abastecimento de agua e de saneamento; 

• execu<;ao de terraplenagem e de pavimenta<;ao em geral e de obra hidraulica, maritima ou 

fluvial; 

'" cxecw:;ao de obra eletrica, hidreletrica e termoeletrica; 

" execu<;iio, no respectivo canteiro, de obra de montagem e constru<;ao de estruturas em 

geral. 

Toma-se impmiante, tambem, definir obra de constru<;ao civil como o servtyo 

auxiliar necessaria a sua execu<;ao, quando efetuado no local da obra, tal como ode alvenaria, 

pintura, marcenaria, carpintaria, senalharia, instala<;oes eletticas e hidraulicas. 

0 SINAPI (sistema nacional de pesquisa de custos e indices da constru<;ao civil) foi 

criado e implantado em 1969 pelo BNH- Banco Nacional da Habita<;ao, tendo como objetivo 

a produ<;:ao de inforn1a<;oes de custos e indices, de forma sistematizada e com abrang€mcia 

nacional. Desde a implanta<;:ao, o IBGE e responsavel pela coleta de pre<;:os e salarios. Os 

resultados sao produzidos pelo IBGE atraves da COINP- Coordena<;ao de indices de Pre<;os 

(OPE - Diretoria de Pesquisas). Esta pesquisa realizada em 2007 utilizou como base o ano de 

1998. 
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Varia<;6es Percentuais 
Areas Geognificas Custos Medios (R$/m2) N t'm1eros Indices (Dez/9 8 = 1 00) 

Men sal NoAno 12 Meses 

Brasil 578,40 204,49 0,62 1,30 5,51 

Regiao Norte 563,89 196,08 0,14 1,44 6,18 

Rondonia 522,17 198,20 0,19 3,19 7,36 

Acre 553,79 203,23 0,49 1,05 8.40 

Amazonas 592,70 188,48 0,08 0,96 5,61 

·Roraima 689,22 206,33 0,04 0,63 4,27 

Para 546,86 195,30 0,09 1,04 5,99 

A mapa 568,15 209,02 0,31 Ll5 9,16 

Tocantins 583,90 203,31 0.24 2,25 4.85 

Regiao Nordeste 541 '19 211,44 1,11 2,17 6,79 

Maranhao 553,24 213,46 0,26 2,94 6,55 

Piaui 501,37 218,63 0,68 4,15 8,94 

Ceara 517,22 204,52 0,67 1,66 7,01 

Rio Grande do Norte 517,99 205,19 0,39 1' 12 5,27 

Paraiba 514,12 208,44 0.17 0,98 6,72 

Pernambuco 531,57 218,20 0,11 0,82 5,56 

Alagoas 573,36 202,32 0,20 0,93 6,62 

Sergipe 510,42 222,40 0.61 1,30 8,42 

Bahia 574.93 212,67 2,84 3,48 7,13 

Rcgiao Sudeste 615,89 205,40 0,62 1,08 5,28 

Minas Gerais 553,49 .223,13 0,31 0,84 5,14 

Espirito Santo 503,76 223,91 0,22 0,63 5,92 
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Varia<;oes Percentuais 
Areas Geognificas Custos Medios (R$/m2) Numeros indices (Dez/9 8 = 100) 

Mensa1 NoAno 12 Meses 

Rio de Janeiro 656,76 211,28 2,85 3,16 8,53 

Sao Paulo 640,06 197,45 0,18 0,67 4,46 

Regiao Sul 571,55 193,73 0,26 0,64 3,85 

Parana 576,51 195,45 0,27 0,40 3,26 

Santa Catarina 557,60 189,08 0,27 0,61 3,66 

Rio Grande do Sui 575,08 194,83 0,23 0,89 4,56 

Regiao Centro-Oeste 547,30 208,13 0,26 0,81 5,18 

Mato Grosso do Sui 547,32 202,61 0,39 0,92 4,03 

Mato Grosso 540,25 212,85 0,24 0,70 6,12 

Goias 535,59 209,76 0,27 0,98 5,46 

Distrito Federal 598,28 201,59 0,08 0,45 3,94 

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordena<;ao de Indices de Pre<;os, Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Indices da Constru<;ao Civil. Pesquisa realizada em 2007 tendo como base o ano de 1998. 

2.1.2) CRESCIMENTO DA CONSTRU<;:AO CIVIL 

A oferta e a demanda de imoveis estao se ampliando a ponto de especialistas ja 

talarem em urn grande crescimento da constru<;ao civile no melhor momento do setor desde o 

Plano Real, referindo-se aos recursos destinados a atender as faixas da popula<;ao de mais 

baixa renda. Os investimentos provem de varias fontes. 0 presidente da Camara Brasileira da 

fndttstria da Constru<;ao (CBTC), Paulo Safady Simao, calcula que R$ 40 bilhoes foram 

injetados na constru<;ao civil em 2006. Cerca de R$ 9 bilhoes vieram do Sistema Brasileiro de 

Poupan<;a e Emprestimo (SBPE), ou seja, das cademetas de poupan<;a; R$ 5 bilhoes 

conespondem a financiamento proprio das construtoras; e R$ 26 bilhoes sao recursos clas 

pessoas que constroem por conta propria. A esse montante acrescenta-se os recursos do Fundo 

de Garantia do Tempo de Servi<;o (FGTS), administrados pela Caixa Econ6mica Federal. 
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Maior agente do credito imobiliario, a Caixa disponibilizou mais de R$ 9 bilhoes do FGTS, 

em 2006, o dobro dos R$ 4,5 bilhoes aplicados em 2005. A constru<;ao civil responde a oferta 

de credito. Excluida a autoconstru<;ao, sobre a qual OS dados nao sao precisos, o numero de 

unidades financiadas atingiu 393,7 mil, em 2005, saltando para 421,083 mil nos primeiros 

nove meses deste ano. Mantido o ritmo no ultimo trimestre, o numero de financiamentos de 

2006 ficara proximo do recorde hist6rico de 1980, quando 627 mil unidades foram 

financiadas pelo SBPE e pela Caixa. Alem disso, a atividade da constru<;ao civil come<;a a se 

desconcentrar. 

A Caixa aumentou de 1,936 mil para 4,592 mil, em dez anos, o numero de municipios 

onde realiza opera<;oes de credito imobiliario. 0 ritmo de crescimento do volume de 

emprestimos imobiliarios no interior e tres vezes superior ao registrado nas capitais, segundo 

a Caixa. 0 Secovi, de Sao Paulo, registrou aumento de 21 ,8% nas vendas, entre 2005 e 2006, 

um ritmo s6 inferior ao de 1994, no auge do Plano Real. 0 govemo tem buscado colaborar 

com o segmento. No plano microecon6mico, reduziu a carga tributaria sobre materiais de 

constru<;ao e o Imposto de Renda na compra e venda de im6veis. Ao mesmo tempo, fortaleceu 

a seguran<;a juridica dos contratos. No plano macroecon6mico, ha estimulo aos investimentos 

imobiliarios, os quais nao podem depender apenas da ofetia de credito e de moradias. 

Dcsestimulado ate a decada passada pela elevada infla<;ao, desemprego e juros estratosfericos, 

o consumidor volta a encontrar, agora, ofertas compativeis corn a sua renda. Cresce, por 

exemplo, a oferta de im6veis com valor entre R$ 40 mil e R$ 100 mil, segundo a CBIC. 

Familias com renda de ate cinco salarios rninimos (R$ 1,875 mil mensais) tem rnais acesso a 

moradia: 76% das opera<;oes do FGTS concentram-se nessa faixa, onde estao 93% do deficit 

de casas. Os indicadores brasileiros do rnercado imobiliario, apesar de significativos, ainda 

sao modestos. Na rela<;ao entre o volume de creditos da economia e o Produto Interno Bruto 

(PIB), segundo a revista Cenarios de autoria do Sinduscon DF, o credito especitlco do 

segmento imobiliario e hoje da ordem de 46%, na Espanha; de 65%, nos Estados Unidos; e de 

73%, na Gra-Bretanha. No Brasil, lirnita-se a menos de 6,5%, isto e 2% do PIB, e s6 podera 

aumentar com maior queda dos juros e o aurnento do emprego e da renda. 

2.l.3)DEFICIT HABITACIONAL E A RELA<;AO COM A CONSTRU<;AO 

CIVIL 

0 deficit habitacional e a medida das carencias de rnoradia de uma detenninada 

sociedade. Essas carencias nao se referem exclusivamente a quantidade de moradias que 

faltam para abrigar as pessoas, mas tambem as condi<;oes das moradias existentes. 0 deficit 
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pode, tambem, ser entendido como o crescimento da demanda por habita<;oes combinado com 

uma amplia<;ao insuficiente das alternativas de moradia, o que se expressa de maneira distinta 

para as diferentes camadas da sociedade. 

Dessa fonna, o conceito de deficit habitacional compreende duas dimensoes do 

problema: a inadequa<;ao ( estrutural ou urbanistica) e a coabita<;ao. 

· Inadequa<;ao: e composta pelos domicilios improvisados, pelas moradias nisticas, pelas 

moradias em favelas e pelos corti<;os. 

· Coabita<;ao: corresponde a medida indireta de adensamento domiciliar, a qual se refere ao 

numero de casas em que havia mais de uma familia habitando. 

Em recente estudo elaborado pela Funda<;ao Getulio Vargas a carencia de moradias no 

Brasil atingiu 7,832 milhoes de domicilios, o que representou um deficit relativo de 14,7%. 0 

problema habitacional assume dimensao mais critica em alguns estados. Em tennos absolutos, 

os maiores deficits estao em Sao Paulo, Rio, Bahia e Para, nessa ordem. Apenas no Estado de 

Sao Paulo mais de 1,5 milhoes de familias coabitavam ou moravam em condi<;oes 

inadequadas. Em tennos relativos, ou seja, considerando a rela<;ao entre a falta de moradias e 

o numero de domicilios de cada estado, percebe-se que os piores resultados estiio no 

Maranhao, Para, Amazonas e Piaui. 

A amilise do deficit de acordo com seus componentes indica onde estao as maiores 

dificuldades. Na media do Pais, o principal componente do deficit foi a coabita<;ao familiar, 

que respondeu por quase 55% da carencia total de moradias, ou 4,302 milhoes de domicilios. 

Dentro da componente inadequa<;ao, os domicilios nisticos, onde estao incluidas as favelas, 

representam o maior problema habitacional: 3,3 milhoes. 

A Caixa Economica Federal e o principal instrumento do Governo para reduzir esse 

deficit e trabalha com recursos do Fundo de Garantia, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e 

do Sistema Brasileiro de Poupan<;a e Emprestimo. Atualmente a menor taxa de juros (6%a.a) 

pertence a essa institui<;ao e atinge a classe mais baixa com renda familiar ate R$1.875,00 e 

valor venal do im6vel de R$72.000,00. 

Torna-se, portanto, fundamental a iniciativa do governo federal em beneficiar este 

setor da constru<;ao civil, pois moradia e algo imprescindivel a cidadania de qualquer pais. 

2.1.4)CONSTRU(:AO CIVILE 0 PIB 

A divulga<;ao, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), do Produto 

Interno Bruto (PIB) com uma nova metodologia amplamente destacada pela imprensa, revela 

que o pais cresceu mais nos ultimos anos. Segundo fontes do proprio IBGE, a expansao da 
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economia em 2004, que na metodologia do PIB anterior apontava um incremento de 4,9%, 

com a nova estrutura passou para 5,7%. Ja em 2005 o crescimento observado foi de 2,9% 

contra 2,3% clivulgado anteriormente e, em 2006, 3,7% contra 2,9%. A nova estimativa ainda 

revelou uma economia 10,9% maior, ou seja, de acordo com a nova serie, o PIB do pais 

atingiu, pela primeira vez, US$ 1 trilhao. As novas infonna<;oes revelam que a economia 

brasileira estava crescendo mais do que se imaginava, contudo, o pais ainda continua 

crescendo pouco e abaixo da media mundial. Alem disso, o Brasil ainda manteve a I 0" 

coloca9ao entre os PIBs das maiores economias mundiais. 

A mudan<;a na base de dados, com a incorpora<;ao das Pesquisas Anuais da Industria, 

Servi<;:os, Comercio e da Constru<;ao, fazem parte das altera<;oes ocorridas no PIB. Tambem 

foram incorporadas informa<;oes da Receita Federal sobre as pessoas juridicas e a Pesquisa de 

Or9amentos Familiares de 2003. Deve-se ressaltar que as novas Contas Nacionais se 

modemizaram, agregando mais qualidade e detalhamento. Ganha, com isso, o pais, que 

consegue apropriar com maior precisao os dados sobre a sua economia. 

Dentro do novo PIB um dado chamou muita aten<;ao e merece ser comentado. Trata-se 

cla redu<;ao da pmiicipa<;ao da constru<;ao civil na atividade econ6mica. Importante e 

estrategico para o desenvolvimento do pais, este setor teve sua representa<;ao dentro do PIB 

alterada de 7,28% em 2004 para 5,1% atualmente. Em termos monet<irios tambem houve uma 

redu<;:ao no PIB do setor, passando de R$115 bilhoes em 2004 para R$84,9 bilhoes 

atualmente. Desta fonna, os novos numeros revelam, com maior precisao, o impacto das 

dificuldades vivenciadas pela constru<;ao. 

0 que se deve deixar bem claro e que estes novos dados nao significam que a 

constru<;ao deixou de ser ou e menos impmiante. Ela sempre foi, e sera relevante e estrategica 

para o desenvolvimento de qualquer economia, principalmente as emergenciais. 0 proprio 

nttmero de pessoas ocupadas no setor, mais de 5,6 milhoes em todo o Brasil, de acordo com 

OS ultimos dados tambem divulgados pelo IBGE, ajuda a confirmar esta afirma<;ao. Ele e 0 

responsavel pelas bases fisicas de qualquer crescimento, leia-se: infra-estrutura. 0 que deve se 

considerar e que a constru9ao pode sim, e deve contribuir muito mais para o desenvolvimento. 

Isso significa que ela deve ser mais movimentada para poder exercer, na sua plenitude, a 

potencialidade de suas atividades. Neste contexto, deve-se destacar a importancia do 

Programa de Acelera<;ao do Crescimento (PAC) que preve investimentos de R$503,9 bilhoes 

de 2007 a 2010 em logistica, energia, saneamento, habita<;ao e outros sociais e que, 

certamente, ajudarao a movimentar o segmento construtor, que desempenha um singular papel 

socioeconomico. 
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0 setor da constru<;ao civil tem sido historicamente um dos mais impmiantes da 

economia nacional, pois, segundo o IBGE, chegou a representar 13% do PIB na decada de 

setenta. Grande empregador de mao-de-obra, elevada participa<;ao na forma<;ao bruta de 

capital fixo e na gera<;ao do Produto Interno Bruto sao caracteristicas do setor. Portanto, a 

melhor altemativa para transfonnar a condi<;ao economica e social no Brasil e investir em 

constrw.;:ao civil, em razao da sua interface com os diversos setores da economia nacional. 

lnvestimentos no setor, resultarao em aumento do PIB, de emprego e de novos investimentos. 

Alem disso, responde rapidamente a estimulos como investimentos publicos. Dessa fonna, o 

governo consegue acelerar o crescimento, diminuindo o deficit habitacional e criando novos 

postos de trabalho para os brasileiros com baixa qualifica<;ao profissional. 

2.2)CARGA TRIBUTARIA 

2.2.l)CARGA TRIBUT ARIA NO BRASIL 

A carga tributaria no Brasil sobre o PIB chegou a 38,80% em 2006, o que representa 

um crescimento de 0,98 ponto percentual em rela<;ao a 2005, quando alcan<;ou 37,82%, 

segundo proje<;oes do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributario ). Os dados sao 

baseados no PIB brasileiro que cresceu 2,9% em 2006. A carga tributaria e calculada 

excluindo-se as exporta<;5es que sao desoneradas de tributos em sua grande maioria. 0 

mercado interno brasileiro acaba por assumir praticamente todo esse onus tributario. Em 

valores, o total da anecada<;ao tributaria, nos tres niveis (federal, estadual e municipal), 

passou de R$ 732,87 bilh5es para R$ 815,07 bilhoes, de 2005 para 2006, crescimento nominal 

de R$ 82,2 bilh5es. Os tributos que tiveram as maiores anecada<;oes foram o ICMS, o 

Imposto de Renda, referentes ao INSS e a COFINS. 

Segundo proje<;ao do instituto, cada brasileiro pagou de tributos em media R$ 

4.434,68 em 2006, ou seja, R$ 447,23 a mais que em 2005. Em rela<;ao ao PIB, os tributos 

federais representaram 27,12%, os estaduais 10,08% e os municipais, 1,6%. Do total da 

arrecada<;ao, os federais sao responsaveis por 69,91%, os estaduais 25,97% e, os municipais 

4,12%. 

0 excesso de tributa<;ao retira o poder de compra dos salarios ao mesmo tempo em que 

aumenta o pre<;o final das mercadmias e servi<;os, retraindo o consumo, afastando 

investimentos produtivos e dificultando a gera<;ao de empregos fmmais. 
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0 futuro da constrw;ao civil depende praticamente das medidas que o govemo ira 

tomar no presente. 0 brasileiro, principalmente de classe mais pobre, encm·a a casa propria 

como um grande sonho a ser realizado e dando a estes maiores condic;5es de crescimento 

economico torna o setor da construc;ao civil mais fmie. A reduc;ao da carga tributaria seria um 

grande incentivo para uma explosao de vendas neste setor. E claro, que a carga ttibutaria tem 

que ser reduzida de maneira geral, porem, seria um grande comec;o reduzindo os custos desta 

area. 

0 aumento da tributac;ao vem tomando ainda mais problematica a carga tributaria 

neste setor. No quadro que segue pode-se notar esse aumento. 

ARRECADA<;AO DE TRIBUTOS EM BILHOES 

TRIBUTOS 2004 2005 2006 

II 9,20 9,09 10,03 

IPI 22,82 26,37 28,16 

IR 102,80 124,56 137,24 

IOF 5,25 6,11 6,78 

ITR 0,29 0,32 0,35 

CPMF 26,43 29,25 32,08 

CO FINS 76,61 87,85 92,24 

CIDE 7,67 7,69 7,82 

~UNDAF 0,30 0,31 0,35 

34,75 26,18 32,45 OUTRAS RECEIT AS 

TOTAL DA RECEIT A FEDERAL 325,09 366,27 399,79 

INSS 101,13 115,96 133,02 

TOTAL RECEITA + INSS 426,21 482,22 532,81 

FGTS 28,10 32,20 36,98 

TOTAL TRIBUTOS FEDERAlS 454,31 514,42 569,78 

ICMS 138,26 154,87 171,45 

PREVIDENCIAS ESTADUAIS 12,50 14,73 19,20 

OUTROS TRIB EST ADUAIS 15,38 18,27 21,04 

TOTAL TRIBUTOS EST ADUAIS 166,15 187,87 211,69 

TRIBUTOS MUNICIPAlS 26,92 27,55 30,29 

PREVIDENCIAS MUNICIPAlS 2,77 3,02 3,30 

TOTAL TRIBUTOS MUNICIPAlS 29,70 30,57 33,59 

TOTAL 650,15 732,87 815,07 
Fonte: Dtreito Tnbutano Joao Marcelo Rocha 
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2.2.2)CARGA TRIBUT ARIANA CONSTRU(:AO CIVIL 

E urn rnilagre a sobrevivencia das empresas brasileiras diante de inumeras leis 

complementares, leis ordinarias, medidas provis6rias, emendas a Constituic;:ao e decretos-lei. 

0 emaranhado soma, atualmente, cerca de 3,5 milh5es de normas, entre declara<;5es, 

instruc;:oes e pmiarias. E humanamente impossivel entender e atender a todas. Sem falar da 

questao da inseguranc;:a juridica, provocada pelas incoerencias rnantidas em muitos desses 

dispositivos legais. Sao graves as conseqiiencias desse entrave para o setor produtivo. As 

grandcs empresas conseguern montar estruturas capazes de acompanhar todos esses 

normativos. As pequenas e medias, no entanto, ficam a merce dos seus pequenos escrit6rios 

de contabilidade, que acompanham apenas as regras basicas. Ern meio a essa parafemalia de 

leis, o setor produtivo e o povo brasileiro acabam pagando a pesada conta da burocracia no 

pais, que, ao inves de diminuir, s6 vern aumentando e se transfonnado em um dos principais 

freios ao crescimento da economia nacional. E preciso desonerar a produ<;ao, corn a redu<;ao 

de impastos e encargos. A atual politica tributaria e injusta para a produ<;ao. A alta carga dos 

tributos e um dos fatores que levam as empresas do setor da Construc;:ao Civil a atuarem na 

infom1alidade, prejudicando a competitividade do setor, ja que as fonnais cumprem corn suas 

obrigac;:oes fiscais tributarias e sao as responsaveis pela arrecada<;ao de tributos de todo o 

setor. 0 pior e que nao ha estimulo para que o ernpreendedor infonnal do setor passe para a 

t(mnalidade. Das 289.796 ernpresas do setor ern 2003, segundo estudo da Funda<;ao Getulio 

Vargas (FGV), 59% erarn infonnais (170.803) e 41% (118.993) fonnais. 0 segrnento fonnal 

respondia por 36,8% do valor agregado da constru<;ao, mas era responsavel por 63,2% da 

arrecada<;ao dos tributos do setor. E preciso fazer algo para disciplinar tudo isso. 0 

desenvolvirnento sustentavel s6 e obtido por meio do segrnento fmmal e a infmmalidade 

acaba com a competitividade. Mas nao e s6 isso: a infonnalidade tarnbem afeta a qualidade da 

constru<;ao civil. Urge a necessidade de uma refonna fiscal e tributaria que garanta um 

modelo de anecada<;ao de irnpostos rnais simples e justo, capaz de ampliar o universo de 

contribuintes e reduzir a carga tributaria e a informalidade. A soluc;:ao seria a aprovac;:ao de 

reformas estruturais indispensaveis ao desenvolvirnento sustentavel do pais e indispensaveis 

para garantir o crescimento sustentado da economia ern nivel adequado as necessidades do 

Brasil. 

0 setor da constru<;ao civil segundo o Sinduscon/DF e responsavel pela segunda maior 

mTecadac;:ao do pais ern tennos de tributos, f1cando atras apenas do comercio. Segundo essa 

mesma referencia no ano de 2000, a carga tributaria da construc;:ao civil era de 23,8%. A 
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porcentagem cresceu para 26%, em 2001, e 27,6%, em 2002 e nao parou mais de crescer 

ultrapassando 30% no final do ano de 2006. No entanto, a carga tributaria pesa ainda mais 

sobre as empresas fom1ais, ja que os dados tambem levam em conta segmentos informais, de 

autoconstru<;ao. A maioria dos impostos pagos pelo setor e direcionado para o ICMS, cerca de 

42,6%. Outros impostos sobre a produ<;ao, como PIS e Co fins, representaram 21,6% dos 

tributos pagos no mesmo ano. Outro grupo impmiante e formado por encargos sociais 

incidentes sobre a mao-de-obra. Contribui<;oes a Previdencia e FGTS pmiiciparam em 12% do 

total pago pela constru<;ao. Com a movimenta<;ao que gera esse setor, tomam-se necessarias 

medidas para cmre<;ao desse problema. 

Abaixo pode-se constatar o estudo divulgado pelo Sinduscon/DF citado acima. Esse 

estudo devido a sua importancia tambem foi destacado pelo Sinduscon/SP. Nota-se, potianto, 

a impmiancia da tributa<;ao nos custos da obra e como um planejamento bem definido focado 

em sua redu<;ao pode ser benefica para qualquer empreendimento neste setor. 

CARGA TRIBUTARIA TOTAL DA CONSTRU<;AO CIVIL 

Valor do lmposto Participa~ao do lmposto Carga sobre o VA I 
no total page pelo setor do setor I 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

I_!(::_MS 8.746.361 9.770.508 11.222.542 41,41% 41,37% 42,57% 9,84% 10,76% 11,76% 

I PI/ISS 3.094.118 3.355.020 3.625.032 14,65% 14,20% 13,75% 3,48% 3,70% 3,80% 

Imp. lmportaGao 407.639 437.546 400.557 1,93% 1,85% 1,52% 0,46% 0,48% 0,42% 

Outros especificos 90.364 91.157 96.235 0,43% 0,39% 0,37% 0,10% 0,10% 0,10% 
Outros imp. s/ 
produgao 4.925.871 5.503.495 5.687.730 23,32% 23,30% 21,57% 5,54% 6,06% 5,96% 

IPTU 39.911 44.560 44.843 0,19% 0,19% 0,17% 0,04% 0,05% 0,05% 

IPVA 93.598 106.035 121.607 0,44% 0,45% 0,46% 0,11% 0,12% 0,13% 

CPMF 435.272 504.026 567.543 2,06% 2,15% 2,15% 0,49% 0,56% 0,59% 

~;dOod' e CGTS 2.575.214 2. 758.412 3.174.563 12,19% 12,04% 12,04% 2,90% 3.04% 3,33% 

J 535.625 800.701 1.080.268 2,54% 3,39% 4,10% 0,60% 0,88% 1,13% 

I CSL.L 175.510 247.442 342.915 0,83% 1,05% 1,30% 0,20% 0,27% 0,36% 

hotal 21.119.484 23.618.902 26.363.835 100,00% 100,00% 100,00% 23,75% 26,01% 27,62% 

f ante: http://www. sindusconsp. corn. br/ downloads/ Carga%20tributaria%2 Ona %2 Oconstrw;ao %2 Ov 1. pdf 

0 govemo, ap6s muitas criticas, lan<;ou recentemente o PAC (Programa de Acelera<;ao 

do Crescimento) que visa reduzir a carga tributaria e aumentar o crescimento economico. Essa 

desonerayao por setor estimulara areas importantes da economia real. Um dos setores 

beneficiados e o da constru<;ao civil. Nesta nova proposta o govemo suspende a cobran<;a de 

Pis/Cofins na aquisi<;ao de insumos e servi<;os vinculados a novos projetos de infra-estrutura 

para os setores de portos, transpmies, energia e saneamento basico. Tambem, reduz de 5% 

para zero na aliquota do IPI incidente sobre perfis de a<;o. 
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Sobre o PAC, Paulo Safady Simao, presidente da Camara Brasileira da Industria de 

Constrw;ao Civil (CBIC) em entrevista a revista Cenarios de publicac,;ao do 

SINDUSCON/DF, retrata que o programa ataca de frente os graves problemas de infra

estrutura do pais, ou seja, saneamento basico, de energia, de ampliac,;ao e melhoria de pmios e 

aeroportos, de transportes nos seus diversos modais, etc. 0 setor imobiliario foi alvo de 

mudanc,;as profundas nesse govemo, que, em conjunto com a iniciativa privada, estabeleceu 

novas regras para aquisic,;ao da casa propria, deu nova dinamica ao mercado e seguranc,;a 

juridica para os consumidores. A partir de agora, esse segmento tao importante nas economias 

mais desenvolvidas pode contribuir, de forma positiva, para o crescimento sustentavel do pais. 

A habitac,;ao de interesse social, no entanto, ainda nao mereceu a devida atenc,;ao nos 

programas de govemo. 

0 PAC representa o reconhecimento da competencia e excelencia da iniciativa privada 

do pais, com destaque para o setor da construc,;ao civil e de infra-estrutura, assim como a 

necessidade de se poder contar com a pmiicipac,;ao dos empresarios no projeto de 

desenvolvimento nacional. No estagio atual, o estado brasileiro nao apresenta as minimas 

conclic,;oes de enfrentar, sozinho, os desat1os do crescimento economico acelerado e 

sustentavel. 0 PAC sinaliza claramente nesse sentido. Basta dar uma olhada nos 

investimentos para os pr6ximos quatro anos: dos R$ 503 bilhoes programados, R$ 235 

bilhoes sao de empresas estatais e R$ 200 bilhoes de empresas privadas. 

Como as empresas estatais nao dependem do Orc,;amento Geral da Uniao, e estao cada 

vez mais integradas as regras de mercado, pode-se concluir que o PAC trata a iniciativa 

privada como parceira estrategica no processo de desenvolvimento do pais. Alem disso, 

desonera a produc,;ao e melhora o ambiente de neg6cios ao adotar medidas que respeitam a 

ecologia, reorganizam as agencias reguladoras, agilizam os processos licitat6rios e facilitam o 

acesso ao credito. 0 "destravamento" da economia passa pela definic,;ao clara das 

competencias nas decisoes sobre meio ambiente e por uma maior agilidade nos processos 

licitat6rios, com prazos compativeis para a analise dos recursos. 0 PAC preve, entre outras 

medidas, o crescimento medio do Produto lntemo Bruto (PIB) em 5% ao ano, com o aumento 

de empregos, renda e receita tributaria. Para se atingir as metas de crescimento, dizem os 

economistas, deve-se perseguir o patamar minimo de 25% para Fonnac,;ao Bruta do Capital 

Fixo (FBCF). Os investimentos probrramados- e somente eles- sao suficientes para aumentar 

em mais de 3% a FBCF, o que ja elevaria os indices atuais para quase 24%. Novos 

investimentos alocados em areas nao contempladas no PAC se encarregariam de ampliar 

esses numeros. A construc,;ao civil e o setor que mais podera contribuir para elevar esse indice, 
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pms a cadeia produtiva da constm<;:ao e responsavel, historicamente, por 65% da FBCF. 

Potianto, essa e a oportunidade mais real e concreta que ja tivemos, nos ultimos 25 anos, de 

participar de um projeto de desenvolvimento nacional. 

Vale destacar que apenas 13,5% dos recursos previstos para investimentos virao do 

Or<;:amento Geral da Uniao. Ou seja, o sucesso do PAC dependera essencialmente da parceria 

com os empreendedores privados. Dai a importiincia de se garantir seguran<;:a juridica aos 

contratos, transparencia nas opera<;:5es e a melhoria constante do ambiente de neg6cios. Fica 

claro que o sucesso do PAC dependera da pmiicipa<;:ao de todos: govemos federal e estaduais, 

Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, representantes do setor produtivo e da 

sociedade organizada. 

2.3)GEST AO TRIBUT ARIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

Gestao tributaria e a atividade empresarial responsavel pela racionaliza<;:ao das 

obrigac;5es e encargos tributarios visando cumprir a legisla<;:ao tributaria diminuindo o valor a 

recolher no maior prazo possivel reduzindo os custos das obriga<;:5es acess6rias e evitando 

san<;:5es. Alguns instrumentos sao utilizados na gestao tributaria como amplo conhecimento 

da legisla<;:ao tributaria, conhecimentos contabeis, direito aplicado, finan<;:as, relat6rios de 

Gestao Tributaria e de uma ferramenta importantissima chamada planejamento tributario. 

0 planejamento tributario e uma atividade com intuito de desenvolver de forma 

prcventiva infonna<;:5es do onus tributario em cada uma das op<;:5es legais possiveis. 0 

principal objetivo do planejamento tributario e a economia tributaria, pois, toda empresa 

busca um lucro condizente, remunera<;:ao do trabalho despendido e retorno proporcional ao 

capital investido no empreendimento. 

Em janeiro de 2001 foi introduzida novidade concemente ao assunto em nosso sistema 

juridico, denominada nom1a geral antielisiva. A Lei Complementar n°. 104, de 10 de janeiro 

de 200 l, acrescentou um paragrafo unico ao mi. 116 do C6digo Tributario N acional, com a 

seguinte reda<;:ao: "A autoridade administrativa podera desconsiderar atos ou neg6cios 

juridicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrencia do fato gerador do tributo ou 

a natureza dos elementos constitutivos da obriga<;:ao tributatia, observados os procedimentos a 

serem estabelecidos em lei ordinaria." Nesse dispositivo, estaria consubstanciada a nom1a 

geral antielisiva, instrumento de que necessita o fisco para coibir a pratica da elisao fiscal e, 

assim, aumentar a arrecada<;:ao. Porem, nao foi chegada a uma conclusao dos limites que tera 

essa nom1a, pois agrediria o proprio C6digo Tributario Nacional. 
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0 contribuinte que pretende planejar tera que faze-lo antes da ocorrencia do fato 

gerador. A economia de impastos so e legal neste tempo, pois ocorrendo o fato gerador do 

impasto nasce a obriga<;ao tributaria e neste caso so resta ao contribuinte o pagamento devido. 

A sonega<;ao, portanto, exige a ocorrencia do fato gerador. Por isso, o contribuinte devera 

antecipar-se ao fato e adotar um procedimento Iicito. 

Portanto, a pratica de atos licitos, com o objetivo de evitar a concretiza<;ao do fato 

imponivel, e a elisao fiscal. Esta tecnica legal difere totalmente da evasao fiscal, decorrendo 

esta ultima da pratica de atos ilicitos que podem caracterizar sonega<;ao ou fraude. 

2.4)1NTRODU<;AO AO DIREITO TRIBUTARIO 

Nao existe uma receita especifica para elabora<;ao de urn hom planejamento tributario. 

Ha nccessidade de se analisar cada caso individualmente. Toma-se importante, tambem, ter 

um bom conhecimento nao so da legisla<;ao tributaria, mas tambem do Direito Tributario. 

Como ja foi provado, atraves da pesquisa de campo com empresarios e engenheiros civis, que 

nao se tem conhecimento a respeito do assunto, verifica-se a necessidade de um estudo inicial 

sobre direito tributario. 

Por detini<;ao, o Direito e um so ("uno e indivisivel", como dizem os juristas). Apesar 

disso, e comum c muito util, para efeito didatico, classificar o Direito em categorias ou em 

ramos. Uma das mais antigas classifica<;5es e a que divide o Direito em publico e privado. 

0 que caracteriza uma rela<;ao de Direito publico e o fato de o Estado nela fibrurar na 

condi<;ao de poder publico, isto e, com supremacia. Parece estranho afirmar isso, mas nas 

rela<;oes de Direito publico ha como principal caracteristica a desigualdade juridica. 0 Estado 

encontra-se em uma posi<;ao juridicamente superior a do pmiicular em uma rela<;ao de Direito 

publico (fala-se em "vetiicalidade" da rela<;ao ). 

Existe uma outra classifica<;ao tradicional, que divide as rela<;5es juridicas em rela<;oes 

de Direito real e rela<;5es de Direito pessoal. Real, em linguagem juridica, significa coisa; por 

esse motivo, Direito real e tambem chamado "Direito das coisas". As rela<;5es de Direito real 

tem como paradigma (modelo) o direito de propriedade. Caracterizam-se por ter, no polo 

ativo, o titular de um direito referente a uma coisa e, no polo passivo, um numero 

indeterminado de individuos (toda a coletividade), com a obriga<;ao de respeitar esse direito. 

As rela<;5es de Direito pessoal subdividem-se em direitos personalissimos - que nao tern 

cunho patrimonial objetivo, como 0 direito a honra, a imagem, a liberdade etc. - e direitos 

obrigacionais, que tem carater patrimonial definido. As rela<;5es de Direito Tributario, sendo 

rela<;5es de Direito pessoal, sao do tipo rela<;5es de Direito obrigacional (Direito Tributario 
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scm caniter patrimonial e algo impensavel). Pois bem, sendo Direito pessoal, as rela<;oes 

juridicas tributarias tem em seus polos pessoas. Alem disso, o numero de pessoas e sempre 

determinaclo. 

Como a rela<;ao tributaria e obrigacional ha no polo ativo uma pessoa chamada credor 

(que eo titular do direito, que exige o objeto da obriga<;ao) e, no polo passivo, uma pessoa 

chamada devedor (que e o obrigado, de quem e exigi do o objeto da obriga<;ao ). Assim, aquele 

que ocupa 0 polo ativo e chamado sujeito ativo, e 0 que figura como devedor e denominado 

sujeito passivo. 

No Direito Tributario existem as presta<;oes de dar (como "dar dinheiro"). As 

presta<;ocs de fazer e nao fazer, por outro lado, abrangem qualquer coisa que nao envolva 

entrega de dinheiro, como a entrega de declara<;oes, a emissao de notas fiscais, a escritura<;ao 

de livros contabeis e fiscais, a absten<;ao de embara<;ar o trabalho da fiscaliza<;ao etc. E 
intuitivo verificar que o objetivo principal do Direito Tributario e regular as presta<;oes de dar, 

porque esse ramo do Direito justamente regula as rela<;oes juridicas que possibilitam ao 

Estado, legitimamente, obter recursos ( dinheiro) dos particulares para o atingimento clos fins 

de interesse publico descritos na Constitui<;ao e nas leis. Nao e por acaso que as rela<;oes 

juridicas tributarias que tem como objeto uma presta<;ao de dar ("dar dinheiro") sao ditas 

obriga<;oes principais. As outras, de fazer e nao fazer que nao envolvam entrega de dinheiro, 

sao chamadas, pelo nosso Direito, obriga<;oes acessorias. 

Como a rela<;ao obrigacional tributaria e imposta ao sujeito passivo e que a unica 

forma de impor unilateralmente uma obriga<;ao a alguern e por rneio de lei, fica claro que a 

causa do vinculo obrigacional e sernpre a lei. Portanto sernpre existe previamente uma lei. 

Esta descreve uma situa<;ao hipotetica. Quando ocorre, no mundo real, a situa<;ao descrita na 

lei, a lei incide e, com isso, surge a obriga<;ao (a rela<;ao juridica obrigacional tributaria). 

A hipotese descrita na lei e charnada "fato gerador abstrato" ou hipotese de incidencia, 

porque, quando ocorrida no mundo dos fatos, ou rnundo empirico, a lei incide, tornando o fato 

do mundo real um fato juridico. 0 evento, ou situa<;ao, ocorrido no munclo real e denominado 

fato gerador ( ou "fato gerador concreto"), porque e o evento ou situa<;ao cuja ocorrencia no 

mundo real gerou a obriga<;ao. 

2.4.l)CONCEITO DE TRIBUTO 

Tributo e toda presta<;ao pecuniaria compulsoria, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que nao constitua san<;ao de ato ilicito, instituida em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada. 
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A expressao pecuniaria significa "em dinheiro". As obriga<;5es tributarias de dar ("dar 

dinheiro") sao as mais importantes do Direito Tributario, ditas, por isso, obriga<;5es 

principais. 0 tributo nao e a (mica obriga<;ao principal existente no Direito Tributario. As 

penalidades pecuniarias (multas tributarias) tambem sao obriga<;5es principais e nao sao 

tributos. 

0 Direito Tributario e ramo do Direito Publico. Por tor<;a do principia da supremacia 

do interesse publico, e possivel, no Direito Tributario, a imposi<;ao unilateral de obriga<;oes, 

independentemente da vontade do obrigado. 

Finalizando esse conceito de tributo, em um Estado de Direito s6 a lei, que e expressao 

da vontade geral, pode obrigar alguem a alguma coisa. Porem, a lei nao da qualquer margem 

de liberdade ao agente da Administra<;ao tributaria no que diz respeito a cobran<;a de tributos. 

Se o agente da Administra<;ao tributaria, no exercicio de suas fun<;oes, toma conhecimento da 

oconencia de um fato gerador, obrigatoriamente deve fazer o lan<;amento e cobrar o tributo. 

Nao cabe a ele decidir se e oportuno e conveniente cobrar, ou dispensar a exigencia por 

qualquer motivo que nao esteja expressamente previsto em lei. 

0 STF firmou a orienta<;ao, hoje pacifica, de que nao sao somente tres, mas cinco as 

especies integrantes do Sistema Tributario Nacional (STN). Para o Supremo, o STN delineado 

na Constitui<;ao de 1988 abrange as seguintes especies tlibutarias: 

1 ) impostos; 

2) taxas; 

3) contribui<;5es de melhoria; 

4) emprestimos compuls6rios; 

5) contribui<;5es. 

2.4.2)PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTARIOS 

2.4.2.1 )PRINCIPIO DA LEGALIDADE 

0 principio da legalidade, em sua fonnula<;ao generica, encontra-se no mi. 5°, inciso 

II, da Constitui<;ao e detennina que "ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senao em virtude de lei". A simples existencia desse principio bastaria para deixar claro 

que nenhuma imposi<;ao tributaria e possivel sem uma lei que a detennine. 

0 CTN sujeita expressamente a reserva legal em seu art. 97. S6 a lei pode estabelecer: 

l) a institui<;ao de tributos, ou a sua extin<;ao; 
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2) a majora<;ao de tributos, ou sua redu<;ao; 

3) a defini<;ao do fato gerador da obriga<;ao tributaria principal e do seu sujeito passivo; 

4) a fixa<;ao de aliquota do tributo e da sua base de calculo; 

5) a comina<;ao de penalidades para as a<;oes ou omissoes contrarias a seus dispositivos, ou 

para outras infra<;oes nela definidas; 

6) as hip6teses de exclusao, suspensao e extin<;ao de creditos tributarios, ou de dispensa ou 

redu<;ao de penalidades. 

2A.2.2)PRINCIPIO DA ISONOMIA 

0 prindpio da igualdade ou da isonomia tem sua formula<;ao generica no classico 

enunciado "todos sao iguais perante a lei, sem distin<;ao de qualquer natureza", constante da 

parte inicial do caput do mi. 5" da Constitui<;ao. Apesar da existencia dessa f6nnula geral, o 

constituinte originario achou mais seguro enunciar, no inciso II do art. 150, especifico para o 

Direito Tributario, o seguinte: "E vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municipios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situa<;ao 

equivalente, proibida qualquer distin<;ao em razao de ocupas;ao profissional ou funs;ao por eles 

excrcida, independentemente da denominas;ao juridica dos rendimentos, titulos ou direitos.". 

2A.2.3)ANTERlORIDADE DO EXERCICIO FINANCEIRO 

0 principia da anterioridade do exercicio financeiro encontra-se na Constituis;ao desde 

sua promulgas;ao, mas as exces;oes ao principia ja sofreram altera<;oes pelo constituinte 

derivado. A regra geral, estabelecida no art. 150, III, "b", da Carta Politica. estabelece esse 

dispositivo: 

"e vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios cobrar tributos no 

mesmo exercicio financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou." 

Sem duvida, o mais importante da regra e atentar para o fato de que ela nao diz 

respeito a vigencia da lei, mas s6 a publica<;ao. Sua aplicas;ao e bem simples: para que uma lei 

que erie ou aumente tributo possa ser aplicada (produzir efeitos) em um ano e necessaria que 

ela tenha sido publicada no ano anterior. 

EXCE(:OES A ANTERIORIDADE DO EXERclCIO FINANCEIRO 

A primeira parte do mi. 150, § 1°, da Constituis;ao enumera as mais importantes 

exce<;oes ao principio da anterioridade. Deve-se acrescentar a lista, ainda, as contribuis;oes de 

seguridade social, previstas no mi. 195 da Constitui<;ao. Sao os seguintes os tributos que 

excepcionam a anterioridade do exercicio financeiro: 
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l) II; 

2) IE; 

3) !PI; 

4) IOF; 

5) Emprestirno compuls6rio de guerra extema ou calamidade publica (art. 148, I); 

6) Impostos extraordimirios de guerra (mi. 154, II); 

7) Contribui<;:oes de seguridade social (mi. 195, § 6°), incluidas a contribui<;:ao para o 

P£S/PASEP, a COFINS e a CPMF. 

2.4.2.4)0 PRINCIPIO DA NOVENTENA 

A exigencia de aguardar-se um prazo rninimo de 90 elias entre a publica<;:ao da lei que 

institui ou aumenta tributo e sua exigencia. Essa regra, que pode ser chamada "principia da 

antcrioridade nonagesimal" ou, simplesmente, "noventena" deve ser observada 

cumulativamente com o principia da anterioridade do exercicio financeiro, a menos, e claro, 

que o tributo se enquadre como exce<;:ao a um dos principios ou a ambos. A reda<;:ao do 

"principia da noventena", previsto no art. 150, III, "c", da Constitui<;:ao "e vedado a Uniao, 

aos Estados, ao Distl·ito Federal e aos Municipios cobrar tlibutos antes de decorridos noventa 

elias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.". 

EXCE~6ESANOVENTENA 

A lista de exce<;:oes a nova regra de noventena criada pela EC 42/2003 esta na parte 

final do ~ 1 o do ati. 1 50 da Constitui<;:ao, tambem acrescentada pela "refonna tributaria". Sao 

os seguintes os tributos nao sujeitos ao art. 150, III, "c", da Catia Politica: 

l) Impasto de importa<;:ao; 

2) lmposto de exporta<;:ao; 

3) Impasto sabre opera<;:oes financeiras; 

4) Irnposto sobre a renda; 

5) Impastos extraordinarios de guerra; 

6) Emprestimos compuls6rios instituidos em caso de guerra extema ou calamidade publica; 

7) Fixa<;:ao da base de calculo do imposto sobre propriedade de veiculo automotor (IPV A); 

8) Fixa<;:ao da base de calculo do imposto sobre propriedade territorial urbana (IPTU). 
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2.4.2.5)PRINCIPIO DO NAO-CONFISCO 

"E vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios utilizar tributo com 

efeito de confisco." 

Em todos os casos, como e impossivel estabelecer limites objetivos a partir do qual a 

aliquota de cada tributo seria confiscat6ria, os autores costumam afirmar que o principia do 

nao-confisco pode ser entendido como uma exig€mcia de razoabilidade da carga tributaria, ou, 

pelo menos, de suportabilidade da transferencia de riqueza privada para o Estado por meio 

dos tributos. 

2.4.2.6)UNIFORMIDADE GEOGRAFICA 

"E vedado a Uniao instituir tributo que nao seja uniforme em todo o tenit6rio nacional 

ou que implique distin<;:ao ou preferencia em rela<;:ao a Estado, ao Distrito Federal ou a 

Municipio, em detrimento de outro, admitida a concessao de incentivos fiscais destinados a 

promovcr o equilibria do desenvolvimento socioeconomico entre as diferentes regioes do 

Pais". 

2.4.2.7)PRINCIPIO DA NAO-DISCRIMINA(:AO TRIBUTARIA 

"Art. 152. E vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios estabelecer 

diferen<;a tributatia entre bens e servi<;:os, de qualquer natureza, em razao de sua procedencia 

ou clestino." 

Com esse principia procura-se evitar a denominada "guerra fiscal" entre os entes 

federados. Evita-se, ainda, que os entes federados criem, dentro do territ6rio nacional, areas 

de circula<;:ao favorecida de bens ou servi<;:os, o que afrontatia o principia federativo. 

2.4.2.8)CAPACIDADE CONTRIBUTIV A 

0 principia da capacidade contributiva e um dos principios mais gerais em Direito 

Tributario. Apesar disso, a Constitui<;:ao s6 trata dele, expressamente, para impastos. 0 texto 

constitucional, na parte inicial do art. 145, § 1°, apenas estabelece: 

"Sempre que possivel, os impastos terao carater pessoal e serao graduados segundo a 

capacidade economica do contribuinte." 
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2.5)PRINCIPAIS TRIBUTOS 

2.5.1)11\;IPOSTOS FEDERAlS 

25.1.1)IMPOSTO DE IMPORTA(:AO (CF, ART. 153, I) 

A Constituiyao nao fala praticamente nada sobre o II. As {micas normas 

constitucionais sobre ele sao as que detenninam ser o II exceyao a anterioridade e a noventena 

(art. 150, ~ 1 ") e a que possibilita ao Poder Executivo, nos tennos e limites da lei, alterar suas 

ali quotas. 

0 CTN trata do II nos arts. 19 a 22. Sao os seguintes os elementos da hip6tese de incidencia. 

a) fato gerador: 

Entrada de mercadoria estrangeira no territ61io nacional 

b) base de calculo: 

Para falar na base de e<'ilculo, e necessaria, antes, descrever o que significa aliquota 

especifica e a1iquota "ad valorem". A chamada aliquota especifica e, na verdade, um valor em 

mocda, que e multiplicado por uma unidade de medida, detenninando o total de tributo a 

pagar. Por exemplo, R$1 ,20 por mayo de cigarros com vinte unidades cada. Se alguem 

import a 10.000 mayos de cigarro, pagara R$11.200,00 de imposto e assim por diante. No caso 

da aliquota especifica a base de calculo nao e um valor em dinheiro, mas sim uma unidade de 

medida. A aliquota "ad valorem" e um percentual que, aplicado sobre uma base de calculo 

determinada em moeda (hoje em dia, em reais), da o total de imposto a pagar. E o mais 

comum, a especie de ali quotas a que estamos acostumados. Assim, se temos aliquota de 10% 

de LPI sobre o valor do produto eo valor do produto e de R$500,00, o IPI a pagar e R$50,00. 

Vcjam que a base de calculo e expressa em moeda. 

Pois bem, o CTN estabelece como base de calculo do II (art. 20): 

"I- quando a aliquota seja especifica, a unidade de medida adotada pela lei tributaria"; 

II - quando a aliquota seja ad valorem, o preyo normal que o produto, ou seu similar, 

alcanyaria, ao tempo da importayao, em uma venda em condiyoes de livre concorrencia, para 

entrega no porto ou lugar de entrada do produto no Pais; 

III - "quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilao, o preyo da 

arrematayao." 

c) contribuinte: 

Pelo CTN, art. 22, e contribuinte: 

"I- o importador ou quem a lei a ele equiparar"; 
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II - "o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados." 

2.5.1.2)IMPOSTO DE EXPORTA(:AO (CF, ART.153, II) 

A Constituiyao tambem nao fala praticamente nada sobre o IE. Exatamente como 

ocone com o II, as (micas notmas constitucionais sobre o IE sao as que detenninam ser ele 

excevilo a anterioridade e a noventena (art. 150, § 1 °) e a que possibilita ao Poder Executivo, 

nos termos e limites da lei, alterar suas aliquotas. 

0 CTN trata do IE nos mis. 23 a 28. Sao os seguintes os elementos da hip6tese de incidencia. 

a) fato gerador: 

Saida de produtos nacionais ou nacionalizados do territ6rio nacional para o estrangeiro 

(CTN, art. 23). 

b) base de calculo: 

Segundo o CTN, mi. 24: 

"Art. 24". A base de calculo do imposto e: 

i - quando a aliquota seja especifica, a unidade de medida adotada pela lei tributaria; 

II - quando a aliquota seja ad mlorem, o preyo nmmal que o produto, ou seu similar, 

alcanvaria, ao tempo da exportayao, em uma venda em condiv5es de livre concorrencia. 

Paragrafo (mico. Para os efeitos do inciso II, considera-se a entrega como efetuada no pmio 

ou Iugar da saida do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operayao 

de expmiayao e, nas vendas efetuadas a prazo supe1ior aos correntes no mercado intemacional 

o custo do financiamento." 

c) contribuinte: 

Eo exportador ou quem a lei a ele equiparar (CTN, mi. 27). 

Pelo RA, temos, no art. 217, o seguinte: 

"Ati. 217. E contribuinte do imposto o expmiador, assim considerada qualquer pessoa que 

promova a saida de mercadoria do territ6rio aduaneiro (Decreto-lei no 1.578, de 1977, art. 

5o)." 

2.5.1.3)IMPOSTO SOBRE A RENDA (CF, ART. 153, III) 

0 imposto de renda e o imposto que possui a legislavao mais extensa e complexa. 

Alem disso, embora seja um s6 imposto, com base constitucional tmica no mi. 153, inciso III, 

as regras relativas ao imposto de renda das pessoas fisicas (IRPF) sao muitissimo diferentes 

das relativas ao imposto de renda das pessoas juridicas (IRPJ). Para complicar, ainda existe 
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uma quantidade enorme de regras pr6prias aplicaveis ao imposto de renda retido na fonte 

(IRRF). 

Normas constitucionais relativas ao IR. 

1) progressividadc obrigat6ria 

0 IR deve ter aliquotas progressivas, isto e, quanto maior a base de calculo maiores 

devcm ser as aliquotas. 0 fundamento dessa exigencia e o principia da capacidade 

contributiva. 

2) generalidade e universalidade 

Sao dois criterios de observancia obrigat6ria. Nao existe consenso sobre a diferen<;a 

ente um e outro. A identifica<;ao da generalidade com a incidencia sobre todas as pessoas e da 

universalidade com a incidencia sobre todas as rendas e proventos. 0 ce1io mesmo e que dizer 

que o IR deve observar obrigatoriamente os criterios da generalidade e da universalidade 

significa que todas as pessoas e rendas ( e proventos) estao a ele sujeitas. 0 fundamento e o 

principia da isonomia. 

3) exce<;ao a noventena 

0 IR esta sujeito a anterioridade do exercicio financeiro, mas e exce<;ao a noventena, 

conforme determina o art. 150, ~ I 0 , da Constitui<;ao. 

Dispositivos do CTN sobre o IR. 

a) fato gerador (CTN, art. 43): 

A aquisi<;ao da disponibilidade econ6mica ou juridica: 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combina<;ao de ambos; 

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acrescimos patrimoniais nao 

compreendidos no item anterior. 

b) base de calculo: 

A base de calculo do imposto e o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou 

dos proventos tributaveis (CTN, art. 44) 

c) contribuinte: 

0 mi. 45 do CTN e o mais abrangente possivel, ao estabelecer que o contribuinte do 

IRe qualquer pessoa, desde que tenha a disponibilidade de renda ou provento. 

2.5.1.4)IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (CF, ART. 153, IV) 

A Constitui<;ao tem algumas regras acerca do IPI que sao importantes, especialmente a 

que foi introduzida pela EC 42/2003 que veremos em seguida. Sao elas: 
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1) 0 IPI e exce<;ao a legalidade, quanto a altera<;ao de aliquotas, nos tennos da lei (art. 153, § 

1 ") 

2) E exce<;ao a anterioridade do exercicio financeiro, mas nao a noventena (art. 150, § 1 ") 

3) E obrigat6ria a observancia do criterio da seletividade. 

Significa que as aliquotas do IPI devem ser menores para os produtos essenciais e 

mais elevadas para os superfluos e luxuosos. 

4) E tambem obrigat6ria a nao-cumulatividade. 

Um tributo ser nao-cumulativo significa que o que for devido em cada opera<;ao pocle 

ser compensado como montante cobrado nas anteriores. 0 CTN define a nao-cumulatividade 

do !Pl assim: 

"A1i. 49. 0 imposto e nao-cumulativo, dispondo a lei de fonna que o montante devido resulte 

da diferen<;a a maior, em detenninado periodo, entre o imposto referente aos produtos saidos 

do estabelecimento eo pago relativamente aos produtos nele entrados." 

Portanto, a "compensa<;ao" entre o IPI devido na saida e o cobrado nas opera<;oes 

anteriores, a que se refere a Constitui<;ao, e efetivada pelo chamado "sistema de creditos e 

debitos'', ou, simplesmente, "sistema de creditos". 0 contribuinte credita-se em seus livros 

fiscais do valor do imposto incidente em suas opera<;oes de entrada ( compras) e debita-se do 

incidente sobre as opera<;oes de saida. Se os debitos, ao tennino de um periodo de apura<;ao, 

forem maiores do que os creditos, recolhe-se o imposto pela diferen<;a. Se ocorrer o contnirio, 

nao ha imposto a pagar no periodo, e OS creditos sao transferidos para 0 periodo de apura<;aO 

seguinte. 

5) Imunidades: 

Sao imunes ao IPI as exporta<;oes de produtos industrializados (mi. 153, § 3'\ inciso 

IU). 

Tambem sao imunes (nao sao imunidades especificas do IPI): 

a) livros, jomais, peri6dicos e papel destinado a sua impressao (art. 150, inciso VI); 

b) ouro, definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial (art. 153, § 5"); 

c) energia eletrica, derivados de petr6leo, combustiveis e minerais do Pais (art. 155, §3"). 

6) "T era reduzido seu impacto sobre a aquisi<;ao de bens de capital pelo contribuinte do 

imposto, na forma da lei" (CF, art. 153, § 3", IV). 

Quanto aos elementos da hip6tese de incidencia do IPI, tomando como base, 

essencialmente, o CTN, temos: 

a) fato gerador: 

Esta previsto no art. 46 do CTN, transcrito abaixo: 
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"Art. 46. 0 imposto, de competencia da Uniao, sobre produtos industrializados tem como fato 

gerador: 

I - o seu desembara<;o aduaneiro, quando de procedencia estrangeira; 

II - a sua saida dos estabelecimentos a que se refere o paragrafo (mico do artigo 51; 

III - a sua anemata<;ao, quando apreendido ou abandonado e levado a leilao". 

Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido 

submetido a qualquer opera<;ao que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfei<;:oe 

para o consumo. 

0 fato gerador do imposto e : 
I - o desembara<;o aduaneiro de produto de procedencia estrangeira; ou 

1I -a saida de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial." 

b) base de c:ilculo (CTN, art. 47): 

No desembara<;:o, o valor aduaneiro acrescido do valor do II e ainda de taxas e 

encargos cambiais. 

Na saida de produto industrializado do estabelecimento industrial ou equiparado a 

industrial: o valor da opera<;ao. 

Na anemata<;ao em leilao: o pre<;o de arremata<;ao. 

c) contribuinte (CTN, art. 51): 

E o importador, o estabelecimento industrial ou equiparado a industrial e o 

arrcmatante. 

Alguns conceitos especificos a constru~ao civil 

0 IPI ocone, praticamente, sobre as partes, pe<;as e componentes industrializados ou 

importados diretamente pelo estabelecimento executor da obra. 

2.5.1.5)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (CF, ART. 153, 

VI) 

Sao as seguintes as normas constitucionais relativas ao ITR: 

1) Sera progressivo e tera suas aliquotas fixadas de forma a desestimular a manuten<;ao de 

propriedades improdutivas (mi. 153, § 4°, 1). 

2) Sao imunes ao ITR as pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o 

proprietario que nao possua outro im6vel (mi. 153, § 4°, II). 

3 )Sera tiscalizado e cobrado pelos Municipios que assim optarem, na fonna da lei, desde que 

nao implique redu<;:ao do imposto ou qualquer outra forma de renuncia fiscal (art. 153, § 4°, 

III). 
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a) fato gcrador (CTN, mi. 29): 

E: fato gerador a propriedade, dominio util ou posse de im6vel rural. 

0 criterio para detl.nir se um im6vel e rural ou urbano e 0 da localiza<;ao e nao leva em 

conta a utiliza<;ao do im6vel. Assim, e im6vel urbano todo aquele localizado na zona urbana 

do municipio. Quem define a zona urbana e lei do municipio. Entretanto, o legislador 

municipal deve observar o disposto no mi. 32 do CTN. Esse artigo, embora trate do IPTU, 

estabelece as exigencias para que uma area possa ser considerada zona urbana. 

Pmianto, o im6vel que nao estiver em zona considerada urbana esta sujeito ao ITR. Os 

demais estao sujeitos ao IPTU. 

b) Base de calculo (CTN, art. 30) 

E o valor fundiario. A lei ordinaria nao usa essa expressao, mas sim "valor da terra 

nua". Sao sinonimos. 0 valor da tena nua e basicamente o valor de mercado do im6vel, 

depois de subtraido o valor de tudo o que o proprietario acrescentou: o valor das constru<;oes, 

instala<;:oes e benfeitorias, das culturas pennanentes e temporarias, das pastagens cultivadas e 

melhoradas e das florestas plantadas. 

c) contribuinte (CTN, mi. 30) 

E o proprietario, o enfiteuta, ou o possuidor a qualquer titulo. 

2.5.2)IMPOSTOS EST ADUAIS 

2.5.2.1)JCMS 

A sigla ICMS significa Imposto sobre Opera<;6es Relativas a Circula<;:ao de Mercadorias 

e sobre Presta<;oes de Servi<;os de Transporte Interestadual e Intennunicipal e de 

Comunica<;ao. Entao, o imposto, alem de incidir sobre as opera<;oes vinculadas a circula<;ao 

de mercadorias, incide tambem sobre alguns tipos de servi<;os que sao o transporte 

intcrestadual (entre diferentes estados) e intermunicipal (entre diferentes municipios) e sobre 

o scrvi<;o de comunica<;ao. E importante ressaltar que nao ha incidencia do ICMS no 

transpmie intramunicipal ( dentro do mesmo municipio), pois nesse caso o imposto incidente e 

o ISS (imposto sobre servi<;os de qualquer natureza) cuja competencia tributaria e dos 

municipios. 
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E muito comum a duvida sobre qual o ente competente e qual o impasto a ser cobrado 

(Municipio/ISS x Estado/ICMS). 0 ISS -- lmposto sobre servi<;os de qualquer natureza - e 

imposto de competencia dos municipios, incidindo sobre fatos geradores definidos em lei 

complementar (Lei Complementar 116/03). Dessa forma, pode suscitar a seguinte duvida: nas 

presta<;oes de servi<;os, quando incidini o ISS e quando incidini o ICMS. Pela propria 

defini<;ao, cabeni ao Estado a cobran<;a do ICMS quando a presta<;ao do servi<;o de transpotie 

for intcrmunicipal e interestadual, assim como sobre servi<;o de comunica<;ao (seja ela 

interestadual, intennunicipal e ate mesmo o intramunicipal). 

Com base no RICMS de Sao Paulo, alguns tetmos que serao usados com frequencia 

scrao explicados a seguir. 

l-industrializa<;ao: qualquer opera<;ao que modifique a natureza, o funcionamento, o 

acabamento, a apresenta<;ao ou a finalidade do produto ou o aperfei<;oe para consumo. 

II - subcontrata<;ao de servi<;o de transporte, aquela finnada na origem da presta<;ao do 

servi<;o, por op<;ao do transportador em nao realizar o servi<;o por meio proprio; 

III - em estado natural, o produto tal como se encontra na natureza, que nao tenha sido 

submetido a nenhum processo de industrializa<;ao, nao perdendo essa condi<;ao o que apenas 

tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento 

mdimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou 

acondicionamento; 

IV- devolu<;ao de mercadoria, a opera<;ao que tenha por objeto anular todos os efeitos de uma 

opcra<;ao anterior; 

V - transferencia, a opera<;ao de que decorra a saida de mercadmia ou bem de um 

estabelecimento com destino a outro pertencente ao mesmo titular; 

VI - produtor, a pessoa natural dedicada a atividade agropecuaria que realize opera<;oes de 

circula<;ao de mercadorias. Salvo disposi<;ao em contnirio, inclui-se no conceito de produtor a 

pcssoa natural que exerya a atividade de extrator, de pescador ou de annador de pesca. 

Hipoteses de incidencia do ICMS 

1) Incidencia de ICMS sobre a circula<;ao de mercadorias: 

• Opera<;ao relativa a circula<;ao de mercadorias, inclusive o fomecimento de alimenta<;ao, 

bebidas e outras mercadorias em qualquer estabelecimento (art. 1°, I, do RICMS). 

• entrada de mercadoria importada do exterior, por pessoa fisica ou juridica, qualquer que 

seja a sua finalidade (art. 1°, V, do RICMS). 
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"' entrada, no territ6rio paulista, de petr6leo, inclusive lubrificantes e combustiveis liquidos 

e gasosos dele derivados, e de energia eletrica, quando nao destinados a comercializa<;ao ou 

a industrializa<;ao, decorrente de opera<;oes interestaduais (A1i. 1°, VII, do RICMS). 

"' a venda do bern ao anendatario, na opera<;ao de arrendamento mercantil (art. 1 ",VIII, do 

RICMS). 

Fato Gerador de saida: 

a)Ocorre o fato gerador, quando na saida de mercadoria, a qualquer titulo, de estabelecimento 

de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. 

Fatos Geradores de entrada: 

a)Ocorre o fato gerador quando no desembara<;o aduaneiro de mercadoria ou bern impmiados 

do exterior (art. 2°, IV, do RICMS). 

b )Ocorre o fato gerador quando na aquisi<;ao entrada em licita<;ao promo vida pelo Poder 

Ptlblico, de mercadoria ou bern importados do exterior e apreendidos ou abandonados (ati. 2°, 

V. do RICMS) 

c )Ocorre o fa to gerador quando na entrada no territ6rio paulista, de lubrificantes e 

combustiveis liquidos e gasosos derivados de petr6leo e de energia eletrica oriundos de outro 

Estado, quando nao destinados a comercializa<;ao ou a industrializa<;ao (mi. 2°, VII, do 

RICMS) 

Fatos Geradores do ICMS com "DIFERENCIAL DE ALIQUOT A": 

Outros dos fatos geradores que merecem destaque sao aqueles conhecidos como ICMS 

diferencial de aliquota. 

Aliquota e o percentual aplicado sobre a base de calculo para detem1ina<;ao do 

montante devido. Existem aliquotas intemas e interestaduais. Estas ultimas sao aplicadas em 

opera<;oes interestaduais destinadas a contribuintes do impasto, sendo geralmente inferiores as 

intemas. Em uma opera<;ao de circula<;ao interestadual de mercadoria e presta<;ao de servi<;os 

a ela vinculada, quando destinada a nao contribuinte, ocone apenas o FG de saida a qualquer 

titulo no estado de origem, sendo o impasto devido em sua to tali dade a este estado ( aplica<;ao 

da aliquota intema do estado de migem). Porem, em opera<;oes e presta<;oes interestacluais, 

destinadas a contribuintes do imposto, podem oconer duas situa<;oes: 

0 contribuinte, que adquiliu de outro estado a mercadoria, realizou tal opera<;ao com a 

finalidade de revenda ou industrializa<;ao. Havera, num primeiro momenta, o FG no estado de 
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origem da mercadoria, de saida a qualquer titulo, com imposto devido a este estado (a aliquota 

aplicavel e a interestadual). Num segundo momento, ja no estado de destino, havera uma 

saida a qualquer titulo futura dessa mercadoria ou de outra que ela venha a constituir (se 

submetida a industrializa9ao ), ficando o estado de destino com o imposto devido neste 

mom en to (agora aplica-se a ali quota intema do estado de destino ); 

0 contribuinte adquiriu a mercadoria com finalidade de uso, consumo ou incorporayao 

a scu ativo permanente. Nessa situa9ao, como percebido, nao havera uma saida posterior 

dessa mercadoria (nao havera opera9ao subseqiiente), eo estado de destino ficaria prejudicado 

por nao receber nenhuma parcela do ICMS. E ainda, uma vez que as aliquotas interestaduais 

sao, geralmente, inferiores as intemas, poderia o contribuinte optar pela compra em outro 

estado, pela menor carga tributaria. Para evitar essas discrepancias, adota-se o diferencial de 

aliquota nas opera96es interestaduais entre contribuintes, com mercadoria destinada a uso, 

consumo ou ativo pennanente. Trata-se de uma reparti9ao do imposto devido entre os estados 

de origem e destino. 0 estado de origem aplicara a aliquota interestadual e fara jus ao imposto 

com a aplica9ao desta aliquota; o estado de destino aplicara a diferen9a entre a aliquota 

intern a (de seu estado) e a interestadual ( aplicada pelo estado de mig em) para calculo do 

imposto a ele devido. 

ICMS sobre a presta~;ao de servi~;os 

0 imposto decorrente da presta9ao de servi9os de transporte entre diferentes estados 

( interestadual) e diferentes municipios (intennunicipal) e de competencia dos estados. 

Tambem e importante dizer que o ICMS incide sobre a presta9ao de servi9os de transporte 

interestadual ou intermunicipal de bens, mercadorias, valores, pessoas ou passageiros, por 

qualquer via ou meio. 

A presta9ao onerosa de serv190S de comunica9ao, por qualquer me10, inclusive a 

gera9ao, a emissao, a recep9ao, a transmissao, a retransmissao, a repeti9ao e a amplia9ao de 

comunica9ao de qualquer natureza incide o imposto estadual. 

Incide ICMS, tambem, no fomecimento de mercadorias com presta9ao de servi9os nao 

compreendidos na competencia tributaria dos municipios (art. 1°, IV, a, do RICMS) e 

compreendidos na competencia tributaria dos municipios, mas que, por indica9ao expressa de 

lei complementar, sujeitem-se a incidencia do imposto de competencia estadual (art. 1°, IV, b, 

do RlCMS). 

Nao ha possibilidade de incidencia concomitante dos dois tributos (ICMS e ISS) sobre 

a mesma base de calculo. 
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Alguns conceitos especificos a constru~ao civil 

Ap6s uma analise de varios elementos nmmativos relativos ao ICMS considera-se 

empresa de constru<;ao civil toda pessoa natural ou juridica que realizar obras de constru<;ao 

civil, formulando a circula<;:ao de mercadorias em seu proprio nome ou de terceiros. Tambem, 

seguindo esta tendencia, pode-se conceituar obra de constru<;ao civil aquelas que realizam 

atividades destinadas a gera<;ao e transmissao de energia, inclusive gas e obras de montagem e 

constru<;:ao de estruturas em geral. E interessante observar que a execu<;:ao de obra de 

engenharia sem fornecimento de material nao incide o tributo. 

2.5.3)IMPOSTOS MUNICIP AIS 

2.5.3.l)IPTU 

0 IPTU incide sobre a propriedade de terrenos e edifica<;oes localizados na zona 

urbana do Municipio. Segundo o mi. 156 da Constitui<;ao Federal, com a reda<;ao dada pela 

Emenda Constitucional no 29/00, o IPTU podera: 

1 - ser progressivo em razao do valor do im6vel, ou sep, os im6veis de maior valor de 

mercado podem ter aliquotas maiores; 

2 - ter aliquotas diferentes de acordo com a localiza<;ao eo uso do im6vel. Isso permite que os 

Municipios estabele<;am aliquotas diferentes para o IPTU de acordo com as regioes em que se 

localizem os im6veis (zona sul, norte, oeste; regioes A, B, C); e tambem de acordo como uso 

ou destina<;ao do im6ve1 (residencial, comercial, industrial). 

A Constitui<;ao Federal, mi. 182, § 4°, faculta ao Poder Publico municipal, mediante 

lei especi±1ca para area incluida no plano diretor, exigir, nos termos de lei federal, do 

proprietario do solo urbano nao edificado, subutilizado ou nao utilizado que promova seu 

adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

l - parcelamento ou edifica<;ao compuls6rios; 

2- IPTU progressivo no tempo; 

3 - desaproptia<;ao com pagamento mediante titulos da divida publica de emissao previamente 

aprovada pelo Senado Federal, com prazo de res gate de ate 10 anos, em parcelas anuais iguais 

e sucessivas, assegurados o valor real da indeniza<;ao e os juros legais. 

2.5.3.2)1TBI 

0 ITBI incide sobre a transmissao imobiliaria inter vi1'os, a qualquer titulo, por ato 

oneroso (aquele em que existam onus para ambas as partes). Nos contratos onerosos, como e 
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o caso da cornpra e venda, da pemmta e da da<;ao ern pagarnento, existern contrapresta<;oes. 

As doa<;oes e transmissoes causa mortis estao excluidas da incidencia do ITBI. Sobre as 

transmissoes causa mortis e por doa<;ao de quaisquer bens ou direitos, incide o imposto de 

transmissao estaclual. 0 ITBI incide sobre as transmissoes de bens im6veis por natureza 

(terrenos, por exemplo) ou por acessao fisica ( edifica<;oes ); e sobre as transmissoes de direitos 

reais sobre im6veis ( constitui<;ao de usufruto, por exemplo ), exceto os de garantia ( e o caso da 

transmissao, entre institui<;oes financeiras, dos direitos de hipoteca), bem como cessao de 

direitos a sua aquisi<;ao (a cessao dos direitos relativos a uma promessa de compra, por 

exemplo). 

0 ITBI e de competencia do Municipio onde estiver situado o bem im6vel, ainda que 

o seu prop1ietario seja residente ou domiciliado em outro Municipio. 

2.5.3.3)ISS 

Os Municipios somente podem instituir o ISS sobre os servi<;os que, cumulativamente: 

- nao estejam sujeitos a incidencia do ICMS, conforme o art. 155, II, da Constitui<;ao Federal; 

- sejam previstos em lei complementar editada pela Uniao. 

Atualmente, a lista de servi<;os sujeitos ao ISS esta prevista na Lei Complementar 

no 116/03. Essa listagem e taxativa. Se nao houver previsao do servi<;o na lista, o ISS nao 

incidira, ainda que sobre a sua presta<;ao nao esteja prevista a incidencia de um outro imposto. 

Inexiste incidencia do ISS quando nao ha previsao de incidencia do imposto sobre o 

servi<;o na lei municipal, ainda que o servi<;o conste na lei cornplementar. A falta de previsao 

do servi<;o na lei municipal implica a nao-incidencia do ISS, uma vez que sobre ele nao teni 

sido instituido o imposto. A Constitui<;ao Federal e as leis complementares de normas gerais 

n~lo criam tributos, apenas estabelecem as condi<;oes para que eles possam ser validamente 

instituidos. 

As aliquotas maximas e minimas do ISS sao fixadas pela lei complementar, mas as 

aliquotas aplicaveis sao as estabelecidas pelos Municipios. Eles podem, por exemplo, fixar 

aliquotas inferiores as maximas ou superiores as minimas estabelecidas pela lei 

complementaL Cada Municipio pode fixar as aliquotas que serao aplicadas ao imposto, desde 

que observe as aliquotas rnaximas e minimas fixadas pela lei complementaL A Lei 

Complementar no 116/03 fixou a aliquota maxima do ISS em 5%. Confonne o mi. 88 do Ato 

das Disposi<;oes Constitucionais Transit6rias, acrescido pela EC no 37/2002, enquanto lei 

complementar nao disciplinar o disposto nos incisos I e III do § 3° do art. 156 da Constitui<;ao 

Federal, o ISS: 
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- ten't aliquota minima de 2%, exceto quanto aos servwos de constrw;;ao civil, demoliyao, 

reparayao, conservayao e refonna; 

- nao sera objeto de concessao de isenyoes, incentivos e beneficios tiscais, que resulte, direta 

ou indiretamente, na reduyao da aliquota minima estabelecida no item 1. 

Fato Gerador e lncidencia 

0 hnposto sobre Serviyos de Qualquer Natureza - ISS tem como fato gerador a 

prestayao de serviyos constantes na lista, ainda que nao constitua a atividade preponderante do 

prestador. 0 Imposto incide tambem sobre o serviyo proveniente do exterior do Pais ou cuja 

prestayao se tenha iniciado no exterior do Pais. 

Incide ainda na execuyao, por administrayao, empreitada ou subempreitada, de obras 

de construyao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, 

perfurayao de poyos, escavayao, drenagem e irrigayao, teiTaplanagem, pavimentayao, 

con creta gem e a instalayao e montagem de produtos, peyas e equipamentos ( exceto o 

fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviyos fora do local da prestayao 

dos serviyos, que fica sujeito ao ICMS). Tambem, na reparayao, conservayao e reforma de 

cdificios, estradas, pontes, portos e congeneres ( exceto o fornecimento de mercadorias 

produzidas pelo prestador dos serviyos, fora do local da prestayao dos serviyos, que fica 

sujeito ao ICMS); 

Por ocasiao da prestayao de cada serviyo devera ser emitida Nota Fiscal, Nota Fiscal

Fatura de Serviyos, Cupom Fiscal ou outro documento exigido pela Administrayao, cuJa 

utiliza<;:ao esteja prevista em regulamento ou autorizada por regime especial. 

0 tomador do serviyo e responsavel pelo Imposto sobre Serviyos de Qualquer 

Natureza- ISS, e deve reter e recolher o seu montante, quando o prestador: 

I - obrigado a emissao de Nota Fiscal de Serviyos, Nota Fiscal- Fatura de Serviyos, ou outro 

documento exigido pel a Administrayao, nao o tizer; 

ii - desobrigado da emissao de Nota Fiscal de Serviyos, Nota Fiscal-Fatura de Serviyos ou 

outro documento exigido pela Administrayao, nao fornecer recibo de que conste, no minimo, 

o nome do contribuinte, o numero de sua inscriyao no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios -

CCM, seu endereyo, a descriyao do serviyo prestado, o nome e numero de inscriyao no 

Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNP J do 

tomador, e o valor do serviyo. 
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E atribuido responsabilidade pelo pagamento ao tomador na hip6tese de ele utilizar 

servi<;;o sem que o prestador tenha emitido documento fiscal habil ou recibo no qual conste 

declara<;;ao de que esta desobrigado pela legisla<;;ao de faze-lo. 

A prova de quita<;;ao deste imposto e indispensavel: 

I --a expedi<;;ao de "Habite-se" ou "Auto de Vistoria" e a conserva<;;ao de obras particulares; 

II ~ ao pagamento de obras contratadas com o Municipio. 

E responsavel solidario pelo pagamento do imposto o detentor da propriedade, 

dominio util ou posse do bern im6vel onde se realizou a obra, em rela<;;ao aos servi<;;os quando 

os servi<;;os forem prestados sem a documenta<;;ao fiscal correspondente ou sem a prova do 

pagamento do imposto pelo prestador. Assim, quando o titular de direitos sobre o im6vel for 

legalizar a constru<;;ao ou o acrescimo de obra para fins de ocupa<;;ao e registro, sera obrigado a 

apresentar cetiidao negativa do ISS. Nessa opmiunidade, o Fisco exigira a apresenta<;;ao dos 

documentos fiscais referentes a obra ou a prova do pagamento do imposto. Se nao cumprir tal 

exigencia, o titular do im6vel respondera pelo pagamento do ISS devido pelo prestador do 

servt<;;o. 

0 sujeito passtvo fica obrigado a manter, em cada um dos seus estabelecimentos 

obrigados a inscri<;;ao, escrita fiscal destinada ao registro dos servi<;;os prestados, ainda que nao 

tributados. 

Os livros fiscais nao poderao ser retirados do estabelecimento sob pretexto algum, a 

nao ser nos casos expressamente previstos, presumindo-se retirado o livro que nao for exibido 

ao Fisco, quando solicitado. Paragrafo unico. Os agentes fiscais arrecadarao, mediante termo, 

todos os livros fiscais encontrados fora do estabelecimento e os devolverao ao sujeito passivo, 

ap6s lavratura do auto de infra<;;ao cabivel. 

Alguns conceitos especificos a constru~ao civil 

A obra de constru<;;ao civil se enquadra na hip6tese nonnativa de incidencia do ISS que 

considera a execw;ao, empreitada ou subempreitada como fatos geradores deste. Pode-se 

reduzir o valor do tributo sobre os materiais adquiridos de terceiros, quando fomecidos pelo 

prestador de servi<;;o e de administra<;;ao com rela<;;ao aos honorarios, fornecimento de mao-de

obra e pagamentos das obriga<;oes trabalhistas e previdenciarias. Inclusive incide, tambem, 

sobre a elabora<;;ao de projetos. 

2.5.4)CONTRIBUI<;OES- REGIMES JURIDICOS 

0 art. 149 trata das contribui<;oes sociais, corporativas e CIDE ( contribui<;;ao de 

interven<;;ao do dominio economico ). Essas contribui<;oes apresentam em com urn: 
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I) A Constitui<;:ao afinna que a competencia para sua institui<;ao e exclusiva da Uniao. Nesse 

ponto, ha uma observa<;ao importante: e certo que a Constitui<;ao fala em competencia 

exclusiva da Uniao. 

2) Todas as contribui<;oes podem ser instituidas por meio de lei ordinaria. A l'mica exce<;ao e a 

eria<;:ao de contribui<;ao de seguridade social que incida sobre uma base econ6mica diferente 

das discriminadas nos incisos I a IV do art. 195 da Constitui<;ao, cuja institui<;ao esta prevista 

no ~ 4" desse mesmo art. 195. As contribui<;oes de seguridade social sobre fonte nao 

discriminada no art. 195 sao instituidas no uso da denominada competencia residual (que 

tambem existe para os impastos, prevista no art. 154, inciso I). Sao, por essa razao, 

denominadas contribui<;oes residuais ( ou contribui<;oes residuais de seguridade social). Sao 

elas as {micas contribui<;oes para cuja institui<;ao e disciplina exige-se lei complementar, 

porque o ~ 4" do mi. 195 detennina que, na cria<;ao dessas contribui<;oes residuais, seja 

"obedecido o disposto no art. 154, I", e esse dispositivo reserva a lei complementar a cria<;ao 

dos impastos residuais. 

3) As contribui<;oes podem ter fatos geradores e bases de calculo pr6prios de impastos. lsso e 

jurisprudencia pacifica do STF e decorre da propria Constitui<;ao, bastando notar que o art. 

195, inciso I, alinea "c", preve institui<;ao de contribui<;ao de seguridade sobre o lucro das 

pessoas juridicas (a nossa CSLL). Sendo assim, o unico fator que diferencia uma 

contribui<;ao, cuja hip6tese de incidencia seja nao-vinculada, de um imposto e o destino da 

arrecada<;ao. A regra geral para os impastos e a proibi<;ao de vincula<;ao de sua receita a 

fundo, 6rgao, entidade ou despesa especificos. Diferentemente, no caso das contribui<;oes, 

independentemente da natureza do fato gerador (vinculado ou nao-vinculado), 0 produto da 

anecada<;ao e sempre vinculado a um tindo, 6rgao, entidade ou despesa especificos. 

4) As contribui<;oes sao tributos, segundo entendimento consolidado do STF. 

5) As contribui<;oes estao sujeitas a lei complementar de normas gerais em materia tributaria. 

papel atualmente desempenhado pelo CTN. Vale lembrar que o art. 146, III, "a", da Carta 

Politica determina que a lei complementar estabele<;a, em rela<;ao aos impastos discriminados 

Constitui<;:ao, a defini<;ao "dos respectivos fatos geradores, bases de calculo e contribuintes". 

Por causa desse dispositivo, o STF firmou entendimento de que as contribui<;oes nao 

dependem, previamente a sua institui<;ao, de estabelecimento em lei complementar de seus 

fatos geradores, bases de calculo e contribuintes, podendo ser diretamente instituidas por lei 

ordinaria, como vimos acima. 
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2.5.4.1)CONTRIBUI<;OES SOCIAlS 

0 mi. 195 estabe1ece o regime juridico constitucional das contribuis;5es de seguridade 

social. Portanto, essas contribui<;:5es tem base constitucional dupla ( e as vezes tripla, como no 

caso do PIS/P ASEP). A previsao geral de competencia para sua instituis;ao esta no art. 149 da 

Constitui<;:ao, e as regras especificas encontram-se no art. 195. Alem disso, as contribui<;:5es 

para o PlS/P ASEP estao mencionadas no mi. 239 da Constitui<;:ao. A situas;ao da CPMF e 

diferente. Ela e uma contribuis;ao de seguridade social por causa do destino do produto de sua 

anecada<;:ao: saude, previdencia social e Fundo de Combate a Pobreza (que pode ser 

cnquadrado como assistencia social). Mas a competencia para sua instituis;ao esta no ADCT, 

atualmente no art. 90, que deve ser combinado como art. 84 e com os arts. 74 e 75 do mesmo 

ADCT. mais principios tributarios. 

No art. 195 da CF em seus incisos I a IV, o art. 195 enumera as bases de incidencia 

daquclas chamadas contribui<;5es de seguridade social discriminadas. Sao as seguintes: 

l) contribui<;ao do empregador, incidente sobre: 

I.a. a folha de salarios e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 

titulo, a pessoa fisica que lhe preste servis;o, mesmo sem vinculo empregaticio (normalmente 

chamada apenas "contribui<;ao patronal" ou "contribui<;ao sobre a folha de salarios"; o 

produto de sua arrecadas;ao e integralmente destinado ao custeio de beneficios do Regime 

Geral de Previdencia Social - RGPS); 

l.b. a receita ou o faturamento (CO FINS e PIS/P ASEP); 

l.c. o lucro (CSLL). 

2) contribuis;ao previdenciaria do trabalhador (sao imunes a essa contribui<;:ao os proventos de 

aposentadoria e pensao do RGPS; o produto de sua arrecadas;ao e integralmente destinado ao 

custeio de beneficios previdenciarios do RGPS). 

3) contribui<;ao sobre a receita de concursos de progn6sticos (concursos de progn6sticos sao 

as loterias em geral ). 

4) do importador de bens ou servi<;:os do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar ( essa 

hip6tese de incidencia teve a competencia instituida pe1a EC 42/2003, que, 

concomitantemente, modificou o mi. 149, § 2°, inciso II, da Constitui<;:ao; nos tennos do art. 

149, § 2", III, "a", essa contribuis;ao, quando a aliquota for "ad valorem", tera por base de 

cf:tlculo o valor aduaneiro ). 
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2.6)RELA(:AO COM 0 MINISTERIO DO TRABALHO 

As empresas de constrw;ao civil tern obriga<;5es trabalhistas como qualquer outra 

empresa. Algumas foram relacionadas. 

2.6.1)A VISO PREVIO INDENIZADO 

0 aviso previo sendo indenizado, a base de calculo e 0 ultimo salario percebido pelo 

cmpregado. 

2.6.2)F'GTS- MULTA POR RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 

N a hipotese de despedida pel a empresa sem justa causa, depositara esta, na conta 

vinculada do trabalhador no FGTS, importfmcia igual a quarenta por cento do montante de 

todos os depositos realizados na conta vinculada durante a vigencia do contrato de trabalho, 

atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos encargos. 

2.6.3)FGTS- ADICIONAL NA DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA 

A contribui<;ao social devida em caso de despedida de empregado sem justa causa, 

devera ser, a aliquota de dez por cento sobre o montante de todos os depositos devidos, 

referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Servi<;o- FGTS, durante a vigencia do contrato 

de trabalho, acrescido das remunera<;5es aplicaveis as contas vinculadas. 

2.6.4)0BRIGA(:OES ACESSORIAS 

Possuem algumas obriga<;5es acessorias, tais como a entrega da Declara<;ao de Imposto 

de Renda, manter a escritura<;ao contabil basica regular, etc. 

2.6.5)DIPJ- DECLARA(:AO DE INFORMA(:OES ECONOMICO-FISCAIS DA 

PESSOA JURIDICA 

A elabora<;ao e entrega da Declara<;ao de Infonna<;5es Economico-Fiscais da Pessoa 

Juridica- DIPJ e obrigatoria para todas as pessoas juridicas de direito privado domiciliadas 

no Pais, registradas ou nao, sejam quais forem seus fins e nacionalidade, incluindo as 

entidades do Terceiro Setor. 

A DIP J devera ser entregue anualmente ate 31 de maio do ano seguinte a sua atividade. 
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2.6.6)DIRF 

A DIRF (Declara<;:ao do Impasto Retido na Fonte) e a declara<;:ao feita destinada a 

informar a Receita Federal o valor do impasto de renda retido na fonte, dos rendimentos 

pagos ou creditados. E um documento de periodicidade anual que relata a identifica<;:ao por 

especie de reten<;:ao e identifica<;:ao do beneficiario, nos termos estabelecidos pelo 

Rcgulamento do Impasto de Renda. 

2.6.7)RAIS 

A rela<;:ao Anual de Infonna<;:oes Sociais e o instrumento pelo qual a empresa deve 

forneccr as entidades govemamentais da area social, urn relat6rio com as infom1a<;:oes 

solicitadas referentes a cada um de seus empregados, com quem manteve rela<;:ao de emprego 

durante qualquer periodo do ano- base. 

A RAIS tem por objetivo: 

¢ o suprimento as necessidades de controle da atividade trabalhista no Pais, 

¢ o provimento de dados para a elabora<;:ao de estatisticas do trabalho, 

¢ a disponibiliza<;:ao de infonna<;:oes do mercado de trabalho as entidades governamentais. 

2.6.8)CAGED 

0 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados engloba dados fornecidas ao 

Ministerio do Trabalho e Emprego pelas empresas sobre a movimenta<;:ao dos empregados 

(contratados e demitidos), ate o dia 7 do mes anterior. A ideia e ter o CAGED como uma 

ferramenta de acompanhamento do processo de admissao e de dispensa de trabalhadores. 

Todas essas infonna<;:oes servem de base para elabora<;:ao de estudos e pesquisas conectados 

ao mercado de trabalho. Tambem auxilia a tomada de decisoes para a<;:oes govemamentais. 

Finalmente auxilia o Programa de Seguro-Desemprego para conferir os dados referentes aos 

vinculos trabalhistas. 
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2.6.9)GFIP 

Outra obriga<;ao e realizar a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e 

lnfonna<;oes a Previdencia Social). A Previdencia necessitava de urn documento cujas 

cmpresas declarassem os dados sobre os trabalhadores que estas remuneravam, pois assim se 

tornaria bem mais facil conceder futuros beneficios, sem que o trabalhador tivesse que 

guardar toda aquela papelada velha em rela<;ao aos seus vinculos do passado. Para concretizar 

esse desafio resolveu-se alterar a Guia de Recolhimento do FTGS para servir tambem como 

clocumento de infom1a<;ao a Previdencia Social.Assim, a GFIP nasceu de altera<;oes na GR. 

Dessa fonna, a GFIP tem dupla finalidade: 

a) serve como guia de recolhimento para o FGTS e 

b) documento de declara<;ao de dados para a Previdencia Social. 

A confec<;ao da GFIP tomou-se obrigat6ria a partir da competencia janeiro de 1999, 

para prestar infom1a<;oes a Previdencia Social, devendo ser apresentada mensalmente, 

independentemente do efetivo recolhimento ao FGTS ou das contribuiyoes previdenciarias, 

quando houver. 

As informa<;oes prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 

de Servi9o e Informayoes a Previdencia Social servirao como base de calculo das 

contribui<;oes arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social que comporao a base de 

dados para fins de calculo e concessao dos beneficios previdenciarios, bern como constituir

se-ao em tem1o de confissao de divida, na hip6tese do nao-recolhimento. Dessa fonna, 

havendo divergencia entre os recolhirnentos efetuados em GPS e os dados da GFIP, poder-se-

8. constituir, automaticamente, o credito previdenciario, face ao status dado de confissao de 

divida fiscal. 

EXEMPLO DE OBRIGA(:OES TRIBUTARIAS QUE UMA EMPRESA DE 
CONSTRU(:AO CIVIL DEVE REALIZAR 



40 

CALENDARIO OBRIGA(:OES TRIBUTARIAS ABRIL 2007 COMPETENCIA 
MARC:O 

Ate 02/04 

Ate os1o4 

Contribui~oes previdenciarias Reclamat6ria 
Trabalhista 

Pagamento de Salarios 

Deposito FGTS 

. Encaminhamento ao MTE do Caged 

,,.- •••••• •- • •••• J~ JJ,J«~<<n~'''"' 

·.···.·.·.-.--.·.-.--,,-,•,•,•,••...-•y••.> "•,••,•,•,•,•,•,••, •• • .......... -.w.wr ••• ••••••••••••••••••••• •• ·.·• -'•'•"••"•"•"•"•"".v,•,•,wy••,, ,•,•,•,••,••,•,•,;·.·,· ••• ;y.v.•.·.•.o•,·.w.•,•,• •,•,•,•,•,•,•••,•••,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,-,•,,•.-,•.w.v •,•••·.-..··.·.·.··-·.·.·•.-.·.··.-.·.•.•,•,•,•,,••,•,•,••,•,•,••,•.>u•,••••• 

Ate og /04 

'"'' • • -----~~m·< 

••,••,•••,•••,•,••,•,•,•.>.•.•.•.w.w.w."W." 

Ate 10/04 

Ate 16/04 

Ate 20/04 

DCTF Mensal 

DCTF Semestral 
•··· w• "• "" ~ 

C-''<.".w.:.wuw··<"N.YNN 

IR retido na fonte 

Pagamento da GPS 

Pagamento Unificado - Regime Especial de 
Tributa~ao Aplicavel as Incorpora~oes Imobiliarias 

IRPJ - Regime Especial de Tributa~ao Aplicavel as 
Incorpora~oes Imobiliarias 

.................................................................................................................................. 
······- • .-., ••"•••"•••'-··'.-.·.•·>' .'<<«'-'.<· .. <.·.v:.-:.9.-.•.·<·.·.·.<·.<·.·E·"·"'-"''0>·>W.·>.<<<"9.-Z· .. <.•.r.-;-:-:->.-.->•»NZ·>>:<-.·-·'"<C·:~'·:-»:· ... <C .<·.·.-.... :: .• •:,> •. ...->.->:·.·<·.--':'· •··· ···.V:·'· ,•,,. .. 

Contribui~oes previdenciarias contribuintes 
individuais 

Contribui~ao PIS-Pasep /Cofins/CSLL- Reten~ao de 
Tributos 

02 de abril - prazo para o pagamento das contribui<;5es previdenciarias referentes a 
Reclamat6ria Trabalhista; 

05 de abril- prazo para o pagamento dos salarios mensais referentes ao mes de abril; 

09 de abril- apresenta<;ao da Declara<;ao de Debitos e Creditos Tributarios Federais (DCTF) 
dos fatos ocorridos no mes de abril de 2007; Deposito FGTS; Encaminhamento ao Ministerio 
do Trabalho e Emprego do CAGED; 

I 0 de abril- Recolhimento do Impasto de Renda na Fonte sobre rendimentos do trabalho 
pagos ou creditados conespondente a fatos geradores ocorridos no mes de Abril/2007; 

16 de abril - prazo para o recolhimento, pelas empresas, das contribui<;5es previdenciarias a 
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seu cargo e/ou responsabilidade (retenyao de cessao de mao-de-obra), referentes ao mes de 
Abril de 2007; 

20 de abril recolhimento das Reten<;;oes referentes a contribui<;;oes ao PIS-
Pasep/COFINS/CS LL; 

- recolhimento das contribui<;;oes previdenciarias relativas ao contribuinte individual 
( autonomo, empresario ). 

FONTE: http://www .sinduscon-pr.com. br/infojur .asp? id= 122 01/05/2007 

EXEMPLO DE CUSTO DE MAO DE OBRA DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA 
SindusCon 

Encargos Sociais - Abril! de 2001 

A· Encargos Socia is Basicos 

FGTS 

I ncr;:; 

Totai Grupo A 

B " Encargos que rec~Jbem incidenda de A 

F oriaxlC!s 

Ucen~a Paiernklodo 

Fa!tns jLs.tificC1d!1S por r::nc::ti·\1'05 dl\ttJ~sos 

Total Grupo B 
Gmpo C "'iA'E) 

D- Encargos ilgados a demissao do ttabalhador 
.h_=,jso pr-Crvi:o 

Dop~:!;}.it<::; p<:.r des;:.,od~da inj=;Js.ta 
l nd crvz:~J~:;]r,) ~Jd~cicno:l 

j\dic!Dnal Let c:cr:T~p~ornent0f '110/{)1 

Total Grupo D 

Dias de cnuva 0 outras dificuldades 

Equ!porr~e:"1to de seg:urn~T~z 

Valc·transporte 

Total Grupo E 

Total A+ B+ C+ D + E 

1,5% 
1 6"}';, 

0.5%, 

52,.93%. 
20,0'1°/.;. 

16,13% 

43,33''/;, 

170,24% 
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2.6.10)SlNDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRU(AO CIVIL 

No Parana o 6rgao que cuida do sindicato dos trabalhadores da construc;ao civil e a 

FETRACONSPAR (Federac;ao dos trabalhadores nas Industrias da Construc;ao Civil e do 

Mobiliario do Estado do Parana). Essa Federac;ao estipulou atraves de convenc;ao coletiva 46 

de 19/07/2006 que os pisos salariais desta categoria. 

·-' ·._ . >- .. 

•,,~~L~~····~·ORAJJUNHb· .. ,2oos 
~----~----------~~~~-+ 

SERVENTE R$ 2,36 

MEIO-PROFISSIONAL R$ 2,56 

PROFISSIONAL R$ 3,31 

CONTRA-MESTRE R$ 3,66 

MESTRE-DE-OBRAS R$ 4,87 

Na classificac;ao profissional desta conven<;ao ficou definido, especificmnente, 05 

(cinco) categorias profissionais, a saber: 

II SERVENTE E/OU AJUDANTE - e todo trabalhador que, nao possuindo qualquer 

qualificac;ao profissional, executa toda e qualquer atividade de ajuda aos profissionais. 

• MEIO-PROFISSIONAL - e todo trabalhador que, e1nbora com relativo conhecimento 

do offcio, nao possui ainda capacidade, a produtividade e o desembarac;o do profissional, 

cxecutando os servic;os sob a orientac;ao e fiscalizac;ao deste, ou ainda, do Mestre-de-Obras. 

• PROFlSSIONAL - e todo trabalhador que, possuindo atnplos e especializados 

conhecin1entos de seu oflcio, tern capacidade para realiza-lo co1n produtividade e 

desetnbarac;o. Nesta categoria estao incluidas as diferentes func;oes inerentes ao ramo, cujas 

pnnc1pa1s atividades sao: pedreiro, carpinteiro, annador, encanador, eletricista, pintor, 

soldador, azulejista, ahnoxarife, apontador, guincheiro, cozinheiro(a), 1nontador de 

guinclastes, operador de equipmnentos de terraplenagen1, bate-estacas, perfuradeiras de solo 

para fundac;ao e colocador de placa de gesso acartonado. 

• CONTRAMESTRE ou FEITOR - e cargo exercido pelo profissional, desde que reuna 

as condic;oes tecnicas necessarias, e que, e1nbora com relativo conheci1nento do oficio, nao 

possui ainda a capacidade, a produtividade e o desen1bara<;o do Mestre-de-Obras, 

executando os servic;os sob orienta<;ao e fiscalizac;ao deste; 
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• MESTRE-DE-OBRAS - e cargo exercido pelo profissional, desde que retina as 

condi<;oes tecnicas necessarias a essa funvao. 

Foi fixado , tan1be1n, o valor da Contribuivao Assistencial dos E1npregadores para o 

Sincl icato Patrona1 etn favor do Sindicato da Industria da Construvao Civil do Parana 

(Si nduscon/ PR). 

·CAPITAL SOCIALDA EMPRESA 

120,00 

365,00 

520,00 

3) 15.001 ,00 a 50.000,00 730,00 

4) 50.001 ,00 a 150.000,00 1.043,00 

5 150.001 ,00 a 500.000,00 1.460,00 

6 500.001 ,00 a 1.500.000,00 2.086,00 

7 1.500.001 ,00 a 5.000.000,00 2.920,00 

8 Acima de 5.000.000,00 4.171 ,00 

* Microempresas (Lei n° 9.841 , de 5/1 0/99) e empresas com qualquer capital social que no exercicio anterior tiveram 
faturamento inferior a R$ 244.000,00 (devidamente comprovado). 
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2.7)APRESENTA<;AO DE RESULTADOS 

E itnpotiante destacar a pesquisa feita co1n os etnpresarios e engenheiros. 0 

questionario realizado foi muito itnportante para detectar a falta de conhecimento sabre a 

carga tributaria e o planejan1ento tributario. Houve 60 questionarios respondidos entre 

engenheiros e etnpresarios desse ratno. 

Pode-se observar ja na primeira quesHio CUJa pergunta e direta e retrata sabre o 

conhecitnento de planejatnento tributario. Cerca de 70o/o dos empresarios e 40°/o dos 

cngcnheiros responderam que conhccem o significado desta ferramenta. Cotn isso ja se nota a 

tnaior preocupa<;ao dos etnpresarios en1 encontrar algmna saida para uma tributa<;ao tao alta. 

Poren1, o conhecer nao significa entender e ficou clara na pesquisa que a falta de 

conhecitnento dessa excelente ferramenta fica evidente. 

Conhecimento de Planejamento Tributaro 
por parte de engenheiros 

59,57°/o 

\ _________ _ 

/ 



Conhecimento de Planejamento Tributiuio por 
parte de empresarios 
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Quando a pergunta refere-se se ja houve mna preocupa9ao em se efetuar planejmnento 

tributario , fica ainda mais evidente a falta de conhecitnento por parte dos engenheiros e 

empresarios. Apenas 40o/o dos empresarios ja tivermn algun1 tipo de preocupa9ao, enquanto 

por patie dos engenheiros 90°/o nunca se preocuparmn com isso. Infelizn1ente, esse e o retrato 

do planejmnento tributario na construvao civil. Com a alta tributavao incidente neste setor 

deveria ser dada maior itnportancia, pois a reduvao no custo da obra seria benefica para o 

construtor e para todo o setor. 

A respeito da itnportancia do estudo da legislavao por parte do pessoal envolvido com 

a obra, 1 00°/o dos empresarios respondermn que achmn ilnportante e 98o/o de engenheiros 

ta1nben1 concordarmn cotn sua in1portancia. Esse resultado detnonstra que 1nesn1o o 

desconhecin1ento do planejmnento tributario por parte dos pesquisados, estes tern consciencia 

da itnportfmcia da legislavao para a atividade. E claro que a legislavao nao e utn assunto tnuito 

facil, tao pouco, pratico. Porem, urn pequeno conhecitnento dos tributos, da Constituivao e de 

outras nonnas traz u1n bon1 fator para o sucesso de qualquer empreendin1ento na constru9ao 

civil. 

A questao que envolve a tributavao incidente na construvao civil teve un1 botn 

resultado. A grande n1aioria tern conhecimento, poretn, apresentaran1 uma certa dificuldade na 

resposta e controversia cotn as detnais questoes. Pode-se observar no grafico que segue. 0 

prin1eiro atraves de pesquisas cotn engenheiros enquanto o segundo as pesquisas foram 

rcalizadas con1 etnpresarios. 



120°/o 

100°/o 

80°/o 

60°/o 

40°/o 

20°/o 

oo/o 

IP V A, IR , IC M S, 

IP T U e IC M S 

IPVA , IR,ICMS, 

IPTUeiCMS 

ICMS,ISS , IPI, CIOE , ICMS,ISS , 

PIS I C 0 FINS IP T U 

IC M S, ISS, IPI, 

PIS / C 0 FINS 

C 10 E. IC M S, ISS , 

IPT U 

IR,ICMS,ISS , 

lTC M 0 

IR,ICMS , ISS , 

lTC M 0 
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Apesar de as respostas sere1n convincentes deve-se ressaltar que o ICMS s6 e cobrado 

de un1a etnpresa de constru<;:ao civil se os 111ateriais forem produzidos por estas. Nao poder ser 

esquecido de citar o hnposto de Renda Pessoa Juridicae a Contribui<;:ao Social sabre o Luera 

Liquido que sao dais tributos de fundamental importfmcia no setor da constru<;:ao civil. 

Ja com rela<;:ao ao peso dos tributos na constru<;:ao civil , ficou assim o resultado: 



7% 

Porcentagem de Tributa~o na constru~o 
civil segundo engenheiros 

9% 
1% 

I• S5% • >5%es10% o >10%eS15% o >15% I 

Peso da Tributa~o segundo empresarios 
QOfo 

• S5°/o • >5°/oeS1 0% 0 > 1 Oo/oeS15% 0 > 15% 

47 
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Pode-se observar que tantos os engenheiros quanto os empresarios da constru<;ao civil 

nao tem consciencia do peso da tributa9ao, pois cerca 53% dos engenheiros e 1 OOo/o dos 

en1presarios apontaratn que a os tributos tetn utn sufocante peso de pelo 1nenos 1 0°/o. Segundo 

estudos publicados pelo SINDUSCON/DF a tributa<;ao alcan<;a 25o/o neste impotiantissimo 

setor. Talvez essa seja a razao pelo descaso com o planejatnento tributario, pois, na 

constru<;ao civil o desperdicio cotn o tnaterial utilizado chega a 30o/o. Provavelmente se 

houvesse un1a rnaior infonna<;ao do real peso da carga tributaria neste setor haveria Ulna 

tnaior preocupa<;ao de reduzir esses custos legahnente. 

Outra questao abordada e se existe na discussao dos pre<;os a preocupa<;ao da 

tributa<;ao. 71 o/o dos en1presarios e 92o/o dos engenheiros responderatn que nao. Fica claro a 

falta de considera<;ao coin o planejmnento tributario eo desconheci1nento de quanto a redu<;ao 

da tributa<;ao seria itnportante para a redu<;ao dos custos da obra. Houve mn pesquisado que 

respondeu que apenas releva o pre<;o final da etnpresa de 1naterial de constru<;ao e que nao 

ten1 necessidade de se preocupar cotn esse fator. 

Quando o Governo e abordado e se questiona se este esta preocupado etn reduzir a 

tributa<;ao do setor da constru<;ao civil, 76o/o dos engenheiros e 95% dos etnpresarios nao 

acreditan1 em utna resposta do govemo con1 rela<;ao a este setor. 

Nao interesse do Governo em reduzir a tributac;ao 

Empresarios 

Engenheiros 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Nesta questao torna-se prudente fazer utn cotnentario correspondente ao pessimismo 

dos etnpresarios cotn rela<;ao ao Governo e suas atitudes. Notou-se durante a pesquisa utn 

certo pessin1isn1o de e1npresarios deste setor, apesar da melhora nestes dois ultin1os anos. 

Grande patie esta desacreditada e apesar do Progran1a de Acelera<;ao do Crescin1ento (PAC) 

nao veem boas perspectivas futuras. Utna boa saida seria un1a refonna tributaria e 1 OOo/o dos 
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engenheiros e empresarios acreditam que se houvesse essa conscientiza<;ao do congresso o 

setor teria grande melhoras. 

Algumas quest6es discursivas tambem foram colocadas para a pesqmsa com os 

empresarios da constru<;ao civil. Ficou claro o desconhecimento de planejamento tributario 

nas respostas apresentadas. Alguns apresentaram solu<;6es tributarias ja ultrapassadas como na 

instala<;ao da sede da construtora em uma cidade menor para se pagar menos ISS, sendo que 

este tributo tem incidencia o local da realiza<;ao do servi<;o. 

As respostas foram positivas quando da possibilidade de redu<;ao dos tributos. Muitos 

gostaram da possibilidade de majorar seus lucros com o planejamcnto tributario. Quanto a 

dependencia do Governo em acelerar este setor e que as respostas foram negativas, muitos 

falaram em pessimismo para o futuro. Recentemente o Governo Federal lan<;ou o PAC 

(programa de acelera<;ao do crescimento) para justamente trazer boas perspectivas futuras 

para o setor, porem, seria necessaria urn foco maior na redw,:ao da carga tributaria. 



so 

3)CONCLUSAO 

0 crescimento continuo da carga tributaria no Brasil nos ultimos tempos vern 

massacrando o setor da construvao civil. 0 Govemo tenta atraves do PAC (programa de 

acelera<;;ao do crescimento) incentivar esse grande gerador de empregos, renda e crescimento 

para qualquer pais. Porem, nao e suficiente para reduzir OS custos da obra de tal fonna que 

possa provocar uma explosao neste setor. Uma excelente feiTamenta, chamada planejamento 

tributario, clever ser aplicada por todos os prof1ssionais desse ramo que queiram maximizar 

seus lucros. 

0 planejamento tributario e uma atividade preventiva, sendo o foco a econmma 

tributaria atraves de uma pratica licita. Basta notar que a carga tributaria no Brasil sobre o PIB 

chegou a 38,80% em 2006 segundo o Instituto de Brasileiro de Planejamento Tributario. 

Para a realiza<;;ao da gestao tributaria e impmiante, tambem, o conhecimento da 

legisla<;:ao e portanto e urn pre-requisito a qualquer pessoa que queira iniciar neste segmento. 

Os principais tributos incidentes na constru<;ao civil sao o IPI (imposto sobre os produtos 

industrializados), o ICMS (imposto sobre circula9ao de mercadorias), o ISS (imposto sobre 

servivos), o PIS/PASEP (programa de integra9ao social e programa de fonnavao do 

patrimonio do servidor publico), a Co fins( contribui<;;ao para o financiamento da seguridade 

social), o IRP J(imposto de renda pessoa juridica) e CSSL ( contribuivao social sobre o lucro 

liquido). 

A analise a respeito da constru<;;ao civil e a tributa9ao existente no Brasil mostram que 

o conhecimento da carga tributaria toma-se mais fundamental a cada dia que passa. Esse setor 

da economia e imprescindivel para o Brasil, pois agrega empregos diretos e indiretos, alem de 

ser extremamente impmiante para o produto intemo bruto (PIB). Urn born retrato e que a 

carga tributaria na construvao civil chegou a 27%. 

Devido ao deficit habitacional existente no pais e o alto custo da constru<;ao civil, 

chegando ao desperdicio de 30% do custo total da obra, fica clara a importfmcia da gestao 

tributaria atraves do planejamento tributario no Brasil. A reduvao que se consegue com o alto 

conhecimento da legisla9ao e a aplica<;ao pratica deste e indispensavel. 

As grandes construtoras demonstram ja utilizar essa ferramenta, pois possuem setores 

especificos para contabilidade e geralmente este responsabiliza-se pelo planejamento 

tributario, mesmo que ainda bastante basico. Por outro lado, os pequenos construtores, que 

geralmente constroem sobrados e pequenas residencias, nao tern preocupa<;ao nenhuma com 

planejamento tributario e simplesmente desconhecem essa excelente ferramenta, ou seja, 
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praticamente nao e utilizado 0 planejamento tributario, mesmo aqueles que 0 utilizam 

demonstram uma certa inseguran<;a quando tratado do assunto. Outro ponto que se nota e a 

falta de conhecimento por parte de engenheiros e arquitetos da legisla<;ao brasileira e como o 

conhecimento da carga tributaria e impmiantissimo para o planejamento da obra. 

0 ponto positivo e que todos concordam da sua impmiancia e que futuramente 

preveem uma certa obrigatoriedade da ado<;ao de ferramentas para sua redu<;ao, pois 

reconhecem que a alta carga tributaria encarece muito este setor. 0 proprio Governo Federal 

admitindo sua interferencia direta nos ultimos anos, praticamente estagnou a constru<;ao civil 

porum periodo Iongo, lan<;ou recentemente o PAC (programa de acelera<;ao do crescimento) 

com a redw,:ao direta da tributa<;ao com intuito de utilizar a constru<;ao civil como ponto chave 

para o crescimento do pais. 

E previsto um crescimento elevado nos pr6ximos anos para o setor da constru<;ao civil 

sendo que grande parte da demanda para a classe mais pobre do pais. Moradia e sinonimo de 

cicladania e o governo tern se preparado reduzindo tributos e subsicliando o financiamento 

habitacional atraves de seu principal 6rgao a Caixa Economica Federal. Resta a empresarios e 

pessoas ligadas a esse setor tratarem com mais importancia o planejamento tributario, pois 

com a concorrencia elevacla, a margem de lucro tencle cada vez mais a se recluzir. 

Por fim, a constru<;ao civil tem urn papel fundamental nos programas de investimento 

e no novo ciclo de crescimento que se pretende para o Brasil, como setor de mao de obra 

intensiva, de baixo coeficiente de importa<;ao e elevados efeitos multiplicadores sabra a 

economia, a renda, o emprego e os tributos. A concentra<;ao de investimentos nas atividades 

de constru<;ao pode ajudar a reverter o atual quadro de baixo crescimento economico do Brasil 

e, tambem, reduzir os problemas de infra-estrutura que impedem o desenvolvimento 

economico social. 
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S)ANEXOS 



QUESTIONARIO PARA PROFISSIONAIS EMPREGADOS DA AREA DE 
CONSTRUC,::AO CIVIL 

l)Voce sabe o que e planejamento tributario? 
a)SIM b)NAO 

2) Voce alguma vez se preocupou em fazer planejamento tributario em uma obra de 
engenharia civil? 
a)SIM b)NAO 

3) Voce acha que e importante o conhecimento da legisla<;ao para reduzir os custos de uma 
obra de engenharia? 
a)SIM b)NAO 

4) Quais sao os tributos incidentes na constru<;ao civil? 
a)IPV A, IR, ICMS, IPTU e ICMS b )ICMS, ISS, IPI, PIS/CO FINS 
c)CIDE, ICMS, ISS, IPTU d)IR, ICMS, ISS, ITCMD 

5) Com rela<;ao a constru<;ao civil, os tributos incidentes tem peso de: 
a):S5% b)>5%e:S10% c)>10%e:S15% d)>15% 

6) No desenvolvimento e precifica<;ao das obras existe discussao do pre<;o considerando os 
tributos? 
a)SIM b)NAO 

7) Existe um setor dentro da construtora que se preocupa com a redu<;ao dos custos da obra 
atraves da redu<;ao de tributos? 
a)SIM b)NAO 

8)Voce tem conhecimento se o setor responsavel pelo planejamento da obra tem a qualidade 
necessaria tambem para efetuar um planejamento tributario? 

a)SIM b)NAO 

9) Voce sente uma preocupa<;ao do govemo em reduzir os custos deste setor? 
a)SIM b)NAO 

1 O)Voce acredita que uma possivel reforma tributaria incentivaria o setor da constru<;ao civil? 
a)SIM b)NAO 



QUESTIONARIO PARA EMPREENDEDORES DA CONSTRU<;AO CIVIL 

1) Voce sabe o que e planej amen to tributario? 
a)SIM b)NAO 

2) Voce alguma vez se preocupou em fazer planejamento tributario em uma obra de 
engenharia civil? 
a)SIM b)NAO 

3) Voce acha que e impmiante o conhecimento da legisla<;ao para reduzir os custos de uma 
obra de engenharia? 
a)STM b)NAO 

4) Quais sao os tributos incidentes na constru<;ao civil? 
a)IPVA, IR, ICMS, IPTU e ICMS 
b )ICMS, ISS, IPI, PIS/CO FINS 
c)CIDE, ICMS, ISS, IPTU 
d)IR, ICMS, ISS, ITCMD 

5) Com rela<;ao a constrm;ao civil, os tributos incidentes tern peso de: 
a)S5% b)>5% e S10% c)>10% e S 15% d)>15% 

6) No desenvolvimento e precifica<;ao das obras existe discussao do pre<;o considerando os 
tributos? 
a)SIM b)NAO 

7) Existe urn setor dentro da construtora que se preocupa com a redu<;ao dos custos da obra 
atraves da redu<;ao de tributos? 
a)SIM b)NAO 

8)Voce tern conhecimento se o setor responsavel pelo planejamento da obra tern a qualidade 
necessaria tambem para efetuar urn planejamento tributario? 
a)SIM b)NAO 

9) Voce sente uma preocupa<;ao do govemo em reduzir os custos deste setor? 
a)SIM b)NAO 

1 0) A constru<;ao civil e o setor que mais emprega no Brasil, como a redu<;ao dos tributos 
poderia influenciar toda sociedade? 

11) Voce acha que falta incentivo do govemo atraves da redu<;ao dos tributos? 



12) Se o govemo fizesse urn programa de redu<;ao total de tributos relacionados a constru<;ao 
civil, ou seja, isen<;ao total, quanto por cento poderia ser reduzido o pre<;o de uma habita<;ao 
popular? 
a)S10% b)>lO%eS25% c)>25%eS40% d)>40%eS55% e)>55% 

13) Na sua opiniao, qual esfor<;o em materia tributttria seria mais necessaria para incentivar a 
constru<;ao civil entre os 6rgaos do Govemo? 
a) Governo Federal b)Estadual c)Municipal 

14) Voce acredi ta que urn a possi vel reforma tributaria incenti varia o setor da constru<;ao ci vii? 
a)SIM b)NAO 

15)Se o govemo nao tomar uma medida hoje com rela<;ao a tributa<;ao como voce ve o setor 
da constru<;ao civil em alguns anos? 


