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RESUMO 

 

Este trabalho tem como tema a importância do planejamento tributário para as empresas, não 

só durante seu exercício social, como também em sua constituição, ao simular os gastos 

tributários de cada regime, possibilitando os interessados as possibilidades de enquadramento 

e seus respectivos encargos. O mesmo foi realizado para a disciplina de Contabilidade Fiscal e 

Tributária, sob a orientação da prof. Maria Denardi, com o objetivo de analisar a importância 

do planejamento tributário para as empresas a partir de um estudo de caso real, sendo 

desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica e dados retirados de Recibos de Pagamento 

Autônomo-RPA. Como a própria legislação determina a possibilidade entre vários regimes de 

tributação, é de grande importância a verificação daquele que poderá vir a cumprir com o 

estabelecido em lei, atendendo os interesses do fisco e impactando da menor maneira possível 

os custos operacionais das empresas, seu faturamento e sua lucratividade. Através das 

simulações realizadas, evidenciou-se a possibilidade da economia tributária que pode ser feita 

com a escolha do regime tributário correto para cada tipo de atividade empresarial. 
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INTRODUÇÃO  

 

O planejamento tributário vem ganhando espaço entre as empresas nos últimos anos, 

mediante a alta carga de tributos brasileira. A utilização desta ferramenta tem como objetivo a 

diminuição da carga tributária, o que corresponde a uma maximização de lucro. Ainda tem-se 

o fato de inúmeras alterações pelo governo, tanto nas normativas tributárias como nas 

obrigações acessórias por ele impostas que visam dar maior transparência aos processos. 

Ao abrir uma nova empresa, ou ainda, ao se a apurar o faturamento e na sequência a 

lucratividade na atividade econômica exercida, é de suma importância a escolha do melhor 

regime tributário, que impacte positiva na gestão financeira/econômica dos envolvidos. 

O presente trabalho busca evidenciar, a partir de um estudo de caso, a importância do 

planejamento tributário, independente do ramo de atividade e porte da empresa, demonstrando 

o impacto financeiro que sua falta pode custar para o caixa das empresas. Para alcançar o 

objetivo, buscou-se na pesquisa bibliográfica o embasamento do tema, para posteriormente 

realizar a análise dos valores informados com relação ao estudo de caso apresentado. 

O trabalho é simplista no sentido que não carrega grandes produções, mas sim, 

ilustrativo do impacto da carga tributária quando não há um planejamento tributário correto. 

 

1 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

De acordo com Fabretti (2009, p. 05), a “Contabilidade Tributária é o ramo da 

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

de contabilidade e da legislação tributária, de forma simultânea e adequada”. De acordo com 

o mesmo autor (2003, p.32), o planejamento tributário é “o estudo feito preventivamente, ou 

seja, antes da realização do fato visando à economia de impostos’’. Dessa forma, o 

planejamento tributário esta relacionado, à gestão de tributo da empresa e também a escolha, 

visando à economia financeira, do melhor regime de tributação. 

 



 

 
 

 
 

1.1 EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Empresa de Prestação de Serviços é a pessoa jurídica formalmente constituída que 

presta algum serviço a outro em troca de remuneração sem vínculos empregatícios.  

 

Art. 1
o
 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos 

Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços 

constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade 

preponderante do prestador. (BRASIL, LEI COMPLEMENTAR Nº 116, 2003) 
 

No município de Toledo-PR, a prestação de serviço de auditoria é tributada em 3%, 

conforme descrito no item 17.16, do Anexo I, do Código Tributário Nacional. 

A prestação de serviço realizada pela pessoa jurídica pode ser remunerada de duas 

formas: na própria figura da pessoa física, via RPA; ou via formalização do prestador de 

serviço como pessoa jurídica, mediante emissão de nota fiscal de prestação de serviço. 

O Recibo de Pagamento de Autônomo – RPA é utilizado pela fonte pagadora, para 

efetuar o pagamento da prestação de serviço realizada por pessoa física não vinculada ao seu 

quadro de funcionários. O RPA é registrado em folha de pagamento para o recolhimento do 

INSS e do IRRF. Também se retém no RPA, o percentual referente ao imposto municipal ISS. 

Para o tomador do serviço, o RPA onera em 20% as despesas por conta do INSS Empregador. 

 

1.2 TRIBUTOS FEDERAIS E REGIMES TRIBUTÁRIOS 

 

Os tributos federais são de competência da União e podem incidir sobre o 

faturamento ou sobre o lucro das empresas. Sobre o faturamento se tem o PIS e a COFINS 

que variam sua alíquota conforme o regime tributário, e sobre o lucro incide o IRPJ e a CSLL, 

que só terá alteração para menos no regime do Simples Nacional. 

 

1.2.1 PIS e a COFINS 

 

Para a pessoa jurídica, independente da atividade econômica, existe a incidência do 

PIS – Programa de Inclusão Social e da COFINS – Contribuição para o Financiamento da 



 

 
 

 
 

Seguridade Social, que utiliza como base para cálculo, o montante das receitas auferidas, 

deduzidos os descontos legais. O PIS, no regime Lucro Presumido tem a alíquota de 0,65% 

enquanto no Lucro Real é de 1,65%, já a Cofins, a alíquota é 3% e 7,6%, respectivamente. No 

Simples Nacional, varia conforme a faixa de faturamento da empresa e o ramo de atividade, 

ficando o PIS entre 0 (zero) a 0,57%, e a Cofins de 0 (zero) a 2,63%.  

 

1.2.2 IRPJ e CSLL 

 

Os tributos federais incidentes sobre o lucro das empresas são o Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. 

Para esses impostos, a base de cálculo é o lucro da empresa, que pode ser presumido 

ou real, dependendo do regime escolhido pela a empresa, ou ainda faturamento no caso do 

Simples Nacional. A alíquota do IRPJ é de 15%, podendo ter um adicional de 10% se a base 

de cálculo exceder R$ 20 mil mensal ou R$ 60 mil trimestral, tanto para o Lucro Real quanto 

para Presumido. A CSLL tem sua alíquota fixada de 9%, tanto para Lucro Real como para o 

Presumido. Com relação ao Simples Nacional, dependerá da faixa do mesmo modo como nos 

tributos de PIS e Cofins, citados anteriormente. CSLL. 

 

1.2.3 Regimes tributários 

 

No Brasil, os regimes de tributação reconhecidos são: lucro real, lucro presumido, 

lucro arbitrado e simples nacional. Com base no Decreto nº 3000 (Brasil, 1999): 

 

Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou 

arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 

de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário. 

Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta 

Seção deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano. 

Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar 

pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base de 

cálculo estimada. 

 



 

 
 

 
 

O enquadramento em cada regime está relacionado as faixas de faturamento, porte e 

tipo da personalidade jurídica da empresa, o que  resultará em incidências de tributação 

federal, estadual e municipal, diferenciadas. 

 

1.2.3.1 Lucro Real 

 

Lucro real é o lucro líquido apurado na escrituração contábil, com observância das 

normas da legislação comercial, ajustado no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, 

pelas adições, exclusões e compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária 

(arts. 247, 249 e 250, Decreto nº 3000, Brasil, 1999).  

O Lucro Real se diferencia justamente nesse quesito de adições, exclusões e 

compensações (compensação dos tributos federais), que nos demais regimes não são 

permitidos. Além de poder utilizar os prejuízos apurados em outros exercícios sociais, para 

redução da base nos exercícios com lucro, visualizando neste momento o IRPJ e CSLL. 

 

1.2.3.2 Lucro Presumido 

 

Lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação da base 

de cálculo do IRPJ e da CSLL das pessoas jurídicas, as que não estiverem obrigadas, no ano-

calendário, à apuração do lucro real. A alíquota de presunção para a base de cálculo varia de 

1,6 a 32% sobre a receita bruta auferida no período. Neste regime os tributos federais não 

estão passíveis de compensação, sendo assim a empresa não pode se utilizar de créditos sobre 

estes. Outro diferencial é não compensação de prejuízo e o pagamento dos tributos mesmo 

havendo prejuízo ao final da apuração, pois os cálculos são realizados tendo como base o 

faturamento da empresa. 

 

1.2.3.3 Simples Nacional 

 

Criado pela Lei Complementar Federal n
o
 123, 14 de dezembro de 2006, estabeleceu 

para as micro empresas – ME e empresas de pequeno porte – EPP, um regime de arrecadação, 



 

 
 

 
 

cobrança e fiscalização tributária unificada. Essas empresas, por força de lei, tem tratamento 

diferenciado, favorecendo não somente questões tributárias, como também, questões 

trabalhistas. 

 

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento 

único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: 

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; 

II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso 

XII do § 1
o
 deste artigo; 

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; 

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado 

o disposto no inciso XII do § 1
o
 deste artigo; 

V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1
o
 deste 

artigo; 

VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo 

da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 

exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às 

atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18 desta Lei 

Complementar; 

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS; 

VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 

(BRASIL, LEI COMPLEMENTAR N
O
 123, 2006) 

 

A alíquota e a forma da partilha dos tributos também esta disponível na legislação, 

variando de acordo com a atividade empresarial e a receita bruta dos últimos 12 meses. 

Na sequencia, a Tabela 1 traz a relação dos percentuais estabelecidos para os tributos 

citados e seus respectivos regimes tributários. 

 

Tabela 1 – Da comparação das alíquotas dos Regimes Tributários 

 Lucro Real Lucro Presumido Simples Nacional 

Base Cálculo % alíquota 

IRPJ 

De 1,6 a 32% - caso de 

estimativa 

De 1,6 a 32% Valor total 

Base Cálculo % alíquota 

CSLL 

De 12 a 32%% - caso 

de estimativa 

De 12 a 32% Valor total 

Alíquota IRPJ 15 ou 25% (15+10%, 

excedendo R$ 20 ao 

mês) 

15 ou 25% (15+10%, 

excedendo R$ 20 ao mês) 

 

 

 

15,71% Alíquota CSLL 9% 9% 

Alíquota COFINS 7,6% 3,0% 

Alíquota PIS 1,65% 0,65% 

Alíquota ISS 3% 3% 4,23% 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art22


 

 
 

 
 

2 ESTUDO DE CASO 

 

Para o estudo de caso, foi escolhido um prestador de serviço autônomo, cujo 

recebimento de seus serviços se deu por RPA. Para análise do caso, utilizou-se um 

comparativo da carga tributária federal nos três regimes tributários, Lucro Real, Lucro 

Presumido e Simples Nacional, para se analisar qual seria a melhor opção para o prestador de 

serviço, em relação à minimização dos tributos pagas, em consequência de um maior lucro. 

 

CASO 1 – RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO – RPA 2015 

 

O caso utilizado para ilustrar o presente trabalho é real, com valores reais e deu-se 

em 2015, a partir do pagamento em Recibo de Pagamento Autônomo-RPA, que figurou na 

folha de pagamento da empresa “X”, e gerou o recolhimento de INSS, ISS e IRRF, em nome 

do prestador de serviços, enquanto pessoa física. 

Pela natureza do serviço prestado, verificou-se junto ao Cadastro Nacional de 

Atividade Econômica – CNAE, o enquadramento da atividade realizado, estando o mesmo 

qualificado conforme o código 6621-5/02, que compreende: Auditoria e Consultoria Atuarial: 

Auditoria; Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza; Consultoria e assessoria 

econômica ou financeira. 

O prestador do serviço, embora aconselhado a formalizar a prestação de serviço, 

através da constituição de personalidade jurídica, argumentou, quando da contratação, que por 

conta da burocracia (ou do desconhecimento de fato da mesma), não teria interesse e que 

receberia os haveres através de RPA. 

Cabe destacar que o prestador de serviço em questão adquiriu o direito ao 

recebimento pelo serviço no exercício de 2014, tendo tempo hábil para realizar consultorias 

tributárias e verificar questões burocráticas para formalização da personalidade jurídica, se 

fosse de seu interesse. Sendo assim, o pagamento pela prestação de serviços aconteceu 

mediante RPA; e, para fins didáticos neste trabalho, o prestador do serviço será mencionado 

como “Sr. Auditor”. 

Diante do posicionamento do “Sr. Auditor”, emitiu-se um RPA que figurou com a 

descrição da tributação, que no total, representou 30,45% do valor da prestação do serviço, 



 

 
 

 
 

conforme ilustrado no Gráfico 1, sendo do valor da prestação R$ 999.168,65, deduzidos os 

descontos legais, R$ 304.249,01, o “Sr. Auditor”, recebeu liquido R$ 694.919,64. 

 

GRÁFICO 1 – Recebimento Líquido Pessoa Física 

IRPF - 27,4%

INSS - 0,05%

ISS - 3%

Recebimento Líquido - 69,55%

 
 

Na continuidade, seguem as simulações para exemplificar a necessidade de 

planejamento tributário, no sentido de diminuir o montante a ser recolhido sem necessidade, 

adequando o regime tributário corretamente à atividade comercial.  

 

SIMULAÇÃO 1 – LUCRO REAL 

Considerando que o “Sr. Auditor”, constitui-se personalidade jurídica pelo Lucro 

Real. Utilizar-se-ia de nota fiscal de prestação de serviço, para o recebimento do serviço 

prestado. Ter-se-ia como tributação federal sobre o faturamento (PIS e COFINS), e sobre o 

lucro (IRPJ e CSLL), e o imposto municipal (ISS) pela prestação de serviço. O percentual de 

tributos resultaria em 22,53%. Comparado-se ao efetivado, resultaria numa diferença de 

7,92% em impostos, ou seja, uma economia de R$ 79.141,30, como ilustrado no Gráfico 2. 

 

GRÁFICO 2 – Recebimento Líquido Lucro Real 

IRPJ - 7,4%

CSLL - 2,88%

PIS - 1,65%

COFINS - 7,6%

ISS - 3%

Recebimento Líquido - 77,47%

 
 



 

 
 

 
 

SIMULAÇÃO 2 – SIMPLES NACIONAL 

Considerando que o “Sr. Auditor”, constituindo personalidade jurídica pelo Simples 

Nacional e nota fiscal de prestação de serviço, ter-se-ia como tributação federal sobre o 

faturamento e sobre o lucro, e o imposto municipal pela prestação de serviço (que para o 

Simples Nacional, são unificados em guia única), equivale ao percentual de 19,94% em 

impostos. Comparado-se ao realizado, resultaria na diferença de 10,51% em impostos, ou 

seja, R$ 105.014,78 de economia, conforme ilustrado no Gráfico 3. 

 

GRÁFICO 3 – Recebimento Líquido - Simples Nacional 

Simples Nacional - 19,94%

Recebimento Líquido - 80,06%

 
 

SIMULAÇÃO 3 – LUCRO PRESUMIDO 

Considerando que o “Sr. Auditor”, constitui-se personalidade jurídica pelo Lucro 

Presumido e utilizando-se de nota fiscal de prestação de serviço, ter-se-ia como tributação 

federal sobre o faturamento (PIS e COFINS), e sobre o lucro (IRPJ e CSLL), e o imposto 

municipal (ISS) pela prestação de serviço, de 16,93. Comparado-se ao praticado, geraria uma 

diferença de 13,52% em impostos, ou seja, uma economia de R$ 135.094,75, conforme 

ilustrado no Gráfico 4. 

 

GRÁFICO 4 – Recebimento Líquido – L. Presumido 

IRPJ - 7,4%

CSLL - 2,88%

PIS - 0,65%

COFINS - 3%

ISS - 3%

Recebimento Líquido - 83,07%

 



 

 
 

 
 

 

Tomando como base o pagamento efetuado via RPA e as simulações, via os três 

regimes, ficou evidenciada a necessidade de se fazer um planejamento tributário. Percebe-se 

que este deve ser realizado tanto para empresas comerciais e industriais, quanto para 

prestadores de serviço. Na Tabela 2, encontram-se as modalidades simuladas e a efetivada. 

 

TABELA 2 – Da tributação nas modalidades simuladas e na RPA - 2015 

2015

% R$ % R$ % R$ % R$

Serviço Prestado 999.168,65R$        

BC 32,00% 319.733,97R$        32,00% 319.733,97R$        100,0% 999.168,65R$        100,0% 999.168,65R$         

IR 15,00% 47.960,10R$          15,00% 47.960,10R$          27,50% 273.760,94R$         

ad. IR 10,00% 25.973,40R$          10,00% 25.973,40R$          

CSLL 9,00% 28.776,06R$          9,00% 28.776,06R$          15,71% 156.969,39R$        

PIS 0,65% 6.494,60R$            1,65% 16.486,28R$          

COFINS 3,00% 29.975,06R$          7,60% 75.936,82R$          

ISS 3,00% 29.975,06R$          3,00% 29.975,06R$          4,23% 42.264,83R$          3,00% 29.975,06R$           

INSS - - - - - - 11,00% 513,01R$                

TOTAL 169.154,26R$        225.107,71R$        199.234,23R$        304.249,01R$         

PRESUMIDO REAL SIMPLES RPA

 
 

É importante frisar que escolha do regime de tributação é essencial para a gestão, não 

só financeira, mas de toda a empresa, tanto em questões operacionais como estratégicas. Em 

alguns casos, para a melhor compreensão, a demonstração prática entre as receitas e as 

despesas tributárias, é determinante para se observar o impacto dos regimes com relação ao 

faturamento e lucro das empresas. O Gráfico 5, traz a comparação entre o montante total dos 

tributos e a receita líquida, partindo-se das simulações supra mencionadas. 

 

GRÁFICO 5 – Relação Pagamento dos Tributos X Receita Líquida Prestação Serviço 
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Embora, possa parecer ser mais vantajosa a simplificação oferecida pelo sistema 

Simples Nacional, é necessário fazer as simulações corretas em relação ao faturamento e 

atividade comercial das empresas, uma vez, que, como observado no Gráfico 5 e na Tabela 2, 

a opção mais vantajosa para o “Auditor”, neste caso, seria a constituição da personalidade 

jurídica com base no regime de tributação do Lucro Presumido. 

 

3 CASO 2 – RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO – RPA 2016 

 

Não obstante, em 2016, o mesmo prestador “Sr. Auditor”, também recebeu, via 

RPA-Recibo de Pagamento Autônomo, outra importância, R$ 147.844,26 (receita bruta) da 

mesma empresa “X”, como continuidade da atividade anterior, chamado de serviço “2”. 

Como ocorrido em 2015, o “Sr. Auditor” optou por manter o recebimento na pessoa 

física, gerando assim, os recolhimentos de INSS, IR e ISS sobre seu RPA. 

Da mesma forma, como quando do recebimento no ano anterior, foram realizadas 

simulações para ilustrar e evidenciar o recolhimento realizado, e a economia tributária que o 

“Sr. Auditor” poderia ter, se optasse por constituir personalidade jurídica. Como demonstrado 

no Gráfico 6, uma vez que, como no caso anterior, o valor da prestação foi de R$ 147.844,26, 

descontados os tributos, R$ 44.637,03, equivalentes a 30,19%, recebeu a importância liquida 

da R$ 103.207,23, 

 

GRÁFICO 6 – Recebimento Líquido Pessoa Física 

IRPF - 26,8%

INSS - 0,38%

ISS - 3%

Recebimento Líquido - 69,81%

 
 



 

 
 

 
 

Na continuidade, foram feitas simulações para exemplificar a necessidade de 

planejamento tributário no sentido de diminuir o montante a ser recolhido sem necessidade, 

adequando o regime tributário corretamente à atividade comercial praticada. 

 

SIMULAÇÃO 4 – LUCRO REAL 

Com base na possibilidade personalidade jurídica - Lucro Real, e fornecimento de 

nota fiscal para o recebimento, pelo serviço “2”. Ter-se-ia um percentual direto de 19,93% em 

tributos. Se comparado ao praticado, resultaria numa diferença de 10,26%, ou seja, uma 

economia de R$ 15.171,67. 

 

SIMULAÇÃO 5 – SIMPLES NACIONAL 

Com base na possibilidade personalidade jurídica – Simples Nacional, e 

fornecimento de nota fiscal para o recebimento, pelo serviço “2”, o percentual direto de 

16,93% em tributos. Se comparado ao praticado, resultaria numa diferença de 13,26%, ou 

seja, economia de R$ 19.607,00 em relação à RPA. 

 

SIMULAÇÃO 6 – LUCRO PRESUMIDO 

Com base na possibilidade personalidade jurídica – Lucro Presumido, e fornecimento 

de nota fiscal para o recebimento, pelo serviço “2”, ter-se-ia um percentual direto de 14,33% 

em tributos. Se comparado ao praticado, haveria uma diferença de 15,86%, ou seja, uma 

economia de R$ 23.450,95. 

 

Foram organizados os dados comparativos na Tabela 3, entre as possibilidades de 

regimes tributários e a opção por recebimento em RPA, buscando evidenciar os montantes 

para cada tributo. 

 

TABELA 3 – Da tributação nas modalidades - 2016 



 

 
 

 
 

2016

% R$ % R$ % R$ % R$

Valor do Serviço 147.844,26R$       

BC 32,00% 47.310,16R$         32,00% 47.310,16R$       100,0% 147.844,26R$       100,0% 147.844,26R$       

IR 15,00% 7.096,52R$           15,00% 7.096,52R$         27,50% 39.630,82R$         

CSLL 9,00% 4.257,91R$           9,00% 4.257,91R$         14,93% 22.073,15R$         

PIS 0,65% 960,99R$              1,65% 2.439,43R$         

COFINS 3,00% 4.435,33R$           7,60% 11.236,16R$       

ISS 3,00% 4.435,33R$           3,00% 4.435,33R$         2,00% 2.956,89R$           3,00% 4.435,33R$           

INSS - - - - - - 11,00% 570,88R$              

TOTAL 21.186,08R$         29.465,36R$       25.030,03R$         44.637,03R$         

PRESUMIDO REAL SIMPLES RPA

 
 

O Gráfico 7 evidencia os montantes recolhidos e oriundos das simulações do serviço 

“2”, comparando-se os impostos e receita liquida, se optasse por algum dos regimes 

tributários disponíveis. 

 

GRÁFICO 7 – Relação Pagamento dos Tributos X Receita Líquida Prestação Serviço 
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4 DA ANÁLISE A PARTIR DOS REGIMES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo-se da possibilidade da opção pelo Regime de Lucro Real, vislumbrando a 

dedução de alguma despesa direta, caso existisse, o “Sr. Auditor” se assim optasse, e 

considerando a soma dos recebimentos dos anos 2015 e 2016, teria deixado de recolher aos 

cofres, o valor de R$ 94.312,97. 

Considerando o sistema Simples Nacional, que oferece a unificação dos tributos, 

entre outras questões, e partindo-se do parâmetro já estabelecido, o valor a ser economizado 

seria de R$ 124.621,78, no pagamento dos tributos. Da mesma forma, partindo-se da 



 

 
 

 
 

possibilidade da opção pelo regime do Lucro Presumido, ter-se-ia deixado de recolher aos 

cofres públicos, o valor total de 158.542,68, como demonstrado na Tabela 6. 

Considerando as informações apresentadas, e, de acordo com a legislação e suas 

possibilidades de enquadramento e tributação, ficou evidente a necessidade do planejamento 

tributário, principalmente quando existe o crédito em ser, possibilitando tempo hábil para a 

formalização da personalidade jurídica. 

Se, neste caso, o Sr. Auditor tivesse optado pela formalização da prestação de serviço 

no “serviço 1”, em continuidade com o recebimento do “serviço 2”, teríamos as seguintes 

economias, conformes os regimes, como segue: 

1. Da comparação entre o efetivado nos RPAs de 2015 e 2016 

a. Soma dos recebimentos: R$ 1.147.012,91; 

b. Soma dos descontos: R$ 348.886,04; 

c. Soma dos valores líquidos recebidos pelo “Sr. Auditor”: R$ 798.126,87 

2. A tributação em cada regime, considerando a soma dos serviços, para a soma da 

tributação total, tem-se: 

a. Soma da tributação do Regime Lucro Presumido: R$ 190.340,34; 

b. Soma da tributação do Regime Lucro Real: R$ 254.573,07; 

c. Soma da tributação do Regime Simples Nacional: R$ 224.264,26; 

d. Soma da tributação nos RPAs: R$ 348.886,04; 

3. Da economia tributária comparando a tributação de cada regime com o RPA: 

a. Entre Lucro Presumido e RPA: R$ 158.545,70; 

b. Entre Lucro Real e RPA: R$ 94.312,97; 

c. Entre Simples Nacional e RPA: R$ 124.621,78 

4. Dos valores líquidos em cada regime: 

a. No Regime Lucro Presumido: R$ 956.672,57; 

b. No Regime Lucro Real: R$ 892.439,84; 

c. No Regime Simples Nacional: R$ 922.748,65. 

 

Ficou evidenciado através de todas as simulações que o planejamento tributário é 

imprescindível para todos, principalmente na constituição da personalidade jurídica e 

formalização da prestação de serviço. 



 

 
 

 
 

O trabalho desenvolvido demonstrou que um planejamento, quando realizado por 

profissionais, torna-se extremante eficiente na economia dos tributos, fomentando o 

planejamento das atividades empresariais e para economia financeira e econômica das 

empresas, assegurando o recolhimento dos tributos exigidos por lei e garantindo uma boa 

gestão de seus recursos. 
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