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RESUMO 

 

Compreende-se a finalidade do Planejamento Tributário a redução de custos, 
contudo, as empresas precisam estar cientes de seus riscos e benefícios. O trabalho 
tem como objetivo entender a influência da carga tributária nos âmbitos financeiros e 
econômicos, refletindo em sua competitividade no mercado, em sua lucratividade e a 
reorganização societária como uma das formas de planejamento tributário. A 
finalidade de um Planejamento Tributário favorável é estabelecer todas as situações 
em que é possível exercer suas atividades de forma preventiva. Para fins de 
metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica.  
 
 
Palavras-chave: Sistema Tributário Nacional; Planejamento Tributário; 

Reorganização Societária; Cisão. 
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ABSTRACT 

It is understood the purpose of Tax Planning to reduce costs, however, companies 
need to be aware of its risks and benefits. The objective of this study is to understand 
the influence of the tax burden in the financial and economic spheres, reflecting its 
competitiveness in the market, its profitability and corporate reorganization as one of 
the tax planning forms. The purpose of a favorable Tax Planning is to establish all the 
situations in which it is possible to carry out its activities in a preventive way. For 
purposes of methodology, this is a bibliographical research. 
 

Key-words: National Tax System; Tax Planning; Corporate reorganization; Fission. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente a crise econômica vem dificultando a consecução de 

créditos obrigando as organizações a se reestruturarem através da redução de 

custos e despesas. Neste cenário, uma opção para a manutenção dos 

negócios é focar no planejamento financeiro. Portanto, a necessidade do 

planejamento tributário torna-se indispensável para que possa tornar contínuas 

as atividades empresarias, a fim de aumentar a competitividade em um 

mercado cada vez mais exigente.   

A carga Tributária apresenta um grande ônus para as empresas, e por 

isso é preciso identificar e definir estratégias para a redução de custos que 

possibilitará a empresa a obter melhores resultados, e consequentemente a 

maximização de lucros com mais eficiência e eficácia. Portanto, é necessário 

entender melhor os tipos de tributação para estabelecer a modalidade tributária 

mais vantajosa que a venha proporcionar uma real economia para as 

empresas, sem que futuramente haja complicações com o fisco. 

Em tempos de concorrência acirrada, a redução dos custos fiscais pode 

ser uma estratégia para conquistar o sucesso empresarial. Logo, como o 

planejamento tributário pode contribuir para que as empresas tenham 

prognósticos favoráveis?  

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo compreender a 

importância e o impacto do Planejamento Tributário para fins de economia e 

gestão eficiente. Portanto, para alcançar o objetivo geral foram traçados três 

objetivos específicos, sendo o primeiro capítulo descrever o Sistema Tributário 

Nacional, como também conceituar os tipos de tributos, o segundo capítulo 

compreender a importância do Planejamento Tributário para uma boa gestão e 

o terceiro capítulo abordar o Planejamento Tributário através da reorganização 

societária.  

 O procedimento metodológico desse estudo foi à pesquisa de caráter 

bibliográfico. Foram feitos levantamentos a fim de construir os referencias 

teóricos visando compreender com mais profundidade os procedimentos para 
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efetivação de um planejamento tributário eficaz com a finalidade de reduzir, 

adiar ou até mesmo evitar os efeitos do custo relacionados ao ônus tributário. 

 Buscou-se conhecer os processos tributários observando os cenários 

em que se pode estruturar a economia-fiscal de forma lícita, seguindo os 

parâmetros e as regras legais. A intensão da pesquisa foi de viabilizar 

informações sobre o planejamento tributário com a finalidade de esclarecer as 

opções lícitas para que seja possível exercer suas atividades de forma 

preventiva e projetar claramente os atos e fatos administrativos, a fim de atingir 

os objetivos da empresa, dentre eles, auxiliar a administração a identificar os 

recursos financeiros que precisam estar disponíveis em seus vencimentos, a 

redução de custos com o cumprimento de uma carga tributária compatível, o 

monitoramento dos compromissos com o fisco e com isso obter maior 

lucratividade.  
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1 O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL  

O Sistema Tributário Nacional é composto pelas normas jurídicas, 

conexas e por consequência, disciplinam o exercício do poder impositivo, 

criado objetivando para harmonizar as relações da sociedade com a finalidade 

de atender aos princípios fundamentais, como também para respeitar o pacto 

federativo sob o qual vivemos. O tributo é a principal receita financeira do 

Estado. Portanto, através das receitas tributárias é possível viabilizar a 

manutenção das estruturas política e administrativas do Estado e as ações de 

Governo.  

A obrigação tributária é imposta ao contribuinte pela legislação podendo 

ser de caráter principal, na qual, a obrigação surge com a ocorrência do fato 

gerador e necessariamente deve-se estar prevista em lei ou acessória que é 

decorrente da legislação tributária e tem como finalidade as prestações 

previstas na arrecadação ou fiscalização dos tributos.  

O Sistema Tributário Nacional possui princípios definidos na 

Constituição de 1988, na qual prevalecem sobre todas as normas jurídicas e 

nesse âmbito as limitações à atuação do Estado ao seu poder arrecadador e 

estatal. Sendo assim, os princípios direcionam a atividade do Estado em sua 

função de tributar, mas também impondo limites.  

Compreender o Sistema Tributário Nacional possibilita a elaboração de 

planejamento tributário favorável e estabelecer as situações em que é possível 

ser beneficiado com o crédito tributário, além de avaliar as circunstâncias em 

que se podem postergar os recolhimentos dos impostos. Consequentemente, 

permitindo uma melhor administração do fluxo de caixa, além de conhecer as 

despesas e provisões concedidas pelo fisco como dedução de receita e 

também a importância de estar sempre atento às mudanças nas normas e aos 

impactos nos resultados. 

Portanto, o Planejamento Tributário é uma técnica de prospecção de 

alternativas de redução da carga tributária, sempre de acordo com a ordenação 

jurídica em vigor. Para Fabretti (2012, p. 283) “Esse planejamento consiste no 
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estudo das alternativas legais menos onerosas juridicamente possíveis, 

disponíveis na legislação tributária”. Na qual, baseia-se em um conjunto de 

medidas contínuas, visando à economia de tributos admitida pelo ordenamento 

jurídico.  

1.1 O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E SUA EVOLUÇÃO 

No Brasil, até a promulgação da Constituição de 1934, basicamente, a 

principal fonte de receitas públicas advinha do imposto de importação, portanto, 

a partir da Constituição de 1934 a cobrança dos impostos internos sobre o 

produto passou a predominar e os estados, obtinham como principal fonte de 

arrecadação o imposto oriundo das vendas, enquanto nos munícipios a 

tributação sobre a propriedade predial.  

 Em 1946, a Constituição ocasionou mudanças para o sistema tributário, 

com a preocupação de aumentar a receita dos municípios, criando o sistema 

de transferências de impostos, porém, nos anos de 1960 a nova reforma 

tributária ocasionou consideráveis mudanças e entre as alterações a 

característica mais marcante foi à centralização da maior parte dos recursos na 

União, devido a sua responsabilidade no crescimento e desenvolvimento 

econômico. 

A Constituição Federal, decretada em 1988, conduziu alterações para o 

sistema tributário nacional, sobretudo, em relação à redistribuição dos recursos 

entre os entes federativos, a quantidade e ao campo de incidência dos tributos, 

além de extinguir impostos federais cumulativos. Nos dias atuais, o sistema 

tributário é um conjunto amplo, na qual possuem em sua estrutura espécies 

tributárias distintas, em que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios são responsáveis por instituir impostos, taxas e contribuição de 

melhorias.  

Sendo assim, atualmente no Sistema Brasileiro Nacional, a Constituição 

Federal delimita e traça os tributos, determinando seus alcances e limites, na 

qual, o legislador apenas atua na regulamentação previamente traçados pelo 

Constituinte. Em suma, a Constituição cuida das questões superiores do 
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Estado. Portanto, a Constituição não aumenta ou reduz diretamente a carga 

tributária, consequentemente, o seu papel é apenas definir o poder da União, 

Estados e Municípios a fim de criar, aumentar ou reduzir tributos, através de lei. 

1.2 CONCEITO DE TRIBUTO 

Tributo é a receita proveniente arrecadada pelo Estado obrigatoriamente 

em moeda oficial do Brasil e na forma de lei, que não se constitui em sanção 

por ato ilícito, estabelecida em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

vinculada.   

Tributos são prestações obrigatórias, em espécie, exigidas pelo Estado, 

em função de seu poder de império, sem caráter sancionatório. Normalmente 

visam à finalidade fiscal: obter os recursos necessários para o regular 

funcionamento do Estado. Modernamente, porém, a isso se agrega finalidade 

extrafiscal: estimular (ou desestimular) certas atividades, como forma de 

intervenção do Poder Público no domínio econômico. (DIFINI, 2008, p. 17) 

Logo, o tributo é uma obrigação que deve ser quitada 

imprescindivelmente pelo contribuinte, uma vez que tenha ocorrido o fato que a 

lei prevê como gerador da obrigação. As penalidades ocasionadas pelo não 

cumprimento da dívida, como juros e multas, não correspondem ao tributo, mas 

são decorrentes ao ato ilícito.  

1.3 ESPÉCIEIS DE TRIBUTOS 

O Brasil possui em sua estrutura cinco espécies tributárias distintas com 

a finalidade de discriminar e identificar a qual espécie se refere no fato a que 

cada uma corresponde. Há diversos critérios para classificar os tributos no 

Sistema Tributário e compreende-se que, o mais importante é diferenciar os 

tributos de acordo com as suas espécies, que podem ser classificadas 

cientificamente em não vinculados e tributos vinculados. Nesta expectativa, os 

tributos não vinculados são os impostos que independem de qualquer atividade 

estatal relacionada ao contribuinte, já os tributos vinculados são representados 

pelas taxas, contribuições de melhorias e também pelos empréstimos 

compulsórios, na qual são pagos vinculados a um serviço prestado ou a 
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prestar.  A classificação jurídica dos tributos tem como base as normas em 

vigor estabelecidas na Constituição Federal. Sendo assim, a natureza jurídica 

específica do tributo é determinada por seu fator gerador.  

O imposto é um tributo pago de modo obrigatório, pelas pessoas físicas 

e jurídicas, na qual a exigência não possui vínculo com uma atividade 

específica do Estado. Seu recolhimento se destina a suprir as necessidades 

gerais públicas, pago compulsoriamente, de modo a assegurar o atendimento 

social à população e os investimentos em obras essências. Esse tipo de 

arrecadação é de suma importância para o Estado, porque gera recursos à 

manutenção, funcionamento dos serviços públicos e desenvolvimento do país.  

Os impostos se distinguem entre si e pelos respectivos fatos geradores, 

sendo então, de competência exclusiva da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Os principais impostos da União recaem sobre as 

atividades financeiras, os Estaduais incidem sobre a circulação de veículos 

dentro do território e circulação de produtos e por fim, os do âmbito Municipal, 

sobre serviços prestados por empresas e posse de imóveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dentre as espécies tributárias as taxas são tributos, em que o fato 

gerador é caracterizado por atuação estatal específica. Diferentemente do 

imposto quando se paga uma taxa, tem-se a prestação de um determinado 

serviço público. Para Beltrão (2014, p. 38) “As taxas, ao contrário dos impostos, 

são tributos vinculados porque o fato gerador da taxa terá́ sempre como 

contrapartida uma contraprestação ao contribuinte.” Portanto, o fator gerador 

da taxa é uma atividade específica, a fim de financiar um serviço público ou 

exercer o Poder de Polícia, com o intuito de suprir suas despesas.  

As contribuições de melhoria podem ser instituídas para fazer face ao 

custo de obras públicas que representam a valorização do imóvel localizado 

em áreas beneficiadas direta ou indiretamente por essas obras. Porém, na 

prática, raramente é cobrada porque, é preciso atender aos requisitos legais.  

A contribuição social tem como finalidade estabelecer um fundo para ser 

empregado à sociedade através da concessão de benefícios assistenciais, 
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tendo como objetivo a intervenção no domínio econômico, no interesse das 

categorias profissionais ou econômicas e no custeio do sistema da seguridade 

social.  

O empréstimo compulsório, por parte da União é definido como um 

tributo com a finalidade de suprimento das despesas gerais da nação, não 

configurando receita definitiva, porque os seus recursos arrecadados são 

destinadas a atender as despesas extraordinárias, sucessivo de calamidade 

pública e guerra externa, sua iminência ou em caso de investimento público 

considerado urgente e relevante interesse nacional.  

Sendo assim, sempre que um fato previsto em lei ocorrer e que origine a 

obrigação de pagar tributos, haverá uma obrigação tributária que para ser 

legalmente caracterizada, é necessário, que se faça conhecer o seu fato 

gerador e para a geração de uma obrigação tributária, é preciso ter um vinculo 

entre o Estado e o Contribuinte na qual ocorre o fato gerador, nascendo à 

obrigação tributária.  

Os elementos fundamentais de qualquer tributo são os contribuintes, o 

fato gerador, a base de cálculo e a alíquota. Neste contexto é denominado 

contribuinte, o sujeito passivo da obrigação tributária que possui relação direta 

e pessoal com o fato gerador e o responsável denomina-se a pessoa que a lei 

escolhe para responder pela obrigação tributária, ou seja, sem praticar o ato 

que enseja a ocorrência do fato gerador.  

A partir do fato gerador, cabe ao contribuinte ou responsável, aplicar 

determinações legais que definam a base de cálculo do imposto e a alíquota. A 

base de calculo de acordo com Fabretti (2014, p. 131) “é o valor sobre o qual é 

aplicada a alíquota (percentual) para apurar o valor do tributo a pagar”. A 

alíquota é definida pela Lei que, determina o valor do tributo a ser pago, 

através da porcentagem aplicada sobre a base de cálculo, podendo ser 

cobradas em percentual, como ocorre na maioria das vezes, por valores fixos 

ou especificas. 
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2 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COMO 

FERRAMENTA DE GESTÃO  

A finalidade da gestão no processo do Planejamento Tributário é 

gerenciar os aspectos tributários de uma empresa com o intuito de adequar as 

operações que tenham relação direta com tributos. De acordo com Abreu 

(2008, p. 182) “A gestão não visa ‘fazer’, mas ‘administrar’” com objetivo de 

corrigir prováveis erros de execução e interpretação no ato de cumprir as 

obrigações fiscais, evitar o pagamento indevido de tributos, contingências 

fiscais e programar formas lícitas de economia fiscal.  

Para executar uma boa gestão fiscal será fundamental enfocar a 

participação das pessoas, investir em treinamentos e motivar os colaboradores 

com o propósito de cumprir os objetivos. Portanto, a conjunção dos esforços 

permite uma análise da carga fiscal mais concreta e realista, auxiliando na 

possibilidade de redução contínua dos custos. O monitoramento e a constante 

atualização dos profissionais envolvidos não devem ser dispensados, para 

evitar as perdas de oportunidades que geram benefícios fiscais.  

Para obter uma adequada gestão no processo tributário será preciso 

identificar primeiramente quais os reais custos tributários baseando-se em 

dados confiáveis e regulares porque uma decisão errônea além de onerar o 

próprio recolhimento de impostos, desperdiça recursos. Portanto, uma análise 

mais criteriosa será essencial para o acompanhamento da carga fiscal.  

Portanto adotar um sistema de economia fiscal faz-se necessário aos 

procedimentos para maximizar os resultados planejados, por isso em mercado 

competitivo deve ser considerado como uma necessidade básica e preceder 

qualquer novo negócio ou alteração de atividade. No Brasil, os regimes 

tributários mais utilizados são o simples nacional, lucro presumido e lucro real 

que devem ser definidos de acordo com as atividades desenvolvidas ou 

determinação legal. A opção por uma das modalidades é de suma importância, 

devido a Legislação não permitir a mudança dentro do mesmo exercício. 
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2.1 TRIBUTAÇÕES DAS EMPRESAS  

A legislação brasileira determina regras diferentes para cálculo da 

tributação nas empresas, levando em consideração suas características 

relacionadas ao porte, níveis de faturamento e ramo de atividades. A opção de 

um regime tributário e o enquadramento define a base de cálculo dos impostos, 

contudo, quando a empresa se enquadrar em mais de um sistema de 

tributação poderá optar por aquele que seja mais vantajoso.  

O Regime tributário é a forma de tributação escolhido pela empresa para 

as contribuições ao Governo Federal através de recolhimento de seus tributos, 

delimitado conforme o volume de arrecadação.  A legislação tributária define a 

apuração do lucro das atividades operacionais da empresa para fins de cálculo 

de Imposto de Renda e Contribuição Social.  

Para se escolher o melhor regime tributário, devem ser considerados 

diversos fatores determinantes para a tomada de decisão, visando à elisão 

fiscal. As pessoas jurídicas são tributadas por opção do contribuinte ou 

determinação legal nas modalidades Simples Nacional, Lucro Presumido e 

Lucro Real.  

O Simples Nacional é um regime tributário simplificado destinado a 

empresas de pequeno porte e microempresas, na qual para se enquadrar será 

necessário cumprir requisitos previstos em lei. O recolhimento do Simples 

abrange os tributos: Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Programa de Integração 

Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e a Contribuição para 

Seguridade Social, através de documento único de arrecadação.  

Conforme o próprio nome propõe a tributação simples, possuem 

obrigações e alíquotas são menores, com o intuito de facilitar a administração, 

porém, esse regime tributário foi criado para auxiliar as empresas que não 
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possuem faturamento elevado ou está no início. Segundo Iavelberg, citado por 

Chaves (2013), “o Simples, que unifica e facilita o pagamento de impostos, 

pode não ser o modelo ideal para as pequenas e médias empresas”. Por isso, 

é importante considerar a atividade e faturamento, caso contrário à empresa 

poderá pagar mais impostos. 

Todos os Estados e Munícipios obrigatoriamente participam do Simples, 

contudo, podem ser adotados limites diferenciados para os Estados conforme a 

participação no Produto Interno Bruto (PIB) para efeitos de ISS E ICMS. O 

limite diferenciado adotado pelo Estado aplica-se obrigatoriamente ao 

recolhimento do ISS de seus municípios.  

O Lucro Presumido é um regime de tributação opcional e simplificado, 

determinada em Lei, por meio de percentuais específicos, uma margem de 

lucro tributável em cada espécie de receita. Esse tipo de regime é autorizado 

para empresas que comprovem as exigências mínimas para se enquadrar. 

Portanto, as somas dos lucros serão legalmente estimadas para o conjunto de 

receitas da empresa, mais as receitas financeiras e os ganhos de capital que 

ela auferiu no período, formam a base de cálculo para a Contribuição Social e 

Imposto de Renda. De acordo com o Decreto 3.000/1999, art. 516:  

Lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para 
determinação da base de cálculo do imposto de renda e contribuição 
social das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas no ano-
calendário, à apuração do lucro real. (RODRIGUES et al., 2007, p. 
292) 
 

Todas as pessoas jurídicas estão aptas para adotar essa forma de 

tributação, exceto as empresas que devido ao ramo de suas atividades sejam 

obrigadas a apurar pelo Lucro Real. Ao optar pela tributação com base no lucro 

presumido a empresa deverá declarar por todo ano-calendário e poderá alterar 

a forma de tributação para o período posterior, antes de efetuar o primeiro 

pagamento.  

A tributação no Lucro Presumido, o fato gerador do tributo é a 

concretização da venda de mercadorias e/ou prestação de serviços, 

independente se ao final do período a empresa apresentar lucro ou prejuízo, 
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portanto a empresa terá que procurar saber qual é o regime mais benéfico para 

a empresa através de simulações, a fim de detectar sua viabilidade.  

O Lucro Real é a forma de tributação em que se apura o Imposto de 

Renda e a Contribuição Social através do confronto de todas as receitas 

tributáveis com todas as despesas dedutíveis consideradas pela legislação. De 

acordo com Chaves (2008, p. 10) “O lucro real é o resultado contábil (receita 

menos os custos e despesas), ajustado pelas adições e exclusões”, sendo a 

forma mais completa de apuração do IR e CSLL.  

As pessoas jurídicas que estiverem obrigadas a optar pelo Lucro Real 

devem estar enquadradas em uma das seguintes situações, conforme Lei nº 

9.718/1998, art. 14 e art. 22 da Instrução Normativa RFB nº 1.514/2014:  

[...] 
Que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 
exterior; 
que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios 
fiscais, relativos à isenção ou redução do imposto 
que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento 
mensal pelo regime de estimativa, na forma do RIR/1999, art. 222; 
que exerçam atividade de factoring 
[...] 
 

À apuração deve ser obrigatoriamente calculada de forma trimestral, na 

qual, o imposto será determinado com base nos períodos trimestrais 

encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro 

de cada ano-calendário ou anual, em que se deve apurar definitivamente em 

31 de dezembro de cada ano-calendário, com o ISS e CSLL antecipados 

mensalmente através de estimativas.  

Desse modo, recomenda-se que para a tomada de decisão seja 

realizado cálculos, visando subsídios, estimando custos e receitas com base 

em orçamento anual ou em valores históricos contábeis, devidamente 

ajustados em expectativas reais. A questão tributária é de grande relevância 

para a empresa e não deve ser ignorado pelo gestor para não correr o risco de 

majoração substancial do ônus tributário, cujas implicações seriam o repasse 

desse acréscimo ao consumidor ou redução de lucro, por intermédio do 

aumento indesejado no preço final do produto e/ou serviço.  
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2.2 O PROCESSO DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

De acordo com Chaves (2014), para realizar o planejamento tributário 

deve ser aplicado os seguintes procedimentos através de uma revisão fiscal 

visando:  

a) realizar um levantamento histórico da empresa, abordando todas as 

transações efetuadas, e escolher a ação menos onerosa para os fatos 

futuros; 

b) examinar os fatos geradores dos tributos que foram pagos e verificar se 

houve cobrança indevida ou recolhimento a maior; 

c)  identificar se houve ação fiscal sobre os fatos geradores decaídos, pois 

após cinco anos os créditos constituídos são indevidos; 

d) verificar anualmente, o cálculo do IR e CSLL para optar qual a melhor 

forma de tributação para a a empresa pagar menos tributos; 

e) levantar nos últimos cinco anos o montante dos tributos pagos, para 

identificar se existem créditos fiscais não aproveitados pela empresa.  

Nos dias atuais, manter uma empresa competitiva tem sido uma das 

maiores dificuldades dos empresários, devido à falta de conhecimento das 

responsabilidades fiscais que encontram ao longo da atividade e que 

consomem uma parcela significativa dos resultados. O correto é definir 

objetivos para a obtenção do resultado esperado levando em consideração os 

tributos incidentes.  

A carga tributária é um dos fatores que intervém diretamente nos lucros, 

por isso o Planejamento Tributário é tão importante como qualquer outro 

processo dentro da empresa, visando garantir uma grande economia financeira 

e impulsionar suas atividades.  

Por isso em cada empresa deve ser realizado um trabalho com 

procedimentos específicos, conforme a realidade de cada uma empresa, 

porque nem sempre o planejamento tributário é igual entre os contribuintes, 
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mesmo que possuam as mesmas características. De acordo com Crepaldi 

(2012) os benefícios que o planejamento tributário pode proporcionar ao 

contribuinte são: 

a) compreender o processo entre sonegação fiscal e planejamento 

tributário; 

b) identificar as possibilidades de minimizar ou eliminar a carga tributária 

c) planejar as operações de compras e vendas de produtos e/ ou serviços, 

entradas de ativos, participações acionárias, utilizando atos societários 

d) Fazer uso da diligência como fonte de dados do planejamento tributário. 

Portanto, para o beneficio do Planejamento Tributário a análise precisará 

ser contínua, porque a legislação está em constantes mudanças, além de 

observar o crescimento financeiro, operações e as atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22 

3 REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA COMO FORMA DE PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO 

Nos dias atuais, meio a globalização, a concentração de atividades 

produtivas, tem acarretado mudanças em grande parte das empresas, na qual 

buscam constantemente melhorias dos resultados econômico-financeiros. Com 

o objetivo de se manter competitivas, algumas empresas adotam o 

Planejamento Tributário, que tem por finalidade diminuir, postergar ou anular os 

altos custos tributários das sociedades empresárias.  

No entanto, as normas que fazem parte do Sistema Tributário Nacional 

são instáveis, além de não serem tão claras, tornando trabalhosa a tarefa de 

acompanhar e compreender as suas mudanças. Em consequência, são poucas 

as empresas aptas de cumprir corretamente as obrigações, o que torna clara a 

necessidade de adoção de um Planejamento eficiente, em que supere as 

dificuldades para conhecer as normas tributárias e buscar outros caminhos 

mais econômicos.  

O Planejamento Tributário pode ser utilizado em qualquer setor ou 

atividade de uma organização a fim de resultar maior segurança. Quanto maior 

e mais dinâmica for a empresa, mais elaborado deve ser o seu Planejamento 

Fiscal. Segundo Oliveira (2013), existe três tipos de Planejamento Tributário 

em que se consideram a efeitos fiscais, sendo eles: 

a) preventivo – aplica-se de modo contínuo por meio de orientações, 

manuais de procedimentos e reuniões e abrange, sobretudo, as 

atividades de realização da legislação tributária nas obrigações 

principais e acessórias; 

b) corretivo –  ao identificar alguma anormalidade, procede-se ao estudo, e 

formas de correção da anomalia são apontadas; normalmente não deve 

existir o tipo corretivo em uma empresa que adote o método preventivo; 

c) especial -  ocorre em função de abertura de filiais, lançamento de novos 

produtos, processos de reorganização societária, aquisição e/ou 

alienação da empresa.  



 

 

 

23 

Ao tornarmos cada vez mais detalhado esses procedimentos, será 

possível identificar os efeitos tributários em qualquer operação que a empresa 

venha a exercer e diagnosticar a alternativa mais viável que possa ser adotada. 

Dessa forma, cabe ao contribuinte delinear as estruturas, observar as 

limitações previstas na lei, possibilitando menor custo tributário. 

Desse modo, na legislação brasileira está previsto a fusão, cisão e 

incorporação como formas jurídicas e reorganização societária, dispostas Lei 

nº 6.404/76 (a chamada Lei das Sociedades Anônimas) nos artigos 223 a 234 

como também, no Código Civil, Lei 10.406/02. Porém, a constituição de uma 

sociedade holding controladora também pode ser considerada como 

reorganização societária.  

3.1 FUSÃO  

Na fusão empresarial ocorre a união entre duas ou mais sociedades, as 

quais se extinguem a fim de formar uma nova empresa, assim a fusão pode 

ocorrer entre empresas de tipos jurídicos diferentes. De acordo com Crepaldi 

(2012), é a operação que origina uma nova sociedade sob outra denominação, 

podendo ter o mesmo objeto social ou não, com a soma dos patrimônios, dos 

direitos e das obrigações.  

O artigo 228 da Lei nº 6.404/76 define como a “operação pela qual se 

unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes 

sucederá em todos os direitos e obrigações” (Brasil, 1976). A fusão tem, 

portanto, um efeito extensivo-associativo. Sendo assim, a nova empresa 

garantirá os direitos dos credores e através da fusão será possível aperfeiçoar 

a produção, diminuir os custos, obter uma maior fatia de mercado, cooperação 

tecnológica, combate mais eficaz à concorrência e com isso, maior perspectiva 

de lucros e assim, tornar mais possível à redução da carga tributária.  

Para reduzir o peso tributário, a fusão seria recomendada para unir duas 

empresas na situação hipotética para que uma delas possam alcançar lucros, 

pagando tributos sobre esses resultados, a qual se juntaria com outra empresa 

que vem acumulando prejuízos. Sendo assim, ao serem fundidas, em tese 
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aumentariam o faturamento, reduziriam os custos, e como consequência 

obteriam lucros.  

Neste cenário as formas mais importantes para o processo de fusão são:  

a) horizontais – ocorre quando determinada empresa adquire outra do 

mesmo ramo, que possuem os mesmos processos, produtos e que 

visam o aumento da capacidade organizacional; 

b) vertical – aquisições de uma empresa cliente ou fornecedora, tendo 

como característica o aumento da propriedade da cadeia produtiva da 

qual faz parte.  

c) conglomerado – ocorre quando as empresas se fundem, visando reduzir 

riscos para aumentar as oportunidades em operações distintas.  

3.2 CISÃO  

 A Cisão é a operação que implica a extinção total ou parcial de uma 

sociedade, conforme artigo 229 da Lei nº 6.404/76: 

A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do 
seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse 
fim, ou já́ existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver 
versão de todo o seu patrimônio, e dividindo-se o seu capital, se 
parcial a versão. (Brasil, 1976) 

A Cisão poderá ser total, na qual extingue toda a sociedade e a empresa 

que recepcionou o patrimônio obriga-se pelos diretos dos credores. Se por um 

acaso mais de uma empresa tenha recebido os bens da cindida, haverá 

solidariedade entre elas na quitação dos credores.  

Portanto, Na absorção é imprescindível a transferência total do 

patrimônio da sociedade para duas ou mais sociedades já existentes, 

extinguindo sua personalidade jurídica tornando parcial à divisão do patrimônio. 

O instrumento da cisão definirá quais as obrigações que passam para a outra 

empresa.  
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3.3 INCORPORAÇÃO  

 A incorporação consiste na operação pela qual uma sociedade de 

qualquer tipo incorpora outra (ou outras), a qual deixa de existir, sucedendo-lhe 

em todos os direitos e obrigações. A sociedade incorporada é absorvida pela 

incorporadora em um aumento de capital, realizado através do aporte da 

sociedade incorporada. Os artigos 1.116 a 1.118 do Novo Código Civil 

descrevem:  

Art. 1.116. Na incorporação, uma ou varias sociedades são 
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e 
obrigações, devendo todas aprová-La, na forma estabelecida para os 
respectivos tipos. 
Art. 1.117. A deliberação dos sócios da sociedade incorporada deve- 
rá aprovar as bases da operação e o projeto de reforma do ato 
constitutivo. 
[...] 
Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora 
declarará extinta a incorporada, e promoverá a respectiva averbação 
no registro próprio. (Brasil, 2002) 
 

 A incorporação poderá ser usada como ferramenta de Planejamento 

Tributário quando uma empresa detiver parte do capital de outra e as duas se 

constituírem em pessoas jurídicas diferentes.  

3.4 SOCIEDADES Holding  

 A holding é aquela que participa do capital social de outras empresas, 

podendo controlá-las ou não. Conforme o artigo 2º da Lei nº 6.404/76 em seu 

3º parágrafo “A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; 

ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de 

realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais”.  

 Segundo Crepaldi (2012) as sociedades holding, tradicionalmente, são 

classificadas como: holding pura, quando o seu objetivo social consiste 

somente na participação no capital de outras sociedades; holding mista, 

quando, além de participar, desempenha alguma outra atividade empresarial. A 

doutrina ainda aponta outras classificações para sociedades holding, tendo 

como exemplo: holding administrativa, holding de controle, holding de 

participação e holding familiar.  
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 Assim, a criação de uma sociedade holding controladora é um exemplo 

de fusão indireta, na qual o capital é integralizado com as ações das empresas 

envolvidas no evento. Segundo Lerner (2010, p. 196 e 197): 

A expressão Holding já adotada no nosso vocabulário empresarial, é 
utilizada para qualificar uma empresa que controla o patrimônio de 
uma ou mais pessoas físicas, ou, seja, as pessoas físicas que 
possuem bens em seus próprios nomes, passam a possuir esses 
bens por intermédio de uma pessoa jurídica, a controladora 
patrimonial, que na maioria das vezes é constituída na forma de uma 
sociedade limitada. 
 

Lener (2010) declara que as vantagens na constituição na formação de 

uma pessoa jurídica que controle o patrimônio da pessoa física, denominada 

holding, são completamente relevantes, e que com a holding há redução da 

carga tributária do Imposto de Renda da Pessoa Física, possibilitando a 

transmissão dos bens após a morte, denominado planejamento sucessório.  

As reorganizações societárias buscam as vantagens no âmbito tributário, 

entre as quais o objetivo é modificar o ágio pago na aquisição de participações 

societárias em despesa dedutível, quando amortizado contabilmente, com a 

finalidade de redução dos valores a pagar. Sendo assim, muitas são as 

possibilidades de tornar viável, societariamente, processos de reestruturação 

empresarial, tanto entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico 

como a grupos distintos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste estudo, foi possível concluir que as empresas com o 

intuito de manter contínuas suas atividades buscam estratégias para a redução 

de custo e como consequência maximizar os lucros. Portanto, a carga tributária 

elevada justifica a necessidade das empresas por meios legais buscarem a 

redução dos encargos através de um Planejamento Tributário a fim  de garantir 

economia financeira e impulsionar suas atividades.  

A compreensão do Sistema Tributário Nacional permite a empresa 

elaborar um Planejamento Tributário favorável e identificar as possibilidades de 

ser beneficiado com o crédito tributário e postergar os recolhimentos dos 

impostos de forma lícita. Por isso, é importante estar atento à legalidade dos 

atos a fim de evitar crime contra o fisco.  

Através da ferramenta de gestão, o Planejamento Tributário visa 

gerenciar os aspectos tributários no processo de uma empresa com o intuito de 

adequar as operações com os tributos e por isso é importante a constante 

atualização dos profissionais envolvidos para que evitar as perdas de 

oportunidades que possam gerar benefícios fiscais.   

O Planejamento Tributário como forma de reorganização societária 

busca constantemente a melhoria dos resultados e para que seja possível 

optar pela melhor forma de reestruturação é importante a empresa tornar cada 

vez mais detalhado os procedimentos a fim de diagnosticar a alternativa mais 

viável. Sendo assim, é possível minimizar a carga tributária e aumentar os 

lucros através de um estudo focado às realidades da cada empresa através de 

um Planejamento Tributário eficiente e sendo assim, identificar a melhor 

tomada de decisão ao negócio e o seu contínuo desenvolvimento.  

O presente trabalho não esgota o assunto e como recomendação para 

trabalhos futuros sugere-se o estudo aprofundado sobre os tributos e a 

importância da gestão tributária nas empresas.  
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