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RESUMO 

 

Os empresários do ramo da construção civil necessitam de maior aprofundamento nos assuntos 

contábeis. Não é responsabilidade exclusivamente do escritório de contabilidade, é de suma 

importância o acompanhamento por parte dos empresários. Muitos impostos são pagos em 

duplicidade, ou de forma errôneo sem o conhecimento por parte dos engenheiros, ocasionado 

problemas e multas junto a receita federal, ou órgãos públicos responsáveis pelo recolhimento. 

Este trabalho teve como propósito buscar conhecimento nesta área, e mostrar a importância de 

um conhecimento básico do assunto. Para isso buscou-se estudos de teorias sobre 

Contabilidade, Normas, Legislação Tributária Brasileira, e artigos com assuntos que envolvem 

a construção civil e tributos. Por fim realizou-se uma análise da carga tributária de uma obra de 

reforma em um prédio na cidade de Maringá, onde foi simulado cenários tributários diferentes 

do usado.  

 

  

Palavras-chave: Construção Civil. Carga Tributária. Elisão Fiscal. Evasão Fiscal. Simples 

Nacional.  

 

 

ANALYSIS OF TAXES OF WORK IN CIVIL CONSTRUCTION 

 

ABSTRACT 
 

 

Businessmen in the construction industry need more in-depth accounting. It is not the 

responsibility of the accounting office alone, and monitoring by the businessmen is of the 

utmost importance. Many taxes are paid in duplicate, or erroneously without the knowledge of 

the engineer, caused problems and fines with federal revenue, or public agencies responsible 

for the collection. This work had as purpose to seek knowledge in this area, and to show the 

importance of a basic knowledge of the subject. For this, we searched for studies on theories on 

Accounting, Norms, Brazilian Tax Legislation, and articles on subjects that involve civil 

construction and taxes. Finally, an analysis of the tax burden of a remodeling work was carried 

out in a building in the city of Maringá, where different tributary scenarios were used. 

 

Keywords: Civil Construction. Tax Burden. Tax Elision. Tax evasion. Simple national.  

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A construção civil é um dos ramos de atividade empresariais mais influentes da 

sociedade, segundo Andrade (2016, p. 07). Pois além de gerar muitos empregos, existe 

grande utilidade do que é produzido em suas obras, dos quais melhoram o bem-estar da 

sociedade.  

Os empresários, não apenas do ramo da construção civil, gastam muito dinheiro e muita 

paciência na preocupação de enfrentar seus deveres fiscais de forma correta. A contabilidade 

aplicada à construção civil exige muita atenção, da qual muitas vezes designa esta função 

apenas ao contador, ignorando as informações, sem analisar os possíveis equívocos. É de 

fundamental importância os engenheiros terem conhecimento contábil, são informações 

específicas da área, que possui características próprias de alocação da mão-de-obra, apropriação 

dos custos e apuração dos tributos.   

Tateoka (2003, p. 04) traz que muitos prejuízos para as construtoras ocorrem pela falta 

de um planejamento tributário e societário, não é apenas a crise econômica o problema. 

Necessita entender as margens apertadas de lucros por tantos tributos. Portanto é de suma 

importância atentar-se para a tributação, através de estudos aprofundados por parte de todos, 

para evitar despesas desnecessárias.  

Este trabalho visa o aprimoramento destes conhecimentos da área tributária, no intuito 

da busca por um melhor fluxo financeiro da empresa. Deve-se ter conhecimento sobre os 

impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Assim como futuros trabalhos em 

planejamento tributário voltado para a área da indústria da construção civil.  

Andrade (2016, p. 08) relata os diversos pontos que devem ser analisados na tributação 

de uma empresa de construção civil, e questiona qual sistema tributário adotar em uma empresa 

de Construção Civil, quais impostos incidentes sobre a renda? Segundo o autor esta pergunta 

é difícil de responder, pois as normativas que explicam carregam consigo interpretações difíceis 

e mudanças cotidianas. 

Esta pergunta exige um conhecimento básico por parte dos engenheiros-empresários do 

ramo, e ocasiona outro problema, o grande desinteresse pela contabilidade desses profissionais, 

é um dos principais motivos da falência de muitas construtoras. É de extrema importância o 

conhecimento dos termos contábeis, todos os tributos pagos, toda a movimentação financeira 

para o sucesso do empreendimento. E juntamente ao referido conhecimento, elaborar com o 

contador o planejamento tributário de sua empresa (FERREIRA, 2006, p. 06).   
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Além de todos esses benefícios citados, as empresas de construção civil necessitam, 

legalmente, apresentar parecer de auditoria independente em suas demonstrações contábeis. É 

fundamental uma contabilidade bem executada, é necessário a correta apuração dos custos entre 

outros procedimentos necessários para dar mais exatidão às demonstrações, principalmente 

àquela responsável pela tributação, área que detém maior atenção do fisco durante as auditorias. 

Surge assim a necessidade de todas as empresas realizarem planejamento tributário, onde busca 

a melhor opção disponível. 

Este trabalho tem como objetivo a analise direita do fluxo de caixa juntamente com as 

notas fiscais emitidas e recebidas de uma obra de reforma de um prédio de três andares, onde 

pode-se averiguar na prática todos os devidos impostos recolhidos da obra em questão, assim 

como simular diferentes alíquotas no caso do enquadramento de outro sistema tributário. Em 

contrapartida será abordado através de levantamentos bibliográficos os tipos de 

empresas/construtoras existentes no sistema tributário brasileiro, assim como seus tributos. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A construção civil tem um papel fundamental na economia brasileira. E para manter 

este setor em constante expansão é imprescindível uma contabilidade que valorize informações 

eficientes e dinâmicas, é elemento útil às tomadas de decisões.  

 

A contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a 

tomar decisões, mensurando os dados e transformando em relatórios, 

analisando e comparando-o com anos anteriores para uma melhor 

análise da situação da empresa. (MARION. 2003, p 23).  

 

Ferreira (2006, p. 10) chama atenção para empresários que não identificam na 

contabilidade uma fonte de informação mais fidedigna da relação com a riqueza. Não é dado o 

devido valor na contabilidade, única função vista pelos empresários é do atendimento das 

informações do fisco. Justifica o pouco caso da grande maioria dos donos de construtora em 

relação a um assunto de grande importância.  

Nos países desenvolvidos o Planejamento Tributário é empregado como parte das 

ferramentas de gestão nas empresas, não é vista como atividade isolada, simplesmente com 

relação à economia dos ônus fiscais. Diminui-se, desta forma, as despesas como um geral da 

empresa.  
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Com o intuito de pagar menos tributos as empresas buscam a evasão ou a elisão fiscal. 

A distinção entre ambas, segundo Huck (1997, p.27), “reside nos meios utilizados no 

procedimento de cada uma delas”.  

Melo traz que a “Evasão Fiscal” é realizada de forma ilícita: 

...como toda ação, ou omissão de natureza ilícita, objetivando a 

subtração a uma obrigação tributária. [...] a evasão estará caracterizada 

por ato viciado por fraude ou simulação, praticado depois de tipificada 

a obrigação tributária. (MELO, 1979, p.497). 

Por sua vez Pelizzari (1990, p. 12) informa que a “Elisão Fiscal” serve para a redução, 

postergação ou extinção do desembolso da elevada carga tributária de maneira lícita.  

É o ato ou fato que tem por objetivo evitar o aparecimento da obrigação 

tributária, sem a prática ou do dolo ou fraude. Ela também é conhecida 

por economia de impostos, economia fiscal, poupança fiscal, elisão, 

evasão legal, evasão legítima e evasão lícita. (PELLIZARI, 1990, p. 

45). 

O planejamento tributário não se trata de sonegação, está mais voltado a Elisão Fiscal, 

Santos (2007, p. 13) afirma que planejar é escolher a opção lícita a qual melhore os 

números contábeis. Sonegar consiste em utilizar meio ilegais para não recolher os devidos 

impostos, ou seja, a Evasão fiscal. Com a sonegação a empresa está impede ou retarda o 

conhecimento do fato gerador da obrigação fiscal da autoridade fazendária, resultado de 

práticas ilícitas. Para Vello e Martinez (2014, p. 05), o planejamento tributário é uma ferramenta 

importante para organização empresarial. 

Sendo assim, o primeiro passo no planejamento tributário segundo Tateoka (2003, p.05) 

é a escolha do sistema de tributação correto, e as alíquotas que afetam diretamente as empresas. 

Andrade (2014, p. 04) afirma que é muito importante o tipo de modalidade que se enquadrará 

a empresa. Principalmente para determinar o pagamento de dois impostos, que são os mais 

onerosos da tributação, O Imposto de Renda da Pessoal Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL). Através da escolha do sistema tributário para a empresa, serão 

determinados o percentual e a maneira que serão recolhidos. 

Além desta escolha do sistema tributário que se faz mediante o formato da empresa, 

Ferreira (2007, p. 13) acrescenta o cuidado quanto à classificação da prestação de serviço, pode 

ser empreitada global ou administração. E também a forma que contabilizará os recebimentos, 

seja pela apuração do custo ou efetivação dos contratos. 

Para Costa (2000, p. 13), “as empresas de construção civil executam obras para terceiros 

sob administração ou empreitada”. A empreitada ocorre entre uma pessoa jurídica e um terceiro 

através do fornecimento de mão-de-obra, com ou sem o material no serviço depende do que foi 
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acordado em contrato. A administração é através de um percentual, estipulado entre os 

envolvidos, sobre as despesas totais da obra. 

Por sua vez Ferreira (2007, p.06) escreve que na busca pelo aperfeiçoamento na 

área financeira, é preciso conhecer cada um dos tributos: os impostos, as taxas e as 

contribuições de melhoria. Portanto neste trabalho decidiu-se unir as duas sugestões, analisar 

os tipos de tributos e os tipos de enquadramento para empresa.  

 

2.1 TIPOS DE TRIBUTOS   

 

O Estado necessita de recursos para custear suas despesas, os quais podem ser segundo 

Cassone (2006, p. 63), provenientes da utilização dos bens que o Estado possui como qualquer 

outro sujeito privado, ou de prestações patrimoniais recebidas dos cidadãos. Tais prestações 

patrimoniais consistem nos Tributos, que constituem um meio de financiamento do 

Estado. Segundo o art. 3º do Código Tributário Nacional: 

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 

instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada (BRASIL, 1966). 

Assim como alerta Marcato (2016, p.87) os tributos, mais especificamente os impostos 

estão diretamente relacionados com o tipo de empresa a qual os fundadores escolheram, assunto 

que será abordado posteriormente. 

Segundo informa Caetano (2016, p.04), as tributações mais taxadas dentro das empresas 

do ramo da construção civil são: PIS/PASEP, COFINS, IRPJ, CSLL e ISS. Para devida 

compreensão será abordado abaixo de maneira sucinta cada uma delas.  

PIS (Programa de Integração Social) /PASEP (Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público): são contribuições que incidem sobre a receita bruta da empresa, em 

geral, com alíquota combinada de acordo com a opção do regime tributário da empresa. É 

retido pelos clientes no momento do pagamento das faturas. Com a finalidade de arrecadar a 

verba necessária para o pagamento do abono, seguro-desemprego e participação na receita dos 

órgãos e entidades. Sua alíquota poderá variar entre 0,65% e 1,65 com apuração cumulativa 

ou não cumulativa, nos termos da lei e nos casos das microempresas e EPP enquadradas no 

Simples Nacional.  (CAETANO. 2016. p.12). 

COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) com a finalidade de 

financiar a seguridade social. Segundo Caetano (2016, p.11), as pequenas e microempresas 
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que optam pelo regime do Simples Nacional estão isentas da obrigatoriedade do pagamento 

dessa contribuição individualmente. 

IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica): Art. 43. O imposto, de competência da União, 

sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica: I – de renda, assim entendido o produto do capital, do 

trabalho ou da combinação de ambos; II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos 

os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.  

O cálculo é realizado conforme regime tributário escolhido para declarar o 

IRPJ:  Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real. Assunto que será abordado 

posteriormente. 

CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: Objetivo de financiar a seguridade 

social. Aplicam-se as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto 

de renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação 

em vigor (Lei  8.981, de 1995, artigo 57). Desta forma, além do IRPJ, a pessoa jurídica optante 

pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado deverá recolher a também pela forma escolhida.   

A partir de 01.09.2003, por força do artigo 22 da Lei 10.684/2003, a base de cálculo da 

CSLL, devida pelas pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido corresponde a 12% da 

receita bruta mensal auferida nas atividades de prestação de serviços de instalação e 

manutenções elétricas e outras atividades auxiliares e complementares da construção civil, 

somente no caso de contrato de empreitada na modalidade total. E para 32% no caso de 

empreitada parcial, com fornecimento de parte de material, ou exclusivamente de mão de obra 

(empreitada de lavor).  

ISS – (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza): incide sobre prestação dos 

serviços listados na Lei Complementar nº116/03. A alíquota em média varia entre 2% e 5%. 

Segundo mostra o portal do SEBRAE, a maioria dos casos, o ISS deve ser pago ao 

município onde a empresa prestadora tem sede. Porém, nas construções o ISS deve ser retido 

no município que foi prestado o serviço. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2006) informa que a carga 

tributária é o quociente entre o somatório das arrecadações de impostos, taxas e contribuições, 

e o produto interno bruto. Amaro (2010, p. 103) afirma que a carga tributária no Brasil 

compreende a arrecadação de Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria, Contribuições 

Especiais, empréstimos compulsórios e pedágio. Cada tributo tem uma destinação assim como 

ilustra-se no Quadro 1.  

 

http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lei10684.htm
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Quadro 1 - Classificação, destinação e regulamentação dos tributos. 

  TRIBUTOS DESTINAÇÃO  

1 Impostos  Despesas Gerais 

2 Taxas Exercício poder de polícia; ou serviço público,potencial ou efetivo. 

3 Contribuição de melhoria Obra pública 

4 Contribuição especiais  Destinação constitucional específica. 

4.1 Contribuição sociais gerais Salário-educação (212, §5˚), PIS/Pasep (239), FGTS  

4.2 Contribuição sociais  Custeio da Seguridade Social (previdenciárias, assistenciais. 

4.3 CIDE Intervenção no domínio econômica do setor correspondente 

4.4 Profissionais Serviços corporativos: OAB, CREA, etc. 

4.5 Econômicas Serviços corporativos: Sindipeças,Sinduscom 

4.6 Iluminação pública Serviços iluminação pública 

4.7 Serviço social sindical  Serviços social e formação profissional: Sesi, Senai, Sesc, Sebrae 

5 Empréstimos compulsórios  Conforme Destinação constitucional 

Fonte: CASSONE (2006, p.73) 

 

Os impostos são de competência privativa podem ser recolhidos pela União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios (FABRETTI, 2009, p. 198). No Quadro 2 são apresentados os 

impostos atribuídos a cada uma dessas esferas.  

Quadro 2 - Impostos - Competência para instituição 

UNIÃO 
ESTADOS E DISTRITO 

FEDERAL 
MUNICÍPIOS 

II - Imposto sobre a Importação de 

Produtos Estrangeiros ITBI - Imposto sobre 

transmissão causa mortis e 

doação de quaisquer bens ou 
diretos  

IPTU - Imposto sobre a 

propriedade predial e territorial 
urbana  

IE - Imposto sobre a exportação, para 

o exterior, de produtos nacionais ou 

nacionalizados 

IR - Imposto sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza ICMS - Imposto sobre 

operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre 

prestação de serviços de 

transporte interestadual e 

intermunicipal e de 

comunicação  

ITIV - Imposto sobre a 

transmissão intervivos, a 

qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por 

natureza ou acessão física, e de 

direitos reais sobre imóveis, 

exceto os de garantia bem com 

cessão de direitos a sua 
aquisição 

IPI - Imposto sobre produtos 

industrializados  

IOF - Imposto sobre operações de 

crédito, câmbio e seguro ou relativas a 

títulos ou valores mobiliários  

ITR - Imposto sobre a propriedade 

territorial rural IPVA - Imposto sobre a 
propriedade de veículos 

automotores 

ISS - Imposto sobre serviços de 
qualquer natureza GF 

Irresiduais 

Fonte: CASSONE (2006, p.323) 

 

Marcato (2016, p. 324) aponta que a principal diferença entre as taxas e impostos, é a 

prestação de serviço público. O pagamento da taxa é referente à utilização efetiva do serviço 

público específico, assim como, a taxa de bombeiro, é recolhida para solicitação de 

uma vistoria. 
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Segundo a Constituição Federal de 1988, no artigo 149, as Contribuições Sociais são 

instituídas pela união, para intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias 

profissionais ou econômicas, tem função parafiscal e extrafiscal. São para entidades 

representantes destas categorias, ou para o orçamento da seguridade social (BRASIL, 1988). 

 

2.2 EMPRESAS JURÍDICAS  

 

Higuchi (2014, p. 137) nos traz que as principais empresas jurídicas no Brasil são: 

 

 Microempresário Individual – MEI: Consiste de um funcionário, o faturamento anual 

de R$ 81.000,00, sendo a razão social composta pelo nome do proprietário da empresa, 

que responderá de forma ilimitada por todas as dívidas contraídas pelo empreendimento.  

 Microempresa - ME: Faturamento bruto anual menor ou igual a R$ 360.000,00. 

 Empresa de Pequeno Porte – EPP: Faturamento bruto anual superior a R$ 360.000,00 e 

igual ou inferior a R$ 4.800.000,00. 

 Sociedade Limitada – LTDA: Deve ter no mínimo dois sócios, com a celebração de um 

contrato social e seu registro na junta comercial do estado. A responsabilidade dos 

sócios é limitada ao capital da empresa. Não há limite de faturamento para esse tipo de 

sociedade.  

 Sociedade Anônima – SA: Capital distribuído em ações negociadas na bolsa de valores. 

Esse tipo societário é divido em empresas de capital aberto (negociado em bolsa) ou 

capital fechado (não negociado em bolsa). Sem limite de faturamento.  

Após breve explicação dos tipos e definições dos tributos e das empresas encontradas 

no Brasil, abordaremos a seguir os regimes tributários existentes, dos quais influenciam 

diretamente na contabilidade das empresas. Pereira (2011, p. 09) divide o sistema brasileiro de 

tributação em três modalidades: Super Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. 

Andrade (2014, p. 07) por sua fez inclui, além dessas três citadas, o Lucro Arbitrário. 

Amorim (2007) nos afirma que é difícil decidir qual seria o sistema mais vantajoso na 

área da construção civil. Deve-se levar em conta certas particularidades. É preciso um estudo 

minucioso para decidir entre Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real. Os dois 

primeiros são simplificados, o último é conhecido como regime completo de tributação, pois a 

escrituração contábil é elemento essencial. Enfim, depende de um estudo tributário particular. 

Exige-se um planejamento tributário especifico para cada empresa.  
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2.3 SUPER SIMPLES NACIONAL  

 

O Super Simples Nacional, segundo a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro e 

2006, é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresas de pequeno porte. O Simples Nacional implica o recolhimento 

mensal, mediante Documento de Arrecadação do Simples (DAS), o qual unifica os seguintes 

tributos: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), 

Contribuição para o PIS/Pasep e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Assim 

como mostra resumidamente no Quadro 3, os tributos embutidos no Simples Nacional e 

também seus percentuais de acordo com a faixa de faturamento da empresa conforme Quadro 

04. 

   

Quadro 3: Tributos do Simples Nacional 

FAIXAS PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS  

 
IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS (*) 

1a Faixa 18,80% 15,20% 17,67% 3,83% 44,50% 

2a Faixa 19,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00% 

3a Faixa 20,80% 15,20% 19,73% 4,27% 40,00% 

4a Faixa 17,80% 19,20% 18,90% 4,10% 40,00% 

5a Faixa 18,80% 19,20% 18,08% 3,92% 40,00%  

6a Faixa 53,50% 21,50% 20,55% 4,45% - 

  Fonte: Site da Receita 

 

Romano (2013) afirma que não são necessários os pagamentos dos seguintes tributos, 

no caso de microempresas e empresas de pequeno porte destinadas a construção de imóveis e 

obras de engenharia em geral: Contribuição Patronal Previdenciária (CPP), Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

(ICMS). 

A partir de 01/01/2018, o limite de receita bruta, para fins de permanência no Simples, 

é de R$ 4.800.000,00. A empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional em 31 de 

dezembro de 2017, que durante o ano calendário de 2017 auferir receita bruta total anual entre 

R$ 3.600.000,01 (três milhões, seiscentos mil reais e um centavo) e R$ 4.800.000,00 (quatro 
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milhões e oitocentos mil reais) continuará automaticamente incluída no Simples Nacional com 

efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, ressalvado o direito de exclusão por comunicação da 

optante. Esse modelo foi criado para beneficiar principalmente as pequenas e microempresas 

(SEBRAE, 2018).  

Andrade (2016, p.12) indica o Super Simples para empresas com precariedade nos 

serviços contábeis, basta ter apenas o conhecimento da Receita Bruta para definir o valor do 

imposto. A empresa consegue se enquadrar neste sistema necessita analisar em qual anexo se 

enquadra sua atividade operacional, que no caso da construção é o Anexo IV. A tributação gira 

em torno de 4,50% a 33,00% da receita bruta, assim como mostra Quadro 4. É necessária 

averiguação da folha de pagamento de funcionários para definição do tributo a pagar. 

Quadro 4 – Faixas Anexo IV 

FAIXA RECEITA BRUTA EM 12 MESES (em R$) ALÍQUOTA VALOR A DEDUZIR (em R$) 

1 Até R$180.000 4,5%  R$                             -    

2 De R$180.000,01 a R$360.000,00 9,0%  R$                8.100,00  

3 De 360.000,01 a 720.000,00 10,2%  R$              12.420,00  

4 De R$720.000,01 a R$1.800.000,00  14,0%  R$              39.780,00  

5 De R$1.800.000,01 a R$3.600.000,00 22,0%  R$           183.780,00  

6 De R$3.600.000,01 a R$4.800.000,00 33,0%  R$           828.000,00  

Fonte: Site da Receita Fiscal   
 

Por sua vez Amorim (2007) lista os principais benefícios, além do DAS, para a empresa 

do setor de construção civil se enquadrar neste tipo de sistema tributário, como: O cálculo e o 

preenchimento são eletrônicos; O fisco federal é o órgão responsável pela arrecadação e 

administração. A fiscalização cabe a cada ente federado; Não precisa recolher os tributos 

individualmente para cada Estado ou Município, porém, é preciso consultar a legislação do seu 

ente federado, principalmente quanto ao Certificado de Quitação de Débitos Fiscais; Houve 

redução da carga tributária, que diminui ainda mais em função do volume de funcionários 

contratados; Há também a possibilidade da redução de custos que refletem diretamente sobre 

preços, produtos e serviços; Trouxe, além do aspecto tributário, vários critérios e incentivos 

para pequenas empresas entrarem e concorrerem em licitação, créditos bancários especiais etc. 

Em relação às obrigações trabalhistas, os benefícios ainda são tímidos. 

Veloza (2018) traz as mudanças para as empresas que se enquadram no Simples 

Nacional para este ano de 2018. Até ano passado eram seis Anexos em relação às alíquotas das 

empresas desta modalidade, agora ter-se apenas cinco. O aumento do limite para permanência 

no Simples de R$3.600.000,00 por ano para R$4.800.000,00. Porém segundo a Lei 
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Complementar nº 155, no caso de ultrapassado o valor anual antigo a empresa deverá pagar 

separadamente o ICMS e o ISS. 

Veloza (2018) ainda explica o funcionamento do novo cálculo da alíquota do Simples 

vigente a partir de janeiro de 2018. Passa a ser progressiva conforme a empresa aumenta o 

faturamento. Existe desconto fixo específico, depende do cálculo utilizado a receita bruta 

acumulada nos últimos 12 meses, e a folha de pagamento.   

Amorim (2007) aconselha realizar simulações para os casos de empreitada global para 

ver se compensa a escolha pelo Simples Nacional. Alguns especialistas entendem serem mais 

benéficos apenas para empresas de mão-de-obra, outros não. Recomenda simulações de 

cálculos dentro do perfil de cada empresa. Tem que levar em consideração uma média histórica 

dos últimos 12 meses e a origem do faturamento.  

 

Sendo:  

 RBT12 = Receita Bruta Acumulada nos últimos 12 meses; 

 Alíq = Alíquota da tabela do Anexo IV; 

 PD = Parcela a deduzir constante na tabela do Anexo IV. 

 

2.4 LUCRO PRESUMIDO  

 

Segundo a Lei 12.814 de 16 de maio de 2013, a tributação é determinada com base na 

receita bruta, através de alíquotas que variam de acordo com a atividade econômica geradora 

da receita. Para se enquadrar neste tipo de empresa a receita bruta total do ano-calendário 

anterior deve ser igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (Setenta e Oito Milhões) ou ao limite 

proporcional de R$ 6.500.000,00 (Seis Milhões e Quinhentos Mil) multiplicados pelo número 

de meses caso for inferior a 12 meses. Caetano (2017, p. 06) informa que são quatro os 

principais tributos federais incidentes sobre o faturamento neste tipo de empresa. O PIS e o 

COFINS, calculados em cada mês, segundo o regime de incidência cumulativa. E o IRPJ e a 

CSLL podem ser apurados trimestralmente. Acrescenta o ISS que depende do município varia 

de 2% a 5%. Andrade (2016, p. 20) chega a uma conclusão que para construtoras o melhor 

modelo seria este. 

O IRPJ e a CSLL têm uma margem de lucro pré-fixada pela lei. Se a empresa 

tiver margem de lucro alta, a tributação será sobre a margem pré-fixada. Caso o lucro efetivo 

for menor, os tributos continuarão com o mesmo valor, ocasiona-se em recolhimentos 
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desnecessários de tributos. As empresas só podem optar pelo regime de tributação com base no 

lucro presumido se não forem impedidas legalmente da tributação com base no lucro real, 

segundo Andrade (2016, p.14).  

As empresas optantes pelo Lucro Presumido terão uma alíquota total de 3,65% do 

faturamento para apuração do PIS e do COFINS, feito pelo regime cumulativo, não é possível 

abater de créditos. (SEBRAE, 2018).  

A base de cálculo do Imposto de Renda das empresas do setor da construção civil 

tributadas pelo lucro presumido, em cada período, será determinada sobre a receita auferida na 

atividade da pessoa jurídica no período, conforme art. 15 da Lei 9.249/95 segue:  

 8% somente no caso de contrato de empreitada na modalidade total, ou seja, empreiteiro 

fornece todos os materiais indispensáveis à sua execução incorporados à obra; 

 16% às pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços em geral cuja receita 

bruta anual seja de até R$120.000,00; 

 32% se a empreitada for parcial com fornecimento de parte do material ou 

exclusivamente de mão de obra (empreitada de lavor).  

As construtoras que se enquadrarem neste sistema deverão ter segundo a Lei nº. 8.981, de 1995, 

art. 45: 

1. Escrituração contábil nos termos da legislação comercial;  

2. Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques existentes 

no término do ano-calendário;  

3. Em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não 

prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de 

escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais 

papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.  

 

2.5 LUCRO REAL  

 

O lucro real pode ser entendido como lucro fiscal da empresa, lucro este não observado 

nos demais regimes tributários. É o meio mais legítimo de definir a base de cálculo sobre o 

lucro, visto não haver tributação autorizada somente analisa-se o resultado líquido do exercício, 

seja este positivo ou negativo (HIGUCHI, 2010, p.247).  

Pessoas Jurídicas voltadas à construção civil que estão obrigadas ao Lucro Real são as: 

 Com receita acima de R$48 milhões, ou proporcional mês Lei 9.718/98;  

 Com lucros, rendimentos ou ganhos de capital do exterior;  
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 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, inclusive mediante balanços ou balancetes de suspensão ou redução de 

impostos. 

As empresas optantes pelo Lucro Real, assim como mostra o portal do SEBRAE (2018), 

deverão calcular o PIS e o CONFINS através do regime não-cumulativo, porém a alíquota total 

sobe para 9,25% sobre o faturamento (superior do Lucro Presumido que fica em 3,65%). E a 

empresa consegue abater créditos calculados de outros fatores, assim como valores de insumo 

adquiridos, depreciações de ativos, o consumo de energia, dentre outros.  

Outra informação que o portal do SEBRAE (2018) traz são referentes às despesas 

adicionais para o atendimento das obrigações em apresentar diversas declarações e controles 

para a Receita Federal. Declarações estas não exigidas no Lucro Presumido. Isso acarretará em 

gastos com pessoal, sistemas e consultoria externa que devem ser adequadamente 

dimensionados, para evitar surpresas desagradáveis.  

Segundo Higuchi (2010, p. 291) é obrigatória para todas as pessoas jurídica 

contribuintes do Imposto de Renda, com base no Lucro Real, a escrituração do LALUR 

(LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL), que deve ser procedida, obrigatoriamente, nas 

datas de encerramento de períodos de apuração. 

No caso do Lucro Real o cálculo do IRPJ e a CSL deve ser sobre o lucro efetivamente 

levantado, com adições, exclusões e compensações previstas em lei. Diferentemente do que 

ocorre no lucro presumido, se a empresa apurar prejuízos no decorrer do ano, não precisará 

pagar esses tributos (SEBRAE, 2018).  

Andrade (2010, p. 05) traz que existem dois tipos de lucro real, o lucro real trimestral e 

lucro real anual. No caso do trimestral, cada trimestre é considerado um exercício social, são 

fechadas as demonstrações contábeis, como livros de inventário, e tudo o que é feito no 

fechamento do exercício, e apurado o imposto a ser pago, não é permitida a compensação total 

dos prejuízos levantados pela instituição em exercícios anteriores. No caso do lucro real anual, 

o pagamento do tributo é efetuado todos os meses por estimativa.  

Chama atenção pela complexidade das informações contábeis, é obrigado manter 

escrituração contábil completa, e na prática são necessários muitos outros controles internos 

que não são obrigatórios, para pagar os tributos com exatidão no tempo certo, ou seja, todos os 

meses. Portanto é feito o levantamento dos tributos pagos no ano, se não totalizar o valor da 
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tributação, será preciso quitá-la no primeiro trimestre do ano seguinte, caso contrário ocorrerá 

punições com multas. Ambos os casos corrigidos pela taxa SELIC (ANDRADE, 2016, p.16).  

No Lucro Real algumas despesas que não fazem parte da manutenção da atividade da 

empresa devem ser adicionadas ao lucro, segundo Neves (2007, p.36), diminui desta forma o 

lucro contábil. Isso, é pré-definido pelo Regulamento do Imposto de Renda. O Sinduscom, 

produziu uma Cartilha de Impostos, do qual traz que: 

A legislação ordinária deve permitir (ou ao menos não vedar) que sejam 

descontados do acréscimo patrimonial os custos da empresa, o valor das 

depreciações, do capital empregado. Não se pode negar que as despesas 

essenciais se encontram intimamente ligadas e são indispensáveis à 

produção do acréscimo patrimonial (SINDUSCOM p.27). 

 

As compensações autorizadas pela legislação correspondem a prejuízos fiscais 

ocorridos. Quando efetuado o cálculo do lucro contábil mais as adições menos as exclusões 

expressar resultado negativo não há obrigatoriedade de efetuar pagamento de IRPJ e CSLL, 

ainda possível de compensação em exercícios futuros. 

Conforme o art. 247 do RIR/99, o Lucro Real é o lucro líquido do período de apuração 

calibrado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação 

fiscal. Utilizada para tributação do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer natureza – IR, 

segundo Pereira (2011, p. 103) numa rápida alusão, significa o lucro tributável propriamente 

dito. 

  

2.6 METODOLOGIA  

 

Primeiramente realizou pesquisa bibliográfica através de estudos da contabilidade e da 

legislação, para embasamento teórico sobre o assunto. Posteriormente usou-se a estratégia de 

pesquisa de Estudo de Caso. Yin (2001, p. 23) traz que o Estudo de Caso se trata de uma 

pesquisa empírica que investiga um fato atual dentro de sua contextualização real; estratégia 

muito utilizada para interpretação de fenômenos complexos. 

A construtora escolhida para o estudo de caso se enquadrada no Simples Nacional, 

fundada em julho de 2017, enquadrada na 2º faixa do Anexo IV, portanto com 9% de alíquota 

no DAS. Sediada em Maringá e seus dados de identificação serão preservados devido à 

solicitação do proprietário.  

A coleta de dados para o estudo de caso será realizada por meio de pesquisa documental, 

através de dados extraídos do Fluxo de Caixa, Notas Fiscais Recebidas e Emitidas, assim como 

o auxílio do contador referente a obra de reforma de um edifício.  
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Serão levantados e analisados os custos referentes aos encargos e tributos dos materiais, 

equipamentos, funcionários e lucro da empresa na obra. Também serão simuladas as taxas caso 

a construtora em questão estivesse enquadrada no Lucro Presumido e no Lucro Real.  

Referente às Notas Fiscais dos materiais e equipamentos para ter-se o valor correto dos 

tributos, fez-se necessário a consulta no corpo da Nota, e as que não continham os dados entrou-

se em contato com o fornecedor para correta averiguação da alíquota empregada. 

2.6.1 ESTUDO DE CASO 

A obra em questão é referente a reforma completa de um prédio de três andares, com nove 

apartamentos, três por andar. Com uma área de 698,68 m² de construção.  Localizado nas proximidades 

da Universidade Estadual de Maringá (UEM). A obra teve duração de seis meses (01/outubro/2017 a 

30/abril de 2018), com custo total de R$224.871,84.  

O contrato realizado entre o proprietário do prédio e a construtora se assemelha a um 

contrato por administração, porém o valor referente ao lucro da empresa fixou-se em 

R$25.000,00 parcelados em cinco vezes. Neste contrato ficou acertado que: 

 As Notas Fiscais referentes aos materiais e equipamentos utilizados na obra seriam 

lançados no CNPJ da construtora;  

 Os funcionários atuantes na obra seriam contratados com carteira assinada pela 

construtora; 

 O proprietário do prédio se responsabilizaria pelo pagamento dos boletos das Notas 

Recebidas;  

 O proprietário do prédio se responsabilizaria pelos salários e encargos dos 

funcionários. Conforme valores detalhados abaixo:  

 Mestre de Obras: Custo Mensal (Salário R$3.705,02 + Vale Alimentação 

R$476,00 + Contribuição Previdenciária R$111,15 + 8% FGTS 296,40) = 

R$4.588,57. Rescisão (Férias + 13º Salário + Multa 50%FGTS) = R$1.066,04; 

 Pedreiro: Custo Mensal (Salário R$1.894,86 + Vale Alimentação R$476,00 + 

Contribuição Previdenciária R$56,85 + 8% FGTS 151,59) = R$2.522,44. 

Rescisão (Férias + 13º Salário + Multa 50%FGTS) = R$545,20; 

 Servente: Custo Mensal (Salário R$1.183,60 + Vale Alimentação R$476,00 + 

Contribuição Previdenciária R$35,51 + 8% FGTS 94,69) = R$1.754,29. 

Rescisão (Férias + 13º Salário + Multa 50%FGTS) = R$340,55. 
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 A construtora emitiria a nota fiscal do serviço no valor da somatória de seus 

honorários e dos salários dos funcionários, com os devidos encargos calculados. O 

proprietário do imóvel arcaria com os 9% (referente à alíquota da construtora) do 

valor correspondente as despesas com salários dos funcionários. 

2.6.2 LEVANTAMENTO DOS DADOS 

 

Ao longo da obra foram recebidas 76 notas fiscais no CNPJ da construtora, emitidas 5 

notas fiscais ao cliente proprietário do prédio, e foram contratados seis funcionários com 

carteira assinada: 1 mestre de obra, 2 pedreiros e 3 serventes.   

As notas fiscais dos materiais e equipamentos recebidas em nome da construtora, teve 

o valor total de R$114.763,91, deste valor computou-se 17,02% referentes a impostos dos 

produtos e equipamentos, dentre eles PIS, COFINS, CSSL e ICMS, o que totalizou o valor de 

R$19.528,84.  

Em relação aos funcionários o custo total referente aos salários dos seis funcionários ao 

longo dos seis meses de obra foi de R$85.107,93 dos quais R$71.606,14 efetivamente dos 

salários, ou seja, passados em dinheiro em espécie. O restante, R$13.501,79 destinou-se aos 

encargos de salários que envolvem FGTS e INSS, já inclusos os valores das multas de rescisões. 

Para a construtora, o valor pago fixo de R$25.000,00 gerou R$2.250,00 de imposto, o 

lucro efetivo foi de R$22.750,00 dos quais foram parcelados ao longo da obra.  

Porém nota-se que os valores das notas fiscais emitidas ao proprietário do prédio 

englobam também as despesas dos funcionários, assim como mostrado abaixo: 

 

     Quadro 5: Relação de Notas Fiscais da Obra com real tributação aplicada 

NF HONORÁRIOS FUNCIONÁRIOS DAS (ref. Func.) VALOR NF DAS 

000.000.005 R$5.000,00 R$14.120,89 R$ 1.270,88 R$19.120,89 R$ 1.720,88 

000.000.006 R$5.000,00 R$17.240,67 R$ 1.551,66 R$22.240,67 R$ 2.001,66 

000.000.011 R$5.000,00 R$19.892,73 R$ 1.790,35 R$24.892,73 R$ 2.240,35 

000.000.012 R$5.000,00 R$16.955,48 R$ 1.525,99 R$21.955,48 R$ 1.975,99 

000.000.013 R$5.000,00 R$16.898,14 R$ 1.520,83 R$21.898,14 R$ 1.970,83 

TOTAL R$25.000,00 R$85.107,91  R$110.107,91 R$9.909,71 
    Fonte: Autor 

 

Embora o proprietário do prédio efetuasse o pagamento referente a alíquota da empresa 

sobre o valor dos funcionários, deixou um problema contábil a construtora, o qual se 

classificaria, assim como mencionado por Melo (1979, p. 497), em Evasão Fiscal. No caso de 
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restrição na malha fina da receita o proprietário da referida construtora necessitária dar 

explicações para o ocorrido nesta obra.  

Assim como pode-se notar foram emitidas diversas notas no nome da construtora 

referente a compra de materiais e produtos, o que totalizou no valor de R$114.763,91 que não 

foram lançadas nas notas emitidas. O fisco interpreta como se a construtora tivesse 

desembolsado os R$85.107,91 (funcionários) mais R$114.763,91 (materiais) que totalizam 

R$199.871,82; e recebido apenas R$94.387,79. No caso de restrição junto ao fisco deverá 

explicar a procedência dos R$105.484,03 de diferença. 

A forma correta para a construtora não ter problemas com o fisco, porém, eleva-se os 

valores de tributação seria desta forma: 

 

       Quadro 6: Relação de Notas Fiscais simuladas com tributação certa Simples Nacional 

NÚMERO NF HONORÁRIOS FUNCIONÁRIOS MATERIAIS VALOR NF DAS 

000.000.005 R$5.000,00 R$14.120,89 R$7.717,47 R$26.838,36 R$ 2.415,45 

000.000.006 R$5.000,00 R$17.240,67 R$66.122,00 R$88.362,67 R$ 7.952,64 

000.000.011 R$5.000,00 R$19.892,73 R$7.565,25 R$32.457,98 R$ 2.921,22 

000.000.012 R$5.000,00 R$16.955,48 R$14.873,14 R$36.828,62 R$ 3.314,58 

000.000.013 R$5.000,00 R$16.898,14 R$18.486,03 R$40.384,17 R$ 3.634,58 

TOTAL R$25.000,00 R$85.107,91 R$114.763,89 R$224.871,80 R$20.238,46 
      Fonte: Autor 

  

Com este valor mais próximo do real, chega-se a R$20.238,46 de total de encargos 

recolhidos no sistema do Simples Nacional. Uma das alternativas encontradas para uma 

possível Elisão Fiscal, nesta situação, seria a do proprietário do imóvel se responsabilizar pelas 

Notas Fiscais dos materiais usados em sua obra, já que serão para o usufruto dele. Alivia a carga 

tributária para a construtora em questão. Porém é necessário planejamento e estudo fiscal para 

elaborar outras possíveis reduções nesta carga tributária levantada. 

 

2.7 SIMULAÇÃO DE LUCRO PRESUMIDO 

 

 Através dos dados e percentuais levantados na revisão bibliográfica deste artigo, 

realizou-se a simulação das taxas que deveriam ser efetuadas no caso de a construtora estar no 

sistema de Lucro Presumido, os tributos recolhidos nos valores das Notas Fiscais seria os 

seguintes: 
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Quadro 7: Relação de Notas Fiscais simuladas com tributação Lucro Presumido 

VALOR NF 
CSLL IRPJ PIS COFINS ISS TOTAL 

2,88% 4,80% 0,65% 3% 3,00% 14,33% 

R$26.838,36 R$772,94 R$1.288,24 R$174,45 R$805,15 R$805,15 R$3.845,93 

R$88.362,67 R$2.544,84 R$4.241,41 R$574,36 R$2.650,88 R$2.650,88 R$12.662,37 

R$32.457,98 R$934,79 R$1.557,98 R$210,98 R$973,74 R$973,74 R$4.651,23 

R$36.828,62 R$1.060,66 R$1.767,77 R$239,39 R$1.104,86 R$1.104,86 R$5.277,54 

R$40.384,17 R$1.163,06 R$1.938,44 R$262,50 R$1.211,53 R$1.211,53 R$5.787,06 

TOTAL GERAL OBRA   R$32.224,12 
 Fonte: Autor 

 

O total de encargos caso enquadrasse no Lucro Presumido para esta obra seria de 

R$32.224,12.  

 

2.8 SIMULAÇÃO DE LUCRO REAL 

 

Caso a construtora estivesse no sistema de Lucro Real, os tributos recolhidos nos valores 

das Notas Fiscais sem alteração alguma das despesas gastas com os materiais e equipamentos: 

 
Quadro 8: Relação de Notas Fiscais simuladas com tributação Lucro Real 

VALOR NF 
CSLL IRPJ PIS COFINS ISS TOTAL 

 1,80% 6,00%  1,65% 7,60% 3,00% %20,05% 

R$26.838,36 R$483,09 R$1.610,30 R$174,45 R$805,15 R$805,15 R$3.878,14 

R$88.362,67 R$1.590,53 R$5.301,76 R$1.457,98 R$6.715,56 R$2.650,88 R$17.716,72 

R$32.457,98 R$584,24 R$1.947,48 R$535,56 R$2.466,81 R$973,74 R$6.507,82 

R$36.828,62 R$662,92 R$2.209,72 R$607,67 R$2.798,98 R$1.104,86 R$7.384,14 

R$40.384,17 R$726,92 R$2.423,05 R$666,34 R$3.069,20 R$1.211,53 R$8.097,03 

TOTAL GERAL OBRA   R$43.583,85 
Fonte: Autor 

 

O total de encargos caso fosse enquadrado no Lucro Real para esta obra seria de 

R$43.583,85.  

Tanto a simulação feita para o Lucro Presumido quanto para o Lucro Real fez-se com 

dados que o SEBRAE (2018) disponibiliza em seu site, e contou-se também com o auxílio do 

contador da construtora. No Lucro Real teve-se que simular uma Receita Bruta compatível a 

essa especialidade de empresa, para chegar nos valores dos tributos. 

Os encargos e salários dos funcionários contratados para a obra não teriam alterações 

devido a mudança de categoria da empresa. Ocorreria apenas uma leve alteração para o Simples 

Nacional a partir da terceira faixa do Anexo IV já mostrado neste artigo.  
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3 CONCLUSÃO 

 

Assim como levantou-se no desenvolvimento deste artigo é de suma importância o 

estudo e o planejamento tributário da empresa, os proprietários não devem ter na contabilidade 

um mal necessário, terceirizando por completo está função. O empresário, principalmente do 

ramo da construção deve atentar-se para não acontecer como o referido estudo. 

É preciso total atenção na parte tributária e contábil, é este ponto que decidirá a 

prosperidade do negócio, é necessário uma alfabetização contábil para a maioria dos 

empresários, não apenas do ramo da construção civil. Além de evitar riscos de futuros 

problemas, melhorar a parte da lucratividade. É através da contabilidade que analisará de forma 

detalhada os ganhos ou perdas do negócio.   

O estudo em questão mostra os encargos corrigidos e pagos pelo Simples Nacional de 

R$20.238,46. Com a mesma obra, as mesmas despesas, porém caso fosse enquadrado no Lucro 

Presumido o aumento seria de aproximadamente 60%, com encargos de R$32.224,12. Com os 

mesmos dados, porém no Lucro Real, os encargos mais que dobrariam, com o valor de 

R$43.583,85.  

Contrario o que Andrade (2016, p. 14) traz em seu estudo, que o Lucro Presumido é a 

melhor opção para as construtoras. A explicação para isto se deve ao pouco tempo de existência 

da construtora em questão. Com o passar dos anos, a Renda Bruta tende a aumentar, 

consecutivamente as alíquotas do Simples Nacional sobem também, deixando-a inviável neste 

formato.  

Chega à conclusão de que para o início das construtoras o melhor é sempre o Simples 

Nacional pela baixa alíquota proporcionada nesta categoria. É de fundamental importância, 

assim como traz Amorim (2007), executar frequentemente simulações, para evitar o pagamento 

excessivo de imposto.  

O brasileiro possui uma das maiores cargas tributárias do mundo, deve atentar-se para 

pagamentos desnecessários, sempre em busca da Elisão Fiscal, através de um bom 

planejamento financeiro e tributário.  
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