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RESUMO 

 

Há décadas o tema de reforma tributária figura entre os debates políticos no Brasil, cujo atual 

cenário é de tributação é constantemente tachado de injusto, complexo e pesado, fazendo com 

que os vários setores da sociedade clamem por mudança. De um lado, contribuintes requerem 

impostos mais claros e menos onerosos. Do outro, os arrecadadores reclamam da insuficiência 

de fundos, da excessiva sonegação e dos entraves que surgem entre os entes federados. 

Ambos os lados veem a necessidade de uma reforma tributária, que tarda a acontecer. Os 

contadores se encontram imersos no conflito, e por isso participam ativamente dos debates 

acerca da reforma tributária por meio da representação do Conselho Federal de Contabilidade. 

A fim de contribuir com a disseminação da importância da reforma fiscal e avaliar seus 

impactos para a atuação do profissional contábil, esta pesquisa avalia o posicionamento dos 

alunos graduandos do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília acerca de um 

futuro sistema tributário brasileiro, simplificado e aperfeiçoado, e no que isso implicaria para 

o contador no mercado de trabalho. Com a aplicação de questionários, foi possível inferir que 

os alunos estão certos da distinção entre Contabilidade e gestão tributária, que destacam a 

necessidade de difundir essa diferença aos micro e pequenos empresários e que, sopesando os 

pontos positivos e negativos advindos de uma reforma tributária, aceitariam as propostas que 

melhorem o sistema tributário brasileiro. 

 

Palavras-chave: Reforma tributária. Contabilidade. Planejamento tributário. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Tema e Problema 

 

 A reforma tributária sempre figurou como questão central da política brasileira, 

perdurando durante toda a década de 90 e adentrando o novo milênio com esta importância 

(MUNHOZ, 2003, p. 19). É um tema frequentemente levantado como necessário, passando 

por debates, gerando propostas e constando na fila de requisições aos legisladores. De acordo 

com Faria (2009, p. 1), é imprescindível uma reforma tributária para evitar o aumento das 

grandes desigualdades sociais no Brasil com seu crescimento econômico, e também para abrir 

caminho a reformas em outros âmbitos, como o judiciário, o trabalhista, o previdenciário e o 

sindical. 

 Ferreira (2002, p. 55-56) explica que é relativamente simples elaborar um projeto de 

reforma tributária, porém o problema surge quando se tenta viabilizá-la politicamente. 

Contextualizando, o autor afirma que, na última grande reforma, em meados de 1965, o 

problema de viabilizar a reforma não existia, dado o regime em que o país vivia, dominado 

pelas forças militares que tomaram o poder em abril de 1964, limitando o Poder Legislativo a 

uma função decorativa. Na ocasião, uma Comissão Especial preparou o projeto, que após 

críticas e sugestões passou para posterior aprovação pelo Executivo, seguindo com a mera 

formalidade de ser examinado e aprovado pelo Congresso Nacional. Com breves alterações, 

as diretrizes da proposta foram consolidadas pela Constituição de 1967. 

 O então Ministro da Fazenda, Doutor Octávio Gouveia de Bulhões, declarou que o 

foco da reforma em questão deveria ser o combate à multiplicidade e acumulação das 

incidências tributárias, mesmo que os impostos fossem formalmente separados, afirmando 

que estes empecilhos dificultam e oneram a produção. O ex-ministro ainda ressaltou como 

problemas: a sobreposição de tributos economicamente idênticos, havendo tributos que são 

apenas formalmente distintos por não haver fatores econômicos suficientes que sirvam de 

base à tributação; e a guerra que ocorre entre estados em função do Imposto Sobre Vendas e 

Consignações, criando distorções tanto para o produto nacional quanto para as exportações. 

Ferreira (2002, p. 56) nota que estes pontos levantados pelo ex-ministro ainda persistem na 

atualidade, em que vários tributos se acumulam sobre a mesma base tributária e os Estados 

disputam com as elevadas cobranças do ICMS. 

 Ferreira (2002, p. 57) acrescenta que o ex-ministro Bulhões enfatizou também o peso 

da carga fiscal, mais evidente com os indícios de estabilidade econômica, já que em período 
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de inflação era difícil discernir a gravidade dos impostos estaduais e municipais. Em uma 

expansão econômica, é ideal que haja custos decrescentes, o que o ex-ministro considerava 

incompatível com a presença de tributos de incidência em cascata cobrados 

inconsequentemente. Este é mais um ponto que Ferreira considera análogo às condições atuais 

do sistema tributário brasileiro. 

 O modelo tributário criado pela Comissão Especial em 1965, afirma Ferreira (2002, p. 

59-60), levou em conta a preocupação de adequá-lo aos requisitos do progresso econômico do 

Brasil. No entanto, a Constituição de 1988 acabou por ignorar a organização tributária e a 

visão sistêmica desse modelo, alterando o sistema tributário de modo a inibir a receita 

tributária federal, estimular as incidências cumulativas, ampliar a guerra fiscal, desorganizar o 

sistema de preços relativos e deteriorar a competitividade do produto nacional. Enfim, conclui 

o autor, tornou o sistema incompatível com a necessidade de progresso econômico e social do 

país. 

 Por ser continuamente tachado de complexo e inibidor, o sistema tributário brasileiro 

atual, e possivelmente qualquer sistema tributário que exista ou venha a existir, se tornou mal 

visto aos olhos da sociedade. Appy (2009, p. 12) cita como pontos negativos do atual sistema 

tributário: a complexidade e o excesso de tributos indiretos incidindo sobre bens e serviços 

em regimes tributários distintos; a existência de elementos que distorcem o conhecimento do 

cidadão, dificultando-lhe determinar quanto de imposto está sendo pago ao adquirir um bem 

ou consumir um serviço; a abertura de espaço para a sonegação, incentivada pelos altos custos 

do cumprimento de todas as obrigações tributárias; e, o principal problema enfrentado, a falta 

de neutralidade por parte do sistema, prejudicando o funcionamento eficiente da economia. 

Oliveira et al (2012, p. 18) afirmam que, não bastasse a elevada carga tributária, o sistema 

tributário brasileiro ainda é um dos mais complexos do mundo. Há aproximadamente 90 

tributos, conforme "ANEXO B" deste trabalho (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2013), instituídos 

por diversas leis, regulamentos e normas que passam por constante alteração. 

 Portanto, para que haja necessidade de uma reforma tributária, o sistema tributário em 

questão deve se encontrar em um estado desagradável a uma ou mais categorias envolvidas no 

processo de tributação, o que é o caso do Brasil. Enquanto uma reforma capaz de fazer as 

alterações desejadas não se consolida, os contribuintes buscam outras maneiras de amenizar 

seu sofrimento com a carga tributária. Os arrecadadores, em contrapartida, avaliam meios de 

cobrir as despesas públicas com as receitas públicas. Conforme expõe o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) (1996, p. 15), o Governo reclama que o sistema tributário arrecada 



14 
 

  

recursos insuficientes para o equilíbrio do orçamento, ao passo que, para os empresários, os 

tributos pesam muito, tornando-se uma obstrução para a produção e o investimento. 

 Em meio a este cenário, o CFC (1996, p. 11) posiciona os profissionais de 

Contabilidade, cotidianamente presentes no conflito contribuinte versus Estado. 

 

1.2. Objetivos 

 

 O presente trabalho busca indagar acerca do impacto que uma reforma tributária teria 

sobre a atividade dos contadores, visto que a classe milita na área tributária. Julga-se que 

reformas muito simplificadoras reduziriam a necessidade de planejamento dos gastos com 

tributos, retirando a importância de um profissional com esta capacitação, ao passo que 

facilitariam a arrecadação de tributos, descomplicando os cálculos do quanto é devido, o 

discernimento de qual base é tributável, e trazendo outras vantagens aos contadores, bem 

como aos servidores públicos que trabalham na área fiscal, que se encontra na esfera de 

atuação do contador. 

 Considerando isso, a pesquisa procura avaliar a opinião dos alunos do Departamento 

de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília quanto a uma reforma 

tributária, levando em conta o impacto que ela teria sobre as atividades dos contadores. Para 

tal, tem-se como objetivos específicos: 

 Avaliar a opinião dos alunos acerca do atual sistema tributário brasileiro; 

 Avaliar as expectativas dos alunos quanto às mudanças no mercado de trabalho no 

caso de uma reforma tributária se concretizar; 

 Avaliar a opinião dos alunos sobre as mudanças que ocorreriam na Contabilidade com 

o advento de uma reforma que simplifique o sistema tributário; 

 Avaliar a opinião final dos alunos acerca da necessidade de uma reforma tributária, 

bem como sua aceitação ou não, com base nos demais itens. 

 Considerando aspectos positivos e negativos advindos da reforma, procura-se sopesar 

as expectativas, a fim de inferir até que ponto uma reforma tributária é benéfica ou prejudicial 

à atuação do profissional de Contabilidade. 
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1.3. Justificativa 

 

 Nas constantes discussões sobre a importância de uma reforma tributária para o país, 

dificilmente se encontram presentes todos os setores da sociedade, sejam eles contribuintes ou 

arrecadadores. Conforme coloca Piscitelli (2009, p. 4), as tentativas de reforma tributária ao 

longo dos anos foram movidas pela manifestação dos interesses dos segmentos efetivamente 

organizados da sociedade. Um processo de reforma deveria levar em conta as opiniões de 

todos aqueles que de alguma maneira estão atrelados a ele, o que requer organização de cada 

classe para apresentação de uma opinião conjunta. Neste caso, indaga-se a respeito da opinião 

dos profissionais contábeis, que militam de uma ou outra maneira em área tributária, a serviço 

de pessoas físicas ou jurídicas, buscando reduzir sua tributação, ou do Governo, buscando 

aumentar sua arrecadação. 

 Portanto, este trabalho busca expor a opinião, acerca deste assunto, de indivíduos que 

farão parte desta classe de profissionais no futuro, questionando futuros contadores sobre a 

viabilidade e necessidade de contabilidade e planejamento tributário em um cenário de 

tributação mais justa e descomplicada. 

 

1.4. Organização do Trabalho 

 

 A estrutura deste trabalho se inicia com o referencial teórico, definindo os conceitos a 

serem utilizados seu desenvolvimento e os principais pontos levantados na discussão do tema. 

Em seguida, na metodologia, será apresentado o tipo de pesquisa utilizado. O item seguinte 

será a apresentação e a análise dos resultados obtidos com a pesquisa. Há por último as 

considerações finais sobre o trabalho, avaliando se os objetivos foram alcançados e 

levantando pontos descobertos com a pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Tributação no Brasil 

 

2.1.1. Sistema Tributário Brasileiro 

 

 O artigo 3º do Código Tributário Nacional (CTN) define tributo como "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" (BRASIL, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966). 

 Borba (2006, p. 11-12) explicita o conceito, indicando que o contribuinte é obrigado a 

entregar pecúnia ao Estado; que o tributo deve ser liquidado em valor monetário direto, salvo 

se a lei tributária autorizar outra maneira; que tributo difere de penalidade pecuária, que é 

punição por comprometimento de ato ilícito; que tributos só podem ser instituídos ou 

aumentados por lei, sendo o princípio da legalidade a primeira limitação constitucional à 

competência tributária; que a dívida tributária deverá ser cobrada por autoridade 

administrativa competente, atuando dentro da legislação específica; e que tributo não é o 

mesmo que tarifa ou preço público. 

 Por meio de um vínculo jurídico, segundo Gusmão (2009, p. 70), o Estado pode exigir 

do particular, com base somente na lei, uma prestação positiva ou negativa. Esse vínculo 

jurídico constitui a obrigação tributária. O CTN (BRASIL, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 

1966) classifica as obrigações tributárias em principais e acessórias: a obrigação principal 

"surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente"; a obrigação acessória 

"decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela 

previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos". 

 Gusmão (2009, p. 71) caracteriza os elementos da obrigação tributária: sujeito ativo 

(pessoa jurídica de direito público ou privado com a competência para exigir tributos), sujeito 

passivo (contribuinte, ou responsável, é a pessoa física ou jurídica que cumprirá a prestação 

tributária), causa (a lei) e objeto (cumprimento da prestação positiva ou negativa). A 

obrigação tributária nasce de uma situação definida em lei como necessária e suficiente, o fato 

gerador. 

 Os tributos se dividem em espécies. Machado Segundo (2007, p. 19) explica que a 

classificação dos tributos varia, sendo a mais comum a separação por regime jurídico, 



17 
 

  

agrupando-os em impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições (chamadas de 

contribuições especiais para evitar confusão com a espécie anterior) e empréstimos 

compulsórios. O CTN, no entanto, divide os tributos em impostos, taxas e contribuições de 

melhoria apenas, e assim os define: 

 Imposto (art. 16): "tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte" 

(BRASIL, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966); 

 Taxa (art. 77): "têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a 

utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao 

contribuinte ou posto à sua disposição" (BRASIL, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 

1966); 

 Contribuição de melhoria (art. 81): "instituída para fazer face ao custo de obras 

públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa 

realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada 

imóvel beneficiado" (BRASIL, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966). 

 Machado Segundo (2007, p. 22-23) define as duas espécies restantes de sua 

classificação da seguinte maneira: 

 Empréstimo compulsório: caracteriza-se por ser restituível, e configura-se como 

tributo apenas do ponto de vista jurídico. Somente pode ser criado diante de situação 

específica, com sua aplicação vinculada à despesa correspondente; 

 Contribuições: diferem-se das demais espécies por sua finalidade. Deve haver ligação 

entre a atividade estatal custeada e o grupo escolhido como contribuinte. Dividem-se 

em sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse de categorias 

profissionais ou econômicas e de custeio de iluminação pública. 

 O poder de impor tributos surge da competência tributária. Gusmão (2009, p. 2-3) 

define competência tributária: 

A competência tributária pode ser conceituada como a atribuição do poder 

de tributar conferido pela Constituição Federal aos diversos entes públicos, 

ou seja, o poder de instituir e arrecadar os tributos de exclusiva 

responsabilidade destes. Tal competência engloba o poder de fiscalizar, de 

legislar e de cobrar tributos. 

 Gusmão (2009, p. 3) ainda destaca a indelegabilidade da competência tributária, sendo 

que apenas determinadas funções são transferíveis entre entes políticos, e os atributos dela: 

exclusividade (poder exclusivo às pessoas jurídicas de direito público de criar e arrecadar 
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tributos) e intransferibilidade pelo não-exercício do poder de criar ou exigir tributos (um ente 

tributante não pode transferir a outro sua competência para criar ou exigir tributos). 

 Chimenti (2002, p. 10) destaca que não é ilimitada a competência tributária dos entes 

políticos. Seu poder para instituir tributos encontra limites, com destaque para os princípios 

gerais que norteiam a competência tributária. Gusmão (2009, p. 4-22) explica estas 

limitações, podendo assim ser resumidas: 

Quadro 1 - Limitações ao poder de tributar. 

Limitação Definição Exceções 

Princípio da legalidade tributária Somente a lei pode instituir, 

majorar, reduzir ou extinguir 

tributos. 

II, IE, IOF e IPI. 

Princípio da anterioridade A lei que institui ou aumenta 

tributos precisa ser publicada no 

exercício anterior à cobrança. Deve 

haver um lapso de 90 dias entre a 

data da publicação da lei e a data 

em que se pretende cobrar o tributo 

instituído ou majorado. 

II, IE, IOF, IPI e impostos 

extraordinários; 

empréstimos compulsórios; 

contribuições para a 

seguridade social; ICMS 

sobre combustíveis e 

lubrificantes; CIDE - 

combustíveis. 

Princípio da igualdade e da 

capacidade contributiva 

Os contribuintes em situação 

equivalente devem ser tratados 

igualmente. A capacidade 

contributiva funciona como critério 

de graduação e limite da tributação. 

É inconstitucional a 

fixação de adicional 

progressivo do IPTU em 

função do número de 

imóveis do contribuinte 

(BRASIL, Supremo 

Tribunal Federal, Súmula 

nº 589, de 15 de dezembro 

de 1976). 

Princípio da irretroatividade das 

leis 

Relações jurídicas já consolidadas 

não são alteradas por leis novas. 

Leis interpretativas podem 

retroagir, por em nada 

inovarem. 

Princípio do não-confisco É vedada a instituição de tributos 

com efeito confiscatório ao 

patrimônio do cidadão. 

 

Princípio da liberdade de tráfego Impede a instituição de tributos 

que criem fronteiras interestaduais 

ou intermunicipais. 

Há expressa autorização 

constitucional para 

cobrança do pedágio, 

portanto ele não viola este 

princípio. 

Princípio da uniformidade 

geográfica tributária e vedação de 

isenções heterônomas 

Impede que a União dispense 

tratamento diferenciado para um 

Estado ou Município em 

detrimento de outro (a não ser que 

promova equilíbrio no 

desenvolvimento) e que institua 

isenções de tributos fora de sua 

competência. 

A União como pessoa 

jurídica de direito 

internacional não está 

vedada a instituir tais 

isenções em operações com 

o exterior. 

(continua) 
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Quadro 1 - Limitações ao poder de tributar (continuação). 

Limitação Definição Exceções 

Princípio da não-diferenciação 

tributária 

Impede a discriminação de bens ou 

serviços por sua procedência ou 

destino. 

 

Imunidades tributárias Proibições absolutas ao exercício 

do poder de tributar. 

 

Fonte: Gusmão (2009, p. 4-22). 

 Netto (2005, p. 173) caracteriza o sistema tributário brasileiro, na sua qualidade de 

sistema jurídico, como dinâmico, por ser aberto e interagir com o exterior; complexo, por, ao 

receber estímulos externos, ser capaz de alcançar um novo patamar de equilíbrio ou se 

reequilibrar; e não-linear, por processar respostas diversas e plurais. 

 

2.1.2. Carga Tributária 

 

 Santiago e Silva (2006, p. 31) definem a expressão "carga tributária", ao menos no 

caso Brasil, como a relação entre a receita tributária total dos entes federativos e o Produto 

Interno Bruto, indicando portanto a participação do estado na economia do país. Piscitelli 

(2009, p. 3) a define como "a proporção do PIB representada pelo somatório dos tributos", e 

destaca que, no caso do Brasil, ela supera até as cargas tributárias de países desenvolvidos, a 

exemplo dos Estados Unidos e do Japão. 

 Estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (2013, p. 6) demonstra que, 

desde 2000, a carga tributária brasileira supera 30% do PIB, tendo atingido as maiores marcas 

em 2011 e 2012, com 36,02% e 36,27%, respectivamente. Tamanha carga tributária é vista 

pelos empresários como um obstáculo para a iniciativa de criar uma empresa, e, segundo 

Santiago e Silva (2006, p. 40), somada à complexidade e rigidez do atual sistema tributário 

brasileiro, se torna uma fonte de altos custos administrativos. O Banco Mundial (2010, p. 4), 

avaliando o perfil das empresas brasileiras, dá sustentação a este argumento, conforme o 

gráfico abaixo: 
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Gráfico 1 - Percentual de firmas identificando o problema como o principal obstáculo. 

 

Fonte: Banco Mundial (2010, p. 4, tradução nossa). 

 

 A linha representa a média do resultado encontrado para a América Latina e Caribe. 

Em comparação, nota-se que, ao passo que os obstáculos à América Latina e Caribe são, em 

geral, as práticas econômicas informais, a criminalidade e a corrupção, os impostos 

representam um desafio muito maior no caso do Brasil, em função de suas alíquotas abusivas 

e do excesso de tributos, geradores da carga tributária tão inibidora que ele apresenta 

atualmente. O acesso a serviços financeiros, que vem em terceiro lugar no caso do Brasil, é o 

principal problema apontado pelo mesmo estudo do Banco Mundial para as grandes firmas. 

As pequenas e médias empresas apontam os problemas relativos às alíquotas de tributos, dado 

a necessidade de organização para lidar com eles, e ainda assim as grandes empresas os 

abominam, colocando-os em segundo lugar. 

 O maior problema levantado, as alíquotas do sistema tributário brasileiro, se explica 

pelos elevados percentuais de carga tributária encontrados em diversos estudos, como o do 

IBPT (2013, p. 6). Oliveira et al (2012, p. 6) comentam que a alta carga tributária, além de se 

traduzir em gastos para os contribuintes, implica aumento da indústria de arrecadação e 

fiscalização, e portanto dos custos necessários para apurar e recolher os tributos. Portanto, 

tanto o Governo quanto os empresários sofrem com o excesso de tributos em vigor. 

 O segundo maior problema levantado, também referente ao sistema tributário 

brasileiro, diz respeito aos prejuízos à produtividade econômica do país, causados em parte 

por tributos de má qualidade, com fiscalização inadequada por parte da administração 
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tributária. É isto que é exposto em estudo de auditores-fiscais da Receita Federal, Farias et al 

(2000, p. 53-55), que concluem haver necessidade de reformulação da administração 

tributária para concretizar a justiça fiscal. Varsano (1996, p. 31) argumenta que a boa 

qualidade da administração fiscal é capaz de melhorar a distribuição da carga tributária entre 

os contribuintes, garantindo equidade e progressividade e dificultando a sonegação, que é o 

maior inimigo da justiça fiscal. 

 

2.2. Reforma Tributária 

 

2.2.1. Conceito de Reforma Tributária 

 

 Para o CFC (1996, p. 14), uma reforma tributária deve ter o objetivo fundamental de 

"garantir o equilíbrio permanente das contas públicas e a estabilidade da economia a longo 

prazo". Segundo Piscitelli (2009, p. 3), apesar de a discussão de uma reforma tributária girar 

em torno da coerência e harmonia do sistema tributário, é um momento de reflexão sobre as 

situações em que parte do patrimônio privado se converte em patrimônio público.  

 O CFC (1996, p. 27-33) enumera alguns princípios que devem nortear uma reforma 

tributária: 

1. Discussão ampla pela sociedade: todos os segmentos sociais devem participar 

dos debates, de modo a definir o que é esperado do Estado e quantificar a receita 

necessária à cobertura dos custos correspondentes; 

2. Vigência da lei tributária: reforço do princípio da anterioridade, sujeitando 

todos os tributos a ele, com exceção aos impostos sobre o comércio exterior (que 

constituem ferramenta de política externa, o que justifica a necessidade de sua 

exceção); 

3. Alocação de recursos: o sistema tributário deve prover os recursos dos quais o 

Estado necessita e fazer o possível para evitar danos sobre a distribuição de renda, ao 

passo que redistribui renda por meio da despesa pública; 

4. Redução de vinculações de receita: transformação de vinculações em dotações 

orçamentárias, de modo a garantir flexibilidade no planejamento de despesas e 

possibilitar uma política fiscal eficiente; 

5. Autonomia federativa: obediência ao princípio federativo por parte da 

discriminação das rendas, desconsiderando-se tentativas de unificação e centralização 

tributárias; 
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6. Neutralidade: o sistema tributário deve evitar ao máximo distorcer as decisões 

de produção, consumo e trabalho. É necessário também eliminar as incidências em 

cascata e reduzir os incentivos e as isenções, bem como desonerar a folha salarial para 

estimular o emprego formal; 

7. Transparência da carga tributária: aplicação de medidas para que os 

consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias 

e serviços, de acordo com o § 5º do artigo 150 da CF (BRASIL, Constituição Federal, 

de 05 de outubro de 1988); 

8. Limitação de alíquotas e de carga tributária: fixação de alíquotas máximas para 

os tributos e para a carga tributária. Se o limite anual desta última for ultrapassado, 

haverá redução das alíquotas no ano seguinte. Este princípio leva em conta que não há 

sonegação, visto que, pela curva de Laffer, uma redução de alíquotas pode aumentar a 

arrecadação. Apesar desta questão de Laffer não trazer consenso (MANKIW, 2009, p. 

167), no caso do Brasil, houve indicativos de que isto de fato ocorre, como estudo do 

Sindicato da Indústria do Café de São Paulo, de 1995 a 1996, no qual uma grande 

redução indireta de alíquota do ICMS gerou uma queda de arrecadação muito menor 

do que a esperada e grandes benefícios para o comércio e agricultura locais; 

9. Exclusividade da base de cálculo: cada tributo terá base de cálculo exclusiva, 

com nenhum outro tributo compartilhando-a; 

10. Ampliação das hipóteses de incidência: ampliação do número de contribuintes 

e de fatos geradores; 

11. Alíquotas mais uniformes: uniformidade possível com a tributação de bases 

atualmente isentas ou beneficiadas com incentivos. As alíquotas mais altas seriam 

reduzidas; 

12. Simplificação dos tributos e da burocracia: redução do número de tributos, 

simplificação e redução das obrigações acessórias, aplicação de taxas somente para 

cobrir os custos dos serviços públicos prestados, uniformidade na legislação tributária 

dos Estados e integração da administração; 

13. Adequação ao mercado mundial: exigência de harmonização fiscal em acordos 

e negociações internacionais; 

14. Estabilidade jurídica: fixação de regras claras, estáveis e em acordo com a 

realidade social, política e econômica; 

15. Reforma na administração tributária: busca por seu aperfeiçoamento com a 

disposição tecnológica e controle exercido por meio da movimentação bancária; 
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16. Alteração no exercício fiscal: menor concentração no calendário gregoriano. O 

período sugerido é de 1 de julho a 30 de junho; 

17. Dever fiscal no currículo escolar: cumprimento dos deveres fiscais constante 

dos currículos do ensino fundamental, a fim de criar uma base para formação da 

cidadania. Realização de campanhas permanentes de educação tributária; 

18. Textos legais objetivos e simplificados: discussão do Governo com as 

categorias profissionais que militam na área tributária, tornando os textos fiscais 

definitivos e evitando complexidades desnecessárias para os contribuintes e para o 

aparelho fiscalizador e arrecadador. 

19. Processo contínuo de reforma tributária: eliminação de distorções no texto 

constitucional, Código Tributário Nacional, leis ordinárias, regulamentos e atos 

complementares, tornando-os claros. O Sistema Tributário Nacional deve passar por 

um permanente processo de aprimoramento e modernização. 

 Com a avaliação de Piscitelli (2009, p. 4), a lista de características que devem constar 

em uma reforma tributária pode ser reduzida à "simplificação, estabilidade das regras e sua 

aplicação e interpretação asseguradas a um nível superior ao do estamento burocrático", o que 

é capaz de constituir um sistema adequadamente confiável, transparente, produtivo e, 

conforme necessário e possível, neutro. 

 Uma reforma tributária é possível em função da capacidade de alteração de um 

sistema falho ou inadequado. O CFC (1996, p. 27) afirma: 

O sistema tributário não é algo neutro, alheio à realidade política e 

social em que se desenvolvem suas normas. Ao contrário, é um ponto 

de confrontação onde os diferentes interesses econômicos lutam para 

melhorar sua posição relativa frente ao volume de carga tributária, 

que, inevitavelmente, terá de ser distribuída. 

 

2.2.2. Propostas de Reforma Tributária 

 

 A atual situação originária do sistema tributário, segundo Olivera et al (2012, p. 6), 

clama por uma mudança, levantando diversas sugestões que visam melhorar todo o processo 

de tributação. Conforme os autores argumentam: 

Algumas sugestões primam pela radicalidade, como é o caso do imposto 

único. Outras, mais racionais, buscam aproximar o Brasil das nações do 

Primeiro Mundo, reduzindo a quantidade de tributos, mas mantendo na 

essência o que hoje se realiza, ou seja, a tributação sobre a renda, o consumo 

e a propriedade, e simplificando o processo de arrecadação. 
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 Ao longo dos anos, várias propostas surgiram a fim de atender às necessidades de 

reforma tributária, com uma série de Propostas de Emenda à Constituição tramitando pelo 

Legislativo. Os Governos FHC e Lula trouxeram propostas para alterar o Sistema Tributário 

Nacional (STN), com as PECs 175/1995 e 41/2003, respectivamente. Outros projetos foram 

apenas idealizados, atraindo apoiadores para concretizá-los. Destacam-se entre as propostas 

levantadas a PEC 233/2008 e o Imposto Único sobre Transações. 

 

2.2.2.1. Proposta de Emenda à Constituição 233/2008 

 

 A PEC 233/2008, de autoria do Poder Executivo, apresentada à Câmara dos Deputado, 

 tem como fim alterar o STN (BRASIL, Projeto de Emenda à Constituição nº 233, de 28 de 

fevereiro de 2008). Conforme cartilha elaborada pelo Ministério da Fazenda (2008, p. 2) a fim 

de conscientizar a população, tal proposta surgiu após amplo debate entre os entes políticos, 

trabalhadores e empresários, e busca tanto racionalizar o sistema tributário quanto alavancar o 

potencial de crescimento do Brasil. 

 O Ministério da Fazenda (2008, p. 8) resume os objetivos da PEC, listando os seis 

principais: 

1. Simplificar o sistema tanto no âmbito dos tributos federais quanto do ICMS, 

eliminando tributos e reduzindo e desburocratizando a legislação tributária; 

2. Acabar com a guerra fiscal entre os Estados, com impactos positivos para o 

investimento e a eficiência econômica; 

3. Implementar medidas de desoneração tributária, principalmente nas incidências 

mais prejudiciais ao desenvolvimento; 

4. Corrigir as distorções dos tributos sobre bens e serviços que prejudicam o 

investimento, a competitividade das empresas nacionais e o crescimento; 

5. Aperfeiçoar a política de desenvolvimento regional, medida que isoladamente 

já é importante, mas que ganha destaque no contexto da reforma tributária como 

condição para o fim da guerra fiscal; 

6. Melhorar a qualidade das relações federativas, ampliando a solidariedade fiscal 

entre a União e os entes federados, corrigindo distorções e dando início a um processo 

de aprimoramento do federalismo fiscal no Brasil. 

 Explicitando os objetivos, busca-se simplificar os tributos federais com a extinção do 

Cofins, PIS, CIDE - combustíveis e Contribuição sobre folha para o Salário Educação, 

incorporando sua receita no Imposto sobre Valor Agregado federal, bem como extinguindo a 
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CSLL, que seria incorporada ao Imposto de Renda das pessoas jurídicas. As 27 legislações 

estaduais do ICMS seriam unificadas, criando o "Novo ICMS", com a mesma abrangência do 

anterior no que tange mercadorias e serviços e alíquotas nacionalmente uniformes, exceto em 

casos específicos (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2008, p. 9-10). 

 A reforma tributária sugerida pela PEC 233/2008 altera a cobrança do ICMS, fazendo-

o ser devido ao Estado de destino, com uma mudança gradual para não implicar em grandes 

prejuízos aos Estados e às empresas que aderiram aos incentivos. A fim de incentivar a 

fiscalização, o Estado de origem ainda teria direito a uma simbólica alíquota, impedindo que 

as guerras fiscais se reinstalem. Propõe-se ainda cobrança integral no Estado de origem, 

evitando sonegação (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2008, p. 10-11). 

 Procura-se evitar perdas de receita pelos Estados com a reforma tributária por meio da 

criação do Fundo de Equalização de Receitas. Deste modo, Estados que ganham com a 

reforma contribuirão com os eventuais perdedores. Procurar-se-á impedir a concessão 

irregular de benefícios durante a transição, suspendendo a transferência de fundos a Estados 

que realizarem tal prática (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2008, p. 11) 

 O processo de desoneração englobará a folha salarial, com redução da contribuição 

patronal para previdência e extinção da Contribuição para o Salário Educação, o que 

implicaria em redução da informalidade no mercado de trabalho, aumento da competitividade 

das empresas nacionais e estímulo aos setores intensivos em trabalho; os investimentos, por 

meio da redução gradual do prazo requerido para a apropriação dos créditos de impostos 

pagos na aquisição de bens de capital; e a cesta básica, com a criação do IVA-F e do Novo 

ICMS, o que configura um importante instrumento de distribuição de renda. Aliado a isto, 

busca-se garantir manutenção da carga tributária na transição, evitando que os contribuintes 

sejam prejudicados com um aumento dos gastos com tributos (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 

2008, p. 11-13). 

 A modernização do sistema tributário ocorrerá com a adoção para o IVA-F e Novo 

ICMS de um modelo mais simples e neutro, bem como a difusão da Nota Fiscal Eletrônica. 

Avanços como estes seriam capazes de corrigir distorções nos tributos indiretos, desonerando 

exportações, desfavorecendo importações e reduzindo a cumulatividade (MINISTÉRIO DA 

FAZENDA, 2008, p. 13). 

 A política de desenvolvimento regional recebe incrementos, com a criação do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Regional, que receberá recursos provenientes da receita com 

IR e IPI e disporá de instrumentos para alocação destes recursos, bem como a ampliação do 

escopo de aplicação dos recursos para área menos desenvolvidas das regiões Sul e Sudeste e a 
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garantia de aplicação da maior parte dos recursos em financiamentos. A implementação 

sugerida é progressiva, de modo a evitar mudanças bruscas que tragam prejuízos 

(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2008, p. 13-15). 

 Com visas a tornar a reforma tributária neutra, evitando afetar programas públicos que 

contam com receitas próprias, o sistema de vinculações e partilhas passa por ajuste, uma vez 

que vários tributos serão extintos e incorporados a outros. O IR, o IPI e o IVA-F terão 

parcelas de suas receitas destinadas às áreas cujas fontes estão sendo extintas, garantindo que 

não haja nenhuma perda de recursos, apenas alteração da base tributária que os define, 

tornando-se ampla. Há ainda base para que a partilha federativa possa ser ampliada no futuro 

(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2008, p. 16-18). 

 Busca-se ainda a melhoria do modelo federativo brasileiro. Problemas como a atual 

distribuição proporcional do ICMS entre municípios seriam solucionados com alteração no 

critério de partilha. As receitas da União, aumentadas pelas contribuições não partilhadas, 

como Cofins, CSLL e a extinta CPMF, se tornariam mais solidárias aos governos 

subnacionais, havendo distribuição, advinda da reforma tributária, das receitas com IR, IVA-F 

e IPI. Esta mudança eliminaria um ponto que gera atrito entre União e demais entes. Destaca-

se também a importância de um amplo debate entre os entes federativos acerca de 

competências, financiamento e partilha de recursos (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2008, p. 

18-20). 

 Campello (2013, p. 13) avalia bem a reforma tributária sugerida pela PEC 233/2008, 

argumentando que é evidente que o atual sistema tributário brasileiro apresenta distorções e 

que a proposta tem em vista saná-las. Portanto, a PEC 233/2008 busca meios de efetivamente 

solucionar os problemas do atual STN e melhor sistematizar a estrutura fiscal do país. 

 

2.2.2.2. Imposto Único sobre Transações  

  

 A proposta radical elaborada por Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque já foi 

apresentada à Câmara dos Deputados na PEC 474/2001, de maneira limitada por poupar os 

Estados, Distrito Federal e Municípios de uma alteração tributária, e buscando introduzir a 

figura de um imposto único federal, o Imposto sobre Movimentações Financeiras, como 

imposto arrecadador genérico e contribuição social para financiar a seguridade social. A 

Contribuição sobre Movimentações Financeiras estaria associada a este imposto. O projeto se 

exalta como simples, eficiente, robusto e quase imune à sonegação e evasão, e abre espaço 

para evoluir à escala de Imposto Único Nacional, ou figurar como um imposto básico 
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(BRASIL, Projeto de Emenda à Constituição nº 474, de 13 de dezembro de 2001). Esta PEC, 

no entanto, foi arquivada e aguarda votação. 

 Albuquerque (1990, p. 47) publicou artigo na Folha de São Paulo em que propunha a 

adoção do Imposto Único sobre Transações. Albuquerque caracteriza-o, de maneira geral: 

[...] o IUT prevê a substituição de todos os impostos e demais exigências 

fiscais por apenas um imposto incidente sobre todas as transações 

monetárias, sem exceções. O fato gerador deste tributo seria a transação 

consumada no sistema bancário. [...] O produto da arrecadação seria 

instantaneamente transferido para os vários níveis de governo, segundo 

critérios de rateio previamente definidos. 

 O criador da proposta (1990, p. 47-48) ainda sugere a alíquota de 1% para manter a 

arrecadação bruta de 25% do PIB, elevando-se a alíquota em casos de transações de saques e 

depósitos, a fim de desestimular transações em dinheiro. Albuquerque (1990, p. 48) aponta 

como vantagens da aplicação do IUT: potencial de eliminação da sonegação, corrupção e 

economia informal, já que a arrecadação ocorre somente nas operações bancárias, tornando a 

fiscalização fácil e de baixo custo; ampliação do número de contribuintes, possibilitando 

redução da tributação sobre os segmentos mais afetados por ela; e redução dos custos 

administrativos no setor privado por meio da simplificação do sistema tributário e das 

exigências fiscais. 

 A proposta do IUT enfrentou críticas, como as de Panzarini e Rezende, em 1990. 

Contra o argumento de que haveria conflito regional em função dos critérios de rateio da 

arrecadação, Albuquerque (1990, p. 48-49) levantou o ponto de que, em anteriores debates 

acerca da repartição da receita, não houve desacordos de grandes proporções. Há ainda o 

argumento de que a perda dos tributos extrafiscais - aqueles com a finalidade de dirigir 

comportamentos, estimular ou desestimular condutas, entre outras (MACHADO SEGUNDO, 

2007, p. 23) - implicaria em um impacto negativo ao poder de tributar, mas Albuquerque 

(1990, p. 49) abre espaço para casos excepcionais, como o desestímulo à importação por meio 

do II e um ITR progressivo sobre terras improdutivas, o que incorporaria áreas ociosas ao 

ciclo produtivo. 

 O autor ainda questiona os dogmas que atacam a tributação em cascata e indireta, 

acreditando que tal tributação pode ser justificada (ALBUQUEQUE, 1990, p. 49). No caso do 

possível estímulo à rejeição de transações pagas em dinheiro, Albuquerque (1990, p. 50) 

argumenta que os vendedores seriam capazes de exigir um ágio dos compradores referente ao 

tributo adicional que seria pago. 

 Críticos argumentam que a inexistência de comprovação de bens, registros fiscais etc. 

é uma falha, ao passo que os defensores do IUT a veem como uma vantagem 
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(ALBUQUERQUE, 1990, p. 50). Contra a crítica de que as intermediações financeiras 

domésticas ficariam ameaçadas com a transformação do excedente em dólar, ouro ou 

depósitos bancários no exterior, Albuquerque responde que o acréscimo dos custos de 

transformar o excedente não serão compensados pela sonegação. 

 A questão da pequena alíquota que será capaz de garantir a mesma arrecadação bruta 

do PIB é indagada, e Albuquerque (1990, p. 52-53) conclui que a quantidade de transações no 

Brasil é mais do que suficiente, inclusive se comparada a dos Estados Unidos, mas abre 

espaço para resolver a questão com maior exatidão empírica. Questões adicionais incluem a 

equidade do IUT, que terá caráter progressivo na medida em que embute carga tributária mais 

elevada em uma cadeia de produção mais longa (ALBUQUERQUE, 1990, p. 53), e os riscos 

de integração vertical da produção a fim de economizar impostos, que, segundo Albuquerque 

(1990, p. 54), não ocorreria em função dos elevados custos com especialização, que 

superariam os custos fiscais. 

 A implantação do IUT, de acordo com Albuquerque (1990, p. 55), não poderia ser 

brusca, dada a falta de estatísticas para embasá-la. Instituí-lo em partes, em primeira instância 

com uma alíquota simbólica ou limitando-o ao mercado financeiro, seria a solução. 

 Apesar de expectativas pessimistas, avaliando pelo lado da Contribuição Provisória 

sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 

Financeira, que incidiu sobre a movimentação bancária, Ferreira (2002, p. 75) destaca que 

nenhum dos problemas tão temidos acerca deste tipo de tributação se concretizou, exceto pela 

perda de competitividade do produto brasileiro com a incidência de mais um tributo. Ferreira 

conclui que é inviável basear o sistema tributário somente no Imposto Único, mas reconhece a 

efetividade dele como base tributável segura, insonegável e que fornece informações no 

combate à sonegação. No entanto, a vigência da CPMF terminou em 2007. 

 

2.3. Contabilidade e Tributação 

 

2.3.1. Relação entre Contabilidade e Tributação 

 

 Segundo Olivera et al (2012, p. 27), ao contador é atribuída a função técnica de 

elaborar as demonstrações contábeis, acompanhadas das notas explicativas. Este conjunto de 

informações se baseia na escrituração contábil, proporcionando informações a todos os 

indivíduos e setores interessados. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis lista como 

usuários das demonstrações contábeis investidores, financiadores e outros credores; 
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empregados, interessados na capacidade da empresa em arcar com seus salários e benefícios; 

e governos, órgãos reguladores ou autoridades tributárias, que podem determinar exigências 

específicas para atingir seus próprios interesses (Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 

Pronunciamento Contábil Básico, de 2 de dezembro de 2011). 

 Niyama e Silva (2011, p. 13) expõem que o Governo exerce a maior influência na 

Contabilidade, sob a ótica dos contadores. Ele a utiliza com visas a receber parte de suas 

receitas, com impostos que incidem sobre as pessoas jurídica, uma vez que a Contabilidade é 

a fonte de dados de que o Governo dispõe para determinar o volume de tributo sobre a renda a 

ser recolhido das empresas. Ainda que haja outras maneiras de arrecadar, por serem 

dispendiosas demais, afirmam os autores, o Governo opta por aceitar e utilizar os dados 

fornecidos pela Contabilidade. O Governo ainda pode ser inibidor, criando restrições às 

alternativas de procedimentos contábeis conforme busca acabar com a evasão fiscal. 

 Iudícibus e Marion (2010, p. 335) definem o Lucro Real como "a modalidade de 

apuração do Imposto de Renda baseado na apuração do Lucro Fiscal, diferente do Lucro 

Contábil". Conforme a legislação, há valores a serem excluídos ou adicionados à base de 

cálculo de modo a se chegar no lucro tributável. Destaca-se então a importância do contador 

no cálculo do valor devido a título de Imposto de Renda. 

 A Lei 12.814/2013 alterou o limite mínimo para a receita total do ano-calendário 

anterior das pessoas jurídicas, fixando-o em R$ 78 milhões (BRASIL, Lei º 12.814, de 16 de 

maio de 2013). Isto permite a mais empresas aderir ao regime de tributação pelo lucro 

presumido, reduzindo a importância da Contabilidade para estas empresas. 

 No entanto, é importante às empresas de menor porte reconhecer as demais funções da 

Contabilidade. O Manual de Procedimentos Contábeis para Micro e Pequenas Empresas, 

elaborado pelo CFC (2002, p. 23-24), destaca a importância da escrituração contábil para 

estes tipos de empresas em três aspectos: legal, gerencial e social. No aspecto legal, a empresa 

se habilita a pedir concordata e falência e a defender-se em perícias judiciais, bem como 

possibilita a realização de dissidências societárias e a fiscalização pela legislação 

previdenciária. No aspecto gerencial, a Contabilidade fornece dados essenciais à tomada de 

decisões, sem os quais há risco ao patrimônio da empresa. No aspecto social, o registro 

contábil permite analisar as causas que findam as empresas prematuramente, visto que há 

dificuldade em avaliar a economia informal e conhecer a realidade econômica do país. 

 Uma das questões desta pesquisa é indagar se uma reforma tributária que torne o STN 

bastante simples poderia ser prejudicial à atuação do contador. Conforme coloca Ferreira 

(2002, p. 62): 
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Para o leitor pouco afeito às questões tributárias, para o micros, pequenos e 

médios empresários [sic] Marcos Cintra vendeu o melhor dos mundos. Um 

mundo sem fiscal, sem corrupção, sem custos acessórios, sem papéis, sem 

contador (sem grifo no original)... Mas cada um desses elementos tem outra 

face, como uma moeda, e essa outra face interpreta a proposta como se ela 

fosse o pior dos mundos. Como ficariam o fiscal, o corrupto, o contador, o 

burocrata que se sustenta na parafernália acessória que se alimenta da 

ineficiência dos tributos, no mundo do Imposto Único? 

 Ferreira (2002, p. 73) ainda destaca a tréplica de Rezende a Marcos Cintra de 

Albuquerque: 

O IUT elimina a exigência de registros contábeis para fins fiscais, mas isso 

não significa que todas as empresas poderão dispensar os serviços de 

contadores e auditores. As grandes empresas, principalmente as sociedades 

anônimas, continuarão obrigadas a manter registros contábeis regulares, para 

prestar contas de suas obrigações para com seus controladores e acionistas e 

para fornecer os dados necessários às operações do mercado de capitais. 

 

2.3.2. Gestão Tributária e Planejamento Tributário 

 

 É importante distinguir os conceitos englobados na discussão de elisão fiscal, 

conforme o faz Marins (2002, p. 29-34). Evasão fiscal é o conjunto de comportamentos que 

visam diminuir, deixar de pagar ou retardar o pagamento de tributos, mas que configura como 

economia ilícita em função do incumprimento de regras de conduta tributária ou pela 

utilização de fraudes. Sonegação é a conduta de evasão fiscal que se enquadra em tipificação 

penal tributária, gerando crime tributário. Inadimplência fiscal é um mero incumprimento 

administrativo, não apresentando natureza criminal, pelo simples não-pagamento de tributos. 

Elisão fiscal se define como condutas lícitas com o objetivo de diminuir, evitar ou retardar o 

pagamento de tributo, de modo a se obter economia fiscal. O planejamento fiscal ou tributário 

é, nas palavras do autor (2002, p. 33): 

[...] o conjunto de atividades atuais ou dos projetos de atividades 

econômico-financeiras do contribuinte (pessoa física ou jurídica), em 

relação ao seu conjunto de obrigações fiscais com o escopo de 

organizar suas finanças, seus bens, negócios, rendas e demais 

atividades com repercussões tributárias, de modo que venha a sofrer o 

menor ônus fiscal possível. 
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 Marins (2002, p. 33-34) ainda destaca que o planejamento tributário pode se dar de 

várias formas, como redirecionamento de atividades, reestruturação societária e reorganização 

contábil, levantando a importância do impacto que a reflexão acerca das práticas contábeis 

tem nos gastos com tributos por parte da empresa. Há ainda os mecanismos fazendários de 

elisão induzida ou permitida, com regimes fiscais mais benéficos, e o aproveitamento de 

incentivos fiscais gerais ou setoriais. 

 De acordo com Oliveira et al (2012, p. 20), a gestão tributária é a área, dentro de uma 

empresa, responsável pelas atividades de escrituração fiscal e controle, orientação e 

planejamento tributário. Os autores especificam cada uma destas atividades da seguinte 

maneira: 

Quadro 2 - Funções e atividades da gestão tributária. 

Escrituração e controle Orientação Planejamento tributário 

Escrituração fiscal das 

atividades do dia a dia da 

empresa e dos livros fiscais. 

Apuração dos tributos a 

recolher, preenchimento das 

guias de recolhimento e 

remessa para o Departamento 

de Contas a Pagar. 

Controle sobre os prazos para 

os recolhimentos. 

Assessoria para a correta 

apuração e registro do lucro 

tributável do exercício social, 

conforme os princípios de 

contabilidade. 

Assessoria para o correto 

registro contábil das provisões 

relativas aos tributos a recolher. 

Orientação, treinamento e 

constante supervisão dos 

funcionários do setor de tributos 

e de impostos. 

Orientação fiscal para as demais 

unidades da empresa (filiais, 

fábricas, centro de distribuição, 

departamentos) ou das empresas 

controladas e coligadas, visando 

padronizar procedimentos. 

Estudo das diversas alternativas 

legais para a redução da carga 

fiscal, tais como: 

 todas as operações em que 

for possível o crédito tributário, 

principalmente em relação aos 

chamados impostos e 

contribuições não cumulativos 

(ICMS, IPI, PIS e Cofins); 

 todas as situações em que for 

possível o diferimento 

(postergação) dos 

recolhimentos dos tributos, 

permitindo melhor 

gerenciamento do fluxo de 

caixa 

 todas as despesas e provisões 

permitidas pelo fisco como 

dedutíveis no cálculo do lucro 

tributável 

Fonte: Oliveira e outros (2012, p. 20). 

 Oliveira et al (2012, p. 18) assim se expressam acerca da segregação de funções entre 

Contabilidade e gestão tributária: 

A gestão tributária deve ser executada de forma independente da 

contabilidade. Entretanto, em determinadas empresas, principalmente nas de 

pequeno e médio porte, as funções da gestão tributária são executadas pelo 

próprio contador, representando uma ameaça ao controle das operações e da 

adequada segregação de funções. Obviamente, as funções da gestão 

tributária podem ser exercidas por profissionais com ou sem titulação 

contábil. Entretanto, o bom conhecimento de contabilidade, sem dúvida, será 

fator relevante de sucesso na execução da função. 



32 
 

  

 Portanto, conforme afirmam os autores, o conhecimento contábil é de suma 

importância para a atuação no planejamento tributário, o que expande o leque de opções de 

áreas para o profissional da Contabilidade atuar. 

 Uma gestão tributária adequada, que garanta um bom planejamento, permite que a 

empresa aprimore seus gastos com tributos. Esnolde et al (2008, p. 12) verificaram em sua 

pesquisa que controllers de empresas localizadas em Bauru, São Paulo, tinham percepção 

insatisfatória acerca das práticas de gestão tributária, o que representava um perigo para suas 

respectivas empresas, possibilitando gastos desnecessários com tributação. Nesta pesquisa 

(2008, p. 10), vale enfatizar, a maior parte dos indivíduos que responderam o questionário 

tinham formação em Contabilidade. 
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3. METODOLOGIA 

 

 O procedimento metodológico utilizado foi uma pesquisa descritiva, que consiste em 

descrever aspectos ou comportamentos da população analisada (RAUPP e BEUREN, 2010, p. 

82). Neste trabalho, isto foi feito por meio de uma amostra. A pesquisa descritiva é importante 

para esclarecer características e aspectos inerentes à Contabilidade, e, neste caso, a relação 

desta com o sistema tributário brasileiro. Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 61) definem a 

pesquisa descritiva como aquela que "observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos (variáveis) sem manipulá-los". Utilizando-se das definições dos autores (2007, p. 

62), é possível caracterizar este trabalho mais especificamente como pesquisa de opinião, uma 

vez que procura identificar pontos de vista dos indivíduos acerca de determinado assunto. 

 Com os conceitos de Ramos (2009, p. 208), a pesquisa se configura como uma análise 

teórico-empírica. O autor dá uma possível definição a este tipo de pesquisa, como sendo "uma 

simples análise interpretativa de dados primários em torno de um tema como apoio 

bibliográfico ou um teste de hipóteses, modelos ou teorias, a partir de dados primários e 

secundários". Neste trabalho, os dados primários foram obtidos por meio de questionários e os 

secundários por meio do referencial bibliográfico. 

 A coleta dos dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa foi feita com a 

aplicação de questionários. Questionários, segundo Pádua (2004, p. 72-73), são instrumentos 

destinados a coleta de dados, preenchidos por informantes, sem intervenção do pesquisador. O 

questionário é um instrumento de pesquisa, adequado à quantificação, propiciando 

comparação com outras dados acerca do tema e sendo fácil sua codificação e tabulação. As 

perguntas do questionário foram fechadas, as quais, de acordo com Cervo, Bervian e Silva 

(2007, p. 53), "são padronizadas, de fácil aplicação, simples de codificar e analisar". 

 O questionário aplicado está apresentado no Anexo A. Foi utilizada a escala Likert 

para responder às perguntas, possibilitando aos informantes expressarem sua opinião por meio 

das marcações 1 (discordo plenamente), 2 (discordo parcialmente), 3 (não concordo nem 

discordo), 4 (concordo parcialmente) ou 5 (concordo plenamente). Tal escala caracteriza as 

questões como perguntas de estimação ou avaliação, que, segundo Marconi e Lakatos (2009, 

p. 91), permitem a emissão de um julgamento, visto que a escala apresenta graus de 

intensidade variados para um mesmo item, possibilitando ao informante mostrar sua opinião 

com base neste grau. 

 A pesquisa foi realizada por meio de questionário aplicado a alunos do curso de 

graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília. Ao todo, 132 alunos 
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responderam ao questionário, o qual foi aplicado entre os dias 25 e 30 de novembro de 2013. 

Os questionários respondidos foram tabulados em planilha do Microsoft Office Excel 2007. 

Com os dados extraídos, realizou-se uma análise descritiva. 

 A pesquisa foi realizada em campo durante o horário de aula. Entre suas limitações, 

inclui-se a aplicação dos questionários a alunos com diferentes experiências relacionadas ao 

tema, avaliadas pelas disciplinas Contabilidade Comercial, Legislação Tributária e 

Contabilidade Tributária. Um questionamento possível à população-alvo diz respeito à opção 

de aplicar o questionário a alunos de Ciências Contábeis em vez de a contadores profissionais, 

que poderiam fornecer respostas embasadas em maior experiência prática. No entanto, como 

dito na justificativa, o objetivo da pesquisa era avaliar especificamente as expectativas dos 

futuros profissionais sobre esse tema, que há tempo é matéria em discussão no âmbito 

político. Adicionalmente, houve questionários que foram respondidos de maneira incompleta, 

sendo portanto descartados. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE 

 

4.1. Perfil da Amostra 

  

 Primeiramente, questões foram elaboradas a fim de avaliar o perfil da amostra. 

Indagou-se o sexo, idade e semestre dos alunos que participaram do questionário. Em seguida, 

a fim de estimar o contato do aluno com a área tributária, apresentou-se questão sobre a 

experiência dos alunos com as disciplinas de Contabilidade Comercial, Legislação Tributária 

e Contabilidade Fiscal. Os resultados foram os seguintes: 

Tabela 1 - Quantidade de indivíduos da amostra por 

sexo. 

Sexo Quantidade Percentual 

Feminino 49 37,1% 

Masculino 83 62,9% 

Total 132 100,0% 

FONTE: Elaboração própria. 

Tabela 2 - Média, moda e mediana 

da idade dos indivíduos da 

amostra. 

  Idade 

Média 22,53 

Moda 21 

Mediana 21 

FONTE: Elaboração própria. 

 As variáveis "Sexo" e "Idade" foram utilizadas somente para construir o perfil dos 

indivíduos da amostra. Verifica-se maior participação de homens na pesquisa, com a maioria 

dos informantes tendo 21 anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

  

Tabela 3 - Semestre na graduação dos 

indivíduos da amostra. 

Semestre Quantidade Percentual 

1º 0 0,0% 

2º 1 0,8% 

3º 8 6,1% 

4º 13 9,8% 

5º 35 26,5% 

6º 36 27,3% 

7º 19 14,4% 

8º 17 12,9% 

9º 1 0,8% 

10º 0 0,0% 

11º 1 0,8% 

12º 1 0,8% 

Total 132 100,0% 

FONTE: Elaboração própria. 

Tabela 4 - Indivíduos da amostra que cursaram ou estão cursando a respectiva disciplina. 

 
Quantidade 

 Disciplina Não cursaram Cursaram/estão cursando Total 

Contabilidade Comercial 3 129 132 

Legislação Tributária 20 112 132 

Contabilidade Fiscal 90 42 132 

 

Percentual 

 Disciplina Não cursaram Cursaram/estão cursando Total 

Contabilidade Comercial 2,3% 97,7% 100,0% 

Legislação Tributária 15,2% 84,8% 100,0% 

Contabilidade Fiscal 68,2% 31,8% 100,0% 

FONTE: Elaboração própria. 

 Segundo a listagem de fluxo de habilitaçao do curso de bacharelado em Ciências 

Contábeis, a disciplina Contabilidade Comercial é regularmente ofertada no 2º período. A 

disciplina Legislação Tributária é ofertada no 5º período e é requisito para a disciplina 

Contabilidade Fiscal, que é ofertada no 7º período. Todos os alunos cursaram ou estão 

cursando ao menos uma das disciplinas listadas. Observa-se que há indivíduos adiantados e 

atrasados no fluxo do curso, o que, espera-se, não terá impacto negativo nos resultados das 

questões. 

 

4.2. Análise das Respostas 

 

 Para avaliar os resultados das respostas, é importante identificar as 10 questões 

aplicadas aos alunos, conforme o Anexo A: 
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1. O atual sistema tributário brasileiro é complexo e uma reforma tributária é 

necessária. 

2. Um sistema tributário complexo faz com que seja necessária a busca, por parte 

das empresas, de profissionais especializados em matéria tributária. 

3. Um sistema tributário complexo é um obstáculo para a Contabilidade. 

4. Uma reforma tributária, dependendo do seu grau de melhoria no sistema 

tributário, reduziria proporcionalmente a necessidade de um contador para as empresas 

de menor porte. 

5. Uma reforma tributária que simplifique o sistema tributário reduziria a 

necessidade de planejamento tributário por parte das empresas. 

6. Uma reforma tributária poderia facilitar os trabalhos do contador no que se 

refere à tributação de pessoas físicas e jurídicas, sem prejudicar a necessidade do 

profissional. 

7. Uma reforma tributária tornaria a área de Contabilidade Fiscal mais atraente. 

8. Haveria maior eficiência de arrecadação por parte do Governo com uma 

reforma tributária, reduzindo gastos com auditoria fiscal. 

9. Com uma reforma tributária, o contador estaria perdendo importância e parcela 

no mercado de trabalho. 

10. Considerando os prós e contras apresentados, uma reforma tributária que 

simplifique e aperfeiçoe o STN seria bem-vinda pelos contadores. 

 O objetivo das questões foi avaliar a opinião dos alunos acerca do tema, e portanto não 

havia respostas ideais. Os resultados das respostas para cada questão foram: 

Tabela 5 - Respostas à questão 1. 

Questão 1 Quantidade Percentual 

Discordo plenamente 0 0,0% 

Discordo parcialmente 4 3,0% 

Não concordo nem discordo 19 14,4% 

Concordo parcialmente 40 30,3% 

Concordo plenamente 69 52,3% 

Total 132 100,0% 

Média 4,32 

 Moda 5 

 Mediana 5 

 Fonte: Elaboração própria. 

 Mais da metade dos alunos concordam que o sistema tributário brasileiro é complexo. 

O percentual se eleva para mais de 80% com a inclusão daqueles que concordam parcialmente 
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com a assertiva. É importante considerar que quase 20% dos alunos discordam parcialmente 

ou não tem opinião formada sobre o argumento, ainda que o sistema tributário atual seja 

constantemente criticado. 

Tabela 6 - Respostas à questão 2. 

Questão 2 Quantidade Percentual 

Discordo plenamente 1 0,8% 

Discordo parcialmente 0 0,0% 

Não concordo nem discordo 3 2,3% 

Concordo parcialmente 36 27,3% 

Concordo plenamente 92 69,7% 

Total 132 100,0% 

Média 4,65 

 Moda 5 

 Mediana 5 

 Fonte: Elaboração própria. 

 Mais uma vez, há grande acordo com a assertiva de que a complexidade de um sistema 

tributário faz com que as empresas busquem por profissionais especializados em matéria 

tributária. A partir da premissa de que o sistema tributário brasileiro é de fato complexo, com 

base nas respostas à questão 1, infere-se que o atual cenário de tributação no Brasil gera 

oportunidades de trabalho para aqueles versados na área fiscal. 

Tabela 7 - Respostas à questão 3. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 Considerando que mais da metade dos alunos concorda plena ou parcialmente com a 

assertiva, o indício é de que o registro contábil dos fatos é prejudicado de alguma maneira por 

um sistema tributário complexo. Não é possível inferir com razão acerca desse tema, porque 

cerca de 25% dos alunos não têm opinião formada. Os alunos que discordaram, totalizando 

quase 20% da amostra, o fizeram possivelmente por visualizarem a Contabilidade de maneira 

à parte da gestão tributária. 

 

Questão 3 Quantidade Percentual 

Discordo plenamente 6 4,5% 

Discordo parcialmente 19 14,4% 

Não concordo nem discordo 31 23,5% 

Concordo parcialmente 48 36,4% 

Concordo plenamente 28 21,2% 

Total 132 100,0% 

Média 3,55 

 Moda 4 

 Mediana 4 
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Tabela 8 - Respostas à questão 4. 

Questão 4 Quantidade Percentual 

Discordo plenamente 35 26,5% 

Discordo parcialmente 44 33,3% 

Não concordo nem discordo 28 21,2% 

Concordo parcialmente 17 12,9% 

Concordo plenamente 8 6,1% 

Total 132 100,0% 

Média 2,39 

 Moda 2 

 Mediana 2 

 Fonte: Elaboração própria. 

 Os alunos, em sua maioria, discordam do argumento, o que enfatiza a importância da 

Contabilidade nas micro e pequenas empresas e que sua utilidade não se restringe somente à 

identificação dos tributos a pagar, como levantado pela literatura no referencial teórico. Ainda 

assim, há o indício do reconhecimento de que os micro e pequenos empreendedores não 

levam essa questão em conta. 

Tabela 9 - Respostas à questão 5. 

Questão 5 Quantidade Percentual 

Discordo plenamente 49 37,1% 

Discordo parcialmente 37 28,0% 

Não concordo nem discordo 19 14,4% 

Concordo parcialmente 21 15,9% 

Concordo plenamente 6 4,5% 

Total 132 100,0% 

Média 2,23 

 Moda 1 

 Mediana 2 

 Fonte: Elaboração própria. 

 Quanto à redução da necessidade de planejamento tributário por meio da simplificação 

advinda de uma reforma, os alunos em sua maioria discordam. Infere-se que esse 

planejamento é importante conforme o sistema tributário abre espaço para ele, permitindo que 

as empresas evitem gastos desnecessários. 
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Tabela 10 - Respostas à questão 6. 

Questão 6 Quantidade Percentual 

Discordo plenamente 3 2,3% 

Discordo parcialmente 4 3,0% 

Não concordo nem discordo 23 17,4% 

Concordo parcialmente 65 49,2% 

Concordo plenamente 37 28,0% 

Total 132 100,0% 

Média 3,98 

 Moda 4 

 Mediana 4 

 Fonte: Elaboração própria. 

 As respostas demonstram otimismo com relação a uma reforma tributária, com a 

maioria concordando que a necessidade de um contador não cairia no caso de reforma. O 

indício mais importante a ser considerado é o de que, ao responder esta questão, boa parte dos 

alunos separou os papéis da Contabilidade e da gestão tributária. 

Tabela 11 - Respostas à questão 7. 

Questão 7 Quantidade Percentual 

Discordo plenamente 3 2,3% 

Discordo parcialmente 12 9,1% 

Não concordo nem discordo 44 33,3% 

Concordo parcialmente 46 34,8% 

Concordo plenamente 27 20,5% 

Total 132 100,0% 

Média 3,62 

 Moda 4 

 Mediana 4 

 Fonte: Elaboração própria. 

 As respostas a esta questão permitem inferir que os alunos de Contabilidade não veem 

a complexidade do sistema tributário como o fator determinante para seu interesse de atuação 

na área de Contabilidade Fiscal, sendo, porém, fator importante a ser levado em conta, uma 

vez que a maior parte dos alunos concordou apenas parcialmente com a assertiva. 
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Tabela 12 - Respostas à questão 8. 

Questão 8 Quantidade Percentual 

Discordo plenamente 11 8,3% 

Discordo parcialmente 30 22,7% 

Não concordo nem discordo 37 28,0% 

Concordo parcialmente 34 25,8% 

Concordo plenamente 20 15,2% 

Total 132 1 

Média 3,17 

 Moda 3 

 Mediana 3 

 Fonte: Elaboração própria. 

 A assertiva de que governo teria menos gastos com uma reforma tributária encontra 

uma distribuição de opiniões mais equilibrada. Conforme os estudos apresentados no 

referencial teórico mostraram, reduções de alíquotas e da carga tributária são capazes de 

diminuir a sonegação, e portanto a necessidade de fiscalização. No entanto, o principal ponto 

levantado pelas propostas foi simplificação do sistema tributário sem prejudicar a arrecadação 

dos entes políticos. As respostas dos alunos indicam que os gastos do governo diminuem 

conforme uma reforma tributária seja capaz de desestimular a sonegação. 

Tabela 13 - Respostas à questão 9. 

Questão 9 Quantidade Percentual 

Discordo plenamente 64 48,5% 

Discordo parcialmente 46 34,8% 

Não concordo nem discordo 15 11,4% 

Concordo parcialmente 6 4,5% 

Concordo plenamente 1 0,8% 

Total 132 100,0% 

Média 1,74 

 Moda 1 

 Mediana 2 

 Fonte: Elaboração própria. 

 Há grande discordância da assertiva de que o contador perderia importância e parcela 

no mercado de trabalho. Mesmo no caso das micro e pequenas empresas, como demonstrado 

na questão 4, os alunos concordam que a função do contador não deve ser ignorada no caso de 

reforma tributária. 
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Tabela 14 - Respostas à questão 10. 

Questão 10 Quantidade Percentual 

Discordo plenamente 1 0,8% 

Discordo parcialmente 2 1,5% 

Não concordo nem discordo 9 6,8% 

Concordo parcialmente 55 41,7% 

Concordo plenamente 65 49,2% 

Total 132 100,0% 

Média 4,37 

 Moda 5 

 Mediana 4 

 Fonte: Elaboração própria. 

 Levando em conta todos os pontos levantados, os alunos concordam quase que 

integralmente com os benefícios de uma reforma tributária. Considerando os resultados 

anteriores, o indício é de que os alunos esperam mais benefícios do que prejuízos com um 

sistema tributário reformado. 

Tabela 15 - Média, moda e mediana das respostas às 

questões. 

Questão Média Moda Mediana 

Questão 1 4,32 5 5 

Questão 2 4,65 5 5 

Questão 3 3,55 4 4 

Questão 4 2,39 2 2 

Questão 5 2,23 1 2 

Questão 6 3,98 4 4 

Questão 7 3,62 4 4 

Questão 8 3,17 3 3 

Questão 9 1,74 1 2 

Questão 10 4,37 5 4 

Fonte: Elaboração própria. 

 É possível inferir que os alunos reconhecem as diferenças entre as funções da 

Contabilidade e da gestão tributária, mas também reconhecem que, para boa parte dos 

empreendedores, essa distinção é difícil. Há tendência nas respostas a demonstrar que, embora 

a importância do contador não diminua com a concretização de uma reforma tributária, as 

empresas, em especial as de menor porte, assumirão o contrário, mas isso não abala as 

expectativas dos alunos quanto ao mercado de trabalho para o contador. Sopesando os 

quesitos apresentados, os indivíduos da amostra, em relação à atuação do contador, deram 

mais valor às benefícios que adviriam da simplificação e do aperfeiçoamento do sistema 

tributário nacional. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao fim da pesquisa, é importante resgatar os objetivos que se buscou atender com ela. 

Tendo em vista avaliar a opinião dos alunos do Departamento de Ciências Contábeis e 

Atuariais da Universidade de Brasília quanto a uma reforma tributária, levando em conta o 

impacto que ela teria sobre as atividades dos contadores, buscou-se: 

 Avaliar a opinião dos alunos acerca do atual sistema tributário brasileiro; 

 Avaliar as expectativas dos alunos quanto às mudanças no mercado de trabalho no 

caso de uma reforma tributária se concretizar; 

 Avaliar a opinião dos alunos sobre as mudanças que ocorreriam na Contabilidade com 

o advento de uma reforma que simplifique o sistema tributário; 

 Avaliar a opinião final dos alunos acerca da necessidade de uma reforma tributária, 

bem como sua aceitação ou não, com base nos demais itens. 

 Comparando-os com os resultados obtidos, pode se concluir que os alunos avaliam 

positivamente uma reforma tributária. Em um sistema tributário complexo, com incidência em 

cascata, complicada tributação indireta e excesso de tributos, um processo simplificador é 

esperado não só pelos contadores, mas também por vários dos setores que compõem a 

sociedade. Estando a classe contábil constantemente militando em matéria tributária, foi 

importante avaliar sua opinião acerca da concretização de uma reforma tributária. 

 Para o bom andamento do processo político de elaboração de uma reforma tributária, 

como com qualquer norma jurídica em uma democracia, é importante levar em conta a 

opinião de todos os setores afetados pelas mudanças. No caso dos tributos, em que há 

contribuintes e arrecadadores, sem exceções, toda a sociedade deve estar presente no debate. 

 Portanto, recomenda-se aos legisladores continuarem a levar em conta a opinião dos 

contadores, que participam ativamente do debate por meio da representação do CFC. 

 Este trabalho não abordou um projeto de reforma tributária específico, mas considerou 

o termo em sua acepção simplificadora do sistema tributário. Seria importante, em trabalhos 

futuros, avaliar as propostas sob óticas mais específicas, em especial aquelas com iminentes 

chances de se concretizarem - com destaque para a PEC 233/2008, que inclusive foi uma 

reivindicação nas manifestações que ocorreram pelo Brasil neste ano. 

 Estimar e avaliar as mudanças que ocorreriam nos registros contábeis com o advento 

de uma reforma tributária também é importante, tendo em vista a necessidade da 

Contabilidade já se preparar para o futuro. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Questionário 

 

Universidade de Brasília - UnB 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 

Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais - CCA 

 

 Prezado(a) aluno(a), agradeço desde já por sua colaboração. Sou estudante do 8º 

semestre de Ciências Contábeis e estou realizando meu Trabalho de Conclusão de Curso, com 

o tema de "Impacto da Reforma Tributária para A Atuação do Contador", que tem por 

objetivo avaliar as expectativas dos alunos de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília 

acerca de uma reforma no sistema tributário brasileiro. Peço que responda a este questionário 

com atenção. Sua identidade será mantida em sigilo. 

 

Idade: _______ anos  Semestre: _______º 

Sexo: (      ) Feminino 

 (      ) Masculino 

 

Você já cursou ou está cursando as disciplinas de Contabilidade Comercial, Legislação 

Tributária e Contabilidade Fiscal? Marque mais de uma opção se for seu caso. 

(      ) Não (      ) Contabilidade Comercial 

(      ) Legislação Tributária (      ) Contabilidade Fiscal 

 

Questões 

 

 Por favor, responda todas as questões abaixo, marcando 1 (discordo plenamente), 2 

(discordo parcialmente), 3 (não concordo nem discordo), 4 (concordo parcialmente) ou 5 

(concordo plenamente), de acordo com seu posicionamento sobre o item. 

 

1 - O atual sistema tributário brasileiro é complexo e uma reforma tributária é necessária. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

2 - Um sistema tributário complexo faz com que seja necessária a busca, por parte das 

empresas, de profissionais especializados em matéria tributária. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

3 - Um sistema tributário complexo é um obstáculo para a Contabilidade. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

4 - Uma reforma tributária, dependendo do seu grau de melhoria no sistema tributário, 

reduziria proporcionalmente a necessidade de um contador para as empresas de menor porte. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

5 - Uma reforma tributária que simplifique o sistema tributário reduziria a necessidade de 

planejamento tributário por parte das empresas. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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6 - Uma reforma tributária poderia facilitar os trabalhos do contador no que se refere à 

tributação de pessoas físicas e jurídicas, sem prejudicar a necessidade do profissional. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

7 - Uma reforma tributária tornaria a área de Contabilidade Fiscal mais atraente. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

8 - Haveria maior eficiência de arrecadação por parte do Governo com uma reforma tributária, 

reduzindo gastos com auditoria fiscal. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

9 - Com uma reforma tributária, o contador estaria perdendo importância e parcela no 

mercado de trabalho. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

10 - Considerando os prós e contras apresentados, uma reforma tributária que simplifique e 

aperfeiçoe o sistema tributário nacional seria bem-vinda pelos contadores. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Caso tenha interesse em saber o resultado da pesquisa, basta informar seu endereço de e-mail 

no espaço abaixo: 

 

______________________________________________________ 
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ANEXO B - Relação de tributos no Brasil 

 

1. Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM - Lei 

10.893/2004 

2. Adicional de Tarifa Aeroportuária - ATA - Lei 7.920/1989 

3. Contribuição á Direção de Portos e Costas (DPC) - Lei 5.461/1968 

4. Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

FNDCT  - Lei 10.168/2000 

5. Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), também 

chamado "Salário Educação" - Decreto 6.003/2006 

6. Contribuição ao Funrural 

7. Contribuição ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) - Lei 

2.613/1955 

8. Contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT) 

9. Contribuição ao Serviço Brasileiro de Apoio a Pequena Empresa (Sebrae) - Lei 

8.029/1990 

10. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Comercial (SENAC) - Decreto-Lei 

8.621/1946 

11. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado dos Transportes (SENAT) - Lei 

8.706/1993 

12. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (SENAI) - Lei 

4.048/1942 

13. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Rural (SENAR) - Lei 8.315/1991 

14. Contribuição ao Serviço Social da Indústria (SESI) - Lei 9.403/1946 

15. Contribuição ao Serviço Social do Comércio (SESC) - Lei 9.853/1946 

16. Contribuição ao Serviço Social do Cooperativismo (SESCOOP) - art. 9, I, da MP 

1.715-2/1998 

17. Contribuição ao Serviço Social dos Transportes (SEST) - Lei 8.706/1993 

18. Contribuição Confederativa Laboral (dos empregados) 

19. Contribuição Confederativa Patronal (das empresas) 

20. Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE Combustíveis - Lei 

10.336/2001 

21. Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE Remessas Exterior - Lei 

10.168/2000 
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22. Contribuição para a Assistência Social e Educacional aos Atletas Profissionais - 

FAAP - Decreto 6.297/2007 

23. Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Emenda Constitucional 

39/2002 

24. Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional – 

CONDECINE - art. 32 da Medida Provisória 2228-1/2001 e Lei 10.454/2002 

25. Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública - art. 32 da Lei 11.652/2008 

26. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - art. 8º da Lei 

12.546/2011 

27. Contribuição Sindical Laboral (não se confunde com a Contribuição Confederativa 

Laboral, vide comentários sobre a Contribuição Sindical Patronal) 

28. Contribuição Sindical Patronal (não se confunde com a Contribuição Confederativa 

Patronal, já que a Contribuição Sindical Patronal é obrigatória, pelo artigo 578 da 

CLT, e a Confederativa foi instituída pelo art. 8, inciso IV, da Constituição Federal e é 

obrigatória em função da assembleia do Sindicato que a instituir para seus associados, 

independentemente da contribuição prevista na CLT) 

29. Contribuição Social Adicional para Reposição das Perdas Inflacionárias do FGTS - 

Lei Complementar 110/2001 

30. Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

31. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

32. Contribuições aos Órgãos de Fiscalização Profissional (OAB, CRC, CREA, CRECI, 

CORE, etc.) 

33. Contribuições de Melhoria: asfalto, calçamento, esgoto, rede de água, rede de esgoto, 

etc. 

34. Fundo Aeroviário (FAER) - Decreto Lei 1.305/1974 

35. Fundo de Combate à Pobreza - art. 82 da EC 31/2000 

36. Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL) - Lei 5.070/1966 com novas 

disposições da Lei 9.472/1997 

37. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Lei 5.107/1966 

38. Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) - art. 6 da Lei 

9.998/2000 

39. Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de 

Fiscalização (Fundaf) - art.6 do Decreto-Lei 1.437/1975 e art. 10 da IN SRF 180/2002 
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40. Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) - Lei 

10.052/2000 

41. Imposto s/Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

42. Imposto sobre a Exportação (IE) 

43. Imposto sobre a Importação (II) 

44. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 

45. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 

46. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 

47. Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR - pessoa física e 

jurídica) 

48. Imposto sobre Operações de Crédito (IOF) 

49. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 

50. Imposto sobre Transmissão Bens Inter-Vivos (ITBI) 

51. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) 

52. INSS Autônomos e Empresários 

53. INSS Empregados 

54. INSS Patronal (sobre a Folha de Pagamento e sobre a Receita Bruta - Substitutiva) 

55. IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

56. Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (PASEP) 

57. Taxa de Autorização do Trabalho Estrangeiro   

58. Taxa de Avaliação in loco das Instituições de Educação e Cursos de Graduação - Lei 

10.870/2004 

59. Taxa de Avaliação da Conformidade - Lei 12.545/2011 - art. 13 

60. Taxa de Classificação, Inspeção e Fiscalização de produtos animais e vegetais ou de 

consumo nas atividades agropecuárias - Decreto-Lei 1.899/1981 

61. Taxa de Coleta de Lixo 

62. Taxa de Combate a Incêndios 

63. Taxa de Conservação e Limpeza Pública 

64. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA - Lei 10.165/2000 

65. Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos - Lei 10.357/2001, art. 16 

66. Taxa de Emissão de Documentos (níveis municipais, estaduais e federais) 

67. Taxa de Fiscalização da Aviação Civil - TFAC - Lei 11.292/2006 
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68. Taxa de Fiscalização da Agência Nacional de Águas – ANA - art. 13 e 14 da MP 

437/2008 

69. Taxa de Fiscalização CVM (Comissão de Valores Mobiliários) - Lei 7.940/1989 

70. Taxa de Fiscalização de Sorteios, Brindes ou Concursos - art. 50 da MP 2.158-

35/2001 

71. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Lei 9.782/1999, art. 23 

72. Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro - TFPC - Lei 

10.834/2003 

73. Taxa de Fiscalização dos Mercados de Seguro e Resseguro, de Capitalização e de 

Previdência Complementar Aberta - art. 48 a 59 da Lei 12.249/2010 

74. Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar - TAFIC - Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar - art. 12 da Lei 12.154/2009 

75. Taxa de Licenciamento Anual de Veículo - art. 130 da Lei 9.503/1997 

76. Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares e Radioativos 

e suas instalações - Lei 9.765/1998 

77. Taxa de Licenciamento para Funcionamento e Alvará Municipal 

78. Taxa de Pesquisa Mineral DNPM - Portaria Ministerial 503/1999 

79. Taxa de Serviços Administrativos – TSA – Zona Franca de Manaus - Lei 9.960/2000 

80. Taxa de Serviços Metrológicos - art. 11 da Lei 9.933/1999 

81. Taxas ao Conselho Nacional de Petróleo (CNP) 

82. Taxa de Outorga e Fiscalização - Energia Elétrica - art. 11, inciso I, e artigos 12 e 13, 

da Lei 9.427/1996 

83. Taxa de Outorga - Rádios Comunitárias  - art. 24 da Lei 9.612/1998 e nos art. 7 e 42 

do Decreto 2.615/1998 

84. Taxa de Outorga - Serviços de Transportes Terrestres e Aquaviários - art. 77, incisos 

II e III, a art. 97, IV, da Lei 10.233/2001 

85. Taxas de Saúde Suplementar - ANS  - Lei 9.961/2000, art. 18 

86. Taxa de Utilização do SISCOMEX - art. 13 da IN 680/2006 

87. Taxa de Utilização do MERCANTE - Decreto 5.324/2004 

88. Taxas do Registro do Comércio (Juntas Comerciais) 

89. Taxas Judiciárias 

90. Taxas Processuais do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE - art. 

23 da Lei 12.529/2011 


