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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: ANÁLISE DO MELHOR REGIME TRIBUTÁRIO 

NA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO NO RAMO DE ENGENHARIA DA 

CIDADE DE CAPIM GROSSO. 

 

Lara Talita de Freitas Silva de Oliveira1 

Nadine dos Santos Silva2 

 

RESUMO 

Observa-se um enorme desconhecimento por parte de empresários e até mesmo dos 
próprios contadores diante da legislação tributária, o que acaba por causar erros na definição da 
escolha tributária, gerando assim valores desnecessários e estes por sua vez, podem colocar em 
risco a própria existência da empresa. Portanto visando a importância do Planejamento Tributário e 
consequentemente a escolha do Regime Tributário mais viável para cada empresa, este artigo está 
relacionado a um trabalho de conclusão que visou pesquisar sobre o Regime Tributário mais viável 
para uma empresa de Engenharia prestadora de serviços e optante pelo Simples Nacional. O 
trabalho foi realizado respeitando a seguinte metodologia: inicialmente trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica onde é apresentada a fundamentação teórica, com a apreciação conceitual pertinente ao 
tema, fundamentando-se em autores renomados que escreveram sobre o assunto, utilizando dados 
concretos fornecidos pela própria empresa. Através destes dados e cálculos realizados para então 
analisar e demonstrar qual Regime Tributário seria mais viável para a empresa em questão, foram 
analisados o regime do Simples Nacional o qual a empresa é optante e o regime do Lucro Presumido. 
Após a análise constatou-se que o Regime de Tributação do Simples Nacional é o mais viável e 
satisfatório para a empresa no atual momento. 

 

Palavras-chave: Regimes de Tributação. Simples Nacional. Lucro Presumido.  

 

INTRODUÇÃO 
 

Com a alta carga tributária, é preciso que os contadores, administradores e os 

empreendedores avaliem o melhor Regime e o mais vantajoso para as empresas, 

esclarecendo o que cada um tem a oferecer, o que tem menos impacto financeiro, 

através do Planejamento Tributário. Esse Planejamento tem como objetivo a 

diminuição da quantia de dinheiro a ser pago ao governo e é feito ao fim de cada 

exercício social, porque é partir dele que irá descobrir qual o melhor Regime 

Tributário. 

Este trabalho tem como objetivo possibilitar as empresas a adotar um tipo de 

Regime Tributário que obtenha uma carga tributária menor, destacando a 
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importância ao escolher entre uma das formas de tributação, essa escolha deve ser 

determinada através de um estudo analítico e a partir de uma implantação do 

Planejamento Tributário que é um meio legal de redução da carga tributária, 

desenvolvendo uma comparativa entre os enquadramentos tributários. Para que 

uma empresa tenha continuidade, é de extrema importância que o contador conheça 

sobre os tributos e regulamentos, sendo assim, dando apoio às empresas na 

tomada de decisões no momento do pagamento dos impostos corretamente. 

Independente do porte da empresa, todas precisam possuir uma modalidade de 

tributação sejam elas, nestes casos Lucro Presumido ou Simples Nacional. 

Diante do exposto relacionado ao planejamento tributário, questiona-se que 

ele pode alterar a carga tributária através da sua escolha. Qual a melhor opção de 

regime tributário, ou seja, a menos onerosa a ser aplicado em uma empresa 

prestadora de serviços? 

Visando responder ao problema proposto foi definido como objetivo geral: 

avaliar a melhor alternativa de enquadramento e pagamento de tributos, visando 

amenizar a carga tributária das empresas prestadoras de serviços e como objetivos 

específicos: apresentar Regimes Tributários utilizados no Brasil; realizar análises e 

comparações entre os regimes de tributação; elaborar os cálculos de diversas 

maneiras de tributação e propor um planejamento tributário ideal para uma empresa 

prestadora de serviço. 

Esse artigo foi feito através do estudo de caso, com base em pesquisa 

bibliográfica por meio de livros, artigos, matérias disponibilizadas na internet, com o 

objetivo de esclarecer a importância de um planejamento, a partir de análise de 

materiais, documentos, coletando dados concretos e usando números, de forma 

quantitativa e qualitativa.  

Conforme Gil (2002, p.42) “As pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

ou, então, o estabelecimento de relação entre variáveis.” 

A pesquisa foi feita através do estudo de caso, onde coletamos e analisamos 

dados sobre a realidade da empresa desenvolvendo argumentos, avaliando e 

propondo soluções. Esse artigo foi desenvolvido de forma descritiva com base em 

uma pesquisa bibliográfica através de livros, artigos e por materiais já existentes 

disponibilizados pela internet. 
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Segundo Malhotra (2001), “a pesquisa qualitativa proporciona uma melhor 

visão e compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa 

procura quantificar os dados e aplica alguma forma da análise estatística”. A 

pesquisa qualitativa pode ser usada, também, para explicar os resultados obtidos 

pela pesquisa quantitativa.   

Neste presente trabalho usamos a técnica tanto qualitativa quanto 

quantitativa, visto que será elaborada a partir de análise de matérias, documentos, 

coletando dados concretos, usando números, gráficos, assim abordando a 

importância e a melhor forma de tributação para o tipo de empresa. 

Portanto justifica-se a produção do vigente artigo academicamente pelo fato 

do mesmo enriquecer a bibliografia contábil em relação ao planejamento tributário, 

socialmente, pois o mesmo ressalta um tema bastante enfocado nas empresas que 

buscam reduzir pelas manobras legais a carga tributária de nosso país que é uma 

das mais altas. E por fim, a relevância pessoal que este artigo tem para nós, pois 

como futuras profissionais contábeis através da produção deste trabalho já nos 

identificamos com a linha profissional que iremos atuar. 

A CONTABILIDADE E SUA ORIGEM 

Conforme Marion (2000), se nós tivéssemos moeda, o denominador comum 

não seria ovelhas, mas sim o valor em dinheiro. Todavia, o que fica bem claro é que 

mesmo sem moeda, escrita e número, a contabilidade, como inventário, já existia, 

ficando evidenciado que ela é tão antiga quanto à existência do homem em atividade 

econômica, ou melhor, quem sabe, do homem sapiente. 

A contabilidade é tão antiga quanto a própria civilização humana, desde o 

homem primitivo na época da fase empírica, quando inventava as primeiras 

ferramentas e instrumentos de caça e pesca, contava seus rebanhos, suas ânforas 

de bebidas, controlava seus bens, realizava seus registros utilizando desenhos, 

figuras e imagens em paredes de cavernas para identificar seu patrimônio, dessa 

forma praticando a contabilidade de uma forma rudimentar. 

Oliveira e Nagatsuka apud Feital (2012) afirmam que: 

Alguns pesquisadores afirmam que o início das práticas relacionadas com o 
controle das contas data mais de mil anos antes de Cristo. Para outros, tais 
preocupações são tão velhas quanto a humanidade. Para mensurar, avaliar, 
e controlar seus bens pessoais desde os tempos remotos, os reis, faraós, 
comerciantes, agricultores, etc; utilizavam técnicas de registros, o que pode 
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ser entendido como o início da contabilidade como hoje é conhecida. 
(OLIEIRA e NAGATSUKA aput FEITAL, 2012). 

A contabilidade foi evoluindo com o passar do tempo, com o desenvolvimento 

social, cultural e econômico. O estabelecimento de técnicas para controlar e 

preservar os seus bens pode ser resumido com a evolução da ciência contábil na 

seguinte forma, primeiramente surgiu à contabilidade do mundo antigo, depois do 

mundo medieval, conseguintemente do mundo moderno e por último do mundo 

cientifico que se utiliza até os dias de hoje.  

Sendo a contabilidade uma ciência social é por meio de suas técnicas ou 

métodos que se mantém um controle do Patrimônio da entidade, ela verifica a saúde 

da empresa, onde seu objeto é o Patrimônio da empresa e tem por objetivo estudar, 

registrar e controlar o patrimônio e suas variações onde operam fatos e atos 

administrativos e fornecer informações úteis para a tomada de decisões, essas 

informações podem ser de natureza econômica e financeira. 

Portanto a mesma não foi feita para medir o valor da empresa, ela avalia as 

despesas e esse valor é comparado com as receitas produzidas para fins da 

apuração do lucro, dessa maneira a ciência tem a preocupação com a mensuração 

do lucro e não com o valor de venda dos ativos da empresa. 

Sendo a contabilidade uma das mais importantes ferramentas para o 

Planejamento tributário, visto que é através da mesma que o planejamento se 

aperfeiçoa, obedecendo a seus princípios e normas, beneficiando seus métodos de 

apuração de custos e elaboração das demonstrações financeiras e assim através de 

seus relatórios e informações fornece suporte ao fisco. 

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

Constitui-se da primeira técnica contábil e a mais importante, pois é através 

dela que surgiram as demais técnicas da contabilidade, como as demonstrações, 

análises e auditoria, seu objetivo é de fornecer informações sobre um determinado 

patrimônio. 

Toda empresa, independentemente do seu porte ou natureza jurídica, 

necessita manter a sua escrituração contábil completa, sendo assim controlando e 

gerenciando o seu patrimônio devidamente, entretanto não se trata somente por 

uma necessidade geral e sim como uma exigência expressa em diversas legislações 
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vigentes (Código Comercial, Lei das Sociedades por ações, Legislação Tributária, 

Normas Brasileiras de Contabilidade). 

Iudícibus, (1998) retrata sobre a importância da escrituração contábil, assim 

dizendo:  

Os relatórios contábeis, tais como Balanço Patrimonial, Demonstração de 
Resultados, Demonstração de Fontes e Usos de Recursos, Balancetes de 
Verificação e muitos outros, são o resultado final do processo de 
escrituração e de alguns julgamentos de valor que o contador efetua com 
relação a eventos futuros. Todo o trabalho de acumulação de registros e 
dados sistematicamente classificados, que constitui a rotina contábil, tem 
por finalidade inserir os dados colhidos em relatórios contábeis, os quais 
devem ainda ser interpretados, no sentido contábil, por profissional 
habilitado, a fim de proporcionar à administração e aos demais interessados 

informações relevantes para a tomada de decisões. (IUDÍCIBUS, 1998, p.26) 

É papel do contador ou do técnico de contabilidade manter em ordem a 

escrituração contábil e fiscal, gerando assim informações concretas para o Fisco e 

também aos sócios. 

ESCRITURAÇÃO FISCAL 

Trata-se de uma prestação de contas ao Fisco sobre as movimentações, os 

impostos a serem pagos, o faturamento e outras informações de interesse do 

governo, ou seja, é aquilo que envolve a empresa, e que o contador tem total 

responsabilidade na prática dessa escrituração. 

Antigamente, esse tipo de escrituração era feito manualmente, com base nos 

livros e nos documentos que as empresas mantinham, mas com a tecnologia as 

coisas foram evoluindo e hoje em dia os sócios/empresários já conseguem emitir 

notas fiscais eletrônicas, dessa forma, a escrituração fiscal também pode ser feita de 

modo digital. 

A escrituração fiscal é obrigatória para a pessoa jurídica. Devem ser levadas 

algumas observações quanto à escrituração dos livros fiscais, de acordo a Oliveira 

(2003), tais como: 

Os livros fiscais devem ser escriturados rigorosamente em dia, com atraso 
máximo permitido de cinco dias; cada empresa deverá manter seus próprios 
livros; regimes especiais podem ser autorizados para a escrituração de 
documentos e livros fiscais; os livros devem apresentar termo de abertura e 
de encerramento datados e assinados por um representante legal da 
empresa e por um contabilista que esteja legalmente habilitado por fim 
todas as folhas dos livros devem estar numeradas tipograficamente, na 
sequência. (OLIVEIRA, 2003, p.68) 
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CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

A contabilidade tributária ela está ligada fundamentalmente aos tributos a 

serem pagos pelas empresas.  Segundo Fabretti (2001) “É o ramo da contabilidade 

que tem por objetivo aplicar na prática conceitos, princípios e normas básicas da 

contabilidade e da legislação tributária, de forma simultânea e adequada” 

O objetivo da contabilidade tributaria é conciliar as demonstrações contábeis 

e a legislação tributária, onde o seu objeto é a apuração e demonstração dos 

resultados econômicos do exercício social com exatidão, de forma clara e sintética, 

assim adequando o cálculo dos tributos obedecendo as exigências da legislação 

tributária. 

O Direito tributário é um ramo do direito que vai estabelecer a forma que o 

Estado detém de arrecadação e fiscalização para a compensação daquilo que ele 

produz, além de arrecadar e fiscalizar o direito tributário é uma forma de 

regulamentação do estado, deste modo fazendo uma manutenção da estabilidade 

financeira econômica do Estado e assim poder gerar possibilidade de concorrência 

não cruel, de movimentação e de taxação.  

De acordo com Carvalho (1997), “O Direito Tributário é o ramo didaticamente 

autônomo do Direito, integrado pelo conjunto de proposições jurídico-normativas, 

que correspondam, direta ou indiretamente, à instituição, arrecadação e fiscalização 

de tributos”. 

Outra definição é dada por Machado (2008), “Ramo do direito que se ocupa 

das relações entre fisco e as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer 

espécie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra os abusos 

desse poder”. 

Entretanto para Harada (2004):  

Direito Tributário, é, por assim dizer, o direito que disciplina o processo de 

retirada compulsória, pelo Estado, da parcela de riquezas de seus súditos, 

mediante a observância dos princípios reveladores do Estado de Direito. É a 

disciplina jurídica que estuda as relações entre o fisco e o contribuinte. 

(HARADA, 2004) 

O Direito e a Contabilidade são ciências que andam juntas. Essa afirmativa já 

seria o suficiente para concluir que o Direito está intrinsecamente relacionado com a 

contabilidade, principalmente o Direito Tributário, já que, como visto, tem como 
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objeto de estudo os tributos, ferramenta de fundamental importância para a 

execução das atividades diárias dos profissionais contábeis. 

 TRIBUTO 

De acordo ao Art. 3º, da Lei 5172/66 diz que “Tributo é toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 

constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada”. 

Tributo é uma prestação pecuniária, compulsória, instituída por meio de lei, 

que não constitui em multa e com o prazo mediante ao lançamento, para o custeio 

de despesas coletivas. O tributo é dividido em quatro espécies distintas que são 

elas: impostos, taxas, empréstimos compulsórios e contribuições de melhoria.  

QUADRO 1 - Tipos de Tributos 

Tipos de 
Tributos 

Descrição 

Taxas São os tipos de tributos que estão vinculados a uma contraprestação de serviço do 
Estado, como por exemplo a taxa de poder de polícia e de serviços públicos. 

Contribuição de 
Melhoria 

Está relacionada a uma ação do governo que gere valorização imobiliária. 

Empréstimos 
Compulsórios 

É instituído somente a União, e é designado como um tipo de empréstimo, 
destinados a situações extraordinárias e urgentes como calamidade pública ou 
guerra externa e designado unicamente para fins específicos nos quais foram 
criados. 

Imposto Os impostos podem ser Federias, Estaduais e Municipais onde é instituído por Lei 
e é uma maneira de pagamento obrigatório realizada pelas pessoas ao Estado 
para custear os gatos públicos com saúde, educação, entre outros. 

Fonte: Própria (2018) 

Essas espécies são distribuídas em tributos vinculados e não-vinculados. Os 

Tributos Vinculados são aqueles que decorrem de uma ação estatal, é aquele no 

qual é pago um determinado valor para um fim especifico e que beneficie 

diretamente ao contribuinte, são considerados tributos vinculados: taxas, 

contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios e os tributos Não-Vinculados 

são aqueles que a obrigação de pagar não decorre de uma ação estatal, eles estão 

discriminados na constituição, é aquele tipo de tributo que é pago e utilizado de 

forma generalizada, relativa ao contribuinte, os impostos são exemplo de tributos 

não-vinculados.  



9 
 

 REGIMES TRIBUTÁRIOS NO BRASIL 

Atualmente o Brasil conta com quatro regimes de tributação para a apuração 

dos impostos: Lucro Real, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e o Simples Nacional. 

Cabe as micro e pequenas empresas optar pela forma de tributação mais vantajosa 

e assim garantir a sua continuidade e competitividade no mercado. 

SIMPLES NACIONAL 

É um regime tributário diferenciado que abrange empresas com receita bruta 

anual de até 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais). O mesmo 

possibilitou a muitas empresas que tinham um faturamento relativamente baixo 

mudarem suas condições de Lucro Real ou Presumido, tendo assim seu imposto 

reduzido. 

Por ser um regime que engloba as três esferas de governo, é administrado 

por um Comitê, o CGSN – Comitê Gestor do Simples Nacional, que é vinculado ao 

Ministério da Fazenda, possui uma Secretaria Executiva e diversos Grupos 

Técnicos, todos compostos por membros da União, dos Estados, Distrito Federal e 

dos Municípios. 

O Simples Nacional é o mais utilizado, pois foi criado para facilitar a vida dos 

micro e pequenos empresários, por possuir uma carga tributária menor e mais 

vantajosa para a arrecadação, fiscalização e cobrança de tributos, porém antes de 

optar pelo mesmo, devem ser observadas as suas normas relacionadas às 

atividades e seus percentuais.  

No Simples Nacional que permite o recolhimento de todos os tributos: 

federais, estaduais e municipais em uma única guia, no DAS (Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional) o empresário efetua apenas um pagamento, em 

todo dia 20 de cada mês, dando quitação a todos esses impostos e contribuições, 

que são eles: IRPJ, CSLL, IPI, COFINS, PIS/PASEP, CPP, ISS E ICMS.  

De acordo com Marins e Bertoldi (2007): 

O Simples Nacional é um regime especial de tributação por estimação 

objetiva, constituindo em microssistema tributário, material, formal e 

processual, que unifica a fiscalização, o lançamento e a arrecadação de 

determinados impostos e contribuições de competência da União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal, aplicável opcionalmente às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, com o escopo de atribuir a estes contribuintes 
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tratamento fiscal diferenciado e favorecido, em caráter parcialmente 

substitutivo ao regime geral e compulsório.(MARINS E BERTOLDI, 2007, p. 

68). 

Sendo que pode haver a possibilidade de incidência de outros tributos, e dos 

mesmos a serem arrecadados separadamente, segundo o art. 13, da referida Lei 

(BRASIL, 2006).  

Através da Lei Complementar 123/2006 a alíquota é diferenciada conforme o 

faturamento que é dividido por anexos (Serviços, Indústrias e Comércios) até o valor 

da receita bruta anual, e a base de cálculo atualmente é a média das receitas dos 

últimos 12 meses. 

• Empresas comerciais (art. 18, anexo I); 

• Atividade industrial (art. 18, §5º, anexo II);  

• Prestação de serviços e locação de bens móveis (art. 18, §5º B anexo III); 

• Prestação de serviços (art. 18, §5º C, anexo IV);   

• Prestação de serviços (art.18, §5º D, anexo V) 

Para sabermos qual a alíquota deverá ser usada para calcular o imposto, é 

necessário que se utilize a CNAE (Classificação nacional de atividades econômicas) 

que é empregada aos agentes econômicos que se enquadram na produção de bens 

e serviços. 

De acordo com Naylor (2009): 

O Simples Nacional não é um novo tributo, visto que não gerou nenhuma 
nova obrigação tributária principal, além daqueles já existentes, relativa aos 
impostos e contribuições que foram incluídos no novo regime. Também não 
consiste, simplesmente, em mero benefício fiscal ou em incentivo de 
natureza extrafiscal. (NAYLOR, 2009, p.03). 

Empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, 

publicidade, engenharia, entre outros (a lista do Anexo IV vai estar no § 5º-I do artigo 

18 da Lei Complementar 123). 

QUADRO 2 – Anexo IV do Simples Nacional 

RECEITA BRUTA TOTAL EM 12 
MESES 

ALÍQUOTA QUANTO DESCONTAR DO VALOR 
RECOLHIDO 

Até R$ 180.000,00 4,50% 0 

De 180.000,01 a 360.000,00 9,00% R$ 8.100,00 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art18%C2%A75i
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De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% R$ 12.420,00 

De 720.000,01 a 1.800.000,00 14,00% R$ 39.780,00 

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 22,00% R$ 183.780,00 

De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% R$ 828.000,00 

Fonte: Adaptado Lei Complementar 123 Simples Nacional 

O Cálculo do Simples Nacional é realizado no aplicativo específico (PGDAS) 

para o cálculo do valor devido e geração do Documento de Arrecadação do Simples 

Nacional (DAS). Esse aplicativo está situado no site do Simples Nacional. 

O valor devido mensalmente pelas ME e EPP optantes pelo Simples Nacional 

é determinado mediante aplicação das tabelas dos anexos da Lei Complementar nº 

123, de 14.12.2006. Conforme art.18 § 4º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, o contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de 

pagamento: 

I - as receitas decorrentes da revenda de mercadorias;  
II - as receitas decorrentes da venda de mercadorias industrializadas pelo 
contribuinte: 
 III - as receitas decorrentes da prestação de serviços, bem como a de 
locação de bens móveis;  
IV - as receitas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas a substituição 
tributária e tributação concentrada em uma única etapa (monofásica), bem 
como, em relação ao ICMS, antecipação tributária com encerramento de 
tributação;  
V - as receitas decorrentes da exportação de mercadorias para o exterior, 
inclusive as vendas realizadas por meio de comercial exportadora ou da 
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei 
Complementar. (ART. 18, §4º, Lei Complementar, n.123/2006) 

 

Portanto o contribuinte optante pelo Simples Nacional deve se basear para o 

pagamento do DAS através dos incisos destacados acima, que apresentam as 

receitas decorrentes em cada empresa optante por este Regime de tributação. O 

valor devido mensalmente, a ser recolhido pela ME ou EPP, será o resultante da 

aplicação da alíquota correspondente sobre a receita bruta mensal auferida (regime 

de competência) ou recebida (regime de caixa), conforme opção feita pelo 

contribuinte. 

 LUCRO PRESUMIDO 

 O Lucro Presumido é a presunção de um percentual que será calculado 

através da receita bruta da empresa, de acordo com a atividade econômica, como 

está estabelecido na legislação. Esse regime tributário leva em consideração o 
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faturamento da empresa independente das despesas. Podem optar pelo Lucro 

Presumido as empresas que não estejam obrigadas ao Lucro Real e que tenham 

obtido uma receita bruta no ano anterior de até R$ 48 milhões. 

 Oliveira (2011) diz que “O lucro presumido é uma forma simplificada de 

apuração do cálculo dos tributos com imposto de renda e da contribuição social, 

restrita aos contribuintes que não estão obrigados ao regime de apuração com base 

no lucro real. Esse tipo de tributação visa facilitar as rotinas burocráticas e 

administrativas das empresas de menor porte.” 

  Pêgas (2006) comenta que para o cálculo do IR e CSL, no lucro presumido, 

são utilizadas apenas as receitas da empresa. Assim, esses tributos são calculados 

por meio de um resultado estimado encontrado por meio de percentuais definidos 

pela lei, e que estes cálculos são mais simples em comparação com o cálculo 

realizado pelo lucro real.  

 Portanto o Lucro Presumido se caracteriza como uma forma de tributação que 

faz uma estimativa do valor do lucro líquido da empresa para que possam ser 

aplicadas as alíquotas do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido. 

Conforme Oliveira et al (2004) o lucro presumido:  

O Lucro Presumido difere do conceito de lucro real, visto tratar-se de uma 
presunção por parte do fisco do que seria o lucro das organizações caso 
não houvesse a Contabilidade. Em outras palavras, como já comentado, a 
introdução pelo fisco do conceito de lucro presumido visou facilitar a 
apuração da base de cálculo, para algumas empresas, para apuração e 
recolhimento dos tributos de Imposto de Renda e contribuição Social. 
(Oliveira, 2004, p.178). 

 Podem optar pela tributação com base no lucro presumido as pessoas 

jurídicas que iniciarem atividades ou que resultarem de incorporação, fusão ou 

cisão, desde que não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real. 

 A opção pela tributação com base no lucro presumido é manifestada com o 

pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao 

primeiro período de apuração de cada ano calendário e será definitivo em relação a 

todo o ano calendário, o que impede ou restringe o planejamento durante o 

exercício. 

  Essa modalidade de apuração é direcionada às pequenas e médias 

empresas, sendo que sua contabilidade é mais simples do que no lucro real. A 
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fiscalização também é mais fácil, pois se necessita apenas conhecer a receita bruta 

total para se obter o valor do tributo devido. 

  Young (2011) ressalta que para optar pela tributação do Lucro Presumido, a 

empresa deve possuir o seu faturamento anual igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 

(quarenta e oito milhões de reais), ou a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), 

multiplicados pelos números de meses que esteve em atividade não sendo obrigada 

à tributação pelo Lucro Real”.  

 Pêgas (2006) enfatiza que “O limite de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito 

milhões de reais), refere-se a receita total do ano-calendário anterior, sendo assim, 

abrange todas as receitas da empresa e que este valor fora inicialmente 12 milhões 

e que foi aumentando ao longo dos anos por meio da lei 10.637/2002. 

 Pêgas (2006) cita que o cálculo do lucro presumido deve ser realizado 

trimestralmente, podendo a empresa realizar apenas quatro recolhimentos durante o 

ano e o recolhimento do imposto deverá acontecer no último dia útil do trimestre 

sendo esta a data de vencimento. 

 De acordo com Pêgas, (2006) sobre as alíquotas presentes no Lucro 

Presumido “A definição da base de cálculo do imposto de renda é configurada por 

um percentual específico sobre a receita conforme a atividade que o contribuinte 

exerce.”  

Quadro 3 – Percentuais de presunção do Lucro Presumido 

RECEITAS BASE IR - % BASE DA CSL - % 

Prestação de Serviços 32% 32% 

Administração, Locação ou 
Cessão de Bens e Direitos de 
Qualquer Natureza (Inclusive 
Imóveis). 

32% 32% 

Transporte de Passageiros. 16% 12% 

Prestação de Serviços de até R$ 
120mil/ano, menos 
regulamentadas. 

16% 32% 

Venda ou Revenda de Bens e 
Produtos. 

8% 12% 

Transporte de Cargas 8% 12% 

Serviços Hospitalares 8% 12% 

Revenda, para o consumo de 
combustível derivado de petróleo, 
Álcool etílico Carburante e Gás 
Natural 

1,6% 12% 

Fonte: Pêgas (2006). 
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LUCRO REAL 

O Lucro Real é o regime de tributação mais complexo e rígido. É por meio 

dele que a tributação para a apuração do Imposto de Renda (IRPJ) e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica será calculada 

em consideração com base no lucro líquido que a empresa obteve, acrescido de 

ajustes sejam eles positivos ou negativos requeridos pela legislação fiscal.  

No lucro Real além do pagamento das guias de recolhimento, é necessário 

que a empresa tenha um controle contábil eficiente, que armazenar e organizar 

seus documentos, mantendo sua escrituração sempre em dias. O Lucro real é 

apresentado no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR. 

O Lucro Real pode ser calculado anualmente ou trimestralmente. Quando a 

apuração for trimestral poderá ser encerrado nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 

de setembro e 31 de dezembro de cada ano e quando for anual poderá ser 

encerrado no dia 31 de dezembro de cada ano, nesse caso as empresas deverão 

verificar se há necessidade de se efetuar o pagamento mensal por estimativa 

(provisões). 

De acordo aos incisos do Art. 14 da Lei 9718/98, estão obrigadas á apuração 

do lucro real as pessoas jurídicas: 

I - cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$ 
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou proporcional ao 
número de meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses; (Redação 
dada pela Lei nº 10.637, de 2002); II - cujas atividades sejam de bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos etc.; III - 
que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 
IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios 
fiscais relativos à isenção ou redução do imposto; V - que, no decorrer do 
ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de 
estimativa, na forma do art. 2º da Lei nº 9.430, de 1996; VI - que explorem 
as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria 
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração 
de contas a pagar e a receber ; VII – que se dediquem à construção, 
incorporação, compra e venda de imóveis que tenham registro de custo 
orçado, nos termos das normas aplicáveis a essas atividades. (Art. 14 da 
Lei 9718/98). 

 Young (2008) apresenta uma explicação clara sobre lucro presumido, qual diz 

que, “lucro presumido é o lucro que se presume obtido pela empresa sem 

escrituração contábil, para efeito do pagamento do imposto de renda, calculado por 

um coeficiente aplicado sobre a receita bruta”. 
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LUCRO ARBITRADO 

  É utilizado quando não é possível determinar o desempenho financeiro da 

empresa, por razões diversas, que vão de fatalidades a fraudes, e quando vem de 

uma iniciativa do Fisco.  

Esse tipo de regime é usado em casos especiais, que são estes: 

• Quando a opção pelo Lucro Presumido é considerada indevida; 

• Caso os livros contábeis não forem devidamente mantidos em ordem por 

parte do contribuinte; 

• Se não forem apresentados para autoridade tributária livros e outros 

documentos da escrituração fiscal e comercial. 

O cálculo do Lucro Arbitrado funciona da seguinte forma, ele é feito a partir de 

um percentual estabelecido que é aplicado sobre a receita bruta, indicando assim o 

lucro da pessoa jurídica para que dessa maneira seja possível efetuar a aplicação 

da alíquota correspondente ao imposto devido. 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

O planejamento tributário conhecido também como Reestruturação Fiscal e 

Engenharia Tributaria é de suma importância na organização visto que estabelece o 

pagamento de tributos que são obrigados por lei nas três esferas de governo: 

Federal, Estadual e Municipal. Com isso, é fundamental que os empresários saibam 

sobre as legislações tributárias que existem no Brasil. 

Segundo Oliveira e Filho (2010) “o planejamento tributário é sempre uma 

ação ou omissão lícita adotada antes da ocorrência do fato gerador, que observa as 

formas e as condições exigidas em lei e não causa prejuízo ao Estado arrecadador.” 

É perceptível que o planejamento tributário é a gestão do pagamento de tributos e o 

estudo de reduzir legalmente a carga tributária que incide sobre as empresas de 

forma que não viole os dispositivos legais. 

O objetivo do planejamento tributário é diminuir as despesas da empresa, ou 

seja, diminuir o valor dos tributos pagos. A base de um adequado planejamento 

tributário é a existência de dados confiáveis e regulares, e o contador é a peça 

fundamental na elaboração e execução do mesmo, seguindo as normas e princípios 

contábeis normalmente aceitos e assim resultando uma real economia para as 

empresas. 
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O planejamento muita das vezes é confundido com a sonegação fiscal, 

planejar é analisar e verificar a melhor forma dentro de todos os conceitos lícitos e 

aquela que possa dar o melhor resultado, enquanto sonegar é utilizar de meios 

ilegais para deixar de recolher tributos, assim como a fraude.  

Para iniciar um bom planejamento, deve-se fazer a escolha do regime 

tributário que melhor se enquadra. Os mais utilizados no Brasil são: simples 

nacional, lucro presumido e lucro real, que deverão ser escolhidos de acordo com as 

atividades desenvolvidas. Cada regime tributário possui uma legislação própria que 

define todos os procedimentos a serem seguidos a fim de definir um enquadramento 

mais adequado. 

Conforme ressalta Filho (2008) “O planejamento tributário pode ser aplicado 

em qualquer área de uma empresa, utilizada como ferramenta para reduzir os 

encargos diretos, reduzir os custos dos bens e serviços adquiridos, ou ainda reduzir 

o montante dos recursos necessários para atender a legislação tributária.”  

Notou-se que o planejamento tributário, é uma ferramenta com o objetivo de 

diminuir o pagamento dos tributos escolhendo a forma menos custosa, diminuindo 

as despesas e custos e obtendo assim a geração de lucro para a empresa. Para 

isso existem algumas etapas para um bom planejamento. 

É através da apuração de dados que o contador vai apurar todas as 

informações necessárias para o devido regime; a previsão de faturamento é muito 

importante porque é através da mesma que se consegue escolher o tipo de 

enquadramento adequado para empresa; a previsão de despesas operacionais é 

quando se faz uma estimativa de gastos futuros obtidos de um determinado período; 

a margem de lucro é para saber quanto à empresa pretende lucrar. 

A forma de tributação é a mais utilizada no exercício do planejamento 

tributário, pois através dela que se sabe a melhor forma de tributação de uma 

empresa, obrigando – o assim conhecer os conceitos de acordo a lei, quanto a 

opção por cada uma dessas formas.  

ELISÃO E EVASÃO FISCAL 

De acordo a Rubens Gomes de Souza (1998): 

O único critério seguro (para distinguir a fraude da elisão) é verificar se os 

atos praticados pelo contribuinte para evitar, retardar ou reduzir o 

pagamento de um tributo foram praticados antes ou depois da ocorrência do 
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respectivo fato gerador: na primeira hipótese, trata-se de elisão; na segunda 

trata-se de fraude fiscal.(SOUZA apud COÊLHO, 1998, p.174). 

É a partir do Fato Gerador, previsto em lei, que surge uma obrigação 

tributária, ou seja, o Fato Gerador causará uma obrigação para o pagamento de 

tributo ao Estado. Conforme esse entendimento surge à prática da elisão e da 

evasão fiscal. 

Quando ocorre a prática de atos lícitos anteriores à incidência tributária com o 

intuito de obter uma legitima economia de tributos, estará praticando a elisão fiscal. 

Porém quando a prática do ato é juntamente ou posterior à incidência tributária, 

onde são utilizados os meios ilícitos como a fraude, simulação, sonegação para não 

pagar o tributo, consequentemente estará praticando a evasão fiscal.  

ESTUDO DE CASO 

Na posição de Ludke e André (1986) o estudo de caso como estratégia de 

pesquisa é o estudo de um caso, simples e específico ou complexo e abstrato e 

deve ser sempre bem delimitado. 

Os estudos de caso mais comuns são os que têm o foco em uma unidade, um 

indivíduo (caso único ou singular) ou múltiplo, nos quais vários estudos são 

conduzidos de maneira simultânea: vários indivíduos, várias organizações. 

Neste trabalho o estudo de caso foi baseado nas informações referentes ao 

ano de 2017 numa empresa de engenharia prestadora de serviços Projetaj 

Empreendimentos Ltda – ME, a qual é optante do Simples Nacional. 

ANÁLISE DE DADOS  

Para obter os resultados apresentados foram obtidos da empresa o Balanço 

Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício ambos do ano de 2017. 

Com o intuito de analisar qual o Regime de tributação mais viável para em empresa, 

evidenciando-se que a mudança de Regime Tributário não ocorre no ano corrente, 

porém no ano seguinte a mesma deve ser solicitada até o último dia do mês de 

janeiro para que assim a mudança tenha valor para o ano vigente, inclusive para o 

próprio mês de janeiro. 

A empresa é optante do Simples Nacional, seu faturamento anual no ano de 

2017 foi de aproximadamente R$ 1.518.478,42 (Um milhão quinhentos e dezoito mil 
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quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos). Por ser uma 

prestadora de serviços à mesma tem descontado sobre serviços prestados a 

alíquota de 5% do ISS (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza). 

Diante da problemática neste trabalho os resultados obtidos tiveram como 

base atender aos objetivos propostos. Foram comparados dados de ambos os 

Regimes de Tributação enfatizados neste trabalho, utilizou-se de cálculos que 

objetivam demonstrar através da análise dos resultados de cada Regime Tributário 

proposto qual o mais viável para a empresa. 

 SIMPLES NACIONAL 

Regime optante pela empresa analisada através de dados fornecidos pela 

mesma, calculou-se o valor do Simples Nacional. 

TABELA 1 – Apuração Simples Nacional 2017 

ANO RECEITA RBT12 
ALÍQUOTA 
NOMINAL 

VALOR A 
DEDUZIR 

ALÍQUOTA 
EFETIVA 

VALOR DEVIDO 

abr/17 4.560,00 197.600,00 9% 8.100,00 4,90% 223,48 

mai/17 48.000,00 183.312,00 9% 8.100,00 4,58% 2.199,03 

jun/17 207.085,56 219.010,91 9% 8.100,00 5,30% 10.978,75 

 jul/17 147.700,45 407.845,56 10,50% 12.420,00 7,45% 11.010,67 

ago/17 131.997,70 555.546,01 10,50% 12.420,00 8,26% 10.908,77 

set/17 145.894,89 687.543,71 10,50% 12.420,00 8,69% 12.683,47 

out/17 218.039,23 833.438,60 14,00% 39.780,00 9,23% 20.118,49 

nov/17 224.413,34 1.051.477,83 14,00% 39.780,00 10,22% 22.927,76 

dez/17 390.787,25 1.275.891,17 14,00% 39.780,00 10,88% 42.526,17 

  1.518.478,42 5.411.665,79   180.900,00   133.576,58 

Fonte: Própria (2018). 

Diante das novas regras do Simples Nacional a tabela 1 foi formulada 

tomando como base as novas regras que começaram a ser aplicadas a partir do ano 

de 2018. Com as novas regras de cálculo do Simples Nacional para calcular o valor 

devido no Simples Nacional identifica-se o anexo o qual se enquadra a empresa, a 

empresa analisada se enquadra no anexo IV, então primeiramente será necessário 

identificar a alíquota efetiva, por meio da seguinte fórmula: 

 

 

Figura 1 – Fórmula da alíquota efetiva 

Fonte: Simples Nacional 
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Em que RBT12 compreende a Receita Bruta dos dozes meses multiplicada 

pela alíquota nominal subtraindo pela parcela a deduzir dividindo pela Receita Bruta 

dos dozes meses. Diante disso, chega-se a um montante de R$ 133.576,58 a título 

de tributo. Vale destacar que todos os tributos já estão inclusos nesse valor, 

inclusive a Contribuição Previdenciária Patronal. 

 LUCRO PRESUMIDO 

Depois do Simples Nacional o Lucro Presumido é o Regime Tributário com 

mais empresas enquadradas. Abaixo segue tabela com cálculo do Lucro Presumido 

utilizando dados da empresa analisada. 

TABELA 2 – Apuração Lucro Presumido 2017 

MÊS 
RECEITA 

BRUTA MÊS 
IRPJ CSLL 

PIS/ 

COFINS 
ISS CPP 

VALOR 

DEVIDO 

abr/17 
mai/17 
jun/17 
jul/17 
ago/17 
set/17 
out/17 
nov/17 
dez/17 
 

4.560,00 
48.000,00 

207.085,56 
147.700,45 
131.997,70 
145.894,89 
218.039,23 
224.413,34 
390.787,25 

 
 

12.462,99 
- 
- 

20.428,46 
- 
- 

66.659,18 

 
 

23.368,10 
- 
- 

38.303,37 
- 
- 

74.991,58 

166,44 
1.752,00 
7.558,63  
5.391,06 
4.817,91 
5.325,17 
7.958,43 
8.191,09 

14.272,80 
 

228,00 
2.400 

10.354,28 
7.385,02 
6.599,88 
7.294,74 

10.901,96 
11.220,67 
19.539,36 

609,43 
609,43 
609,43 
609,43 

1.218,86 
609,43 
609,43 
609,43 

1.218,86 

1.000,87 
3.733,27 

54.353,43 
13.385,51 
12.636,65 
71.961,17 
19.469,82 
20.021,19 

176.681,78 

 1.668.678,42 99.550,63 136.663,05 55.433,53 75.923,91 6.703,73 373.244,23 

Fonte: Própria (2018). 

Tendo em vista todo o exposto, a Tabela 2 demonstra uma suposição do total 

de tributos devidos pela empresa no ano-calendário de 2017 com base no Lucro 

Presumido. Observa-se que o total de tributos atingiu um montante de R$ 

373.244,23. 

 COMPARATIVO 

Diante das tabelas apresentadas acima dos Regimes de Tributação: Simples 

Nacional e Lucro Resumido, evidencia-se que a opção pelo Simples Nacional pela 

empresa analisada é mais viável e vantajosa. Afinal no Lucro Resumido após as 

deduções dos impostos o lucro foi negativo, já no Simples Nacional o lucro foi 

positivo. 
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TABELA 3 - Comparativo Simples Nacional x Lucro Presumido 2017 

TOTAL DE TRIBUTOS 

DIFERENÇA 
MELHOR 
OPÇÃO 

ECONOMIA SIMPLES 
NACIONAL 

LUCRO 
PRESUMIDO 

R$ 133.576,58 
 

R$ 373.244,23 
 

R$ 239.667,65 Simples Nacional 35% 

Fonte: Própria (2018) 

 

Na Tabela 3, a diferença de tributação entre os dois regimes tributários atingiu 

o valor de R$ 239.667,65 a favorecendo o Simples Nacional e evidenciando a alta 

carga tributária do Lucro Presumido. 

 

Gráfico 1 - Comparativo Simples Nacional x Lucro Presumido 2017 

 

Fonte: Própria (2018). 

O gráfico apresenta o valor de R$ 373.244,23 do Lucro Presumido na coluna 

de cor vermelho superando a altura da coluna azul que corresponde a do regime do 

Simples Nacional com o valor de R$ 133.576,58. Portanto o gráfico demonstra os 

valores de ambos os regimes sendo que é evidenciando que a carga tributária 

correspondente ao Regime do Lucro Presumido tem um valor alto comparado ao 

Regime de Tributação do Simples Nacional, ressaltando-se então que o Simples 

Nacional é o regime mais viável para a empresa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O planejamento tributário é essencial para que as microempresas e empresas 

de pequeno porte sobrevivam em um mercado extremamente competitivo, uma vez 

que o mesmo tem o poder de quebrar a não interferência dos tributos entre os 

contribuintes quando se consegue atingir uma carga tributária menor, diminuindo, 

automaticamente, o preço final de produtos e serviços. 

Entretanto nos dias de hoje, não há como os gestores se absterem desta 

ferramenta chamada planejamento tributário. Se existe o desejo de fazer com que o 

negócio prospere, este desejo precisa estar atrelado à questão do planejamento 

tributário. 

Portanto no trabalho foi observada e avaliada a comparação dos Regimes 

Tributários: Simples Nacional o qual a empresa analisada é optante e o Lucro 

Presumido objetivando demonstrar quais dos dois regimes tributários seria o mais 

viável para a empresa do estudo.  Foram apresentadas duas tabelas demonstrando 

os cálculos de ambos os regimes.   

Nos resultados apresentados na comparação dos cálculos das tabelas dos 

regimes tributários evidenciou-se que o Regime Tributário do Simples Nacional, o 

qual a empresa analisada no trabalho é optante é o mais viável, devido a sua carga 

tributária apresentar um valor menor comparada a do Lucro Presumido. 

Contudo evidenciou-se que o Regime Tributário do Simples Nacional no 

momento é o mais viável para a empresa no ano de 2017/2018, porém não se 

obteve dados suficientes para realizar provisões para o ano de 2019. Portanto 

mesmo sendo o Simples Nacional o Regime de tributação mais viável para a 

empresa isso não quer dizer que futuramente quando o faturamento da mesma 

aumentar que este continue sendo o Regime Tributário mais vantajoso para a 

mesma. Sobretudo é interessante que a empresa sempre continue optando pelo 

aconselhamento de um contador o qual indicará o melhor Regime Tributário para a 

empresa. 

Diante da importância do Planejamento Tributário para diminuição da alta 

carga tributária predominante em nosso país, torna-se interessante um estudo mais 

amplo sobre as vantagens e a viabilidade de ambos os regimes tributários 

apresentados neste trabalho. 
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