
A capacidade de aprender mais rápido do que seus concorrentes pode ser 
única vantagem competitiva sustentável. 

Arie de Geus 

A IMPORTÂNCIA DA 

CONTABILIDADE PARA A 

GESTÃO TRIBUTÁRIA NA 
ATUALIDADE 



Marciel Augusto R. Lima 

• Advogado Formado pela Universidade Salgado de 

Oliveira (2005) e graduado em Ciências Contábeis pela 

Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas (1989); 

• Pós Graduado em Auditória e Análise Contábil, pela 

Universidade Católica de Goiás (1998); 

• Assistente de ensino no MBA em Direito Tributário pela 

FGV- Escola de Direito Rio de Janeiro (2006 e 2007); 

• Professor titular dos cursos de Pós graduação da PUC 

GOIÁS/IPECON; 

• Proprietário da Empresa - Master Processamento de 

Dados Ltda - Auditoria Contábil; 

• Sócio e Editor da empresa Objetiva Edições 

Empresariais Ltda, Empresa com 21 anos de atuação nas 

áreas Legislação Tributária, Federal, Estadual Municipal, 

trabalhista e previdenciária e contábil; 

• Consultor de empresas nas áreas de tributos federais, 

estaduais e municipais com 16 anos de experiência. 



O sistema tributário brasileiro “cada vez mais se 
parece com as populares telenovelas do País”, 
por ser “enrolado”, “cômico” e “incrivelmente 
difícil de seguir”. 

Financial Times 

Precisamos nos reinventarmos enquanto 
profissionais, transformando problemas e 
dificuldades em oportunidades! 



PROCESSO PARA O SUCESSO DO PROFISSIONAL TRIBUTARISTA 
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CONTABILIDADE SOCIETÁRIA  

Contabilidade societária é o ramo das ciências contábeis 
aplicado ao estudo e ao controle do patrimônio das 
entidades, cujo principal objetivo é oferecer informações 
sobre sua composição e variação, inclusive em relação ao 
resultado decorrente da atividade mercantil. 



CONTABILIDADE 
(ASPECTO GERENCIAL) 

Pode-se considerar, principalmente em 
função das novas estruturas contábeis 
frente a convergência às normas 
internacionais de contabilidade, que a 
contabilidade tem sido um dos importantes 
pilares para o planejamento empresarial, 
maximização da riqueza e perpetuação da 
empresa no mercado.  



CONTABILIDADE  
COMO PROFISSÃO 

A contabilidade como profissão apresenta-se como um rico 
leque de opções para atuação no mercado. O termo 
“guarda – livros” outrora consolidado, a cada instante ficam 
mais distante da atual realidade.  

Aquele que antes se voltava tão somente às 
resumidas práticas contábeis assume agora o 
fino papel de gestor do conhecimento, 
revestindo – se de competência impar na 
arte de atuar. 



A IMPORTÂNCIA DO 
PROFISSIONAL CONTÁBIL 

A profissão contábil vem se fortalecendo a cada dia, 
caracterizando – se como ferramenta essencial na gestão 
de uma empresa.  

Diante da complexidade que norteiam os 
aspectos práticos aplicáveis à escrituração 
contábil, o contador precisa manter-se 
alinhado às mudanças do cenário contábil e 
tributário brasileiro, como meio de habilitar 
– se para lançar mão de técnicas mais 
recentes e adequadas a cada situação. 



ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL  
 OBRIGATORIEDADE X FACULDADE 

Em termos civis, o empresário e a sociedade 
empresária são obrigados a seguir um sistema de 
contabilidade, mecanizado ou não, com base na 
escrituração uniforme de seus livros, em 
correspondência com a documentação respectiva, e a 
levantar anualmente o balanço patrimonial e o de 
resultado econômico.  



ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL  



ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL  
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
BREVE HISTÓRICO 

Inicialmente – planejamento tributário era elaborado somente pelos 
advogados:  planejamento tributário contencioso; 

 

Resultados eram obtidos a longo prazo; 

 

Nos últimos 10 anos – o contador vem passando a ocupar um espaço cada 
vez maior no planejamento tributário operacional; 

 

Resultados obtidos de imediato; 

 

Maior valorização dos profissionais da Contabilidade. 

Fonte: Prof. Dr. Mauro Fernando Gallo 





PLANEJAMENTO  
E GESTÃO TRIBUTÁRIA 

Conceito: forma lícita de reduzir a carga 

fiscal. Exige alta performance profissional e 

muito conhecimento técnico para as decisões 

estratégicas no ambiente corporativo.  

 

Consiste em visualizar no invisível as grandes 
oportunidades para os negócios da empresa.   



PLANEJAMENTO  
TRIBUTÁRIO 

Possui caráter preventivo e se desenvolve 

na estrita legalidade. 

 

Não possuí formula pronta. Cada caso 
requer planejamento particularizado. 



PLANEJAMENTO  
TRIBUTÁRIO 

Possui as seguintes finalidades: 
 

 

Evitar    a incidência do fato gerador 

 

Reduzir    o montante do tributo, sua alíquota ou base de cálculo 

 

Retardar    o pagamento do tributo sem ocorrência da multa 

Fonte: Prof. Dr. Mauro Fernando Gallo 



PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Elisão  x  Evasão 

Condutas lícitas, 

não simuladas e 

anteriores ao fato 
gerador 

Condutas ilícitas ou 

posteriores ao fato 

gerador, incluindo 

simulação, fraude e 
sonegação 



NORMA ANTI-ELISIVA 

Alcança os atos praticados 
com simulação ou fraude, ou 
que se prestem a ocultar fato 

gerador já ocorrido, já 
punidos pela legislação 

anterior 

Não alcança as operações 
praticadas em 

observância à estrita 
legalidade. 

Fonte: Prof. Dr. Mauro Fernando Gallo 



O QUE NÃO CARACTERIZA 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO? 

Crimes contra a ordem tributária   fraudar fiscalização, omitir 

informação ou prestar declaração falsa, falsificar ou alterar nota fiscal, 

deixar de recolher tributo no prazo legal por má fé; 
 
Sonegação fiscal   ação ou omissão dolosa, impedir ou retardar total ou 

parcialmente o conhecimento pelo fisco de um fato ocorrido, ou da natureza 

do fato; 
 

Simulação   art. 102 do Código Civil – transmissão de direitos a pessoas 

diversas, falsa declaração e confissão, registro de datas divergentes da 

ocorrência do ato, intenção de prejudicar terceiros ou violar dispositivo 

legal; 
 
Abuso de forma e negócio jurídico indireto; 
 
Distribuição disfarçada de lucros. 

Fonte: Prof. Dr. Mauro Fernando Gallo 



CRIME TRIBUTÁRIOS 

TIPO CARACTERIZAÇÃO EXEMPLOS 

SONEGAÇÃO 

Diminuição ou omissão de receita que 
acarreta não pagamento total ou parcial de 
tributos. 

Venda de mercadoria sem 
emissão de nota fiscal. 

FRAUDE 
Alteração de documentação para diminuir 
ou omitir pagamentos. 

Alteração de dados contábeis, 
balanços, notas fiscais etc. 

SIMULAÇÃO / 

CONLUIO 

Participação de dois ou mais agentes que 
simulam atos irreais. 

Venda de imóvel de uma 
empresa a sócios, por preço 
menor do que o de mercado 
(distribuição disfarçada de 
lucros). 

CONTRABANDO 
Importação de mercadoria ilícita sem 
autorização legal 

Importação de cocaína, éter, 
acetona, armas etc. 

DESCAMINHO 

Importação de mercadoria lícita sem o 
recolhimento dos tributos incidentes. 

Entrada no país de mercadorias 
não declaradas, em valor 
superior ao limite permitido em 
lei. 

DEPOSITÁRIO INFIEL 
E APROPRIAÇÃO 

INDÉBITA 

Omissão do repasse ao agente arrecadador 
de tributos já descontados de terceiros. 

Não recolhimento de IRRF, INSS 
descontados dos salários, IPI, 
ICMS etc. 

DOLO EM GERAL 
Má-fé, ou seja, intenção do agente de 
causar lesão ao fisco. 

Erros propositais na declaração 
de rendimentos. 

Fonte: Prof. Dr. Mauro Fernando Gallo 



RESPONSABILIDADE  
POR INFRAÇÕES FISCAIS 

Infrações de natureza não criminal 

A responsabilidade por débitos fiscais legais, oriundos de 
atrasos de pagamento de tributos declarados, ou erros não 
intencionais, é transferível nos casos previstos em lei (arts. 
128 a 135 do CTN). 

Infrações de natureza criminal 

Por outro lado, a responsabilidade tributária torna-se 

pessoal e intransferível quando provada a intenção do 

contribuinte de omitir ou diminuir pagamentos de tributos, 

valendo-se se subterfúgios que modifiquem a veracidade 

dos fatos.  

Fonte: Prof. Dr. Mauro Fernando Gallo 



PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES RISCOS ENVOLVIDOS 

Impacto no fluxo de caixa 

 

Risco envolvido 

(ser plenamente conhecido pela 

administração) 

 

Decisão Compartilhada  

(sinergia entre controladoria, 

finanças e jurídico) 

 
Auditoria Externa  

(aceitação).  

Responsabilidade dos 

administradores com o que não 

é planejamento tributário 

 

Responsabilidade por sucessão  

(CTN - artigos 128 a 138) 

 

Análise Risco x Retorno  

(quantificar risco) 

Fonte: Prof. Dr. Mauro Fernando Gallo 



GESTÃO TRIBUTÁRIA E 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

   “ cada homem tem o direito de, se possível,  organizar seus 

assuntos  (negócios), de tal modo que o imposto incidente em 

conformidade com as respectivas leis seja menor do que seria de 

outra forma (...) 

      

 (...) se ele conseguir ajustá-los para obter esse resultado, não 

poderá ser compelido a pagar imposto maior, mesmo se a 

capacidade inventiva não agradar aos fiscais da receita ou aos 

seus colegas contribuintes. ”        

                                    

 

 (LORD TOMLIM – INGLATERRA, 1936) 

 



DIREITO DE REDUZIR A CARGA 
TRIBUTÁRIA  

(LEI 6.404/76) 

[...] 

 

Art 153. 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. 

 

Art 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe 

conferem para lograr os fins e o interesse da companhia, satisfeitas as 

exigências do bem público e da função social da empresa. 

[...] 
 



PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
(FOCO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO) 

Resultado das Empresas 

Lucro 

arbitrado 

Lucro 

presumido 
Lucro real 

Anual ou 

proporcional 
Trimestral 

Lucro real 

trimestral 

Lucro real 

anual 

Pagamento 

definitivo com 

base na receita 

bruta ou critério 

alternativo 

Pagamento 

definitivo com 

base na receita 

bruta 

Pagamento 

definitivo com 

base no lucro real 

trimestral 

Pagamento com base 

na receita bruta mensal 

com  ajuste pelo real 

acumulado 

mensalmente e ajuste 

na DIRPJ anual 

Regime 

de 

apuração 

Regime de 

pagamento 

Fonte: Prof. Dr. Mauro Fernando Gallo 



PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
(FOCO NO IRPF) 

• Declaração simplificada ou completa;  

• Declaração em conjunto ou em separado; 

• Previdência privada – PGBL; 

• Pensão alimentícia; 

• Pró-labore; 

• Aposentadoria de maiores de 65 anos (dependente); 

• Profissionais liberais; 

• Rendimentos de aluguéis; 

• Venda de imóvel; 

• Operações com ações na Bolsa de Valores; 

• Atividade rural. 

Fonte: Prof. Dr. Mauro Fernando Gallo 



PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
(FOCO NO IRPJ E CSLL) 

• Provisões dedutíveis mensalmente; 
 

• Depreciação de bens adquiridos usados; 
 

• Depreciações aceleradas: contábil e incentivada; 
 

• Perdas nos créditos a receber; 
 

• Juros sobre Capital Próprio; 
 

• Reorganizações societárias.  

Fonte: Prof. Dr. Mauro Fernando Gallo 



PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
(INCENTIVOS / BENEFÍCIOS) 

BENEFÍCIO FISCAL INCENTIVO FISCAL  

Trata – se de uma diferença de gênero e espécie, visto que todo 
incentivo é um benefício, mas nem todo benefício é um incentivo. 

É toda liberalidade tributária que 
vise a atender interesse público 
de qualquer ordem.  

Sendo benefício específico, 
objetiva satisfazer interesse de 
ordem econômica e social, como 
geração de empregos, redução 
de preços de produtos, etc.  



PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
(INCENTIVOS / BENEFÍCIOS) 

Do imposto devido em cada mês, por exemplo, 
poderão ser deduzidos incentivos fiscais, tais 
como:  

 

 Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT);  

 Doações aos Fundos da Criança e do Adolescente;  

 Doações ao Fundo do Idoso; 

 Atividades Culturais ou Artísticas;  

 Atividades Audiovisuais, incluindo as aplicações no 
FUNCINES, observados os limites e prazos para esses 
incentivos. 



QUEM SABE MAIS,  

PAGA MENOS 





CARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL* 
Em % do PIB 



Você pode se diferenciar da sua concorrência e se tornar uma empresa que atua 
na estratégia a nível gerencial dos clientes, transformando-se em uma peça 
indispensável para o sucesso das suas empresas.  

Você já parou para pensar que o seu escritório contábil 
pode ser muito mais do que apenas um prestador de 
serviços contábeis?  



Para o presidente do Conselho Federal de 
Contabilidade CFC,  José Martonio Alves Coelho, na 
gestão 2016/2017, em momentos de desafios 
econômicos, ter e saber usar a Contabilidade é um 
privilégio e os empresários não podem abrir mão desta 
ferramenta.  

O papel da Contabilidade em um ano de crise 

Empresas x Contabilidade 



Neste cenário econômico, tão 
fragilizado, como o profissional deve 

agir para manter o seu emprego? 

O profissional qualificado tem mais chances de crescer na área em que atua e 
manter a empregabilidade. Aquele que se destacar sobreviverá.   
 
Esse destaque só é possível com a profissionalização, criar oportunidades onde 
muitos vêem a crise.  

Fonte: jornalcontabil.com.br 

Não é hora de recuar. No momento de 
decisão, o cliente consciente busca o 
profissional mais qualificado, o risco de se 
perder dinheiro é menor. No mercado vai 
se sustentar quem se destacar.  



Fonte: jornalcontabil.com.br 

Planejamento Tributário e Revisão 
Fiscal: Por que é tão importante agora? 

A crise atual força contadores e empresários a buscarem 
saídas envolvendo a redução de custos e simplificação de 
impostos. Quando ambos trabalham juntos, o resultado 
pode ser uma análise aprofundada da realidade da 
organização e o surgimento de oportunidades para 
mudanças. É possível, através de um planejamento 
tributário e revisão fiscal, alcançar excelentes resultados. 



A hora e a vez de o contador assumir o 
protagonismo nas decisões 



Nos últimos 12 meses, muita coisa mudou no cenário político e 
econômico nacional, e as áreas das Ciências Contábeis foram ligadas, 
de alguma maneira, a escândalos fiscais. Talvez, o mais emblemático 
deles tenha sido as pedaladas fiscais, que levaram à deposição da 
presidente eleita em 2014, Dilma Rousseff.  
 
Para Antônio Palácios (Presidente do CRC/RS) muitas das fraudes 
poderiam ter sido evitadas se a Contabilidade fosse mais valorizada e 
utilizada. "No entanto, ela foi usada para corrupção, e nunca para 
trazer soluções aos problemas ou como ferramenta de transparência 
e qualificação das informações", ressalta Palácios. 
 
A crise financeira, complementa o presidente do Sescon-RS, Diogo 
Chamun, traz necessidade maior de organização e planejamento por 
parte das empresas. "Os contadores e as empresas contábeis 
precisam saber reinventar sua atuação“, diz Chamun. 

A CRISE COMO OPORTUNIDADE PARA O PROFISSIONAL CONTABIL 



Fonte: https://impostometro.com.br/ 
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PROFISSIONAL ESTAGNADO (PRESO A VELHOS PARADIGMAS)  

DESALINHADO ÀS MUDANÇAS DO MERCADO  

http://noticias.r7.com/blogs/querido-leitor/ahahahahahahaah-galo-de-briga/2010/05/18/


PROFISSIONAL FORMADOR DE OPINIÃO 

ALINHADO AS MUDANÇAS DO MERCADO  

http://www.blogodorium.com.br/sonhar-com-galo-significados-para-este-sonho/
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OBRIGADO! 
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