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Resumo 

O planejamento tributário tem especial importância na consideração do início do processo de 

criação de uma empresa, bem como a consideração naquelas já existentes, ante os benefícios 

tributários que possam ser alcançados devido sua utilização. Ante a elevada carga tributária 

que está presente nas negociações empresariais, este plano é uma ótima opção para a 

verificação de lacunas e brechas que possam existir, no intuito de diminuir, e mais importante 

que isso, adequar, o seguimento, o tipo e o negócio que este sócio ou empresário irá optar, 

para que não haja prejuízos ou mesmo ou até mesmo problemas com o fisco. Logo o 

planejamento tributário é o meio legal por qual uma empresa pode reduzir ou inibir tributos 

para que possa continuar competindo comercialmente e ganhar o seu espaço no mercado. 

Contudo, cabe salientar que esse processo não possui uma formula mágica, apesar de possuir 

etapas que facilitam sua aplicação, devendo ser estudado em cada caso em concreto, para uma 

maior aplicação, devido a complexidade dos atos que constituem uma empresa ou a escolha 

de segmento, pois cada hipótese tem seus limites, e isso deve ser minuciosamente estudado 

antes da escolha para que ao invés de benefícios, trazer malefícios. Um grande exemplo é a 

escolha do regime de tributação, que se subdivide em Lucro real e lucro presumido, e caso 

erroneamente escolhido poderá acarretar no fechamento da empresa ante a impossibilidade da 

quitação dos débitos fiscais. Vale salientar que cada escolha acarretará uma série de fatores 

importantes, trazendo consigo responsabilidades, dentre elas, as fiscais, que são o ponto chave 

no planejamento tributário, devendo ser atenciosamente assessorada e planejada, sendo o 

grande objetivo do planejamento tributário alcançado.   

 

 

Palavras Chave: Planejamento Tributário. Tributos. Empresa. Fiscais. 

    



 

 

Abstract 

Tax planning is especially important in considering the beginning of the process of creating a 

company, as well as the consideration in those already existing, in view of the tax benefits 

that can be achieved due to its use. Given the high tax burden that is present in the business 

negotiations, this plan is a great option for checking gaps and loopholes that may exist, in 

order to reduce, and more importantly, to adjust, follow-up, type and business that this partner 

or entrepreneur will choose, so that there are no damages or even or even problems with the 

tax authorities. Therefore, tax planning is the legal means by which a company can reduce or 

inhibit taxes so that it can continue to compete commercially and gain its space in the market. 

However, it should be noted that this process does not have a magic formula, although it has 

steps that facilitate its application, and should be studied in each case in particular, for a 

greater application due to the complexity of the acts that constitute a company or the choice of 

segment , because each hypothesis has its limits, and this must be thoroughly studied before 

the choice so that instead of benefits, bring harm. A great example is the choice of the tax 

regime, which is subdivided into real profit and presumed profit, and wrongly chosen case 

may lead to the company closing before the impossibility of the discharge of tax debts. It is 

worth mentioning that each choice will entail a series of important factors, bringing with it 

responsibilities, among them, the fiscal ones, which are the key point in tax planning, and 

should be carefully advised and planned, being the great objective of tax planning achieved. 

 

Key Words: Tax plan. Planning. Company. Fiscal.  
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1. INTRODUÇÃO  

Os aspectos jurídicos são cada vez mais relevantes nos negócios e devem ser 

considerados e analisados na tomada de decisões, assim como nas áreas de finanças, 

marketing, recursos humanos. Muitas vezes um tributo pode inviabilizar uma operação, mas 

com o conhecimento tributário é mais provável que a empresa consiga planejar e optar pela 

tributação mais favorável. Muitos administradores, depois de terem adquirido conhecimento 

pertinente a suas tarefas, tem se aprofundado em áreas do Direito, como o Direito Tributário, 

pois os tributos concentram grande parte dos custos da empresa e não devem ser 

negligenciados. 

O Planejamento Tributário deve estar presente o quanto antes em uma empresa. 

Variáveis tributárias se encontram já na escolha do tipo societário, enquadramento de porte e 

regime tributário. Estas escolhas que são feitas na primeira etapa da abertura de uma empresa, 

vão trazer consequências fiscais e devem ser observadas previamente de forma estratégica por 

um bom gestor.  

Via de regra, decisões como tipo societário, enquadramento do porte e enquadramento 

tributário, ficam nas mãos do contador ou do advogado da empresa. Quase que sempre em 

uma empresa que se inicia, este profissional é um terceiro, que não conhece as 

particularidades da empresa, apenas de maneira superficial, irá analisar sua empresa e dizer 

qual destas variáveis sua empresa vai se encaixar. Uma iniciativa de empreender individual ou 

em sociedade geralmente surge por questões como dividir as responsabilidades do 

empreendimento, integralização de uma capital maior por conta de sócios, por partilhar da 

mesma ideia ou de se complementarem nas questões operacionais, gerencias, e habilidades, 

mas quase nunca são analisados aspectos fiscais e particularidades dos tributos de cada opção 

que temos na hora de empreender ou formalizar uma atividade perante as leis brasileiras. 

Estas decisões quando planejadas e estudadas de maneira estratégica, previamente, 

podem trazer benefícios fiscais de grande impacto. Considerando os riscos de um 

empreendimento, necessidade de retorno do capital investido, esta analise tributária se torna 

mais atrativa ainda.    
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O Planejamento Tributário tem como objetivo reduzir o montante (base de cálculo) ou 

alíquota de determinado imposto reduzindo ou adiando o ônus tributário usando-se dos 

princípios da elisão fiscal, onde é trabalhado para que não tenha o fato gerador dos impostos 

ou que o fato gerador seja o menos oneroso possível.  

MACHADO, Hugo de Brito (2004) ressalta que é importante distinguir o 

planejamento tributário (elisão fiscal) da evasão fiscal, sendo esta, atos de redução ilícita da 

carga tributária. Geralmente ocorre após a ocorrência do fato gerador. São fraudes e 

sonegações que, podem ser descobertos pelo fisco mediante auditorias e fiscalizações, 

evidenciando documentações inidôneas e atos ilegais. 

Verifica-se na Lei 6.404/76 (Lei das S/A), em seu Artigo 153, que o administrador da 

empresa tem o dever de corresponder, para com os sócios da companhia exercendo a melhor 

destinação dos recursos possíveis, tendo a obrigação de somente assumir custos necessários, 

inclusive os do ponto de vista fiscal tributário. “O administrador da companhia deve 

empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo 

costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”. Demonstrando-se assim a 

legalidade do planejamento tributário. 

Períodos como os que estamos passando atualmente no Brasil, com uma econômica 

fragilizada, classe política envolvida em vários casos de corrupção e uma grande 

irresponsabilidade do povo em não querer se envolver com questões políticas ou até mesmo 

não buscar informações necessárias para saber onde está sendo aplicados os recursos vindo de 

altas cargas tributárias, contribuem para uma insegurança generalizada que combina a falta de 

instrução, medo do que vêm pela frente nos próximos governos e uma demonização da classe 

política que impulsiona o pais a beira do abismo. 

Todo este cenário se torna muito mais complexo para um gestor tomar as devidas 

decisões necessárias na empresa e que consiga continuar suas atividades de maneira 

satisfatória de maneira a não se envolver com sonegações e outras forma ilícitas de se obter 

um ganho tributário, das quais praticas estão tão evidentes e expostas em nosso pais, sendo 

cometidas por grandes empresas de forma maciça, se corrompendo seja na área pública ou 

privada. 
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Contudo entende-se que é possível e deve ser feito por um bom gestor, a utilização de 

um Planejamento Tributário para proporcionar melhores resultados para os sócios e 

acionistas, para o bem da saúde financeira da empresa, minimizando custos obsoletos e se 

tornando mais competitiva no mercado diante dos ganhos tributários obtidos acerca da Elisão 

Fiscal, de forma lícita e bem vista e de ótimas praticas econômicas, financeiras, jurídicas e 

também gerenciais, pois cabe ao bom gestor, saber utilizar dos recursos, tanto financeiros 

quanto humanos, da melhor forma possível, alinhando-os com os objetivos da empresa, 

visando lucro, bem social e ambiental, fornecendo produtos ou serviços e ajudando pessoas a 

aliviar suas dores ou necessidades. 

O doutrinador Humberto Bonavides Borges (2010, p.38) define: 

(...) afigura-se nos correto conceituar o Planejamento Tributário como uma 

atividade técnica - realizada no universo da gestão empresarial da tributação - que 

visa projetar as atividades econômicas da empresa, para conhecer as suas válidas e 

legitimas alternativas estruturais  e formais, assim como suas respectivas 

obrigações e encargos fiscais, para daí, então, mediante meios e instrumentos 

adequados, avaliá-las com vistas à adoção daquela (alternativa) que possibilita a 

anulação, maior redução ou o mais extenso adiamento do ônus tributário 

pertinente, e, por outro lado, que se integra harmonicamente à planificação global 

dos negócios.   

No mesmo sentido José Jayme Macedo Oliveira, em sua obra, (2003): 

“Planejamento Tributário é a atividade empresarial que, desenvolvendo-se de 

forma estritamente preventiva, projeta os atos e fatos administrativos com o objetivo 

de informar quais os ônus tributários em cada uma das opções legais disponíveis. O 

objeto do planejamento tributário é, em última análise, a economia tributária. 

Cotejando as várias opções legais, o administrador obviamente procura orientar os 

seus passos de forma a evitar, sempre que possível, o procedimento mais oneroso do 

ponto de vista fiscal”. 

É importante ressaltar que o Planejamento Tributário (Elisão Fiscal) é tratado antes do 

fato gerador dos impostos, trabalhando de forma a reduzir ou até não o obter, evitando que ele 

se concretize, diferentemente da evasão fiscal, onde já ocorreu o fato gerador e o esforço é 

feito de modo a encobrir o fato do fisco para que não seja tributário. Ou seja, elisão fiscal é 

um processo que antecede os tributos e já e evasão fiscal, ocorre depois que já foi consumado 

e houve o fato gerador. De acordo com Malkowski (2000, p. 32) “A evasão tributária designa 
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a fuga de pagar tributo, onde o indivíduo adota procedimentos ilícitos como artifício para 

mascarar o fato gerador”. 

Outro princípio importante é a limitação ao poder de tributar estatal que visa, 

conforme menciona Hugo (MACHADO 2004):  

Sendo, como é, a relação de tributação uma relação jurídica e não simplesmente de 

poder, tem se como induvidosa a existência de princípios pelos quais se rege. 

Dentre estes princípios destacamos aqueles que, em virtude sua universalidade, 

podem ser considerados comuns a todos os sistemas jurídicos, ou pelo menos aos 

mais importantes. São ele os princípios da legalidade, anterioridade, da igualdade, 

da competência, da capacidade contributiva, da vedação do confisco e o da 

liberdade de trafego. 

Nota-se que estes princípios visam proteger os cidadãos dos abusos fiscais estatais. O 

princípio da legalidade, que é fundamentado no artigo 150 da Carta Magna, em seu inciso I, 

prevê a vedação do estado em criar ou aumentar tributo sem lei que o preveja; isto é apenas 

lei poderá criar tributos impedindo que portarias ou demais previsões os façam. 

Já o princípio da igualdade significa que realizada a hipótese normativa não haverá 

distinção entre as partes envolvidas, devendo a consequência ser igual a todo polo passivo, 

este princípio não impede a existência dos incentivos fiscais ou a progressividade do imposto, 

contudo visa coibir a desigualdade. 

A anterioridade veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos 

antes da vigência da lei que houver instituído ou acrescido, sendo estes lançados apenas á 

fatos futuros. 

Segundo Humberto (BORGES 2010), dois fatores determinam a necessidade do 

Planejamento Tributário. O primeiro é o elevado ônus fiscal que incide no universo dos 

negócios, que compõe o chamado custo Brasil e o segundo é a consciência do empresário da 

complexidade e volatilidade da legislação Brasileira. 

Pode-se ainda observar a maior necessidade de se adotar melhores práticas tributárias 

perante a complexa e alta carga tributária nacional, o chamado custo Brasil. Uma gestão 

competente de tributos pode resultar positivamente de forma decisiva em períodos 

econômicos e também políticos delicados onde é gerada uma insegurança grande por parte 

dos investidores e empresas no geral, tanto nacionais como estrangeiras. 
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Ou seja, após ser verificado a positividade do Planejamento tributário, conforme a lei 

6.404/76 prevê, os princípios que vedam a aplicação de arbitrariedades no poder de tributar e 

a necessidade do bom planejamento na tomada de decisões, tem-se que essa pratica, além de 

respaldada legalmente, é de extrema importância para a criação e sucesso de uma empresa.  

3. METODOLOGIA 

3.1 TIPOS SOCIETÁRIOS E EMPRESARIAIS 

A grande importância da necessidade da tipificação da empresa é que acessoriamente a 

isto, encontra-se um rol de direitos e deveres do empresário/sócio no registro da mesma.  

Nessa toada observa-se que existe diversos tipos societários no Brasil, comumente 

utilizadas e, para escolher uma delas, deve-se entender quais são os prós e contras e sua área 

de abrangência, se o tipo de empresa visada comporta com os lucros e funções esperados da 

respectiva.  

As sociedades se classificam em personificadas e não personificadas. Sociedades não 

personificadas são caracterizadas por não terem seus atos constitutivos levados a registros nos 

órgãos competentes, ou seja, são sociedades que apesar de existirem, não foram formalizadas 

e não possuem os devidos registros para comprovar sua atividade.  

As mesmas se dividem em dois tipos:  

 

 

As comuns, que são sociedades de fato, porém não foram registradas conforme 

previsto em lei e as sociedades de conta de participação. A Sociedade de conta de participação 

que tem como característica dois sócios, o sócio ostensivo, que irá aparecer para a sociedade, 

SOCIEDADES 

COMUM ou 
DE FATO 

DE CONTA DE 
PARTICIPAÇÃO 
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descrito como aquele que é conhecido como sócio e o sócio oculto que como sugere o nome, 

é o sócio que não aparece, até mesmo porque a empresa não possui o registro o órgão 

competente. 

Ainda, as sociedades podem ser personificadas e não personificadas. As personificadas 

podem ser descritas como aquelas que cumpriram os requisitos conforme a lei, artigos 997 ao 

1.001 do código civil que regulamentam as personificadas e artigo 986 que regulamentam as 

não personificadas, e possuem o devido registro no órgão competente.  

Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, 

que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará: 

I - nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas 

naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas; 

II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade; 

III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender 

qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária; 

IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la; 

V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços; 

VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes 

e atribuições; 

VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas; 

VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais. 

Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, 

contrário ao disposto no instrumento do contrato. 

Art. 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, 

exceto por ações em organização, pelo disposto neste Capítulo, observadas, 

subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade 

simples. 

A sociedade personificada, também é classificada de dois modos. São elas, Sociedade 

simples e Sociedades Empresárias. Sociedades Simples não preveem que os sócios devam 

exercer atividade empresária, já no segundo caso a lei exige que sejam exercidas atividades 

empresárias. A sociedade empresária, nos termos do artigo 982 do Código Civil, é aquela 

“que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 

967); e, simples, as demais”.  
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Dentre os tipos de sociedades Empresárias, temos as de Nome Coletivo, onde os 

sócios respondem de forma ilimitada e Sociedade Comandita por Ações, onde temos dois 

tipos de sócios: Comanditários, que responde com capital e Comandatários, que responde de 

forma ilimitada. As sociedades limitadas correspondem as mais utilizadas no Brasil, com isso 

ver-se-á os exemplos de sociedades limitadas existentes.  

a) Sociedade Empresária Limitada (Ltda) 

 A sociedade tem como característica dois ou mais sócios, conforme o próprio nome 

define, sobre as finanças o termo limitada demonstra que os sócios responderão apenas com o 

capital investido na empresa, de modo que serão responsáveis administrativa e 

financeiramente, separando-se os bens da pessoa física aos da pessoa jurídica. Um outro ponto 

a se levantar é quanto as tomadas de decisões, via de regra os sócios devem participar 

conjuntamente em assinaturas de contratos, decisões entre outras ações importantes para 

empresa, podem apenas, caso previsto tomar decisões sozinhos. 

Sociedades limitadas são dividias em cotas que podem ser integralizadas no ato da 

constituição da empresa, ou durante um período determinado, de forma parcelada. É 

importante mencionar que a empresa só será considerada limitada, a partir do momento em 

que todo o capital é integralizado. O valor estipulado como capital da empresa deve ser pago 

de forma total pelos sócios, e só depois do final do pagamento das parcelas da integralização 

do capital social total da empresa, os sócios deixarão de responder de forma solidaria 

ilimitada. 

Podem ser citados como exemplo em uma Ltda onde a empresa assumiu um 

empréstimo no valor de 200 mil reais e ficar inadimplente, e o capital de empresa for de 150 

mil reais, o limite a ser executado será de 150 mil reais, que é o limite do capital da empresa, 

não se confundindo com o capital da pessoa física, sócio, (obs: há exceções, como a 

desconsiderações da pessoa jurídica por fraude, porém, via de regra não atinge o patrimônio). 

Deste modo o capital de cada sócio fica protegido, em caso de falência, rompimento da 

sociedade ou dissolução do negócio. 

Define o artigo 1.052 e seguintes do Código de Processo Civil: 

Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao 

valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 

capital social. 
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Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas 

da sociedade simples. 

Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade 

limitada pelas normas da sociedade anônima. 

A administração da Sociedade Limitada, será exercida por uma ou mais pessoas 

designadas no contrato social, sendo que, quando o administrador não for sócio dependerá de 

aprovação por unanimidade dos sócios enquanto o capital não estiver integralizado e dois 

terços após a integralização. 

b) Sociedade Empresarial Anônima S.A 

Conhecida popularmente como Empresa de Capital aberto, onde a mesma deve prestar 

contas de forma publica à todos os sócios que adquiriram alguma quota de suas ações. 

Embora seja mais comum empresas S.A de Capital aberto as Sociedades Anônimas 

podem ser divididas em dois tipos: 

Capital aberto: onde seus valores mobiliários podem ser negociados no mercado de 

ações, por exemplo na bolsa de valores. Para proteção dos investidores e do mercado 

acionário, a lei determina que a sociedade anônima efetue seu registro junto à CVM -

Comissão de Valores Mobiliários 

Capital fechado: onde seus valores mobiliários não passam por negociações na bolsa. 

A principal característica entre os dois tipos de S.A é ser uma empresa com fins 

lucrativos e ter seu capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios (acionistas) 

limitada ao preço das ações subscritas (lançadas para aumento de capital) ou adquiridas. 

Quando se ouvi falar, de maneira leiga em empresas de Sociedade Anônima, pode-se 

entender que esta empresa não possui sócios que possam ser identificados, pois sugerem que 

eles sejam anônimos. De certo modo é praticamente isso, como suas quotas são dividias por 

ações que posteriormente irão ser vendidas no mercado de ações, a volatilidade de poder 

vender e comprar essas ações da empresa causa essa impressão. Por mais que isso seja sim 

uma realidade existem algumas classificações de acionistas que deixará mais segura e irá criar 

uma imagem mais sólida para essas empresas de Sociedade Anônima.  

Em uma sociedade anônima existem os seguintes tipos de acionistas: 
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-Comum, Controlador - é titular dos direitos de sócios, de modo permanente, possui a 

maioria dos votos nas deliberações e capacidade de eleger a maioria dos administradores; 

-Dissidente - aquele que se retira da sociedade, levando fundos sociais; 

-Minoritário - proprietário das ações com direito a voto, os quais em sua soma não 

garantem controle da sociedade; 

-Remisso - sócios que não fazem integralização de suas ações. 

Para esse tipo de sociedade não importa a qualidade do sócio, mas sim o capital que 

representa cada ação incorporada por esse sócio. Contudo, é necessário fazer a distinção entre 

a responsabilidade limitada dos acionistas e a dos quotistas. Os quotistas possuem, nas 

sociedades, apenas a responsabilidade principal, ou seja, a obrigação de responder pela 

importância com que entram para a formação do capital social. Os acionistas, que nada 

prometeram, não são obrigados a entrar com qualquer importância outra, pois se 

responsabilizaram apenas pelo montante de suas ações. 

Existe ainda outras formas de exercer uma atividade empresarial sem optar por uma 

sociedade, de forma individual, o Empresário Individual e o EIRELI. 

a) Empresário Individual 

Empresário individual é aquele que exerce em nome próprio atividade empresarial, 

tem como característica, responder solidariamente de forma ilimitada, inclusive com seu 

próprio capital e seu patrimônio é comum ao da empresa. Nesta modalidade o sócio 

responderá como pessoa física em caso de endividamento, podendo perder seus bens moveis e 

imóveis para arcar com os compromissos da empresa. 

Ser Empresário Individual, pode ser uma ótima oportunidade para quem quer começar 

a empreender, sem ter uma sociedade e com custos baixos, principalmente se conseguir 

adequar-se ao MEI que é um tipo de enquadramento de porte muito interessante, de forma a 

incentivar o empreendedor, porém o EI não é permitido para todos. Existem alguns casos em 

que a lei proíbe a atividade como EI. Segundo o Artigo 966 do Código Civil e 150 do 

Regulamento do Imposto de Renda, a prestação de serviços de profissão regulamentada não 

pode ser constituída como Empresário Individual. Portanto, se a sua profissão é 

regulamentada, como Arquitetura, Engenharia, Advocacia, e outras, deve-se abrir uma 

EIRELI, ou uma empresa com sócios. 
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b) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

O EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) é uma modalidade na 

qual o empresário responde de forma limitada para com as dívidas da empresa, ou seja, não 

responderá com seus bens pessoais, mas sim com o capital social que integralizou.  

Para constituir uma EIRELI é necessário a constituição de um capital social de no 

mínimo 100 salários mínimos, dificultando um pouco mais, de forma proposital, o empresário 

optar por esse tipo de modalidade. Este teto mínimo tem o objetivo de proporcionar um 

capital social minimamente seguro para que essa empresa possa atuar sem maiores problemas 

no mercado, sem que haja fraude contra credores, pois apesar de não possuir nenhum sócio, o 

empresário, neste caso, não responde solidariamente com as dívidas da empresa. Lembrando 

também que a empresa só será considerada limitada de forma plena, após a integralização do 

capital social mínimo previsto em lei. 

O principal ponto que diferencia um EI de uma EIRELI é a responsabilidade perante 

as dívidas da empresa que no EIRELI é limitada ao capital social da empresa e na modalidade 

EI em caso de dividas ou falência a justiça poderá acessar os bens do empresário 

normalmente. 

Depois de entender os diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de sociedades, 

deve-se voltar a atenção ao enquadramento do porte desta empresa. Enquadramento de porte 

pode ser classificado pelo faturamento anual, quantidade de funcionários ou atividade 

exercida e ao longo do tempo o porte da empresa pode mudar, se enquadrando assim, em um 

outro porte estipulado por lei. 

Os principais enquadramentos de porte são MEI, ME, EPP ou empresa normal. 

a) Microempreendedor Individual (MEI)  

O MEI pode ser uma ótima opção para quem quer começar uma atividade 

empreendedora, de forma individual e com custos baixos. São mais de 400 atividades 

permitidas pelo MEI e seus custos mensais variam de R$47,85 à R$52,85. 

Quem pode ser MEI? Para se enquadrar como um MEI primeiramente precisa-se 

escolher uma atividade a exercer, dentre as permitidas, são várias atividades e pode-se até 

identificar o negócio com mais de uma atividade. Para ser um MEI precisa ter um faturamento 
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anual de até R$81.000,00 podendo ultrapassar esse faturamento máximo em até 20%. É 

importante ficar atento a esse faturamento máximo pois, depois de ultrapassar os 20% é 

cobrado além da multa, valor retroativo, somando um alto valor, que pode pegar o 

empreendedor de surpresa, muitas vezes por falta de conhecimento ou descuido na hora de 

controlar sua emissão de notas. Ultrapassar o faturamento máximo do MEI, pode ser bom, 

pois é um sinal que sua empresa vai bem e está crescendo. Porém quando este crescimento 

não for planejado e esse faturamento máximo é ultrapassado com uma quantidade pequena, 

que não cobrirá seus custos com as multas e pagamentos retroativos, poderá ser um problema. 

Não são todas atividades permitidas pelo MEI, algumas atividades como Advogados, 

Dentistas, Médicos e outras atividades regulamentadas por lei não são permitidas. 

A abertura do MEI pode ser feita de forma 100% digital, dispensando o 

comparecimento a junta comercial de sua cidade. Outra coisa que também deve ser observado 

é se o município permite atividade que pretende exercer.   

Exercer atividade através do MEI também impede que essa pessoa tenho outra 

sociedade ou tenha alguma participação em outra empresa como titular. 

A lei permite que esse empreendedor tenha até no máximo um funcionário que pode 

ser registrado com pelo menos um salário mínimo. 

Contudo, este enquadramento de porte, que funciona muito bem como opção de 

formalização de negócio e incentivo fiscal diante dos custos baixos de manutenção e 

facilidades de abertura do MEI, já que pode ser aberto facilmente em 24 horas, esta 

modalidade e enquadramento também permite ao empreendedor facilidades com 

empréstimos, aproveitar benefícios previdenciários, emitir nota fiscal e em muitos casos, 

vencer o desemprego, que é tão presente em nosso país, de forma inteligente e 

empreendedora. 

b) Microempresa ME  

Microempresas são a opção para quem tem faturamento inferior ou igual a 

R$360.000,00 anuais. Esta empresa pode ter até 20 funcionários e seu registro deverá ser feito 

pela junta comercial de sua cidade, sendo um pouco mais burocrático que o MEI. 



21 

 

Como ME pode-se optar pelo simples nacional que pode ser vantajoso, mas deverá ser 

analisado qual a opção melhor para você dentre o lucro real, lucro presumido ou simples 

nacional. 

A única restrição para se enquadrar no MEI é o faturamento máximo. 

c) Empresa de Pequeno Porte EPP 

Uma EPP se assemelha muito de uma ME, tendo como principal diferença o 

faturamento máximo, que em uma ME é de R$360.000,00 e em uma EPP chega até R$3,6 

milhões anuais. 

Nestes dois modelos podem ser beneficiados, através de uma licitação pública onde 

serão dispensados da obrigatória contratação de jovens aprendizes, segundo a Lei 

10.097/2000 afirma que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idade 

entre 14 e 24 anos como aprendizes. 

3.2 REGIME TRIBUTÁRIO 

Depois de se entender um pouco mais sobre quais os principais tipos societários e os 

enquadramentos de porte da empresa, chega a hora de se falar um pouco mais sobre os 

Regimes Tributários que as empresas podem optar. 

A escolha adequada do Regime Tributário ou Enquadramento Tributário da sua 

empresa é um momento decisivo e muito importante, já que aqui, irá moldar-se como será a  

relação perante o Fisco, no que tange base de recolhimento de impostos e alíquotas. 

O Regime tributário nada mais é do que o montante de normas e leis que define a 

forma de tributação das empresas, estipulando como deverá ser aplicado os tributos e 

impostos conforme o volume de arrecadação. 

Nas modalidades iniciais de se começar uma atividade empreendedora, os 

recolhimentos de impostos e taxas são menos e mais simplificados, como por exemplo o 

Microempreendedor Individual. Segundo o site do Portal do Empreendedor, local onde é 

possível realizar o cadastro do MEI de forma digital, pode-se ver as obrigações desta 

modalidade: 

Com o registro, o MEI passa a ter a obrigação de contribuir para o INSS/Previdência 

Social, sendo de 5% sobre o valor do Salário Mínimo, mais R$ 1,00 de ICMS para o Estado 
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(atividades de indústria, comércio e transportes de cargas interestadual) e/ou R$ 5,00 ISS para 

o município (atividades de Prestação de Serviços e Transportes Municipal). 

A vantagem para o MEI é o direito aos benefícios previdenciários, tais como, 

aposentadoria por idade, licença maternidade, auxílio-doença, entre outros, após obedecidos 

os prazos de carência. A contribuição ao INSS é reajustada sempre que houver o aumento do 

salário mínimo. O benefício previdenciário também é aumentado sempre que houver aumento 

do salário mínimo. 

O vencimento dos impostos (DAS) é até o dia 20 de cada mês, passando para o dia útil 

seguinte caso incida em final de semana ou feriado. 

O carnê do MEI (DAS) se trata de uma contribuição fixa, mensal que pode ser de 

R$48,70 para Comércio e Industria que é composto por R$47,70 referente a INSS e R$1,00 

de ICMS. Para atividades de Serviços - ISS o DAS é composto por R$47,70 referente a INSS 

e R$5,00 de ISS totalizando R$52,70. Nas atividades de Comércio e Serviços - ICMS e ISS 

são recolhidos também R$47,70 de INSS e mais um total de R$6,00 referentes à soma de 

ICMS e ISS totalizando R$53,70. 

Custos relativamente pequenos e simplificados variando de R$48,70 até R$53,70 

conforme a atividade exercida. 

Depois de se ver a forma de recolhimento do MEI, ver-se-á os Principais Regimes 

Tributários segundo o ordenamento Brasileiro. Como o MEI se enquadra em um regime 

tributário totalmente atípico e extremamente especifico para o Empreendedor Individual, 

deixando a forma de recolhimento muito mais simplificada, resolvi separar ele dos principais 

Regimes Tributários, pois os Regimes que vamos ver agora são um pouco mais complexos e 

completos. Uma informação interessante é que no ano de 2017, a cada 4 empresas abertas 3 

eram MEI, deixando ainda mais evidente a melhor opção para um jovem empreendedor que 

está começando suas atividades. 

Principais Regimes Tributários 

a) Simples Nacional 

Simples Nacional é um regime simplificado de tributos para Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte que possuem faturamento máximo anual de 4,8 milhões de reais. 
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Para optar por este regime simplificado é preciso enquadrar-se nas definições dos 

portes de empresa citados acima, cumprir os requisitos previstos na legislação e formalizar-se 

como optante do Simples Nacional. 

Algumas atividades ou formas societárias são vedadas de adotar Simples Nacional, 

entre elas as que se destacam:  

-Cooperativas, com exceção das de consumo.  

-Empresa cujo seu capital Social, seja de origem de outra pessoa Jurídica. 

-Empresas, cujo sócio ou titular seja, administrador de outra empresa com fins 

lucrativos, desde que o faturamento dessas duas empresas, a empresa em questão e a segunda 

administrada pelo sócio ou titular, ultrapassem o teto máximo previsto em lei para 

enquadramento de empresas no Simples Nacional. 

O Regime tributário descrito implica no recolhimento mensal único de arrecadação do 

IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, INSS, ICMS e ISS. 

Alguns tributos acima não serão aplicados, pois o recolhimento é feito de forma 

distinta, de acordo com a atividade exercida. 

Como pode-se observar o recolhimento do Simples Nacional se assemelha a de um 

MEI quando ao optar por eles, ter-se-á uma forma única e simplificada de recolhimento de 

todos os impostos de forma mensal, o chamado DAS que nos dois casos têm prazo para 

recolhimento mensal até dia 20 do mês subsequente à que for aferido à receita bruta. 

Analisar a forma mais confortável de pagamento de tributos escolhendo a forma de 

sociedade, porte da empresa e regime tributário, pode ser decisivo na hora de começar um 

negócio, ou para se tornar mais competitivo, reduzindo custos desnecessários com impostos. 

Um crescimento empresarial saudável tem como base o planejamento, seja ele das 

finanças, dos custos fixos ou variáveis, tributos e encargos.   

b) Lucro Presumido 

O Lucro presumido é um enquadramento tributário não obrigatório, onde o 

recolhimento dos impostos se dá de forma simplificada para determinação da base de cálculo 

para o ISLL e IRPJ. 
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Esta base de cálculo é obtida através do lucro estimado da atividade exercida pela 

empresa, aplicado sobre o faturamento bruto do período anterior, que deverá ser pago no mês 

subsequente. A lei estipula um lucro estimado de acordo com cada atividade exercida, 

variando de atividades como comercio, indústria, serviços e algumas outras atividades 

especificas.  Presume-se um percentual de lucro que será aplicado ao faturamento bruto desta 

empresa para obtermos número que irá representar o lucro da empresa, não necessariamente 

sendo de fato o lucro que a empresa teve no período, mas sim uma estimativa. 

Este tipo de regime tributário, é uma opção para as empresas das quais não podem, ou 

não conseguem apurar devidamente o seu lucro, ou ainda pode ser usado de forma inteligente 

como estratégia, visando um ganho tributário nas empresas que apresentam maior lucro do 

que o previsto em sua categoria, ou seja, ter-se-á uma empresa altamente lucrativa, no ramo 

de serviços onde seu lucro é de 60% do seu faturamento bruto. A estimativa de lucro para esta 

empresa segundo o lucro presumido, é de 32%, menor que o lucro apurado pela empresa. 

Neste caso ter-se-á um ganho tributário, devido à escolha do lucro presumido, pois 

presume-se que está atividade em analise, tenha um lucro de 32%, gerando uma base de 

cálculo para todos os impostos, menor do que se optarmos pelo lucro real. 

Sobre o referido resultado, somam-se ainda outras despesas como, despesas 

financeiras e aluguel. 

Vejamos no exemplo abaixo a IRPJ sendo calculada pelo lucro real e CSLL sendo 

calculada com o Lucro presumido: 

Especificações: IRPJ CSLL 

Receita Operacional Bruta com Prestação de Serviços $100.000,00 $100.000,00 

Percentual de Lucro Fixado Fiscalmente 60% 32% 

Lucro Presumido decorrente da ROB (Receita 

Operacional Bruta 

$60.000,00 $32.000,00 

Receitas Financeiras $2.000,00 $2.000,00 

Aluguel de imóvel (quando não for objeto social da 

empresa) 

$1.500,00 $1.500,00 

Lucro Presumido Total $63.500,00 R$35.500,00 
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Como se pode ver acima, neste caso tem-se um ganho tributário de $28.000,00 quando 

optar pelo Lucro Presumido. Esta pode ser uma situação favorável, porém pode-se deparar 

com uma situação em que o lucro é menor que o estipulado por lei, o que compensaria adotar 

o Lucro Real, mesmo não se enquadrando as empresas que são obrigadas a optar por esse 

regime. 

Apesar de sua simplicidade, em alguns casos é melhor investir em um controle de 

custos e despesas onde possa-se apurar de forma correta o lucro real, para fugir de uma 

tributação excessivamente onerosa. 

c) Lucro Real 

O Lucro Real é o lucro padrão de apuração do Imposto de renda da pessoa jurídica 

IRPJ e da contribuição social sobre o Lucro Líquido CSLL, como próprio nome sugere, se 

trata do lucro apurado real e não um percentual obtido a partir da presunção do lucro para 

formação da base de cálculo. 

Apesar de ser descrito como Regime geral ou padrão de apuração, é também o mais 

complexo, pois exige da empresa mais registros e controles de seus custos e despesas, para 

obter o lucro real da empresa. 

Neste regime Tributário, o período de apuração é ajustado pelas adições, exclusões ou 

compensações previstas ou autorizadas pela legislação fiscal. O imposto incide sobre as 

alíquotas, normalmente sendo 15% de IRPJ e 9% de CSLL. Não havendo lucro no período 

apurado, extingue-se a obrigação de pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

CSLL e em alguns casos até mesmo o Imposto de renda da pessoa jurídica IRPJ. 

Analisando um cenário onde a empresa pode vir a ter prejuízo ou ainda opera com 

uma margem de lucro mínima, certamente será mais vantajoso a opção do Lucro Real, pois 

optando pelo lucro presumido, mesmo operando com prejuízo, presume-se que a empresa teve 

o lucro estipulado por lei para aquela atividade onde será extraído a base para cálculo dos 

impostos. 

Mesmo assim se torna fundamental analisar quaisquer outras variáveis e possíveis 

cenários, pois depois de escolhermos tal regime tributário, sendo ele o Lucro Real, Lucro 

Presumido ou qualquer outra modalidade, será o mesmo a vigorar pelo ano todo, podendo 

optar por outro tipo de regime, somente no ano seguinte. 
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O prazo dado para mudança do Regime Tributário é divulgado anualmente pela 

Receita Federal sendo comumente estipulado até o último dia do mês de janeiro, para decisão 

do regime a ser adotado no mesmo ano. 

 É comum uma empresa que se depara com crescimento durante o ano e decide mudar 

a forma de arrecadação, pois percebe uma vantagem tributária, mas somente um planejamento 

tributário completo poderá nos dar as ferramentas necessárias para tal análise e tomada de 

decisão mais precisa possível, pois um crescimento exponencial de alguns períodos, nos diz 

muito pouco sobre o que teremos pela frente. Variáveis econômicas, políticas, tributárias, 

municipais, mão de obra ou matéria prima escassas e tantas outras influências sazonais 

comuns como períodos que propicia uma alavancagem nas vendas, todas estas devem ser 

consideradas no momento de adotar determinado regime. 

Por isso se torna cada vez mais comum, ter gestores cuidando da parte tributária e 

realizando um trabalho maior do que aplicar seu conhecimento sobre a legislação tributária, 

mas sim gerindo todos os tributos, que não são poucos e nem irrisórios de forma que podem 

se tornar vitais para uma empresa,  de maneira à planejar e gerir todas estas influencias 

internas e externas que impactam nos tributos e pode nos levar a um cenário diferente onde 

antes era favorável, e hoje não é mais a melhor escolha. 

Segue abaixo, tabela comparativa entre as principais diferenças entre o Lucro Real e o 

Lucro Presumido: 

 Lucro Real Lucro Presumido 

Imposto de 

Renda (IRPJ) 

15% sobre Lucro Liquido = Total 

das receitas - total das despesas 

dedutíveis e permitidas 

15% sobre o Lucro Presumido 

calculado: 

Industria/ Comercio = 8% 

Transporte de passageiros = 16% 

Demais Serviços = 32% 

PIS/PASEP 1,65% sobre a receita bruta total 

(Vendas + Serviços, etc) 

0,65% sobre a receita bruta total 

(Vendas + serviços, etc) 

COFINS 7,6% sobre a receita bruta total 

(vendas + serviços, etc) 

3% sobre a receita bruta total 

(vendas + serviços, etc) 

Contribuição 

Social (CSLL) 

9% sobre o lucro liquido = total das 

receitas - total das despesas 

dedutíveis e permitidas 

2,88% ou 1,08% sobre a receita 

bruta total (vendas + serviços + 

receitas financeiras, etc) 
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Imposto de 

Renda 

(adicional) 

10% aplicado sobre a diferença, 

quando LL ultrapassar a R$60.000 

trimestralmente. 

limite de R$20.000 ao mês ou 

R$60.000 no trimestre. 

Excedendo esse valor aplica-se 

alíquota de 10% 

 

Também é considerado um Regime tributário o MEI, pois contempla percentuais e 

regras tributárias diferentes do Simples nacional, Lucro presumido e Lucro Real. 

O MEI é um conjunto de regras tributárias que unifica o tipo de sociedade, porte da 

empresa e também regime tributário. Pode-se descrever o MEI como um combo regimental 

simplificado que irá trazer consigo moldes e estruturas onde um MEI praticamente só terá 

uma opção. 

 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

O Planejamento tributário pode ser aplicado em diversas áreas da empresa, mudando 

as relações de consumo entre as partes e trazendo ganhos operacionais e também tributários. 

É importante ressaltar a necessidade do Planejamento Tributário estar amparado pelo 

substrato econômico, que nada mais é do que o motivo operacional adicional que irá proteger 

o seu planejamento dando legitimidade e tornando totalmente possível e legal a sua operação. 

O substrato econômico é o motivo econômico operacional que justifica o 

planejamento tributário dando maior segurança em adotar determinado cenário e protegendo 

as suas práticas. Se trata do embasamento econômico operacional que irá justificar que 

determinada operação é totalmente plausível não somente do ponto de vista fiscal tributário, 

mas também é perfeitamente cabível, pois irá trazer benefícios que vão além de ganhos 

tributários. Ou seja, as práticas adotadas por determinada empresa devem se justificar além de 

exclusivamente ganhos tributários, mas sim por serem práticas economicamente viáveis do 

ponto de vista operacional, que por consequência também trarão algum ganho tributário. É o 

que chamamos popularmente de unir o útil ao agradável, aplica-se um planejamento que têm 

em sua base o substrato econômico e se obtém um ganho operacional e tributário. 

Segue alguns exemplos de práticas de planejamento tributário em diversas operações 

econômicas: 
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Analisa-se o caso de combinações de produtos em que, sendo analisado uma relação 

de consumo habitual casual entre dois produtos, faz-se uma promoção onde estimula-se a 

venda de determinado item, e aloca-se a margem de lucro no produto que é mais interessante, 

como por exemplo um produto que têm como características impostos reditos na fonte. 

Exemplo 1: Promoção de Hamburger + Refrigerante que custariam separadamente 

R$10,00 cada. 

Na promoção, tendo em vista o consumo habitual em conjunto dos dois itens é feita a 

promoção por R$18,00 onde é alocado a margem de lucro no refrigerante, onde tem seu 

imposto retido na fonte, por litro, e diminui-se a margem do hambúrguer, onde seu imposto 

está diretamente ligado ao valor do item. 

Exemplo 2: Apontador + Caderno. 

Observando o consumo habitual dos dois itens, realiza-se a promoção onde o objetivo 

é estimular vendas e também aumentar a margem do caderno, que têm uma tributação mais 

favorável em relação ao apontador. 

São dezenas de combinações que podem ser feitas com objetivo de estimular vendas e 

produzir consequentemente ganhos tributários e estes tipos de planejamentos podem ser feitos 

em qualquer lugar, sendo uma padaria, papelaria, loja de material de construções ou uma 

industria. 

É totalmente plausível a junção de produtos e serviços, assim como vimos 

anteriormente com produtos, sendo observado a sua relação direta de consumo. 

Deve-se observar que em nenhum dos casos o consumidor é obrigado a levar os dois 

produtos juntos, mas é oferecido um combo promocional, onde na compra de dois ou mais 

itens combinados, terá desconto. 

Há qualquer momento o consumidor pode optar por levar apenas um produto ou 

comprar os dois de formas individuais e na quantidade que desejar. 

A Venda Casada é expressamente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor - 

CDC (art. 39, I), constituindo inclusive crime contra as relações de consumo (art. 5º, II, da Lei 

n.º 8.137/90). 

A Lei 8.137 / 90, artigo 5º, II, III tipificou essa prática como crime, com penas de 

detenção aos infratores que variam de 2 a 5 anos ou multa. 
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E a Lei 8.884 / 94, artigo 21º, XXIII, define a venda casada como infração de ordem 

econômica. A prática de venda casada configura-se sempre que alguém condicionar, 

subordinar ou sujeitar a venda de um bem ou utilização de um serviço à aquisição de outro 

bem ou ao uso de determinado serviço. 

Pelo Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8078 / 90, artigo 39º, “é vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao 

fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites 

quantitativos”. 

E pela Resolução do Banco Central nº 2878/01 (alterada pela nº 2892/01), Artº 17, “é 

vedada a contratação de quaisquer operações condicionadas ou vinculadas à realização de 

outras operações ou à aquisição de outros bens e serviços”. (Procon) 

Também podemos observar de forma dinâmica o planejamento tributário atuando em 

formulações de produtos, para que consigam atender um público que não atingia antes e 

também o ganho tributário. Como por exemplo a mudança do composto de uma farinha para 

preparo de bolo, que antes não possuía itens integrais e foi reformulada para atender ao 

consumidor de produtos integrais, que tende a pagar mais para adquirir o produto e também 

com esta mudança na formulação da farinha o produto passa a ter uma tributação mais 

favorável. 

Outra forma de aplicação é mudando as relações de consumo, optando por 

terceirizações, alugueis de equipamentos, e mudanças na forma de consumir determinados 

produtos. 

Pode-se citar um tubo galvanizado que antes era comprado pronto e por conta de 

problemas com fornecedores, é feito a compra do tubo e manda-se galvanizar em outro lugar, 

mudando a relação de consumo entre comprador e vendedor. 

No exemplo prático abaixo temos uma empresa de Serviços de Reparos de 

Manutenção onde iremos calcular de maneira resumida os impostos com as opções de 

Regimes Tributários: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. 
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OPÇÃO: SIMPLES NACIONAL 

DESCRIÇÃO ALÍQUOTA VALOR 

DAS 15,95% 558.250,00 

INSS 29% 69.600,00 

ISS (Embutido no DAS) - 

TOTAL  627.850,00 

Empresa X: Reparos e Manutenção (Prestadora de Serviços) 

Opção de Tributação ano 2018 SIMPLES NACIONAL/LUCRO PRESUMIDO/ 

LUCRO REAL 

Faturamento anual 2018 3.500.000,00 

Quantidade de funcionários 10 

Valor da Folha de pagamento anual 240.000,00 

Compras 800.000,00 

Despesas Operacionais 1.400.000,00 

Lucro Contábil 1060.000,00 

OPÇÃO: LUCRO PRESUMIDO 

DESCRIÇÃO BASE CÁLCULO ALÍQUOTA TOTAL 

IRPJ 32% 15% 168.000,00 

CSLL 32% 9% 100.800,00 

PIS FATURAMENTO 0,65% 22.750,00 

COFINS FATURAMENTO 3% 105.500,00 

INSS FOLHA 35,80% 85.920,00 

ISS FATURAMENTO 4% 140.000,00 
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Pode-se observar que neste caso, a forma de recolhimento do Simples Nacional e do 

Lucro presumido ficaram bem próximas, compensando ainda o lucro Presumido. 

O lucro presumido, melhor opção para a empresa de serviços e analise se destacou 

com ganho de 220.700,00 em relação ao Lucro real e apenas 4.880,00 em relação ao Simples 

Nacional, que poderia muitas vezes ser visto de maneira antecipada como a melhor opção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL 622.970,00 

OPÇÃO: LUCRO REAL 

DESCRIÇÃO BASE CÁLCULO ALÍQUOTA TOTAL 

IRPJ CONTABIL (35%) 15% 183.750,00 

CSLL CONTABIL (35%) 9% 110.250,00 

PIS FATURAMENTO 1,65% 57.750,00 

COFINS FATURAMENTO 7,6% 266.000,00 

INSS FOLHA 35,80% 85.920,00 

ISS FATURAMENTO 4% 140.000,00 

TOTAL 843.670,00 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O Planejamento tributário na prática, pode ser muito arriscado para o profissional que 

pretende implementá-lo, pois quase que cem por cento dos casos, este precisará de um 

comprometimento e esforço de diversas outras áreas, pois a ideia que se pretende adotar irá 

causar uma mudança e consequentemente desconforto nos que já estão envolvidos no 

processo há mais tempo e acomodados com as variáveis que já existem, podendo achar até 

mesmo que seja a única forma de  se trabalhar. 

A Gestão tributária é fundamental nesta parte inicial do processo para Planejamento 

tributário, pois pode ser observado algum benefício, seja ele da categoria, municipal ou 

estadual que ocasionalmente não esteja sendo utilizado. 

O processo começa se inteirando, e pesquisando mais sobre a categoria da empresa a 

ser implantada o planejamento, para identificar algum possível benefício fiscal. 

Esta tarefa pode ser executada começando a participar de sindicatos da classe, feiras e 

quais tipos de reuniões onde existam mais interessados sobre as particularidades do segmento 

do negócio. Inevitavelmente, você irá descobrir se têm alguma situação não observada 

anteriormente pela empresa e pelos seus gestores. 

Aproveitando os benefícios através de uma melhor gestão tributária, teremos um 

ganho financeiro onde já causará uma imagem positiva, pois os gestores já até podem achar 

que já está sendo implementado um Planejamento tributário, porém se trata de uma gestão de 

tributos melhorada, onde inevitavelmente já começamos a causar um impacto positivo. 

É importante que o planejamento tributário siga algumas etapas para que ele seja 

implementado da maneira mais segura possível e que em caso de qualquer imprevisto ou 

problema com esse planejamento, o executor tenha a possibilidade de sair do cenário através 

de um plano B, sem causar prejuízos financeiros para a empresa. 

Envolver o maior número de pessoas possível neste planejamento é se munir de 

quaisquer imprevistos, seja por alguma particularidade da empresa, operacional ou até mesmo 

de sabotagens, já que se trata de mudanças na empresa. 



33 

 

Áreas que geralmente são muito afetadas são as Contábil, já que está diretamente 

ligada a tributos, onde pode ser preciso algumas vezes de aumentar o quadro de funcionários, 

desenvolver uma habilidade nova ou simplesmente gerar mais demanda de trabalho de 

alguma forma, por isso é essencial envolver a parte Contábil desde o primeiro passo do 

Planejamento, para não ter problemas inesperados no andamento do projeto por conta de 

sabotagens. 

As etapas importantes do Planejamento Tributário a serem seguidas podem ser 

descritas por ordem cronológica conforme abaixo: 

Análise- Fase onde é feito um estudo do cenário atual, segmento da empresa, estrutura 

física, posicionamento no mercado, fatores internos e externos. 

Limitação- Identificação dos objetivos; o que a empresa pretende com o Planejamento 

Tributário. Aumento da lucratividade? Ser mais competitiva no mercado? Reduzir custos? Se 

posicionar de forma diferente com aumento do mix de produtos? Proteção Patrimonial? 

Planejamento sucessório? 

Elaboração- Proposição de um novo cenário; é onde o executor do projeto deve expor 

todas as vantagens e todos os benéficos que a empresa vai ter com o planejamento e elaborar 

um cenário perfeito onde deve ser colocado como meta tangível. 

Projeção- Identificação das mudanças necessárias; aumento no quadro de 

funcionários, contratações treinamento, etc. 

Por isso, antes de realizar o Planejamento Tributário em si, que pode ser oneroso pois 

provavelmente irá demandar investimento, pois é um estudo, um projeto que pode levar anos 

para ser executado com maestria, como deve ser, e não trazer nenhum problema para esta 

empresa com o Fisco, já que o objetivo aqui não é pagar menos impostos mas sim ser uma 

empresa menos onerosa tributavelmente de uma maneira natural e segundo o que é previsto 

na legislação, sem que seja caracterizado algum tipo de fraude. 
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6. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

As variáveis estudadas neste trabalho são expostas de maneira ampla e genérica, sendo 

necessária a analise de cada empresa e cada caso específico, respeitando as particularidades 

operacionais de cada segmento, limites legais federais, estaduais e municipais bem como a 

necessidade e prioridade de se realizar um trabalho de Planejamento Tributário. 

Observa-se que é louvável a aplicação de uma boa gestão tributária em qualquer 

empresa, porém aplicação de um Planejamento Tributário deve ser mais cautelosa. 

As leis citadas neste trabalho podem sofrer alterações e modificações, portanto é 

importante a verificação e estudo da legislação atual sempre que fora trabalhar com qualquer 

tipo de Gestão Tributária ou Planejamento Tributário. 

Os números e taxas citados são os mais próximos da realidade possível para uma boa 

exemplificação e discussão de melhorias, analise e exposição dos resultados. 
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7. CONCLUSÕES 

Após analisar-se as explanações até aqui realizadas, verificar-se que majoritariamente, 

tanto jurisprudências, leis, doutrinas e principalmente a Constituição Federal prevê a 

aplicação da Elisão, isto é, do Planejamento Tributário, Não podendo ser confundido em 

hipótese alguma com o crime de Evasão fiscal pois, apesar de o código tributário nacional em 

seu artigo 116, prever um dispositivo legal antielisão, o mesmo se refere-se  à uma norma 

antievasiva e não antielisão.   

A elisão é uma conduta licita que visa reduzir a carga tributária incidente e sua 

característica é ocorrer antes do fato gerador; um bom exemplo seria um exportador de vinho 

que, caso opte pela exportação em garrafas pagará uma alíquota de impostos superiores do 

que se exportasse o produto em tonei ou barris, neste segundo caso, assumindo uma tributação 

menos gravosa.  

Verifica-se que um bom planejamento tributário possibilita um auxilio econômico, 

reduzindo custos sobre o produto, dando um suporte para a tomada de decisão. Nessa toada 

torna-se indispensável a aplicação do planejamento tributário a qualquer tempo e, 

principalmente, acompanhando desde o início e abertura do negócio, para a empresa manter-

se ativamente no mercado.  

Por fim, importante ressaltar que a escolha do seguimento, do tipo societário, de 

supostos quesitos que devem ser questionados para um bom planejamento tributário, este deve 

ser avaliado em cada caso em tela, pois, o planejamento tem caráter individual para cada 

empresa particularmente, mesmo que com o mesmo objetivo, redução de tributos para a 

melhor tomada de decisão.  
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