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RESUMO 

 A empresa LTDA, razão social “Antonello & Melo LTDA”, de nome fantasia 
“Extintores Aliança”, serviu como objeto de estudo neste trabalho, o qual visa 
aprimorar o aprendizado dos alunos do curso de ciências contábeis. Através da 
análise dos departamentos existentes em uma empresa, ligados a área contábil, é 
possível visualizar de maneira mais pratica e objetiva como é a rotina de um 
contador profissional, ou de uma empresa que adote para a si os trabalhos 
executados no departamento de pessoal, fiscal e contábil. Para tal, foram coletadas 
informações acerca da empresa, atinentes aos departamentos supracitados, assim 
como consultada a literatura disponível sobre a contabilidade, enriquecendo os 
conhecimentos teóricos e práticos dos discentes em questão.  
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INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa tem o objetivo de propiciar ao acadêmico uma experiência 

mais próxima da realidade que encontrará depois de formado, durante a execução 

das atividades do profissional da área contábil. Através da pesquisa, é desenvolvida 

de maneira didática, uma experiência similar à do contador, já que há o aprendizado 

especifico sobre a execução da contabilidade em uma empresa. Somente com a 

execução que se obtém a experiência e a propriedade para tratar sobre os assuntos 

contábeis, fixando, aprimorando e materializando os conhecimentos obtidos de 

maneira teórica anteriormente. 

Neste trabalho, serão executadas e demonstradas as atividades do contador, 

aplicadas à empresa do tipo LTDA, razão social “Antonello & Melo LTDA”, de nome 

fantasia “Extintores Aliança”. Serão explorados aspectos tipicamente contábeis, 

como métodos de controle de estoque, apuração de resultados parciais e 

elaboração de balanços e balancetes, além de aspectos históricos e peculiaridades 

da Extintores Aliança. Com isso, é possível mensurar e avaliar o aprendizado dos 

docentes em questão, já que o trabalho agrega praticamente todo o conhecimento 

contábil obtido durante o curso de ciências contábeis. 

O presente trabalho será realizado a partir do estudo de caso da empresa 

Extintores Aliança, onde serão coletados os dados, posteriormente estruturados em 

informações relevantes e coerentes. Além das informações históricas da empresa, 

serão coletadas todas as informações referentes a pagamentos, compras, 

recebimentos de produtos, vendas, controle de estoque, apurações de resultado, 

entre outras fundamentais para uma análise contábil aprofundada. A partir do 

recolhimento e organização dos dados, serão elaboradas demonstrações contábeis, 

assim como atividades rotineiras do contador, como, por exemplo, lançamentos de 

notas fiscais, de compra e venda e elaboração de folhas de pagamento, garantindo 

uma execução ampla da atividade contábil, por parte do discente. 

 

 

 



 

 
 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

O trabalho tem a empresa “Extintores Aliança” para estudo do Estágio 

Supervisionado.  A razão social é o nome sob o qual empresas são registradas, o 

nome dado a pessoa jurídica que ficará nos documentos oficiais da empresa, sendo 

“Antonello & Melo LTDA” o objeto deste estudo.  

O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, é feito pela Junta 

Comercial antes de qualquer atividade comercial. Esse é o número que identifica a 

inscrição da empresa perante a Receita Federal. Neste cartão CNPJ, contém várias 

informações importantes da organização, como nome, endereço, seus sócios, ramo 

de atuação, início das atividades, capital social e outras informações de interesse 

das administrações tributárias públicas. A entidade em questão, possui o CNPJ n° 

11.160.585/0001-23. 

Além do CNPJ, a empresa tem a Inscrição Estadual, a qual serve para 

cadastrar a pessoa jurídica no devido imposto do ICMS, junto a Receita Estadual da 

respectiva unidade federativa, sendo que a organização está cadastrada sob o n° 

90495173-08, juntamente cadastrada no estado do Paraná. 

O Alvará é uma licença concedida pela prefeitura do município que permite a 

localização e funcionamento das organizações, o qual foi emitido pela Prefeitura de 

Cascavel, estado do Paraná com o n° 1821/2009 situada na rua João Lili Cirico, 265, 

bairro Coqueiral, CEP 85.807-540. 

Todas empresas, tem-se seus sócios. Denomina-se sócios cada pessoa com 

parte em um contrato de uma organização. Na “Extintores Aliança”, seus sócios são 

Luciana Tietjen Antonello e Guilherme Milani Marinho de Melo. 

O capital social é um recurso oriundo de cada sócio, que passa a viabilizar o 

início das atividades organizacionais. São R$ 60.000,00 disponibilizados pelos 

sócios da “Extintores Aliança”, empresa optante pelo Simples Nacional, regime de 

arrecadação, cobranças e fiscalização de Microempresas e empresas de pequeno 

porte. 

A referida empresa foi criada em 17 de Setembro de 2009 por seus sócios-

administradores citados acima. Sua missão é garantir a melhor experiência de 

compra e suprir a necessidade de todos clientes. Sua visão é ser uma empresa com 



 

 
 

espírito de liderança, pretendendo um forte crescimento para atender com 

procedência, honestidade e sempre privilegiando seus clientes oferecendo produtos 

de qualidade com preços acessíveis. Seus valores são a satisfação em ver o cliente 

feliz com o serviço prestado, são as pessoas o potencial em que torna tudo possível. 

Seus objetivos são sempre aumentar a satisfação de seus clientes e aumentar a 

cada vez mais suas parcerias. 

Tem como seu ramo de atividade recargas de extintores e equipamentos de 

prevenção contra incêndio. Desde extintores automotivos a industriais, recargas e 

extintores novos, rede de hidrante e teste hidrostático de mangueiras, iluminação de 

emergência, execução de projetos e formação de brigada de incêndio. Embora seja 

uma empresa do tipo Sociedade Limitada, não possui uma estrutura completa, para 

execução de todas as atividades atinentes à empresa. Para que uma empresa 

possua um quadro completo de funcionários, abrangendo todo o universo das 

atividades, é necessário um esforço muito alto, inclusive financeiro. Para tal, seria 

necessário suportar um custo com funcionários, que com toda certeza será muito 

mais oneroso, que fazer uma terceirização. Conforme Soares, Sena, Pinto e Paci 

(2013), a terceirização ou “Outsourcing”, consiste em repassar uma atividade da 

empresa, para que outra pessoa jurídica a realize. Ainda, a terceirização vem sendo 

praticada com muita frequência pelas empresas brasileiras, com o objetivo de 

redução de custo e melhoria da qualidade de um serviço prestado. Os autores 

ressaltam ainda, que a terceirização deve ser praticada com cautela, para que não 

se perca o conhecimento do funcionamento das próprias atividades e não se incorra 

em gastos desnecessários. 

As empresas que trabalham na área do comércio, por serem geralmente de 

pequeno e médio porte, não costumam possuir em seus quadros funcionários da 

área contábil, terceirizando a atividade para um escritório de contabilidade, que 

realizará tais funções com maestria, por um valor vantajoso ao contratante. Diante 

disso, as funções do departamento de pessoal, departamento fiscal e o contábil, na 

parte documental, ficam a cargo do escritório terceirizado.  

O departamento de pessoal trata de aspectos ligados ao registro de 

funcionários, contratos de experiência, folha de pagamento em geral, regime de 

férias, entre outros. Trata-se de um setor importantíssimo, já que com a evolução da 



 

 
 

regulamentação e dos meios digitais, há uma série de questões que são requisitos 

para o funcionamento da empresa. As normas trabalhistas causaram uma mudança 

importante na história do setor empresarial, gerando nos empregadores a 

necessidade de se atentar a este departamento. Conforme Franklin Santos (2011, 

livro “Departamento Pessoal”, página 06): 

A expressão “Departamento de pessoal” tem um caráter histórico, vindo 
desde a época da escravidão, onde os senhores designavam pessoas 
(conhecidos como capitães), para cuidar dos escravos a quem viam como 
máquinas, meros equipamentos dos quais extraíam o máximo deles. 
 

Ainda, conforme Franklin Santos, após a revolução de 1964 ocorreram grandes 

mudanças na legislação trabalhista, havendo a necessidade de que o chefe do 

departamento de pessoal, seja conhecedor das leis trabalhistas e capaz de realizar 

procedimentos específicos, orientando o empregador de modo a evitar gastos com 

indenizações desnecessárias. Portanto, hodiernamente, há a necessidade da 

profissionalização do setor, enxergando o empregado como uma pessoa, detentora 

de direitos e deveres legalmente amparados (FERREIRA, Eduardo Rosa, Sociedade 

Empresarial: Pague pra entrar, reze para sair; 2007). 

É imprescindível às empresas modernas observar criteriosamente o registro 

de funcionários, já que decorrem muitas responsabilidades deste ato. 

Primeiramente, é fundamental se definir qual o tipo de contrato que será firmado, 

sendo o contrato de experiência ou o contrato de trabalho. O primeiro possibilita que 

o funcionário exerça suas funções por até noventa dias, recebendo o salário 

respectivo, sem a garantia de que haverá a efetivação da relação trabalhista por 

tempo indeterminado. Este contrato ainda garante ao empregado um quarto do 13° 

salário e valor proporcional de férias, mas desobriga o empregador de pagar o aviso 

prévio e a multa do FGTS. Já o contrato de trabalho, estabelece a relação 

empregatícia padrão, gerando as obrigações legais previstas para ambas as partes 

integralmente. 

Para que haja o registro de um funcionário conforme a legislação prevê, é 

necessário o preenchimento da carteira de trabalho, em até quarenta e oito horas, 

com dados como o cargo contratado, remuneração, condições especiais e outros. 

Há a exigência do exame admissional, descrevendo a compatibilidade da saúde do 

empregado com a função que exercerá. O certificado de alistamento militar é exigido 



 

 
 

apenas para pessoas do sexo masculino acima dos dezoito anos de idade. Ainda, é 

necessária a certidão de nascimento ou casamento, assim como declaração dos 

dependentes legais. Se houver a necessidade, a solicitação do vale-transporte 

também deve ser realizada nesta oportunidade. Juntam-se também, fotos “3x4”, 

copias do registro geral, do cadastro de pessoa física, comprovante de escolaridade 

e título de eleitor para candidatos maiores de dezoito anos. Por fim, é necessária a 

inscrição no programa de integração social (PIS) ou Programa de formação do 

patrimônio do servidor público (PASEP) (CONTARIN, Lais, Contrato Individual de 

Trabalho; 2009). 

Um quesito que merece atenção é a folha de pagamento, já que conforme 

proibição existente na súmula n° 91 do Tribunal Superior do trabalho (TST), deve 

discriminar as verbas trabalhistas, evitando o chamado salário complessivo. 

Portanto, a folha contém, além do valor da remuneração bruta do funcionário, a 

demonstração de outros valores, como férias, 13° salário, valores da contribuição 

previdenciária, imposto de renda retido, descontos de vale alimentação e transporte, 

valores referentes à rescisão contratual e FGTS. Podem também aparecer 

informações com empréstimos realizados, pagamento contínuo de associações, 

dentre outras diversas. O pagamento de salários obedece ao princípio da 

competência, para os registros contábeis, sendo referente ao mês respectivo ao 

serviço prestado, normalmente pago até o 5º dia útil, podendo ser do mês 

subsequente (MENESES, Carlos Antonio Maciel, Folha de Pagamentos e Encargos 

Sociais; 2016). 

O departamento de pessoal também é responsável pelo pagamento do 13° 

salário e terço de férias ao empregado. O cálculo ocorre a partir de 1/12 da 

remuneração mensal, considerando apenas aqueles em que houve quinze dias 

trabalhados pelo menos. Os encargos sociais serão calculados sobre o 13° salário, 

sendo um ônus à empresa. Deve ser pago em até duas parcelas ao funcionário até 

o final do ano vigente. Os trabalhadores que exercem atividade com vínculo 

empregatício por um ano, têm direito a trinta dias de férias remuneradas, com 

acréscimo de 1/3 de abono. Caso o trabalhador por qualquer motivo não goze suas 

férias no seu ano de trabalho, a empresa deve providenciar para que o faça nos 

próximos onze meses, sendo que após isso, deverá pagar o dobro da remuneração 



 

 
 

com o abono. Nos casos em que o trabalhador exerceu menos de um ano de 

atividade, o cálculo deve ser proporcional. Há a incidência de INSS e de imposto de 

renda sobre as férias, seguindo as alíquotas para cada faixa de valor. Ainda, os 

pagamentos dos valores devem ser efetuados em até dois dias uteis antes do início 

do gozo das férias, devendo a empresa certificar-se de confeccionar a 

documentação relativa a quitação destes débitos. (CORREIA, Henrique, Guia Prático 

da Reforma Trabalhista no seu dia a dia; 2018). 

Mostrando-se fundamental e complexo, o departamento de pessoal é 

responsável também, pela gestão das rescisões contratuais, sendo estas a 

formalização e concretização do termino de um vínculo empregatício garantido por 

contrato.  A rescisão contratual possui quatro casos mais comuns para sua 

ocorrência. O empregador pode rescindir o contrato com o empregado sem justa 

causa, por não haver mais necessidade da prestação de serviço deste, devendo 

comunica-lo previamente e arcar com despesas como o pagamento da multa de 

40% do valor devido do FGTS, assim como valores proporcionais de férias, 

conforme as prescrições do artigo 487 da CLT e normativas acessórias. Quando há 

a justa causa por parte da empresa, por motivo de falta gravosa cometida pelo 

empregado conforme narrativa do artigo 482 da CLT, a empresa não arcará com os 

títulos acima descritos, nem mesmo devendo realizar o aviso prévio e pagamento 

proporcional de férias. Há ainda a justa causa por parte do profissional, normalmente 

por descumprimento de obrigações por parte da empresa, ou acidente de trabalho e 

risco de vida em sua decorrência. Normalmente resultará em ações contra a 

empresa, podendo resultar em pagamentos onerosos, acrescidos de danos morais 

sofridos pelo empregado. Há ainda a culpa recíproca, em que os dois lados incorrem 

em faltas passíveis de rescisão, prevista no artigo 484 da CLT. Por força da referida 

lei, este caso só pode ocorrer mediante decisão judicial, sendo que o juiz decidirá 

como ocorrerá a distribuição das obrigações rescisórias, como o pagamento de 

verbas trabalhistas (REIS, Jair Teixeira, Manual de Rescisão do Contrato de 

Trabalho; 2015). 

Adentrando aos encargos sociais, nos deparamos com o FGTS o e INSS. O 

fundo de garantia do tempo de serviço foi criado com o intuito de proteção do 

empregado que fosse demitido sem justa causa. É calculo com a porcentagem de 



 

 
 

8% da renda bruta e é pago pelo empregador. Pode ser sacada em diversas 

ocasiões, como o fim de um contrato de trabalho, demissão sem justa causa, 

rescisão contratual acordada. Pode ainda ser utilizado para financiamentos 

habitacionais, representando uma opção valorosa ao trabalhador que objetiva 

melhorar sua vida. Já o INSS é uma contribuição com fins previdenciários, sendo 

pago pelo funcionário, em alíquotas progressivas pelo salário, e também havendo a 

porcentagem de 20% para contribuição do INSS patronal em empresas não optantes 

do simples nacional, ambas os encargos incorrem em custos para a empresa, 

devendo ser observados no momento de estruturação de uma planilha de custo de 

um funcionário, sendo fundamentais no planejamento orçamentário (MENESES, 

Carlos Antonio Maciel, Folha de Pagamentos e Encargos Sociais; 2016). 

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED é um registro 

administrativo da Previdência Social e Ministério do Trabalho que demonstra a 

quantidade de admissões e demissões de funcionários pelo regime da CLT. Toda 

empresa, que tenha alterado seu quadro de funcionários é obrigado a transmitir os 

dados para o aplicativo CAGED no site do Ministério Público, na mesma data da 

admissão ou demissão. As empresas com mais de 20 funcionários são obrigadas a 

adquirir um certificado digital. Em caso de atraso da declaração, a empresa deve 

atualizar as informações e após isso efetuar o pagamento de uma multa. Todos os 

dados informados ao CAGED são para análise e entendimento do mercado de 

trabalho (CAGED; 2018). 

O Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 

Social – SEFIP é um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal para 

facilitar o serviço do empregador. O aplicativo permite que o empresário gere a Guia 

de Recolhimento do FGTS (GFIP). Os arquivos são transmitidos via internet para o 

site da Caixa Econômica Federal, onde ficam disponíveis a todas as pessoas físicas 

e jurídicas para consulta. A empresa deverá guardar por 30 anos todos os 

documentos, comprovantes e registros, conforme previsto em Lei. Em caso de 

rescisão do contrato de trabalho sem justa causa a empresa deve gerar por meio de  

aplicativo recolher os valores rescisórios para o empregado (CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL; 2018). 



 

 
 

Dando sequência às atribuições do empregador, Relação Anual de 

Informações Sociais – Rais é um importante instrumento de coleta de dados do setor 

do trabalho. Seus objetivos são suprir as necessidades de controle das atividades 

trabalhistas do país; provimento de dados para elaboração de estatísticas do 

trabalho e a disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades 

governamentais. Todos empregadores são obrigados a declarar, conforme definidos 

na CLT. É transmitida através do Certificado Digital da Pessoa Jurídica. Caso houve 

atraso, omissão ou declaração falsa, o empregador está sujeito a multa conforme 

Portaria n° 14 de 10 de fevereiro de 2006 (RAIS, 2018). 

Há tambem Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, 

utilizada para fins fiscalizatórios quanto ao cumprimento da Legislação do IR é a 

declaração feita pela fonte pagadora, ou seja, o contribuinte, com o objetivo de 

informar à Receita Federal os rendimentos pagos pelas pessoas físicas domiciliadas 

no Brasil; os valores do imposto pago sobre a renda e contribuições retido na fonte, 

dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários; o pagamento, crédito, 

entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior; e os 

pagamentos a planos de assistência à saúde – coletivo empresarial. Essa 

declaração é declarada através do programa gerador de declaração, baixado na 

página oficial da Receita Federal. Em caso de falta de entrega ou atraso, faz com 

que o declarante fique sujeito a multas (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018). 

Seguindo as necessidades administrativas e contábeis da empresa, existem 

as funções atinentes ao departamento fiscal. Inevitavelmente relacionada a este 

departamento, é a contabilidade fiscal, que, conforme Crepaldi (2015): 

O objetivo da contabilidade fiscal e tributária é apurar com exatidão o 
resultado econômico do exercício social (lucro contábil), demonstrando-o de 
forma clara e sintética, para atender de forma extra contábil as exigências 
das legislações do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro, 
determinando a base de cálculo fiscal para formação das provisões 
destinadas ao pagamento de tributos e abatimentos no resultado 
econômico, as quais serão abatidas do resultado contábil, para a 
determinação do lucro líquido do período. 
 

Ainda, conforme Cardoso e Szuster (2016): 

A contabilidade fiscal, ou tributária, disponibiliza informação sobre os fatos 
geradores dos tributos e a respectiva apuração dos impostos devidos pela 
entidade. Fornece, portanto, informação útil não só ao órgão tributante 
(governo) – principalmente, à Secretaria da Receita Federal, e as 



 

 
 

secretarias fazendárias de estados e municípios – mas também aos 
gestores interessados em praticar o planejamento tributário. 

 

 Portanto, o departamento fiscal ou a terceirização dessa função, se torna 

inevitável para o funcionamento e o sucesso da empresa. As demandas tributárias 

são implacavelmente exigidas pelos órgãos competentes, gerando óbices à entidade 

caso não sejam cumpridas. Ainda, o planejamento tributário é imprescindível para o 

sucesso da organização, já que toda operação de compra e venda é um fato gerador 

de tributos, havendo a possibilidade de utilizar essas informações como manobras 

legalmente permitidas para melhorar os resultados. 

Uma das atividades vitais do departamento fiscal é justamente a escrituração 

fiscal, a qual se realizada de maneira errada ou inexata, pode incorrer em 

responsabilidades criminais para o contador. Ainda hoje, tal procedimento é 

realizado com documentos físicos, constituindo livros, de maneira burocrática e até 

mesmo complicada. É fundamental que o contador, mesmo com a existência de 

softwares diversos, crie virtualmente os “livros” para escrituração de entrada, saídas, 

compras e vendas. Tal procedimento auxilia na organização da empresa e nas 

conferências de resultados, evitando desgaste posterior e dificuldade para sanar 

possíveis problemas. 

Mesmo com o surgimento de meios de fiscalização aprimorados, ainda se faz 

obrigatória a confecção dos livros de entrada e saída, para as empresas do ramo 

comercial. Devem ser registradas todas as operações de entrada e saída 

diariamente, em ordem cronológica, com fins de verificação do ICMS, IPI e ISS. 

Ambos os livros constituem informativo sobre os valores das operações, fato gerador 

propriamente dito, alíquotas incidentes ou isentas e diferidas. Há também a 

necessidade de se observar o código fiscal de operações e prestações, para 

codificação adequada das operações. Existe também o livro de controle de 

inventário, menos citado, mas garante o registro dos ativos imobilizados e estoques 

existentes na empresa. 

 A legislação prevê ainda, a confecção do livro diário, contendo operações que 

possam modificar o patrimônio da empresa diariamente. A forma prevista do 

dispositivo legal é encadernada e numerada, sendo admitida a escrituração 

resumida para período de até um mês. Por fim, o livro razão, obrigatório para 



 

 
 

empresas tributadas no regime do lucro real, servindo como uma espécie de livro 

diário resumido, com todas as operações descritas em ordem cronológica. 

Importante ressaltar, que a partir do convenio ICMS 143/2006 substituído pelo  

ajuste SINIEF 02/2009, a escrituração fiscal digital na forma prevista, elimina a 

obrigatoriedade de impressão dos livros acima citados. 

 Através de meios eletrônicos e softwares todos os dias mais versáteis, as 

informações são geradas quase automaticamente, necessitando de pouca 

intervenção do operador. Consolidando os avanços tecnológicos e o aprimoramento 

do nível de controle e acesso dos fiscos, surgiu o SPED (sistema publico de 

escrituração digital) Fiscal, constituído por um agregado de escriturações fiscais, 

objeto de interesse e fiscalização dos entes estatais.  

 Mensalmente, as empresas precisam enviar através do sistema de 

escrituração fiscal digital, as informações pertinentes, com o fim de apuração de 

ICMS e IPI. O contribuinte gera as informações em arquivo formato TXT, o qual será 

submetido a uma importação e validação, pelo software PVA (programa validador e 

assinador) fornecido no site da Receita Federal. Interessante nesse sistema, que é 

possível a alteração de dados, consertando erros e possíveis faltas de dados, dentro 

do próprio PVA.  

 No estado do Paraná, conforme o decreto 2171/2015, a partir do mês de 

referencia de janeiro de 2017, o prazo para recolhimento do ICMS passa a ser até o 

dia 10 do mês subsequente ao da apuração. O prazo para a transmissão da EFD, 

passa a ser o dia 12 do mês subsequente, a partir de abril de 2016, havendo a 

necessidade de organização por parte do departamento fiscal, já que há apenas 

quarenta e oito horas entre o recolhimento e o envio da EFD (ANGELIM, Osvaldo, 

Departamento de Desenvolvimento Profissional; 2015). 

No universo das obrigações tributárias, também estão resentes os tributos 

federais, como o nome já diz, são de responsabilidade do governo federal. São eles: 

Imposto de Importação – II, imposto calculado em cima de produtos vindos de fora 

do país ou em uma bagagem. A base de cálculo é o valor aduaneiro, valor que está 

sendo passado pela aduana e a sua alíquota está indicada na TEC – Tarifa Externa 

Comum. No caso de uma bagagem, o valor a ser pago será apenas o que 

ultrapassar do valor isento, sendo alíquota de 50%. Já no caso do Imposto de 



 

 
 

Exportação – IE, como o nome já diz, é o imposto para produtos exportados para 

fora do país. O valor é calculado apartir de um valor base que o produto seria 

vendido no mercado internacional. A alíquota é de 30%, porém pode ser aumentada 

ou diminuída pela Câmara do Comércio Exterior. O valor máximo da alíquota pode 

chegar até 150% (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018). 

O famoso IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados é bastante divulgado 

em noticiários informando a diminuição ou às vezes até isenção do IPI para venda 

de automóveis, ou também, aumento do IPI para bebidas alcoólicas e produtos de 

feitos apartir do tabaco, como cigarro. Esse imposto é calculado sobre os produtos 

nacionais ou estrangeiros. Toda vez que um produto sai da fábrica, é embutido o IPI, 

já no caso dos importados, o imposto é cobrado diretamente no porto. Esse imposto, 

quando arrecadado vai direto ao tesouro nacional. A alíquota é recolhida 

mensalmente por meio da guia DARF e ela pode ser fixa, parcial ou então nula, nos 

casos de isenção do imposto (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018). 

Os contribuintes do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ são 

como o nome já diz, as próprias pessoas jurídicas. Todas as empresas optantes pelo 

Lucro Presumido, Lucro Real e Lucro Arbitrado devem contribuir, com exceção das 

optantes pelo Simples Nacional. O imposto é gerado através da guia DARF 

trimestralmente ou anualmente. A alíquota é de 15% sobre o lucro apurado, caso o 

lucro for superior a R$ 20.000 mil reais, a empresa ainda pagará um adicional de 

10% sobre o excedente. Já as entidades sem fins lucrativos estão isentas do 

pagamento do IRPJ (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018). 

As pessoas jurídicas também devem contribuir o Cofins – Contribuição Social 

para Financiamento da Seguridade Social, instituído na Lei Complementar n° 70 de 

30 de Dezembro de 1991 que é destinada para algumas áreas onde o governo atua, 

saúde, previdência e assistência social. A alíquota é de 3% sobre o faturamento 

mensal da empresa recolhida através da guia DARF. Todas as pessoas jurídicas 

devem contribuir, com exceção as optantes pelo Simples Nacional, que pagam por 

faixa do acumulado dos últimos 12 meses (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018). 

A CSLL é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, incidente em todas as 

empresas e destinada também ao tesouro nacional com objetivo de apoio financeiro 

da seguridade social, ou seja, investimentos em serviços públicos como 



 

 
 

aposentadoria, saúde, educação, desemprego, etc. Todas as empresas contribuem 

a CSLL através da DARF, com exceção das optantes pelo Simples Nacional que 

contribuem através da DAS. A alíquota para empresas em geral é de 9% e para as 

instituições financeiras é de 15% (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018). 

O Programa de Integração Social – PIS é uma contribuição paga 

mensalmente pelo empregador para a Caixa Econômica Federal. Essa contribuição 

fica depositada e ela pode ser retirada em caso de demissão do empregado sem 

justa causa. Dessa contribuição, uma porcentagem fica para o governo federal e é 

utilizada para financiar programas de desenvolvimento econômico e financiar 

benefícios aos trabalhadores. Juntamente com a contribuição do PIS, existe o abono 

salarial do PIS que é pago aos trabalhadores que recebem no máximo dois salários 

mínimos por mês com carteira assinada por pelo menos cinco anos, pago uma vez 

ao ano como uma espécie de décimo quarto salário. Já para os servidores públicos 

existe outro programa, o PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018). 

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS 

não cumulativo é de responsabilidade de cada estado brasileiro. Previsto nas Leis 

Complementares 92/1997, 99/1999 e 102/2000, o ICMS está descrito no corpo da 

Nota Fiscal com alíquota de 17 ou 18% dentro do estado e em casos interestaduais 

de 12 ou 7%. O imposto está embutido em todo comércio varejista e também 

atacadista, pago propriamente pelas empresas. Com esse imposto, a união arrecada 

cerca de 400 bilhões todos os anos, praticamente tudo que é consumido no país, o 

imposto está incidido. A guia de recolhimento é feito de acordo com o regime de 

tributação da empresa; empresas optantes pelo Simples Nacional recolhem através 

do da guia “DAS-Simples Nacional”, já as empresas do Lucro Presumido ou Lucro 

Real recolhem em uma guia diretamente para o estado, gerada online através da 

Secretaria Estadual da Fazenda (SECRETARIA DA FAZENDA, 2018). 

O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS é de responsabilidade 

dos municípios. É calculado com alíquota sobre a prestação de serviços descritos na 

Lei Complementar 116 de 11 de Julho de 2003. O prestador do serviço, empresa 

que emite a nota fiscal de serviço é o próprio contribuinte. A alíquota mínima é de 

2%, descrito na Emenda Constitucional 37/2002 e a máxima é de 5%, disposta na 

Lei Complementar 116/2003. Em casos de serviços feitos para fora do país, não 



 

 
 

incide ISS. Apenas será calculado em serviços prestados dentro do país e em que 

esse mesmo serviço, esteja no Brasil (SECRETARIA DO ESTADO E DA FAZENDA, 

2018). 

Seguindo as necessidades administrativas e contábeis da empresa, existem 

as funções atinentes ao departamento fiscal. Inevitavelmente relacionada a este 

departamento, é a contabilidade fiscal, que, conforme Crepaldi (2015): 

O objetivo da contabilidade fiscal e tributária é apurar com exatidão o 
resultado econômico do exercício social (lucro contábil), demonstrando-o de 
forma clara e sintética , para atender de forma extracontábil as exigências 
das legislações do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro, 
determinando a base de cálculo fiscal para formação das provisões 
destinadas ao pagamento de tributos e abatimentos no resultado 
econômico, as quais serão abatidas do resultado contábil, para a 
determinação do lucro liquido do período. 

 

Ainda, conforme Cardoso e Szuster( 2016): 

A contabilidade fiscal, ou tributária, disponibiliza informação sobre os fatos 
geradores dos tributos e a respectiva apuração dos impostos devidos pela 
entidade. Fornece, portanto, informação útil não só ao órgão tributante 
(governo) – principalmente, à Secretaria da Receita Federal, e as 
secretarias fazendárias de estados e municípios – mas também aos 
gestores interessados em praticar o planejamento tributário. 

 

Portanto, o departamento fiscal ou a terceirização dessa função, se torna 

inevitável para o funcionamento e o sucesso da empresa. As demandas tributárias 

são implacavelmente exigidas pelos órgãos competentes, gerando óbices à entidade 

caso não sejam cumpridas. Ainda, o planejamento tributário é imprescindível para o 

sucesso da organização, já que toda operação de compra e venda é um fato gerador 

de tributos, havendo a possibilidade de utilizar essas informações como manobras 

legalmente permitidas para melhorar os resultados. 

Uma das atividades vitais do departamento fiscal é justamente a escrituração 

fiscal, a qual se realizada de maneira errada ou inexata, pode incorrer em 

responsabilidades criminais para o contador. Antigamente, tal procedimento era 

realizado em documentos físicos, coma constituição de livros, de maneira 

burocrática e até mesmo complicada. Com a invenção de sistemas digitais 

integrados e o grande avanço da nota fiscal eletrônica, vem sendo, se já não foi, 

totalmente deixada de lado a escrituração fiscal física. Porém é importante ressaltar, 

que o contador ainda organiza livros de entradas e saídas, digitalmente, para facilitar 

sua atividade de conferencia e controle. 



 

 
 

Através de meios eletrônicos e softwares cada dia mais versáteis, as 

informações são geradas quase automaticamente, necessitando de pouca 

intervenção do operador. Consolidando os avanços tecnológicos e o aprimoramento 

do nível de controle e acesso dos fiscos, surgiu o SPED (Sistema Público de 

Escrituração Digital) Fiscal, constituído por um agregado de escriturações fiscais, 

objeto de interesse e fiscalização dos entes estatais.  

O departamento contábil é muitas vezes confundido ou até mesmo fundido 

com o departamento tributário. Porém, é interessante distinguir as funções 

específicas do departamento contábil, que são essencialmente: realizar transações 

de pagamentos e recebimentos, confecção de relatórios periódicos com fim de 

assessoramento da gerência, elaboração do balanço patrimonial, obrigatório pela 

legislação vigente, folha de pagamento dos funcionários e ordenamento das 

finanças da empresa. Portanto, é imprescindível que haja um departamento contábil 

ou sua terceirização, já que além de possuir funções obrigatórias por lei, realiza 

transações e demonstrações importantíssimas para o sucesso da organização. 

Ainda, é no departamento que se evitam erros gravíssimos e onerosos, como 

problemas com a folha de pagamento, por exemplo. Não menos importante, o 

departamento contábil mensura estoques e avalia ativos permanentes ou 

imobilizados, contabilizando sua depreciação. 

O plano de contas é um conjunto de rubricas criadas pelo contador, para 

atender às necessidades de registro dos fatos administrativos, de forma a possibilitar 

a construção dos principais relatórios contábeis e atender aos usuários das 

informações. É possível observar que o plano de contas obedece a alguns critérios 

gerais, porém a nomenclatura e a organização do número de contas existentes são 

discricionárias ao contador, havendo diversos modelos existentes. O profissional 

deve adaptar o seu plano de contas conforme as peculiaridades da empresa, 

lembrando que devem ser respeitados os princípios da contabilidade e a lei 6404/76, 

com a estruturação básica ali descrita (PORTAL DA CONTABILIDADE; 2018). 

A escrituração contábil propriamente dita, deve seguir alguns procedimentos e 

princípios, como o método das partida dobradas, talvez o mais importante de toda a 

contabilidade. Ainda, deve seguir o principio do registro pelo valor original e da 



 

 
 

oportunidade, registrando os produtos pelo valor de compra e venda no momento da 

transação.  

As demonstrações contábeis são utilizadas como forma de ilustrar todos os 

acontecimentos da empresa em determinado período. Para tal, são usados números 

ou expressões monetárias. Ainda, conforme Zanluca (2016), tais informações tem a 

finalidade de subsidiar os usuários internos e externos da empresa, em especial o 

governo. As principais demonstrações contábeis são o balanço patrimonial, a 

demonstração de resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos 

acumulados, demonstração de fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado e 

notas explicativas.  Todas essas demonstrações, cada uma com suas 

particularidades, servem para ilustrar a situação da empresa, sua segurança, 

desenvolvimento e quaisquer outras informações que os usuários possam extrair a 

partir de analises multifacetadas, subsidiando as tomadas de decisão 

Cada tipo empresarial possui exigências específicas, mas em geral, todos tem 

que apresentar o balanço patrimonial e a demonstração de resultados anualmente, 

conforme formatos previstos na legislação vigente (PORTAL DA CONTABILIDADE; 

2018). 

Dentro do sistema SPED, existem vários módulos diferentes. Um deles é o 

ECD - Escrituração Contábil Digital. Este tem o objetivo de transmitir via arquivo a 

escrituração da empresa, uma vez que antes era registrado tudo manualmente em 

papel. Este, com sua obrigação, transmite digital os livros Razão e seus auxiliares, 

Diário e seus auxiliares, Balancetes Diários, Balanços e fichas comprobatórias da 

empresa. Todas as pessoas jurídicas tributadas no regime de Lucro Real e Lucro 

Presumido, imunes ou isentas estão obrigadas a adotar o ECD, já para as demais 

empresas, conforme a lei orienta, a transmissão é facultativa.  A transmissão é feita 

anualmente até o último dia do mês de maio do ano seguinte. 

O outro módulo interno do sistema SPED é o ECF, Escrituração Contábil 

Fiscal, módulo este que substitui a Declaração de Informações Econômico Fiscal da 

Pessoa Jurídica (DIPJ), declarado também anualmente no último dia do mês de 

julho do ano posterior. Todas as pessoas jurídicas são obrigadas a declaras, exceto 

as optantes do Simples Nacional, órgãos públicos, autarquias e fundações e 

pessoas jurídicas inativas.  



 

 
 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Através deste trabalho os acadêmicos obtiveram um grande 

aprofundamento do conhecimento contábil, sobre como a profissão do contador 

vai além de realizar operações como débito e crédito e sim entra em uma 

nuance de legislações trabalhistas empresariais, visando sempre estar dentro 

dos parâmetro legais para não obter problemas futuros, desde que com 

funcionários e também com obrigações tributárias e varias outras obrigações 

acessórias. Assim, os acadêmicos tiveram uma visão global de cada área e 

como deverá ser utilizada na prática e futuramente poder exercer a profissão 

com maestria, com arcabouço de conhecimento deveras rico. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todos os departamentos seja contábil, fiscal ou pessoal eles se fazem 

indispensável para atuação das empresas, neste objeto de estudo, a empresa 

Extintores Aliança. Esses departamentos abrangem todas as obrigações que a 

empresa tem, pois ela deve estar sempre atuando dentro da lei, desde as 

obrigações de pagar seus colaboradores, impostos e todas as obrigações acessórias 

até a área de abertura de orçamentos e vendas.  

Este trabalho se fez fundamental na compreensão acerca, de como tudo que é 

aprendido na teoria também é utilizado na prática dentro de uma empresa. Mesmo 

que de maneira direta a Extintores Aliança não possua todos esses departamentos 

dentro da sua estrutura e sim faz uma terceirização do serviço com o escritório de 

contabilidade. 
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