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APRESENTAÇÃO 

Temos a satisfação de apresentar, em um novo volume, o quarto da 
Série Biblioteca do CRCPR, as monografi as contempladas da primeira edição do 
Prêmio Prof. Orivaldo João Busarello. 

Publicamos, na seqüência, o “Estudo sobre o Impacto da Tributação 
Federal e Estadual, na Pequena Empresa Comercial do Ramo de Material de 
Construção, no Estado do Paraná”, da contadora Evanilde Drehmer Carmina-
ti; “Modelos de Avaliação de Empresas”, do professor Aderbal Nicolas Müller; 
“Contabilidade Eclesiástica”, do acadêmico Reginaldo Alves Sampaio. 

Como se pode notar, os trabalhos concorreram ao concurso, em três 
categorias: Profi ssional, Professor e Estudante, tendo sido selecionados pelo 
grau de contribuição que trazem à profi ssão contábil.

O nome – Prêmio Prof. Orivaldo João Busarello – é uma homenagem 
do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e Academia Paranaense de 
Ciências Contábeis ao emérito contador, que foi professor, coordenador do curso 
de Ciências Contábeis da PUC/PR e conselheiro do CRCPR.

O objetivo do concurso, que será realizado a cada dois anos, é incenti-
var e valorizar a pesquisa no campo da contabilidade. É idêntica a fi nalidade da 
Série Biblioteca do CRCPR.

A exemplo do professor Busarello, acreditamos que a disseminação do 
conhecimento é a única via de promover o avanço da contabilidade como ciência 
fundamental à gestão das organizações da administração privada e pública. Para 
que possa fazer o intercâmbio perfeito entre a teoria e a prática, o conhecimento 
produzido nas escolas e nos escritórios necessita de canais de divulgação.

A atividade contábil vive um momento efervescente, no País, com au-
mento dos cursos de graduação e pós-graduação, modernização e implantação 
de padrões de qualidade nos escritórios. O CRCPR participa ativamente desse 
processo, com vivo interesse de contribuir para o crescimento dos estudantes, 
professores e profi ssionais de contabilidade e da sociedade brasileira em geral.

Maurício Fernando Cunha Smijtink
Presidente do CRCPR
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INTRODUÇÃO

O planejamento tributário é de vital importância para qualquer empresa, 
e muito mais ainda para a pequena empresa comercial quando seu ramo de 
atividade for altamente concorrido, como é o caso do comércio de material de 
construção. A economia razoavelmente estável propicia ao consumidor uma 
noção exata de preço, permitindo-lhe identifi car quem lhe oferece a melhor opção 
para o seu consumo.

No Capítulo I deste trabalho o problema é reconhecido, são formuladas 
as hipóteses e a metodologia utilizada na realização da pesquisa é detalhada. O 
Capítulo II identifi ca as contribuições federais, os impostos federais e estaduais,   
a legislação em vigor, bem como os sistemas de tributação disponíveis para a 
pequena empresa comercial escolher aquele que for melhor para a sua estrutura 
e, no Capítulo III descreve-se  o estudo de caso minuciosamente, a fi m de 
conhecer a melhor opção tributária.

Portanto, a pesquisa realizada e o estudo de caso procuraram identifi car 
e auxiliar no planejamento tributário da empresa, objeto da análise e das demais 
empresas comerciais de pequeno porte, a melhor opção para o pagamento de 
impostos estaduais e federais e as contribuições federais, permitindo também que 
outros profi ssionais e futuros profi ssionais utilizem o seu resultado, aplicando-o 
nas entidades sob sua responsabilidade.
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APRESENTAÇÃO DA PESQUISA

1.1 Tema 

O presente estudo aborda como tema de pesquisa o impacto da 
tributação federal e estadual na pequena empresa comercial do ramo de material 
de construção no Estado do Paraná.

1.2 Justifi cativa 

Esta pesquisa pretende auxiliar no planejamento tributário das 
microempresas e empresas de pequeno porte ao identifi car as modalidades 
de tributação federal e estadual disponíveis. Conforme Fabretti (2000, p 29) 
“O método da Contabilidade Tributária consiste basicamente em: adequado 
planejamento tributário (que exige conhecimento da legislação tributária); 
relatórios contábeis efi cazes que demonstrem a exata situação das contas do 
patrimonio e do resultado (que exige conhecimento de contabilidade)”.

O conhecimento detalhado da legislação fi scal e social permite ao 
profi ssional contábil estabelecer as diferenças das formas tributárias disponíveis, 
a fi m de auxiliar a empresa sob sua responsabilidade na escolha daquela que trará 
maiores benefícios econômicos e fi nanceiros. A demonstração das diferenças, 
vantagens e desvantagens de cada modalidade federal e estadual permitirá uma 
correta escolha por parte do contador e do empresário, diminuindo os tributos e, 
portanto, seus custos e despesas.

1.3 O Problema 

A carga tributária, no Brasil, é  considerada elevada, difi cultando a 
competitividade àqueles que não efetuarem um correto planejamento de seus 
tributos. São oferecidas ao contribuinte várias modalidades de opções de 
tributação pelo governo federal (Lucro Real, Presumido, Arbitrado ou SIMPLES) 
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e na área estadual o SIMPLES estadual e o regime normal. A pesquisa realizada 
poderá infl uir na escolha da tributação da EPP comercial, diminuindo a sua carga 
tributária e tornando-a produtiva e competitiva.  A investigação procurou respostas 
para as seguintes questões:
- qual o sistema de tributação federal que propiciará a maior economia de 

impostos para a pequena empresa comercial? 
- na área estadual, qual o regime que acarretará maiores benefícios para a 

pequena empresa comercial: o SIMPLES ou o Regime Normal?

1.4  Pressupostos Hipotéticos 

Pressupõe-se que:
- a EPP poderá optar pelo Lucro Real, Presumido, Arbitrado ou SIMPLES;
- a EPP poderá  optar pelo Regime Normal ou SIMPLES na área estadual;
- a lucratividade  é fator predominante na escolha do sistema de tributação;
- o faturamento bruto poderá infl uenciar na escolha do sistema tributário 

federal.

1.5  Objetivos da Pesquisa 

São objetivos da pesquisa:
- estudar a legislação tributária federal e estadual;
- estudar a legislação previdenciária;
- evidenciar os sistemas tributários disponíveis;
- analisar e comparar as diversas opções de tributação;
- analisar os resultados obtidos no estudo de caso para identifi car a opção 

mais vantajosa para a EPP comercial.

1.6  Metodologia da Pesquisa 

1.6.1  Tipo de Pesquisa

A pesquisa, objetivo deste trabalho, visou contribuir para que os 
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profi ssionais e os futuros profi ssionais da contabilidade tenham conhecimento 
das diversas formas de tributação possíveis para a pequena empresa comercial, 
mais precisamente do ramo de material de construção. Quanto aos meios de 
obtenção de dados, a pesquisa foi bibliográfi ca, sustentada em estudo de caso,  
e quanto à extensão, foi exploratória.

1.6.2 Universo Teórico de Abrangência

O universo teórico situa-se na Contabilidade e na legislação tributária, 
principalmente no  estudo do regulamento do imposto de renda, do regulamento 
do ICMS  e da legislação social.

1.6.3  Unidade do Estudo de Caso

 Após a realização da pesquisa, foi feito um estudo de caso em uma 
empresa do ramo de material de construção, verifi cando as diferenças que 
possam existir nos diversos sistemas de tributação federal e estadual. 

1.6.4  Análise e Interpretação de Dados

Os dados relativos à pesquisa bibliográfi ca e do estudo de caso 
foram estruturados em forma de texto, divididos em capítulos e sub-capítulos, 
descrevendo os aspectos principais da legislação e os efeitos desta em um caso 
real, demonstrados em quadros,  com o respectivo comentário comparativo.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Considerações Iniciais 

 O estudo faz uma refl exão sobre a tributação brasileira, principalmente 
sobre o Imposto de Renda, a Contribuição Social, o PIS, a COFINS, o INSS, e 
o ICMS, proporcionando ainda aos usuários uma visão do Decreto n° 3.000 de 
26/03/1999, o qual proporciona às empresas opções para pagamento do Imposto 
de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido através do Lucro Real, 
Lucro Presumido, Simples e Arbitrado. Este último não fi gura nesta pesquisa, 
pois pretende-se estudar apenas aqueles que se enquadrem na possível escolha 
da pequena empresa comercial. O arbitramento do lucro por iniciativa do fi sco 
ocorre por falta de contabilização das operações bancárias referentes a depósitos 
e emissões de cheques, quando a pessoa jurídica não mantiver a escrituração na 
forma das leis comerciais e fi scais, fazendo a escrituração por partidas mensais, 
se houver extravio ou destruição de livros e documentos.

2.2 Impostos e Contribuições da Empresa Comercial 

2.2.1 Imposto de Renda

 Retrocedendo um pouco na história verifi camos que na votação da 
nossa primeira Lei Orçamentária pela Câmara dos Deputados, em 1830,  fi gurava 
um imposto que incidia de 1,5% a 4% sobre o valor locativo de toda a habitação 
ocupada pelo proprietário ou locada a terceiros. Ainda sob a rubrica de Imposto 
de Renda havia a tributação por um valor fi xo de até 2 contos de réis para cada 
pessoa, nacional ou estrangeira, que exercesse no Império qualquer indústria, 
profi ssão, arte ou ofício.
 A Lei Orçamentária n° 4.625 de 30 de dezembro de 1922, em seu artigo 
31 determina: “Fica instituído o Imposto de Renda, que será devido anualmente, 
por toda a pessoa física ou jurídica, residente no território do Pais, e incidirá, em 
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cada caso, sobre o conjunto líquido de rendimentos de qualquer natureza.”
 Atualmente o Imposto de Renda é regido pelo Decreto n° 3.000 de 26 
de março de 1999  e sua alíquota para a pessoa jurídica é de 15% sobre a base 
de cálculo, que pode ser o lucro real, presumido ou arbitrado. A parcela da base 
de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 fi ca sujeita à 
incidência de adicional de 10%. 

2.2.2 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas foi 
instituída pela lei n° 7.689 de 15 de dezembro de 1988. O art.195 da Constituição 
Federal determina que a seguridade social seja fi nanciada também pela 
contribuição sobre o lucro das pessoas jurídicas. Estão obrigados a recolher a 
CSLL todas as pessoas jurídicas domiciliadas no País e aquelas que lhe são 
equiparadas pela legislação tributária, com exceção das entidades isentas.

Nas empresas tributadas pelo Lucro Real, quando a  apuração é  
trimestral, a CSLL é calculada sobre a base positiva determinada a partir de 
balanço levantado a cada trimestre do ano-calendário, e os recolhimentos são 
considerados defi nitivos, enquanto que no regime de estimativa ela é calculada 
com base na receita bruta e acréscimos apurados a cada mês, devendo 
ser levantado um balanço anual em 31 de dezembro para apurar os valores 
efetivamente devidos no ano-calendário. 

A base de cálculo da CSLL no regime de estimativa é determinada pela 
aplicação do percentual de 12% sobre a receita bruta. A alíquota da CSLL é de 
9% sobre a base de cálculo.

2.2.3 Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS

 A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS 
foi instituída pela Lei Complementar n° 70/91  que determina:

Art. 1°   Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de Integração Social 

– PIS e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidos Público – PASEP, fi ca 
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instituída a contribuição social para o fi nanciamento da seguridade social, nos termos do 

inciso I do  art. 195 da Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas, inclusive as 

a elas equiparadas pela Legislação do Imposto de Renda, destinadas exclusivamente às 

despesas com atividades-fi ns das áreas de saúde, previdência e assistência social.

 A sua alíquota era de 2% e incidia sobre o faturamento, como são 
consideradas a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços. A Lei 9.718 
de 27 de novembro de 1998 alterou a alíquota da COFINS para 3% sobre o 
faturamento das pessoas jurídicas, sendo o faturamento entendido como a 
receita bruta, excluídas as vendas canceladas, os descontos incondicionais, o 
IPI,  e o ICMS quando cobrado pelo vendedor dos bens ou serviços na condição 
de substituto tributário (art.3°, inciso 1°).

2.2.4 Programa de Integração de Social – PIS

 O PIS foi criado pela Lei Complementar n° 7 de 7 de novembro de 1970, 
e foi recepcionado pela Constituição Federal em seu art. 239. A sua alíquota 
era inicialmente de 0,75% sobre o faturamento, e o recolhimento semestral. As 
alíquotas são: 0,65% sobre o faturamento e 1,00% sobre a folha de pagamento.  
A  Lei 10.637 de 30 de dezembro de 2002 que alterou o art 13 e o inciso I do 
artigo 14 da Lei 9.718 de 27 de novembro de 1998 entrou em vigor a partir de 
01 de dezembro de 2002 e dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da 
contribuição do PIS/PASEP. O Decreto nº  4.524 de 17 de dezembro de 2002 
regulamentou a contribuição para o PIS/PASEP devida pelas pessoas jurídicas 
em geral:
 

Art. 1º - A contribuição para o PIS/PASEP tem como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa 

jurídica, independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil.

 A contribuição para o PIS/PASEP não incide sobre: a exportação 
de mercadorias para o  exterior; prestação de serviços para pessoa física ou 
jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em moeda conversível; vendas 
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a empresa comercial exportadora com o fi m específi co de exportação.

Art. 2º - Para  determinação  do   valor  da   contribuição   para   o    PIS/PASEP aplicar-se-

á,  sobre base de cálculo apurada conforme o disposto no artigo 1º, a alíquota de 1,65% 

(um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).

 Do valor apurado,  a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados 
mediante a alíquota de 1,65%  em relação a: bens adquiridos para revenda; bens 
e serviços utilizados como insumo  na fabricação de produtos ou à prestação 
de serviços; combustíveis e lubrifi cantes; aluguéis de prédios, máquinas e 
equipamentos, utilizados nas atividades da empresa; despesas fi nanceiras, 
exceto de optantes pelo SIMPLES; máquinas e equipamentos adquiridos para 
utilização na fabricação de produtos destinados à venda; bens recebidos em 
devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês 
anterior, entre outros.
 Permanecem sujeitas às normas da contribuição para o PIS/PASEP, 
vigentes anteriormente a esta lei: as pessoas jurídicas tributadas pelo Imposto de 
Renda com base no lucro presumido ou arbitrado; as pessoas jurídicas optantes 
do SIMPLES; as pessoas jurídicas imunes a impostos; os órgãos, as autarquias e 
fundações públicas federais, estaduais e municipais e as fundações cuja criação 
tenha sido autorizada por lei.

2.2.5 Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS

 Em 1943 o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio elaborou o 
primeiro projeto de Consolidação das Leis da Previdência Social, assim como 
a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452 de 
1º de abril de 1943.  A Resolução nº 1.500 de 27 de dezembro de 1963, do 
Departamento Nacional de Previdência Social, aprovou o Regimento Único dos 
Institutos de Aposentadorias e Pensões. O Decreto Lei nº 72 de 21 de novembro 
de 1966, reuniu todos os  institutos de aposentadorias e pensões no Instituto 
Nacional de Previdência Social – INPS; a Lei nº 5.316, de 14 de setembro de 
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1967, integrou o seguro de acidentes do trabalho na Previdência Social.
 O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS foi criado  mediante a fusão 
do IAPAS com o INPS  em 1990. A medida Provisória 1.526 de 5 de novembro de 
1996 dispôs sobre o regime tributário das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples. Em 06 de maio 
de 1999,  a Lei nº 3.048 aprovou o Regulamento da Previdência Social, em vigor 
atualmente.
 O art. 143 da Instrução Normativa 20 de 18 de maio de 2.000 resolve: “A 
contribuição a cargo da empresa sobre o total das remunerações pagas,  devidas 
ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregado e 
trabalhador avulso, além das contribuições previstas do RPS, é de 20% (vinte por 
cento).” O art. 144 da mesma Instrução  Normativa determina que: “A contribuição 
a cargo da empresa sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no 
decorrer do mês ao segurado contribuinte individual é de 20% (vinte por cento).”
 Os percentuais das contribuições para terceiros, totalizando 5,8%, 
arrecadados pelo INSS de acordo com o código 515 do FPAS sobre a folha 
de pagamento, são os seguintes: 2,5% para o Salário Educação; 0,2% para o 
INCRA; 1,0% para o SENAC; 1,5% para o SESC; 0,6% para o SEBRAE.
 Os Riscos Ambientais do Trabalho – RAT variam de acordo com o risco 
que a atividade oferece: risco leve 1%; risco médio 2% e risco grave 3% sobre a 
remuneração recebida a título de salário, horas extras, adicionais, etc.

2.2.6 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

 O ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços foi 
criado pela Emenda nº 18, de 01 de dezembro de 1965, inspirada na Constituição 
Federal de 1946 e recepcionado pela Lei nº  8933 de 26 de janeiro de 1989, 
aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado do Paraná (Artigo 1º ).
 O Regulamento do ICMS, atualizado pelo Decreto nº 5.141 de 12 de 
dezembro de 2001, consolidado pelos Decretos 5.189 e 5.250 de 7 e 22.11.2002 
determina a incidência do imposto sobre: operações relativas à circulação de 
mercadorias, alimentação e bebidas; transporte interestadual e intermunicipal; 
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serviços de comunicação; entrada de mercadoria importada do exterior, por 
pessoa física ou jurídica; serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha 
iniciado no exterior; entrada no território paranaense de petróleo, lubrifi cantes e 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, de energia elétrica quando não 
destinados à industrialização ou comercialização pelo destinatário adquirente 
aqui localizado, decorrente de operações interestaduais, cabendo o imposto a 
este Estado.

2.3 Sistemas  de Tributação da Pessoa Jurídica 

2.3.1 Sistemas de Tributação Federal 

 As pessoas  jurídicas podem  optar pelo Lucro Real, Lucro Presumido, 
Lucro Arbitrado ou SIMPLES para pagamento dos seus impostos federais, 
observando algumas vedações e restrições.

2.3.1.1 Lucro Real

 Lucro Real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, 
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária 
(art. 6°, Decreto-Lei n° 1598 de 26 de dezembro de 1977). O art. 7° da mesma 
lei determina que “o lucro real será determinado com base na escrituração que 
o contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fi scais”. 
Para  que a empresa possa optar pelo Lucro Real deve observar as normas das 
legislações fi scais e comerciais, mantendo sua escrituração contábil em perfeita 
ordem e dentro dos princípios contábeis.
 A apuração do Lucro Real pode ser:
 Trimestralmente, com pagamento trimestral do IRPJ e da CSLL. No 
Lucro Real Trimestral, os prejuízos de trimestres anteriores só poderão ser 
compensados até o limite de 30% do lucro do trimestre atual, podendo fi car sujeito 
ao pagamento do IR e da CSLL em determinado trimestre. Mesmo havendo 
prejuízos a compensar em trimestres anteriores, o balanço deverá ser encerrado 
e os recolhimentos do IRPJ e da CSLL são considerados defi nitivos.
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 Anualmente, com pagamentos mensais do IRPJ e da CSLL calculados por 
estimativa mensal, os balancetes intermediários serão levantados mensalmente 
a fi m de suspender  ou reduzir o pagamento mensal do imposto calculado com 
base na receita bruta e acréscimos. Os percentuais aplicáveis sobre a receita 
bruta variam de acordo com a atividade da pessoa jurídica e constam do art. 15 
da Lei n° 9.249/96. No comércio o percentual de estimativa é de 8%.
 O cálculo do Imposto de Renda é feito à alíquota de 15% sobre a base 
de cálculo. Para o lucro que exceder o limite de R$ 20.000,00 mensais, ou R$ 
240.000,00 anuais, calcula-se um adicional de 10%.
 São excluídos do Lucro Líquido: Resultados não tributáveis de 
sociedades cooperativas; lucros e dividendos de investimentos avaliados pelo 
custo de aquisição; ganho na avaliação de investimentos pela equivalência 
patrimonial; ganho de capital nas vendas a prazo de bens (reconhece-se apenas  
a parcela do preço recebido em cada período de apuração); depreciação 
acelerada incentivada; outras exclusões e exclusões não realizadas em exercícios 
anteriores.

2.3.1.2 Lucro Presumido

Segundo Fabretti ( 2000, pg.217): “O Lucro Presumido é uma alternativa 
para as pequenas empresas, até o limite da receita bruta total estabelecido em 
lei. Estas, em vez da apuração pelo lucro real, ou seja, de escrituração contábil, 
podem presumir esse lucro.”

O Lucro Presumido foi criado pela Lei 6.468 de 14 de novembro de 
1977 para simplifi car a tributação das pessoas jurídicas de pequeno porte, e em 
seu parágrafo único do art. 1° determinava: “A forma de tributação de que trata 
esta lei ressalvado o estabelecido no seu art. 10, aplica-se exclusivamente a 
pessoas jurídicas que se dediquem a atividades comerciais e industriais, e cujo 
capital registrado não exceda a Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros)”.

O Lucro Presumido sofreu muitas alterações desde a sua criação e, 
atualmente, é regido pelo Decreto n° 3.000 de 26/03/1999. A opção pelo Lucro 
Presumido é exercida com o  pagamento da primeira ou única quota do imposto 
devido correspondente ao primeiro trimestre do ano-calendário  e é defi nitiva 
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para todo o ano.
Algumas empresas são impedidas de  optar pelo Lucro Presumido, 

dentre as quais citaremos algumas: aquelas cuja receita total no ano-calendário 
anterior tenha sido superior ao limite de R$ 24.000.000,00 ou de R$ 2.000.000,00 
multiplicado pelo número de meses do período, quando inferior a doze meses; 
outras cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 
sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização de previdência privada 
aberta; factoring; que exerceram atividades de compra e venda, loteamento, 
incorporação e construção de imóveis, enquanto não concluídas as operações 
imobiliárias para as quais haja registro de custo orçado, entre outras.

As empresas tributadas pelo Lucro Presumido são obrigadas a apurar 
as bases de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL)  no encerramento de cada trimestre do ano-calendário. 
O percentual de presunção do lucro para o comércio é de 8%. O Imposto de 
Renda é calculado à alíquota de 15%  sobre o total da base de cálculo. Para a 
parcela do Lucro Presumido que exceder o limite de R$ 60.000,00 no trimestre, 
aplicar-se-á a alíquota adicional de 10%. No caso do trimestre incompleto o limite 
corresponderá ao resultado da multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de 
meses do período de apuração.

2.3.1.3 Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES

 A Lei nº 9.317 de 05 de dezembro de 1996, em seu art. 1º, institui o 
tratamento diferenciado e simplifi cado para as Microempresas e as Empresas de 
Pequeno Porte, com relação a impostos e contribuições.
 Considera-se Microempresa a pessoa jurídica cuja receita bruta, no 
ano-calendário, for igual ou inferior a R$ 120.000,00 e Empresa de Pequeno 
Porte aquela cuja receita bruta for superior a R$ 120.000,00 e inferior a R$ 
1.200.000,00 (Lei 9732 de 11/12/1998).
 Na inscrição do SIMPLES os seguintes impostos são unifi cados para 
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pagamento: Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ; Contribuição para 
os  Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidos 
Público - PIS/PASEP; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI; Contribuições para a Seguridade Social, 
a cargo da pessoa jurídica (parte empresa do INSS, contribuição para terceiros, 
seguro de acidente de trabalho).
 Algumas empresas estão vedadas à opção pelo SIMPLES, dentre 
as quais:  na condição de Microempresa, se a receita bruta for superior a R$ 
120.000,00 anuais; na condição de Empresa de Pequeno Porte, se a receita bruta 
for superior a  R$ 1.200.000,00; constituída sob a forma de sociedade por ações; 
banco   comercial, de investimento, desenvolvimento, caixa econômica, sociedade 
de crédito, fi nanciamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, 
sociedade corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de 
títulos e valores mobiliários, empresa de arrendamento mercantil, cooperativa 
de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de 
previdência privada aberta; quando o titular ou sócio participe com mais de 10% 
do capital de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite  
de R$ 1.200.000,00; quando houver participação de pessoa jurídica no capital, 
entre  outras.

TABELA 01 – ALÍQUOTAS DO SIMPLES PARA A MICROEMPRESA COMERCIAL

FONTE: ART 5º DA LEI 9.317 DE 05/12/1996

Receita Bruta Alíquota

Até R$ 60.000,00 3,00%

De R$ 60.000,01 a R$  90.000,00 4,00%

De R$ 90.000,01 a R$ 120.000,00 5,00%
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TABELA 02 – ALÍQUOTAS DO SIMPLES PARA EPP COMERCIAL

FONTE: ART. 5º DA LEI 9.317 DE 05/12/1966 E ALTERADO PELA  LEI Nº 9.732 DE 11/12/1998

2.3.2 Sistemas de Tributação Estadual 

2.3.2.1 Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte

A Lei Complementar nº 58 de 16 de julho de 1991 autorizou o poder 
executivo estadual a instituir o regime fi scal das microempresas, regulamentada 
pelo Decreto nº 613 de 24 de julho de 1991.

Com a instituição do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, 
através da Lei Federal nº 9317 de 05 de dezembro de 1996,  o Estado do Paraná 
aderiu ao regime conforme a Lei nº 11.651 de 27 de dezembro de 1996:

Art 1º: “ Fica autorizado o poder Executivo a aderir, mediante convênio, ao Sistema 

Receita Bruta Alíquota

Até R$    240.000,00 5,4%

De R$     240.000,01 a R$    360.000,00 5,8%

De R$     360.000,01 a R$    480.000,00 6,2%

De R$     480.000,01 a R$    600.000,00 6,6%

De R$     600.000,01 a R$    720.000,00 7,0%

De R$     720.000,01 a R$    840.000,00 7,4%

De R$     840.000,01 a R$    960.000,00 7,8%

De R$     960.000,01 a R$ 1.080.000,00 8,2%

De R$  1.080.000,01 a R$ 1.200.000,00 8,6%
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Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte – SIMPLES, instituído pela Lei Federal nº 9.317 de 05 de dezembro 

de 1996. 

O Decreto nº 2.736 de 5 de dezembro de 1996  considera: Microempresa 
faixa “A”:  receita bruta anual igual ou inferior a 1.781 Unidades Padrão Fiscal; 
microempresa  faixa “B”:  receita bruta superior  a 1.781 UPF/PR e igual ou inferior  
a 4.274 UPF/PR; microempresa faixa “C”: receita  bruta superior a  4.274 UPF/PR 
e igual ou inferior a 25.641 UPF/PR.

O art. 456 do Decreto nº 2.736 de 5 de dezembro de 1996   determina 
que o imposto devido mensalmente pelas microempresas é de: Faixa A : uma 
UPF/PR; Faixa B contribuinte exclusivo do ICMS: 1% sobre a receita bruta; Faixa 
B contribuinte do ICMS e do ISS: 0,5% sobre a receita bruta; Faixa C contribuinte 
exclusivo do ICMS: 2,5% sobre a receita bruta; Faixa C contribuinte do ICMS e 
do ISS: 2% sobre a receita bruta.

O Decreto nº 246 de 29 de janeiro e 2003 alterou o Capítulo XVI do Título 
II do Decreto nº 5.141 de 12 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

Art.405. As microempresas e as empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado, 

regendo-se pelos termos, limites  e condições deste capítulo.

Art.407. Para os fi ns dispostos neste capítulo, considera-se:

I-Microempresa, aquela que tiver receita bruta anual igual ou inferior a R$ 180.000,00 

(cento e oitenta mil reais), no ano de seu enquadramento, ou  no ano anterior, se estiver 

em atividade;

II- Empresa de Pequeno Porte – EPP, aquela que tiver receita bruta anual superior a R$ 

180.000,00 e igual ou inferior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), no 

ano de seu enquadramento ou no ano anterior, se estiver em atividade.

Não podem optar pelo Regime Fiscal das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte a empresa: constituída sob a forma de sociedade por ações 
ou em que o titular ou sócio seja pessoa jurídica; que realize operações relativas 
a armazenagem  e depósito de produtos de terceiros, produção e extração 
de produtos primários; que preste serviços de transporte interestadual ou 
intermunicipal; em que o titular ou sócio participe de outras sociedades comerciais 
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cujo faturamento, em sua totalidade, seja superior ao valor equivalente a R$ 
1.500.000,00 ( um milhão e quinhentos mil reais); eleito substituto tributário em 
relação  a operações subsequentes.

As microempresas e as empresas de pequeno porte fi cam sujeitas ao 
recolhimento mensal de ICMS de valor equivalente ao somatório do resultado da 
aplicação dos seguintes percentuais sobre a receita bruta mensal do conjunto de 
seus estabelecimentos: 2% (dois pontos percentuais) sobre a parcela de receita 
bruta que exceda R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e seja inferior a R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais); 3% (três pontos percentuais) sobre a parcela de receita 
bruta que exceda R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e seja igual ou inferior a R$ 
100.000,00 (cem mil reais); 4% (quatro  pontos percentuais) sobre a parcela de 
receita bruta que exceda a R$ 100.000.00 (cem mil reais).

2.3.2.2  Regime Normal de Tributação

As empresa tributadas pelo regime normal recolhem o ICMS de acordo 
com as seguintes alíquotas:
Operações Internas:
25%: álcool anídro para fi ns combustíveis; armas, munições, suas partes 
e acessórios; asas-delta, balões e dirigíveis; embarcações de esporte e de 
recreio; energia elétrica destinada à eletrifi cação rural; fumo e seus sucedâneos 
manufaturados; gasolina; peleteria e suas obras e peleteria artifi cial; perfumes  e 
cosméticos; prestação de serviços de comunicação;
12%: animais vivos; calcáreo e gesso; farinha de trigo; máquinas e aparelhos 
industriais; massas alimentícias;  óleo diesel; produtos avícolas e agrícolas em 
estado natural; refeições industriais; sêmens, embriões, ovos férteis, girinos 
e alevinos; serviços de transporte; tijolo, telha, tubo e manilha que, na sua 
fabricação, tenha sido utilizado argila ou barro como matéria-prima; tratores, 
microtratores, máquinas e implementos agropecuários e agrícolas (excetuadas 
as peças); veículos automotores novos;
18%: demais serviços, bens  e mercadorias, entrada de mercadorias ou bens 
importados do exterior.
Operações e prestações interestaduais: 



31

Capítulo 2

12%: saídas de bens, mercadorias ou serviços para contribuintes estabelecidos 
nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina 
e São Paulo;
7%:  para as saídas de mercadorias, bens ou serviços a contribuintes estabelecidos 
no Distrito Federal e nos demais Estados não relacionados no item anterior;
4%: nas prestações de serviço de transporte aéreo interestadual de passageiro, 
carga e mala postal.

2.3.2.3 Substituição Tributária

 Segundo o art. 432 do Decreto 5.141 de 12.12.2001 algumas mercadorias 
estão sujeitas à retenção e  ao recolhimento do ICMS na forma de substituição 
tributária em relação às operações subseqüentes, ou seja, o imposto é pago 
apenas na produção e na comercialização fi nal não há incidência. Há, porém, 
o direito ao crédito, se o produto for utilizado pelo estabelecimento adquirente 
na transformação ou fabricação de um novo produto.  No ramo de material de 
construção encontramos alguns produtos sujeitos à substituição tributária: 
cimento, tintas, vernizes, impermeabilizantes, aguarrás, corantes, etc.
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ESTUDO DE CASO

3.1 Lucro Presumido 

 A empresa estudada pode optar por este regime tributário, pois nem a 
receita bruta e nem a atividade o impedem. No comércio, a presunção do lucro é 
de 8% da receita operacional e  100% da receita não operacional. A opção pelo 
Lucro Presumido  dá-se com o pagamento da primeira quota ou quota única do 
primeiro trimestre e é defi nitiva para todo o ano. 

3.1.1 Imposto de Renda da Pessoa Jurídica

O Imposto de Renda é calculado à alíquota de 15%, e como o Lucro 
Presumido não ultrapassou o limite de R$ 60.000,00 trimestrais, ou R$ 20.000,00 
mensais, não há adicional de Imposto de Renda. Como também não houve 
receitas não operacionais, a tributação é normal, demonstrada a seguir:

QUADRO 01 – LUCRO PRESUMIDO EXERCÍCIO 2002 - IRPJ

Trimestre Período Receita Bruta Lucro Presumido IRPJ
1°

2°

3°

4°

01/01/02 a 31/03/02

01/04/02 a 30/06/02

01/07/02 a 30/09/02

01/10/02 a 21/12/02

176.016,36

156.314,55

139.132,51

158.329,29

14.081,31

12.505,17

11.130,61

12.666,35

2.112,20

1.875,78

1.669,60

1.899,96

FONTE: DADOS DA EMPRESA TRABALHADOS

3.1.2 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

A base de cálculo da CSLL é apurada à alíquota de 12%, acrescida de 
100% das demais receitas não operacionais:
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QUADRO 02 – LUCRO PRESUMIDO/2002 - CSLL

Trimestre Período Receita 
Bruta

Lucro Presumido 
12%

CSLL  
9%

1°

2°

3°

4°

01/01/2002 a 31/03/2002

01/04/2002 a 30/06/2002

01/07/2002 a 30/09/2002

01/10/2002 a 31/12/2002

176.016,36

156.314,55

139.132,51

158.329,29

21.121,97

18.757,75

16.695,91

18.999,52

1.900,98

1.688,20

1.502,64

1.709,96

FONTE: DADOS DA EMPRESA TRABALHADOS

3.1.3  Programa de Integração Social – PIS  e  Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social   – COFINS

O PIS devido pelas empresas comerciais optantes pelo Lucro Presumido 
é calculado  à alíquota de 0,65 assim como a da COFINS é 3%.

QUADRO 03 – PIS S/FATURAMENTO  E COFINS EXERCÍCIO/2002

Mês Receita Bruta PIS/Fat  0,65% COFINS 3%

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

SOMAS

69.918,99

55.521,39

50.575,98

50.243,53

51.030,30

55.040,72

55.413,78

47.865,89

35.852,84

63.829,31

53.843,47

40.656,51

        629.792,71

454,48

360,89

328,75

326,59

331,70

357,77

360,19

311,13

233,05

414,90

349,99

264,27

4.093,71

2.097,57

1.665,65

1.517,28

1.507,31

1.530,91

1.651,23

1.662,42

1.435,98

1.075,59

1.914,88

1.615,31

1.219,70

18.893,83

FONTE:  DADOS DA EMPRESA TRABALHADOS 
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3.1.4 Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS

As empresas comerciais tributadas pelo Lucro Presumido contribuem 
para o INSS sobre o salário de seus empregados, empregadores e autônomos:

QUADRO 4 – CONTRIBUIÇÃO AO INSS – EXERCÍCIO 2002

PROVENTOS REMUNERAÇÃO EMPRESA 20% RAT – 2% TERCEIROS
5.8%

TOTAL

Salários

Pro labore

Autônomos

26.509,71

20.400,00

  7.800,00

 5.301,95

 4.080,00

 1.560,00

530,20 1.537,57  7.369,72

 4.080,00

 1.560,00

SOMAS 50.709,71 10.941,95 530,20 1.537,57 13.009,72

FONTE: DADOS DA EMPRESA TRABALHADOS

3.2 Lucro Real 

3.2.1 Apuração Trimestral

As empresas podem adotar o recolhimento do IRPJ e da CSLL com 
base na  apuração trimestral do Lucro Real a partir de balanço levantado a 
cada trimestre do ano-calendário, para recolhimento no trimestre seguinte e os 
recolhimentos são considerados defi nitivos. 

QUADRO 5 – LUCRO REAL – CÁLCULO DO IRPJ – TRIMESTRAL
D R E 1  trimestre 2  trimestre 3  trimestre 4 trimestre

Receita Bruta

Impostos s/vendas

Receita Líquida

Custos e Despesas opera

Lucro Líquido antes IRPJ

IRPJ – 15%

176.016,36

   12.327,45

163.688,91

157.293,82

    6.395,09

       959,27

156.314,55

   11.433,06

144.881,49

139.231,13

     5.650,36

        847,56

139.132,51

   10.752,68

128.379,83

123.357,43

    5.022,40

       753,36

158.329,29

  12.586,48

145.742,81

140.012,39

     5.730,42

        859,57

FONTE: DADOS TRABALHADOS
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QUADRO 6 – LUCRO REAL – CÁLCULO DA CSLL – TRIMESTRAL

D R E 1  trimestre 2  trimestre 3  trimestre 4 trimestre

Receita Bruta

Impostos s/vendas

Receita Líquida

Custos e Despesas opera

Lucro Líquido antes CSLL

CSLL – 9%

176.016,36

 12.327,45

163.688,91

157.293,82

    6.395,09

       575,56

156.314,55

   11.433,06

144.881,49

139.231,13

     5.650,36

        508,54

139.132,51

   10.752,68

128.379,83

123.357,43

    5.022,40

       452,02

158.329,29

   12.586,48

145.742,81

140.012,39

    5.730,42

       515,74

FONTE: DADOS TRABALHADOS

3.2.2 Apuração Anual

A empresa pode optar pelo pagamento do imposto mensalmente, por 
estimativa, suspendendo ou reduzindo o pagamento mensal do Imposto de 
Renda e da Contribuição Social, desde que demonstre, com base em balanço ou 
balancete levantados, observando a legislação comercial e fi scal e transcrito no 
Livro Diário, que o valor devido calculado com base no Lucro Real do período em 
curso é igual ou inferior à soma do imposto pago, correspondente aos meses do 
mesmo ano-calendário anteriores àquele a que se referir o balanço ou balancete. 
O IRPJ e a CSLL, pagos mensalmente no regime estimativa serão compensados 
no fi nal do período, devendo,  portanto, serem contabilizados no Ativo Circulante, 
em IRPJ a recuperar e CSLL a recuperar.
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QUADRO 7 – LUCRO REAL COM BASE EM BALANÇOS/BALANCETES MENSAIS 
– IRPJ

MESES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

Resultado Consolidado

IRPJ 15%

IRPJ Recolhido

IRPJ a Recolher

2.530,06

  379,51

-

  379,51

4.540,90

  681,14

  379,51

  301,63

6.395,09

   959,27

  681,14

  278,13

8.190,60

1.228,59

   959,27

   269,32

MESES MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
Resultado Consolidado

IRPJ 15%

IRPJ Recolhido

IRPJ a Recolher

10.036,90

 1.505,54

 1.228,59

    276,95

12.045,45

 1.806,82

 1.505,54

    301,28

14.036,36

 2.105,46

 1.806.82

   298,64

15.769,11

 2.365,37

 2.105,46

   259,91

MESES SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Resultado Consolidado

IRPJ 15%

IRPJ Recolhido

IRPJ a Recolher

17.067,85

  2.560,18

  2.365,37

   194,81

19.377,60

  2.906,64

  2.560,18

   346,46

21.326,74

  3.199,02

  2.906,64

     292,38

22.798,27

 3.419,75

 3.199,02

    220,73

FONTE: DADOS DA EMPRESA TRABALHADOS
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QUADRO 8 – LUCRO REAL COM BASE EM BALANÇOS/BALANCETES MENSAIS– 
CSLL

MESES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

Resultado Consolidado

CSLL 9%

CSLL Recolhida

CSLL a Recolher

2.530,06

  227,71

-

  227,71

4.540,90

  408,69

  227,71

180,98

6.395,09

   575,56

408,69

166,87

8.190,60

737,16

575,56

161,60

MESES MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Resultado Consolidado

CSLL 9%

CSLL Recolhida

CSLL a Recolher

 10.036,90

      903,33

      737,16

       166,17

12.045,45

 1.084,10

    903,33

    180,77

14.036,36

 1.263,28

1.084,10

    179,18

 15.769,11

   1.419,22

   1.263,28

      155,94

MESES SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Resultado Consolidado

CSLL 9%

CSLL Recolhida

ICSLL a Recolher

17.067,85

1.536,11

1.419,22

   116,89

19.377,60

  1.743,99

  1.536,11

    207,88

21.326,74

   1.919,41

 1.743,99

    175,42

22.798,27

 2.051,85

1.919,41

   132,44

FONTE: DADOS DA EMPRESA TRABALHADOS

3.2.3 Programa de Integração Social – PIS

O PIS é devido também pelas empresas comerciais optantes pelo Lucro 
Real e  calculado à alíquota de 0,65 até 30 de novembro de 2002. A partir de 01 
de dezembro de 2002 entrou em vigor a lei da não cumulatividade, e a alíquota 
passou para  1,65% sobre a receita bruta, havendo, porém,  o direito ao crédito 
descrito no item 2.2.4 e utilizando a mesma alíquota de 1,65%.
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QUADRO 9– PIS S/FATURAMENTO EXERCÍCIO/2002 – LUCRO REAL

Mês Receita Bruta Alíquota PIS/Fat

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro*

SOMAS

69.918,99

55.521,39

50.575,98

50.243,53

51.030,30

55.040,72

55.413,78

47.865,89

35.852,84

63.829,31

53.843,47

40.656,51

629.656,51

0,65%

0,65%

0,65%

0,65%

0,65%

0,65%

0,65%

0,65%

0,65%

0,65%

0,65%

1,65%

454,48

360,89

328,75

326,59

331,70

357,77

360,19

            311,13

233,05

414,90

349,99

*196,85

        4.026,29
FONTE:  DADOS DA EMPRESA TRABALHADOS 

* - PIS s/ receita bruta (40.656,51 x 1,65%): 670,83 – PIS s/compras: (28.726,25 
x 1,65%) 473,98 = 196,85.

3.2.4 Contribuição para Financiamento da Seguridade Social  – COFINS

A COFINS também é devida pelas empresas comerciais optantes pelo 
Lucro Real e o cálculo é da mesma forma que na tributação pelo Lucro Presumido, 
conforme demonstrado no quadro 3. 

3.2.5 Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS

As empresas comerciais tributadas pelo Lucro Real contribuem para 
o INSS sobre o salário de seus empregados, empregadores e autônomos da 
mesma forma e nas mesmas alíquotas que as empresas tributadas pelo Lucro 
Presumido, conforme demonstrado no quadro 4.
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3.3 Simples – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições 

Para o enquadramento no SIMPLES a empresa precisa preencher 
algumas exigências que foram descritas no capítulo anterior, como  a receita 
bruta,  que o sócio não seja pessoa jurídica, atividades como serviços profi ssionais 
entre outras. A empresa estudada não tem nenhuma restrição quanto à opção 
ao SIMPLES. 

QUADRO  10 - APURAÇÃO DO SIMPLES FEDERAL

Mês Receita Bruta do 
Mês

Receita 
Acumulada

% Imposto 
Devido

Janeiro

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho

Julho

Agosto 

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

69.918,99

55.521,39

50.575,98

50.243,53

51.030,30

55.040,72

55.413,78

47.865,89

35.852,84

63.829,31

53.843,47

40.656,51

69.918,99

125.440,38

176.016,36

226.259,89

277.290,19

332.330,91

387.744,69

435.610,58

471.463,42

535.292,73

589.136,20

629.792,71

5,4

5,4

5,4

5,4

5,8

5,8

6.2

6.2

6,2

6,6

6,6

7,0

3.775,63

2.998,16

2.731,10

2.713,16

2.959,76

3.192,36

3.435,66

2.967,68

2.222,88

4.212,73

3.553,67

2.845,96

FONTE: DADOS DA EMPRESA
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QUADRO 11 – CÁLCULO DOS IMPOSTOS QUE COMPÕEM O SIMPLES

MÊS Receita IRPJ PIS CSLL COFINS INSS TOTAL

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

69.918,99
55.521,39
50.575,98
50.243,53
51.030,30
55.040,72
55.413,78
47.865,89
35.852,84
63.829,31
53.843,47
40.656,51

90,90
72,18
65,75
65,32
132,68
143,11
216,12
186,68
139,83
331,92
279,99
264,27

90,90
72,18
65,75
65,32
132,68
143,11
216,12
186,68
139,83
331,92
279,99
264,27

699,18
555,21
505,75
502,43
510,30
550,40
554,12
478,65
358,52
638,28
538,43
406,55

1.398,38
1.110,43
1.011,52
1.004,88
1.020,60
1.100,81
1.108,28
957,32
717,06

1.276,58
1.076,86
813,14

1.496,27
1.188,16
1.082,33
1.075,21
1.163,50
1.254,93
1.341,02
1.158,35
867,64

1.634,04
1.378,40
1.097,72

3.775,63
2.998,16
2.731,10
2.713,16
2.959,76
3.192,36
3.435,66
2.967,68
2.222,88
4.212,74
3.553,67
2.845,95

SOMAS 629.792,71 1988,75 1.988,75 6.297,82 12.595,86 14.737,57 37.608,75

FONTE: DADOS DA EMPRESA

3.4 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS

Para o enquadramento no Regime Fiscal das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte há a necessidade de estar dentro dos limites e 
condições estabelecidos e descritos no capítulo anterior. A empresa objeto deste 
estudo não apresenta nenhuma restrição e, portanto, pode optar pelo SIMPLES. 
Por tratar-se de empresa comercial contribuinte exclusiva do ICMS, a alíquota em 
vigor para 2002 foi  2,5% (dois ponto cinco percentuais).
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QUADRO Nº 12 –  APURAÇÃO DO ICMS PELO REGIME DAS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Mês Receita Bruta Substituição 
Tributária

Base de Cálculo Imposto Devido

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
SOMAS

69.918,99
55.521,39
50.575,98
50.243,53
51.030,30
55.040,72
55.413,78
47.865,89
35.852,84
63.829,31
53.843,47
40.656,51

 629.792,71

29.094,34
15.274,67
14.462,66
22.981,20
16.785,81
13.836,33
15,876,40
20.750,13
17.448,56
32.451,04
27.318,61
19.595,26

245.875,01

40.824,65
40.246,72
36.113,32
27.262,33
34.244,49
41.204,39
39.537,38
27.115,76
18.404,28
31.378,27
26.524,86
21.061,25

  383.917,70

1.020,62
   899,09
   902,84
   681,56
   856,12
1.030,11
   988,44
   677,90
   460,11
   784,46
   663,13
   526,54
9.490,92

FONTE: DADOS DA EMPRESA

QUADRO Nº 13– APURAÇÃO DO REGIME NORMAL

Mês Débito (Vendas) Crédito  (Compras Saldo

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

SOMAS

7.348,44

7.244,41

6.500,40

4.907,22

6.164,01

7.416,80

7.116,73

4.880,84

3.312,78

5.648,09

4.774,48

3.791,03

69.105,23

2.221,90

3.150,44

3.057,04

2.615,22

2.082,74

1.619,08

2.709,32

  879.14

2.552,24

1.551,15

4.886,28

2.149,12

29.473,67

5.126,54

4.093.97

3.443,36

2.292,00

4.081,27

5.797,72

4.407,41

4.001,70

   760,54

4.096,94

 (111,80)

1.530,11

39.631,56

FONTE: DADOS DA EMPRESA TRABALHADOS.
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Para se ter uma idéia de como fi caria o ICMS se o Decreto nº 246 de 29 
de janeiro de 2003 estivesse em vigor no exercício de 2002 faz-se uma simulação 
do cálculo do imposto:

QUADRO Nº 14 – SIMULAÇÃO DO ICMS SIMPLES SEGUNDO A NOVA LEGISLAÇÃO

Mês Base de Cálculo do mês Apuração do Imposto

Janeiro 40.824,65 S/ 15.000,00        isento

S/ 25.000,00        2%        500,00

S/      824,65        3%           24,74         total       524,74 

Fevereiro 40.246,72 S/ 15.000,00        isento

S/ 25.000,00        2%        500,00

S/      246,72        3%           7,40           total       507,40

Março 36.113,21 S/ 15.000,00        isento

S/ 21.113,32         2%        422,47         total       422,47

Abril 27.262,33 S/ 15.000,00        isento

S/ 12.262,33        2%        245,25         total       245,25  

Maio 34.244,49 S/ 15.000,00        isento

S/ 19.244,49        2%        384,89         total       384,89

Junho 41.204,39 S/ 15.000,00        isento

S/ 25.000,00        2%        500,00

S/   1.204,39        3%         36,13           total       536,13 

Julho 39.537,38 S/ 15.000,00        isento

S/ 24.537,38        2%         490.75          total       490,75 

Agosto 37.115,76 S/ 15.000,00        isento   

S/ 12.115,76         2%         242,32         total       242,32

Setembro 18.404,28 S/ 15.000,00        isento

S/   3.404,28        2%         68,09          total         68,09

Outubro 31.378,27 S/ 15.000,00        isento

S/ 16.378,27        2%        327,57          total       327,57   

Novembro 26.524,86          S/ 15.000,00        isento

S/ 11.524,86        2%         230,50         total       230,50 

Dezembro 21.061,25 S/ 15.000,00        isento

S/   6.061,25        2%        121,23          total       121,23 
TOTAL DO ICMS                                             4.101,34 

FONTE: DADOS DA EMPRESA TRABALHADOS
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3.5 Comparação dos Sistemas Tributários 

3.5.1 Sistemas Tributários Federais 

O quadro comparativo a seguir mostra que o sistema federal que 
propicia a maior economia de impostos para a pequena empresa comercial é o 
SIMPLES:

QUADRO 15 – QUADRO COMPARATIVO POR SISTEMA TRIBUTÁRIO FEDERAL

SISTEMA TRIBUTÁRIO IRPJ CSLL PIS/FAT COFINS INSS TOTAL

SIMPLES
LUCRO PRESUMIDO
LUCRO REAL TRIMES
LUCRO REAL ANUAL

1.988,75
7.557,54
3.419,76
3.419,76

6.297,82
6.801,78
2.051,86
2.051.86

1.988,75
4.093,71
4.026,29
4.026,29

12.595,86
18.893,83
18.893,83
18.893,83

14.737,57
13.009,72
13.009,72
13.009,72

37.608,75
50.356,58
41.401,46
41.401,46

FONTE: DADOS DA PESQUISA

O IRPJ no Lucro Presumido é superior ao do  Lucro Real, e em ambos 
os sistemas é  signifi cativamente superior ao IRPJ do SIMPLES.

A CSLL no Lucro Presumido é superior à do SIMPLES e no Lucro Real 
Trimestral ou mensal seu valor é bem inferior aos primeiros mencionados.

O   PIS  s/Faturamento  devido  no  Lucro  Presumido  não  sofreu     
nenhuma alteração em sua alíquota com o advento da lei da não cumulatividade 
e seu valor é um pouco superior ao PIS/Faturamento devido no Lucro Real 
trimestral ou anual, porém bem superior ao PIS integrante do SIMPLES.

A COFINS é calculada sobre a mesma base e com a mesma alíquota, 
tanto no Lucro Presumido, Lucro Real trimestral ou Lucro Real anual, perfazendo 
o mesmo valor devido e recolhido e é signifi cativamente superior ao COFINS 
integrante do SIMPLES.  

O INSS, tanto no Lucro Presumido como no Lucro Real, é igual, pois 
a base de cálculo é a folha de pagamento dos funcionários, e esta não sofre 
nenhuma variação em virtude do sistema tributário. Já no SIMPLES, o valor do 
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INSS é superior ao dos demais sistemas de tributação, em virtude da variação 
da alíquota.

Como demonstramos no gráfi co abaixo, o Simples oferece uma menor 
tributação, seguida pelo Lucro Real. O Lucro Presumido é o sistema tributário 
federal com maior valor devido e recolhido. 

GRÁFICO 01 – COMPARATIVO DOS REGIMES TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

FONTE: DADOS DA PESQUISA

3.5.2 Regimes de Tributação Estadual 

A comparação feita a seguir demonstra que o regime tributário estadual 
que oferece a melhor opção  para a pequena empresa comercial é o SIMPLES:

QUADRO 16 - QUADRO COMPARATIVO POR REGIME TRIBUTÁRIO ESTADUAL

REGIME TRIBUTÁRIO IMPOSTO DEVIDO
NORMAL
SIMPLES

39.631,56
  9.490,92

SIMULAÇÃO DEC.nº 246   4.146,13

FONTE: DADOS DA PESQUISA
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A diferença entre os dois regimes tributários é elevada e mostra que o 
SIMPLES/Estadual benefi cia de forma signifi cativa a pequena empresa comercial 
do ramo de material de construção. Se a nova legislação relativa à Microempresa 
e Empresa de Pequeno Porte já estivesse em vigor em 2002, o imposto pago 
pela empresa objeto do estudo de caso seria ainda menor. 

GRÁFICO 02 – COMPARATIVO DOS REGIMES TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS

FONTE: DADOS DA PESQUISA  
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A pesquisa demonstrou que o Imposto de Renda é um tributo muito 
antigo em nosso País, fi gurando já na  primeira Lei Orçamentária de 1830, 
apesar de constar sob rubrica diferenciada. Sempre que  havia a necessidade 
de aumentar as receitas,  o IR era alterado e majorado, e na atualidade é um dos 
maiores geradores de renda na esfera federal. Diversas foram as contribuições 
criadas para fi nanciar a seguridade social, entre elas  o INSS, o PIS e a COFINS, 
algumas delas muito antigas e outras mais recentes. Devido a complexidade do 
sistema tributário criou-se o SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições para facilitar o recolhimento para as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços surgiu 
inicialmente como Imposto sobre Vendas e Consignações, sofrendo muitas 
alterações em sua estrutura, no decorrer do tempo, e mudanças também  em sua 
denominação.  A inclusão do Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte no Regulamento do ICMS diminuiu a carga tributária e a 
burocracia para as micro e pequenas empresas na esfera estadual.

O estudo de caso respondeu à pergunta formulada quando da defi nição 
do tema abordado e do problema  a ser resolvido,  constatando que o SIMPLES 
– Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições  é o que propicia 
maior economia de impostos e contribuições federais para a pequena empresa 
comercial, assim como também o SIMPLES/Estadual é o mais vantajoso na área 
estadual.

A hipótese de que a EPP pode optar pelo Lucro Real, Lucro Presumido 
ou SIMPLES foi confi rmada, assim como a hipótese de que a  lucratividade é 
fator predominante na escolha do sistema tributário, e o faturamento infl uencia na 
escolha do sistema tributário federal ou estadual.

Comparando os três sistemas estudados na esfera federal, o SIMPLES 
oferece uma economia de 33,90% em relação ao Lucro Presumido e de 
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10,09% se analisado com o Lucro Real. Parece pouco em termos percentuais e 
monetários, mas para a EPP comercial de um ramo altamente concorrido pode 
fazer a diferença entre vender e deixar de vender, pois o cliente é fi el à amizade 
e ao bom atendimento até um certo ponto, porém, se o preço do concorrente 
for melhor não se importará nem um pouco em trocar a velha amizade por uma 
vantagem monetária. A diferença entre o Lucro Presumido e o Lucro Real, anual 
ou trimestral, é de 21,63%, representando a margem de lucro de um produto, pois 
a lucratividade do ramo de material de construção não é das maiores. 

Comparando os regimes tributários na área estadual, contatou-se que 
o SIMPLES em vigor no exercício estudado, ou seja, em 2002, é 317,57% infe-
rior ao imposto apurado pelo regime normal do ICMS, e se a nova legislação já 
estivesse  em vigor, a diferença seria ainda maior: 866,31% em comparação ao 
regime normal.

Conclui-se, assim, que a empresa estudada fez a opção correta quando 
da implantação do SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições,  e da opção pelo SIMPLES/Estadual, economizando  impostos e 
contribuições de valor signifi cativo.
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INTRODUÇÃO

 Como forma de contribuição acadêmica, sistematizaram-se os modelos 
de avaliação de empresas em grupos, classifi cados de acordo com a natureza de 
sua base teórica de cálculo. Percebe-se que cada modelo adota um parâmetro 
inicial, a base fundamental para seu cálculo, além de taxas e fórmulas específi cas. 
Nesse sentido, agregaram-se os modelos em conformidade com a base utilizada 
para sua fundamentação. A razão desse agrupamento deve-se à importância do 
entendimento de que existe um ponto específi co, identifi cável, em cada modelo, 
que o torna comum a vários outros modelos, o que pode justifi car, muitas vezes, 
a proximidade de valores encontrados em uma avaliação, ou auxiliar na solução 
de dúvidas no resultado obtido quando do uso de modelos de uma mesma base 
ou de bases aparentemente diferentes.
 Os modelos para avaliação de empresas podem ser classifi cados, 
então, em cinco grandes grupos, apresentados na tabela 1, além do grupo de 
opções, que trata de opções de investimento, análise de projetos e alternativas 
de investimento, os quais:

- Modelos baseados no balanço patrimonial;
- Modelos baseados na demonstração do resultado;
- Modelos de fl uxo de caixa descontado;
- Modelos baseados no goodwill (modelos mistos) e
- Modelos de criação de valor.
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TABELA 1 – MODELOS DE AVALIAÇÃO DE EMPRESAS POR CATEGORIA

B A S E A D O S 
NO BALANÇO 
PATRIMONIAL

BASEADOS NA 
DEMONSTRAÇÃO 
DO RESULTADO

BASEADOS NO 
GOODWILL

F L U X O 
DE CAIXA 
DESCONTADO

MODELOS DE 
CRIAÇÃO DE 

VALOR

Valor contábil Price Earnings 
Ratio

Modelo clássico de 
goodwill

Fluxo de caixa 
livre

CFROI

Valor contábil 
ajustado

Valor dos 
dividendos

Modelo simplifi cado 
da União Européia

Fluxo de 
dividendos

EVA

Valor de 
liquidação

Múltiplos de vendas UEC Method Equity cash 
fl ow

SVA

Valor substancial P/EBITDA Indirect Method Capital cash 
fl ow

AEVA

Outros modelos de 
múltiplos

Compra de lucros 
anuais

REVA

Taxa de risco 
relativo e de risco 

livre

MVA

Fonte: adaptado de Fernández (2001)

MODELOS BASEADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL 

Esses modelos propõem-se a determinar o valor de uma empresa 
pela estimativa do valor de seus ativos. São métodos que consideram que o 
valor de uma empresa está, basicamente, em seu balanço patrimonial. Eles 
determinam o valor de um ponto de vista estático, que, entretanto, não contempla 
a possível evolução da empresa no futuro, com o conceito de valor do dinheiro 
no tempo. Esses modelos não consideram outros fatores que afetam o valor 
de uma empresa, como o posicionamento no mercado de atuação, os recursos 
humanos, os problemas organizacionais, contratuais e outros, que não aparecem 
nas demonstrações contábeis.

Em geral, os modelos baseados no balanço patrimonial apresentam 
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valores para as empresas que não guardam relação com seu valor de mercado. 
Todos os autores que abordam a matéria são constantes nesse pensamento, até 
mesmo por sua obviedade e fácil observação empírica.

1.1 Modelo do Valor Contábil

O modelo do valor contábil considera como valor contábil de uma 
empresa, de forma líquida, o valor do patrimônio líquido, apresentado no balanço 
patrimonial, com contas como as de capital social, reservas e lucros ou prejuízos 
acumulados.

O valor do patrimônio líquido é dado pela equação patrimonial e 
aparece pela diferença matemática entre o valor total dos ativos e o valor total 
das obrigações da empresa com terceiros.
  Uma grande crítica feita à contabilidade empresarial recai sobre a 
adoção de critérios contábeis, que divergem dos critérios de valor de mercado, 
uma vez que a contabilidade registra as operações através de valores originais, 
baseados nos custos de aquisição ou de formação de um ativo ou para o valor 
de um passivo e o mercado possui outros critérios.
 Assaf Neto (2003, p.577) cita:

O custo histórico possui diversas limitações como conceito a ser 

aplicado na avaliação patrimonial e sua aceitação ampla ocorre de 

preferência no âmbito da contabilidade tradicional (princípio contábil 

aceito), dada sua relação bastante próxima com a receita realizada 

na operação do resultado contábil.

Uma importante restrição ao método decorre de a avaliação ser 

baseada em valores passados (ocorridos), e não em expectativas 

futuras de resultados.

 Isso resulta na diferença entre o valor contábil e o valor de mercado 
da empresa que, geralmente, não coincidem, pela subjetividade de adoção de 
critérios no processo de análise e de seus objetivos.
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1.2 Modelo do Valor Contábil Ajustado

 O modelo do valor contábil ajustado procura corrigir a defi ciência 
mencionada no método do valor contábil, atualizando os valores dos ativos e 
passivos, registrados na contabilidade, ao valor de mercado.
 Martins (2001, p.90) explica a defi ciência:

Pelo exposto, verifi camos o surgimento do custo corrente, cujo 

objetivo básico consiste em reconhecer e evidenciar os efeitos 

da variação específi ca dos recursos manuseados pela empresa. 

Embora ele possa atenuar alguns impactos da variação geral de 

preços da economia, essa fi nalidade extrapola sua competência.

 Quando se atualizam os valores de ativos e passivos (obrigações 
com terceiros), encontra-se o valor do patrimônio líquido atualizado, por uma 
conseqüência matemática.

1.3 Valor de Liquidação

 O valor de liquidação representa o valor da empresa se essa fosse 
liquidada, encerrando suas atividades, com a venda de todos os seus ativos e o 
pagamento de todas as suas obrigações. O resultado fi nal seria ajustado pelas 
despesas de liquidação e encerramento, como pagamentos a empregados, 
encargos tributários e outras despesas decorrentes do encerramento.
 Esse modelo, no entanto, é limitado a essa situação específi ca, não 
sendo efi caz para determinar uma situação de continuidade, quando a empresa 
é vendida posteriormente. 

Assaf Neto (2003, p.577) explica que:

O valor de realização de mercado determina o valor possível 

dos ativos da empresa de serem realizados individualmente 

em condições normais de transações dentro de um mercado 

organizado, ou seja, o preço razoável que se pode obter na alienação 

de cada um deles. Além das difi culdades naturais de avaliação, 

esse método não leva em consideração a possível sinergia dos 
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ativos, fi xando-se no valor pecuniário de sua realização.

 Entretanto, segundo alguns autores, ele representa o valor mínimo de 
uma empresa, assumindo-se que essa teria um valor maior se continuasse suas 
atividades.

1.4 Modelo do Valor Substancial

 O modelo do valor substancial representa o cálculo do valor do 
investimento que deveria ser feito para constituir uma empresa em idênticas 
condições às da empresa que está sendo avaliada.
 Há três tipos de valor substancial que são normalmente defi nidos:

• valor substancial bruto, que corresponde ao valor dos ativos 
avaliados a preços de mercado;

• o valor substancial líquido ou valor de ativos líquidos ajustados, 
onde diminuem-se os valores das obrigações; e

• valor substancial bruto reduzido, que é o valor substancial bruto 
diminuído do valor das obrigações contraídas a custo zero.

 Falcini (1995, p.20) explica:
Esse valor corresponde aos fundos que seriam necessários para 

a aquisição, dentro de condições normais, de todos os bens 

possuídos pela empresa, idênticos aos existentes.

Na verdade, esse valor é mais um componente de diferentes 

formas de avaliação, como o valor matemático intrínseco, o valor 

para cobertura de seguro, o valor de utilização e o valor venal, 

sendo pois uma estimativa de base secundária.

 Neiva (1999, p.50), no entanto, critica e diz:

“ressalte-se que se torna quase impossível criar uma                    

                                     empresa em idênticas condições de funcionamento àquela   que   

          se pretende adquirir”.

 A especifi cidade desse modelo demonstra seu objetivo de comparação 
do valor necessário para um novo investimento com igual estrutura à da empresa 
analisada, que representa o valor dessa empresa. As críticas são contundentes.
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MODELOS BASEADOS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

 
Esses modelos são baseados na demonstração do resultado do 

exercício das empresas, também conhecida por suas iniciais DRE. Tais modelos 
buscam determinar o valor das empresas através do volume de lucros, vendas e 
outros indicadores de resultado que são apresentados.
  É possível, por exemplo, analisar o desempenho de empresas 
multiplicando sua capacidade de produção anual (ou suas receitas anuais) por 
uma taxa, conhecida como múltiplo. Essa categoria inclui modelos baseados 
na PER, que considera que o preço de uma ação é um múltiplo dos lucros 
gerados.

2.1 Modelo do Valor dos Lucros

 O modelo do valor dos lucros (PER) trata como valor patrimonial o 
resultado da multiplicação das receitas anuais líquidas (lucros) por uma taxa 
denominada PER, que é a taxa da relação preço-lucro. Essa taxa de uma ação 
indica o múltiplo dos lucros por ação que é pago no mercado de ações. Assim, 
se os lucros por ação no último ano fossem de $ 4,00 e o preço da ação fosse de 
$ 29,00, a PER seria de 7,25 (29/4).
 Em outras situações, a PER usa como referência a previsão dos lucros 
por ação para o próximo ano no mercado acionário ou, às vezes, a média dos 
lucros por ação dos últimos dois ou três anos. A PER é usada como um padrão 
empregado predominantemente no mercado de ações. Ressalte-se que a PER 
é um parâmetro que relaciona um valor de mercado (preço de uma ação) com 
um item puramente contábil (o lucro). Algumas vezes, uma taxa conhecida como 
PER relativa é também usada, e é calculada pela divisão da PER da empresa 
pela PER do país, como fazem alguns analistas no mercado norte-americano.
 Martins (2001, p.270) comenta as limitações:

Na realidade, apesar de aceito pelo mercado, observamos algumas 

limitações nesse modelo, tais como:
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1. considera o lucro contábil (limitações já comentadas);

2. ignora o valor do dinheiro no tempo e os riscos; e

                3.   considera implícita a idéia de efi ciência de mercado.

A PER é usada como um padrão empregado predominantemente no 
mercado de ações. Ressalte-se que ela é um parâmetro que relaciona um valor 
de mercado (preço de uma ação) com um item puramente contábil (o lucro). 
Algumas vezes, uma taxa conhecida como PER relativa é também usada, e é 
calculada pela divisão da PER da empresa pela PER do país.
 Em outras situações, a PER usa como referência a previsão dos lucros 
por ação para o próximo ano no mercado acionário ou, às vezes, a média dos 
lucros por ação dos últimos dois ou três anos.

2.2 Modelo do Valor dos Dividendos

O modelo do valor dos dividendos considera que os dividendos são 
uma parte dos lucros que efetivamente foram propostos ou pagos aos acionistas 
e, em muitos casos, são os únicos fl uxos regulares de recursos recebidos pelos 
investidores. Fluxos de recursos são aqui considerados como os pagamentos 
efetuados pela empresa aos detentores de parcelas do capital ou vice-versa, 
como por exemplo na compra e venda de novas ações ou no caso de direitos de 
subscrição.

Neiva (1999) explica o modelo e seu funcionamento, mas não expõe 
crítica.
 De acordo com esse modelo, o valor de uma ação é o valor presente 
líquido dos dividendos que são esperados. Imagine-se uma perpetuidade, ou 
seja, quando se espera que uma companhia distribua dividendos constantes a 
cada ano, e então tem-se o valor esperado para a ação, calculado pela divisão 
do dividendo por ação, distribuído pela empresa no último ano por uma taxa de 
retorno sobre o patrimônio líquido esperada para o ano atual.
 De outra forma, pode-se projetar uma taxa constante de crescimento 
do volume de dividendos a cada ano. Assim, o valor do patrimônio da empresa 
deve ser calculado dividindo-se o volume de dividendos esperados para o 
próximo ano pela taxa de retorno esperada, devidamente subtraída da taxa de 
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crescimento. Tome-se por base um exemplo: Se o lucro de uma empresa é de $ 
1.000.000, os dividendos são distribuídos à razão de 10% ao ano e o número de 
ações é de 40.000, tem-se um volume de dividendos por ação de $ 2,50. Assim, 
se o retorno esperado para o capital dos acionistas (patrimônio líquido) é de 12% 
ao ano, ao dividir-se o valor dos dividendos de $ 2,50 por 0.12, tem-se um valor 
para a ação de $ 20,83. Caso seja estimada uma taxa de crescimento de 2% ao 
ano para os dividendos, imagina-se um volume de dividendos por ação de $ 2,55 
para o próximo ano. Dividindo-se $ 2,55 por 0,10 (0,12 menos 0,02), projeta-se o 
valor da ação para o próximo ano na ordem de $ 25,50.
 As companhias  que  pagam mais dividendos não obtêm, 
necessariamente, um crescimento no valor de suas ações como resultado. 
Isso se deve ao fato de que, quando uma empresa distribui mais dividendos, 
normalmente reduz seu próprio crescimento porque distribui parte dos lucros 
que fi cariam retidos e utilizados no giro do negócio ao invés de reinvestir. É a 
preocupação do mercado com a continuidade dos negócios e a sobrevivência do 
investimento realizado.

Entre suas principais críticas estão a premissa de que os dividendos 
futuros serão mantidos e em crescimento indefi nido e a arbitrariedade da 
utilização de uma taxa constante (g) para o crescimento dos dividendos futuros.

2.3 Modelo dos Múltiplos de Vendas

 O modelo dos múltiplos de vendas ou de receitas é usado no mercado 
em alguns segmentos, com certa freqüência. Consiste em calcular o valor da 
empresa multiplicando-se seu volume de vendas por um multiplicador.
 Martins (2001, p.271) comenta:

Como o nome sugere, o lucro contábil é substituído pelo 

faturamento da empresa, tornando irrelevantes as informações 

sobre os demais itens do resultado do exercício. Essa opção pode 

surtir efeitos satisfatórios naqueles empreendimentos que não 

possuem um sistema contábil ou que nele não possamos confi ar.

 Esse modelo é utilizado, muitas vezes, por analistas e consultores que 
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consideram a situação de mercado do ramo de atividades da empresa. Assim, 
arbitrariamente, impõe-se um multiplicador para o setor de atividades, meramente 
pela observação da movimentação do mercado. Dessa forma, as empresas de 
um determinado ramo de atividade, por exemplo, setor calçadista, podem estar 
sendo vendidas por um volume de 3 vezes o seu faturamento. Uma entidade 
desse setor, que fature um volume de $ 30.000, seria vendida por $ 90.000, 
enquanto uma empresa menor, que fature $ 8.000, por exemplo, teria um valor 
de $ 24.000. Outros setores de atividades teriam multiplicadores diferentes, e 
tais multiplicadores estariam representando a situação atual de mercado. Caso o 
setor tivesse um crescimento, o multiplicador poderia ser 3,5 ou 4, por exemplo. 
A relação preço por vendas é derivada da multiplicação da PER pela taxa de 
retorno sobre vendas (lucro dividido pelo volume de vendas).

2.4 Outros Modelos de Múltiplos

 Outros modelos de múltiplos são também utilizados e somam-se aos 
diversos modelos baseados no resultado de um exercício contábil. Alguns desses 
múltiplos são obtidos pela divisão do valor da empresa em dado momento por 
valores identifi cáveis nos livros contábeis.
 Entre esses múltiplos, encontra-se o valor da empresa dividido pelo 
EBIT (earnings before interest and taxes), o valor da empresa dividido pelo 
EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), o valor 
da empresa dividido pelo fl uxo de caixa operacional ou o valor do direito sobre o 
patrimônio dos sócios dividido pelo valor do patrimônio líquido contábil.
 Obviamente, ao determinar o valor de uma empresa com o uso de 
múltiplos, os múltiplos de outras empresas do mesmo setor e porte devem ser 
utilizados.
 Existe também uma infi nidade de outros cálculos de múltiplos que 
são utilizados pelos analistas e que normalmente chama-se de múltiplos “sui 
generis”. São valores idealizados pelos sócios ou acionistas e que guardam 
relações diversas ligadas aos interesses desses sócios ou acionistas. Um 
exemplo simples pode ser a determinação do valor da empresa, dada por um 
sócio, que corresponda ao valor de seu interesse para deixar a sociedade, 
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sem uma avaliação teórica ou técnica, e sem a preocupação de determinação 
de um cálculo estatístico, contábil ou econômico, baseado apenas em razões 
pessoais. São processos de cálculos de múltiplos ou de valores de empresas 
sem embasamento científi co ou que tenham relação com valores determinados 
pelo mercado. Inúmeras empresas são compradas e vendidas com base nesses 
tipos de valores e de avaliações.
 Comenta Assaf Neto (2003, p.585) que: 

“Um dos problemas desse método é que diferentes momentos 

de vendas implicam diferentes avaliações, e ainda que as 

características de mercado em que atua cada empresa implicam 

diferentes potenciais de riqueza futuros”.

 Em empresas de tecnologia, notadamente envolvidas com a produção de 
sites na internet, os múltiplos podem estar baseados em relações de preço com 
volumes de acesso às páginas, número de usuários ou assinantes ou mesmo o 
número de habitantes de uma região, entre outros.
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MODELOS BASEADOS NO GOODWILL

 
Genericamente, o denominado goodwill é o valor que uma empresa 

possui, que sobrepõe seu valor contábil ou seu valor contábil ajustado. O goodwill 
representa o valor dos ativos intangíveis de uma empresa, além de seus ativos 
tangíveis, devidamente apontados pela contabilidade empresarial.
 Para Edvinsson e Malone (1998, p.22), “os ativos intangíveis surgiram em 
resposta a um crescente reconhecimento de que fatores extracontábeis podem 
ter uma importante participação no valor real de uma empresa”.
 Para Schmidt e Santos (2002, p.153),

Goodwill é o termo utilizado, tanto nas normas internacionais quanto 

nas norte-americanas, para representar um conceito similar nas 

normas brasileiras ao ágio que surge na aquisição de investimentos 

avaliados pelo método da equivalência patrimonial com fundamento 

econômico em expectativa de lucros futuros.

 O goodwill, então, representa esse valor adicional em função de uma 
expectativa e, em essência, representa aspectos intangíveis.
 Wernke (2002, p.87) destaca:

A importância dos ativos intangíveis há muito vem sendo 

considerada pelos teóricos da ciência contábil. Neste sentido, 

diversos estudos mostram a evolução da literatura envolvendo a 

sistemática de reconhecimento e mensuração dos ativos intangíveis 

pela contabilidade, denotando que essa preocupação remonta há 

séculos, embora trabalhos mais consistentes sobre o tema passaram 

a aparecer no fi nal do século XIX.

 Em sua tese, Wernke (2002) apresenta referências históricas, conceitos 
e classifi cações de goodwill, além de fórmulas de mensuração estudadas e sua 
relação com a contabilidade.
 Neiva (1999, p.80) apresenta uma forma de cálculo de goodwill e 
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a determinação de seu valor como parte intangível dos lucros excedentes 
capitalizados.
 Rappaport (2001) explica e exemplifi ca o processo de como calcular o 
valor das estratégias, o valor das oportunidades alternativas de negócios, o valor 
das sinergias interdivisionais, sugerindo formas de cálculo, mas sem explicar 
a origem e a forma estatística de determinação das taxas e dos parâmetros 
utilizados. Ele procurou idealizar uma formatação teórica para a determinação de 
certos valores. Hendriksen e Van Breda (1999, p.388), no entanto, destacam:

Os ativos intangíveis formam uma das áreas mais complexas da 

teoria da contabilidade, em parte em virtude das difi culdades de 

defi nição, mas principalmente por causa das incertezas a respeito 

da mensuração de seus valores e da estimação de suas vidas 

úteis.

 Iudícibus (1997, p.205) expõe que o goodwill gerado da perspectiva do 
valor atual dos lucros esperados “se origina de expectativas subjetivas sobre a 
rentabilidade futura do empreendimento acima de seu custo de oportunidade”. 
E complementa, informando que as empresas não o registram “devido às 
difi culdades quanto a problemas de objetividade”.
 Schmidt e Santos (2003) afi rmam:

O GoodwillI é considerado pela maioria dos estudiosos da Teoria da 

Contabilidade como o mais intangível dos intangíveis. A defi nição de 

Goodwill, a sua natureza, a sua característica de não ser separável 

do negócio como um todo e o seu tratamento contábil estão entre 

os objetos de estudo mais difíceis e controvertidos da Teoria da 

Contabilidade.

 Martins (2001, p.124) traz várias considerações a respeito do goodwill, e 
traduz suas análises considerando que, “o goodwill pode ser considerado como o 
resíduo existente entre a soma dos itens patrimoniais mensurados individualmente 
e o valor global da empresa”.
 Martins (2001, p.131), quanto ao goodwill, destaca:

[... a falta de consenso sobre os aspectos a ele relacionados 

(natureza, mensuração etc.). Assumimos, para fi ns deste estudo, 

que ele representa um resíduo de valor não identifi cável. Em outras 
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palavras, ele foi considerado como o resultado econômico cuja 

individualização num item específi co é inviável.

 Um dos grandes inconvenientes da mensuração do goodwill reside 
exatamente na difi culdade de estabelecimento de seu valor, pois não há consenso 
entre os analistas na adoção de determinada metodologia para sua precisão.
 Assim, goodwill pode ser considerado como um excesso de valor em um 
processo de avaliação. Muitos valores de intangíveis que compõem o goodwill 
não aparecem na contabilidade tradicional; no entanto, contribuem com adições 
ao valor de uma empresa comparativamente a outras do mesmo segmento de 
atividade. Exemplos desses valores são a carteira de clientes, a liderança e 
a competitividade de mercado adquirida, as marcas, as alianças estratégicas 
formalizadas etc.
 Os modelos apresentados a seguir, baseados no goodwill, utilizam uma 
abordagem mista: avaliam estaticamente os ativos de uma empresa e, por outro 
lado, procuram quantifi car o valor que a empresa poderá gerar no futuro.
 Basicamente, esses modelos procuram determinar o valor da empresa 
através de uma estimativa que combina o valor de seus ativos líquidos adicionados 
a um ganho de capital proveniente do valor de futuros lucros.

3.1 Modelo clássico

O modelo clássico de goodwill estabelece que o valor de uma empresa é igual à 
soma do valor de seus ativos líquidos (a valor de mercado ou a valor substancial) 
e do valor de seu goodwill.
 O goodwill nesse modelo é avaliado como um multiplicador da receita 
líquida da empresa, ou seja, um certo número de vezes, ou então um certo 
percentual da receita anual bruta.
 Neiva (1999, p.19) explica:

Se o valor total da empresa excede a soma dos valores dos ativos 

avaliados separadamente, este excesso deve representar o valor de 

todos os fatores positivos que tornam 

a empresa mais valorizada (considerada como um todo) que a soma 

dos ativos específi cos.
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 Segundo esse modelo, a fórmula que expressa o valor de uma empresa 
é dada por:
 V = A + (n x B) ou então por V = A + (z x F), onde A representa o valor dos ativos 
líquidos, n é um coefi ciente multiplicador, B é a receita líquida, z é um percentual 
das receitas e F, a receita total. Uma variação desse método tem sido utilizada 
com o uso do fl uxo de caixa líquido ao invés da receita líquida.

3.2 Modelo Simplifi cado da União Européia

 O modelo conhecido como modelo simplifi cado da União Européia ou 
por “abbreviated goodwill income method” traz como fórmula para a determinação 
do valor de uma companhia o seguinte: V = A + an (B – iA), onde A é o valor dos 
ativos líquidos atualizados ou o valor substancial líquido, an é o valor presente a 
uma taxa t, de n anuidades, com n entre 5 e 8 anos, B é o valor da receita líquida 
prevista para o ano ou a projeção para o ano seguinte, i é a taxa de juros obtida 
por uma aplicação alternativa, que podem ser debêntures, o retorno sobre o PL 
ou outro investimento.
 Nesse modelo a expressão an (B – iA) representa o goodwill. Nessa 
fórmula o valor do goodwill é obtido por capitalização, pela aplicação do coefi ciente 
an, que representa um superlucro igual à diferença entre a receita líquida e os 
investimentos dos ativos A, dada uma taxa i (risco).

3.3 Modelo dos Peritos Contábeis Europeus

O modelo dos peritos contábeis europeus ou UEC method traz para 
cálculo do valor da empresa a fórmula V = [A + (an x B)] / (1 + i an). Para esse 
modelo, o valor total de uma empresa é igual ao valor dos ativos líquidos 
reavaliados (valor substancial) adicionado ao goodwill.
 A diferença entre esse e o anterior está no cálculo do valor do goodwill. 
Nesse caso, ele é calculado através do valor V, diferentemente do modelo anterior, 
onde era calculado através do valor dos ativos líquidos A.
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3.4 Método Indireto

O modelo ou método indireto traduz como fórmula para encontrar o 
valor de uma empresa V = (A + B / i) / 2, ou V = A + (B - iA) / 2i. A taxa i utilizada 
é normalmente a taxa de juros de longo prazo paga em bônus do governo.

Pode-se observar na primeira fórmula que esse modelo considera pesos 
iguais para o valor dos ativos líquidos (valor substancial) e o valor do retorno.

Esse modelo tem um número grande de variações que podem ser 
obtidas quando se aplicam diferentes pesos para o valor substancial e para o 
valor da capitalização dos lucros.

3.5 Modelo de Compra de Lucros Anuais

A fórmula para o modelo de compra de lucros anuais é V = m (B – iA). O 
valor do goodwill é igual a certo número de anos de superlucros. O comprador está 
preparado para pagar ao vendedor o valor de seus ativos líquidos adicionados a 
m anos de superlucros. O número de anos (m) normalmente utilizado está entre 
3 e 5 e a taxa de juros (i) é a taxa de juros aplicada a empréstimos de longo 
prazo.

3.6 Modelo da Taxa de Risco Relativo e de Risco Livre

O modelo da taxa de risco relativo e de risco livre determina o valor 
de uma empresa através da expressão V = A + (B – iV) / t, que resulta em uma 
fórmula igual a V = (A + B / t) / (1 + i / t). A taxa i é a taxa de uma alternativa livre 
de risco.
 Copeland, Koller e Murrin (2002, p.220) explicam que, “hipoteticamente, 
a taxa livre de risco é o retorno sobre o título ou uma carteira de títulos livre de 
risco de inadimplência e totalmente desligada dos retornos de qualquer outro 
item encontrado na economia”. A taxa t é a taxa de risco relativo utilizada para 
estabelecer o superlucro e é igual à taxa i acrescida da taxa de risco.

De acordo com esse modelo, o valor de uma empresa é igual ao valor de 
seus ativos incrementado pelo superlucro estabelecido. Percebe-se que a fórmula é 
uma variação do modelo UEC, quando o número de anos tende ao infi nito.
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3.7 Considerações Adicionais Sobre os Modelos Baseados no Goodwill

 Nesses modelos baseados no goodwill, percebe-se a existência de 
arbitrariedades na determinação de taxas a serem aplicadas e na utilização de 
parâmetros ou faixas de valores de indicadores predeterminados.
  Neiva (1999, p.49) explica o método anglo-saxão, por exemplo, e cita 
que “vale observar que esse método inclui a variável ŕisco ,́ quando recomenda 
que a taxa utilizada para desconto do excesso de rendimento (ER) seja o dobro 
da taxa utilizada para encontrar o retorno do ativo operacional (RAO)”. Esse fato 
traz um aspecto pouco científi co em sua aplicação.
 Lopes de Sá (2002a) menciona que “não se confunde, pois o aviamento 
com valorização e sim se caracteriza como um valor efetivo e distinto de tudo o 
mais, como força produtora de efi cácia duradoura ou pelo menos assegurada 
durante período certo”.
 No entanto, o fato de um determinado valor não possuir forma tangível 
não o torna inviável de mensuração, simplesmente pela insegurança que pode 
trazer, mas também não habilita o interessado na busca do valor a fazer uso de 
arbitrariedades conceituais ou de taxas arbitrárias para sua determinação.
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MODELOS BASEADOS NO FLUXO DE CAIXA

Esses modelos procuram determinar o valor de uma empresa pela 
estimativa dos fl uxos de caixa que devem ser gerados no futuro e então 
descontam esses valores a uma taxa condizente com o risco do fl uxo. São 
modelos muito aceitos no mercado de consultoria e também amplamente 
citados e divulgados nas bibliografi as que versam sobre avaliações de ativos e 
avaliações empresariais.
 Damodaran (2002, p.214) explica que “o valor de uma empresa é o 
valor presente de seus fl uxos de caixa previstos ao longo de sua vida”.
 Considera-se que os modelos de fl uxo de caixa são conceitualmente 
corretos para avaliações de empresas. Nesses modelos, as empresas são vistas 
como sendo geradoras de fl uxo de caixa e seu valor é obtido pelo valor presente 
desses fl uxos, dada uma taxa de desconto.
 São modelos que se baseiam em cuidadosas previsões, para cada 
período, de cada item fi nanceiro relacionado com a geração de fl uxos de 
caixa correspondentes às operações corporativas, como por exemplo, o valor 
das vendas, os gastos com pessoal, matérias-primas, custos e despesas 
administrativas, comerciais etc.
 Conseqüentemente, a abordagem conceitual é similar à aplicada ao 
orçamento de caixa.
 A determinação da taxa de desconto leva em consideração cada 
tipo de fl uxo de caixa. Essa determinação é um dos mais importantes detalhes 
na aceitação desses modelos pelos consultores e avaliadores de empresas. 
Taxas arbitrárias de 6% ou multiplicadores de 2.5 ou 3 vezes, identifi cados 
por simples observação empírica das fl utuações de mercado, são totalmente 
desconsiderados. Na prática, no entanto, taxas mínimas de desconto são 
muito utilizadas e estabelecidas pelas partes interessadas, pois compradores e 
vendedores não são preparados para investir ou para vender por menos do que 
certa taxa de retorno. E isso tem refl exos sobre a correta utilização dos fl uxos 
de caixa como modelo de mensuração ou de determinação do valor de uma 
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empresa.
O modelo geral é denominado de fl uxo de caixa descontado. Os 

modelos derivados iniciam sua base para o cálculo através da seguinte fórmula 
básica:

    V =    CF1  +   CF2  +   CF3  + ... + CFn + VRn
           1+k       (1+k)2    (1+k)3              (1+k)n

onde: CFj = fl uxo de caixa gerado pela empresa no período j
 Vn  = valor residual da empresa no ano n
 k    = taxa de desconto apropriada para o risco do fl uxo de caixa
  
 Um procedimento simplifi cado para a determinação do valor residual 
considera uma taxa constante (g), para um fl uxo infi nito de anos (n). Assim, o 
valor residual no ano n é dado por VRn = CFn (1 + g) / (k – g).
 Entre os modelos mais utilizados, estão o do fl uxo de caixa livre, o do 
fl uxo de dividendos, o equity cash fl ow e o capital cash fl ow. Como já abordado 
no item 1.2.2, o modelo de fl uxo de dividendos pode ser considerado como um 
modelo baseado nos resultados, tendo sido então já classifi cado.

4.1 Fluxo de Caixa Livre

 O modelo do fl uxo de caixa livre ou free cash fl ow utiliza o denominado 
fl uxo de caixa operacional, que é o fl uxo de caixa gerado pelas operações normais 
da empresa, desconsiderando empréstimos. É o montante fi nanceiro que estará 
disponível para investimentos em ativos fi xos e necessidades de capital de giro.
 Para calcular o fl uxo de caixa futuro, deve-se prever o volume de 
caixa a ser recebido e que deve ser pago em cada período. Pode-se dizer 
que é, basicamente, a abordagem da elaboração do orçamento de caixa. 
 Entretanto, na avaliação de empresas, há a necessidade de previsão 
dos fl uxos de caixa em períodos maiores do que nos orçamentos de caixa.
 A contabilidade tradicional não traz essa informação diretamente 
em seus relatórios, usando apenas as provisões e alocando  receitas, custos 
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e despesas, usando mecanismos arbitrários em muitos casos. Essa face da 
contabilidade distorce a percepção apropriada quando se calcula o fl uxo de caixa, 
pois para o cálculo do valor da empresa devem-se considerar como caixa os 
valores a receber e a pagar efetivos e não apenas provisionados segundo critérios 
defi nidos pela empresa ou parametrizados pela legislação. A contabilidade, 
portanto, deve ser ajustada para atender ao cálculo do fl uxo de caixa livre.
 Para calcular o fl uxo de caixa livre, deve-se desconsiderar o fi nanciamento 
das operações da empresa e direcionar o enfoque sobre o resultado fi nanceiro 
dos ativos da empresa após a tributação, extraindo da contabilidade para cada 
período os investimentos necessários para a continuidade das operações.

4.2 Equity Cash Flow

O modelo ECF (equity cash fl ow) é uma outra modalidade de fl uxo de 
caixa passível de ser utilizada. O fl uxo de caixa ECF é calculado pela subtração 
dos juros e pagamentos feitos em cada período aos credores, líquidos de 
tributação, do fl uxo de caixa livre, adicionado de novas provisões realizadas. Em 
outras palavras, é o fl uxo de caixa remanescente na empresa após a cobertura 
dos investimentos em ativos fi xos e necessidades de capital de giro, após o 
pagamento de juros sobre fi nanciamentos. Esse modelo de fl uxo de caixa 
presume a existência de uma estrutura fi nanceira mínima para cada período, 
onde o principal e os juros sobre fi nanciamentos existentes são pagos nas datas 
de vencimento e os recursos de novos empréstimos ou fi nanciamentos são 
recebidos. Nesse caso, são considerados fl uxos previstos para a manutenção da 
capacidade fi nanceira da empresa em termos de capital de giro.

4.3 Capital Cash Flow

  Outro modelo é o CCF, que é o nome dado ao valor do fl uxo de caixa 
do capital de terceiros somado ao fl uxo de caixa do capital próprio ou patrimônio 
líquido. Pode-se dizer que o modelo é a soma do ECF com o custo do capital de 
terceiros deduzido da variação dos passivos. Considera-se, para a estrutura de 
capitais, capital de terceiros e capital próprio, valores de mercado dentro de um 
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balanço econômico, e não o balanço tradicional apresentado pela contabilidade.

4.4 Considerações Adicionais Sobre os Modelos Baseados no Fluxo de 
Caixa

O cálculo do valor da empresa com o uso dos modelos baseados no 
fl uxo de caixa prevê, então, que o valor da estrutura de capitais total, a valor de 
mercado, é igual ao valor presente do fl uxo de caixa, considerado o custo médio 
ponderado de capital. O custo médio ponderado de capital é um importante item 
a ser considerado dentro do cálculo do valor da empresa pelo modelo de fl uxo 
de caixa.
 Ross, Westerfi eld e Jaffe (1995, p.358) trazem como informação que 
“o custo de capital é uma média ponderada entre o custo de capital de terceiros 
e o custo de capital próprio”.
 Copeland, Koller e Murrin (2002, p.205) explicam que:

Tanto credores quanto acionistas esperam ser remunerados pelo 

custo de oportunidade do investimento de seus recursos em uma 

determinada empresa, em vez de outra de risco semelhante. O 

custo médio ponderado do capital (WACC) é a taxa de desconto, 

ou valor do dinheiro no tempo, usada para converter o fl uxo de 

caixa livre futuro em valor presente para todos os investidores.

 Ross, Westerfi eld e Jaffe (1995) tratam esses fl uxos com nomenclaturas 
como fl uxo ao capital próprio (FCP) e fl uxo de caixa com dívidas (FCCD), mas 
sua abordagem é mais voltada às análises de investimentos em projetos e não 
à avaliação empresarial, como na obra Administração fi nanceira (Corporate 
fi nance).
 A fórmula Miller-Modigliani (MM) determina o valor da empresa baseada 
no modelo de fl uxo de caixa. Copeland, Koller e Murrin (2002, p.158) apresentam 
essa fórmula no livro Avaliação de empresas – Valuation, mas comentam que:

As abordagens DCF baseadas em fórmulas adotam premissas 

simplifi cadoras sobre as empresas e seus fl uxos de caixa (por 

exemplo, crescimento constante da receita e das margens), de 
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forma que todo o fl uxo de caixa pode ser capturado em uma fórmula 

concisa.

 A expressão DCF refere-se ao modelo de fl uxo de caixa descontado, 
do original inglês discounted cash fl ow. A fórmula MM apresentada baseia-se na 
análise econômica e sugere como valor da empresa a soma do valor dos ativos 
instalados com o valor do crescimento.
 A taxa para o desconto do fl uxo de caixa a ser utilizada dependerá do 
modelo de fl uxo de caixa utilizado. Denominou-se essa taxa de k, na fórmula 
inicial, e ela representa a taxa de desconto apropriada para o risco do fl uxo de 
caixa.
 No caso da utilização do ECF, a taxa a ser usada é a do retorno 
desejado sobre o patrimônio líquido, já no caso do fl uxo de caixa livre a taxa a 
ser utilizada é a WACC (weighted average cost of capital), que representa o custo 
médio ponderado de capital, por exemplo. Para um fl uxo de caixa com capital de 
terceiros, certamente seria mais correta a utilização da taxa correspondente ao 
retorno desejado pelo uso do capital de terceiros.
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MODELOS DE CRIAÇÃO DE VALOR

 
Como os modelos de criação de valor são todos representados 

praticamente pelo EVA, e faz-se muito pouco uso de modelos não convencionais 
como o do lucro econômico e o do valor de caixa adicionado, a abordagem deve 
dar-se nesse modelo, principalmente por ser o EVA o modelo aceito e citado 
entre os autores.
 Frezatti (2000, p.164), por exemplo, realiza uma comparação entre as 
diferentes abordagens dos estudiosos do tema que denomina valor residual. Ele 
considera como abordagens disponíveis, dentro dessa linha de raciocínio, as 
dadas por autores como Alfred Rappaport e Aswath Damodaran, por exemplo, 
que são identifi cadas como abordagens sobre o fl uxo de caixa descontado, e 
as dadas por Anthony, Stewart (EVA) e Copeland, as quais nomina abordagens 
sobre o resultado econômico residual, entre outras metodologias.

5.1 Economic Value Added – EVA

 Por defi nição, o EVA, como é mais conhecido, é um modelo que foi 
criado para a utilização em empresas, como fonte de informação relacionada à 
criação de valor ao acionista, que possibilita o conhecimento e a mensuração do 
desempenho empresarial.
 O conceito de valor econômico agregado ou adicionado (Economic 
Value Added) foi criado por Joel Stern e Bernnett G. Stewart durante os anos de 
1980. Ambos presidem a empresa de consultoria Stern & Stewart, com sede em 
Nova Iorque. O conceito deriva da abordagem do lucro econômico, o qual mede o 
valor criado em um negócio em um período de tempo que é dado, sinteticamente, 
pela seguinte fórmula:

Lucro econômico = capital investido x (retorno sobre o capital
 investido –  custo do capital investido).
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 O EVA é então, basicamente, utilizado para calcular a riqueza criada em 
determinado espaço de tempo, buscando exatamente o cálculo da rentabilidade 
real de um capital aplicado. Segundo Wernke e Lembeck (2000, p.86), “o EVA é 
um indicador do valor econômico agregado que permite a executivos, acionistas 
e investidores avaliar com clareza se o capital empregado num determinado 
negócio está sendo bem aplicado”.
 Para sua mensuração, podem-se encontrar fórmulas simplifi cadas, 
como a apresentada pela revista Balanço Anual, do jornal Gazeta Mercantil, 
onde se defi ne que o VEA (Valor Econômico Agregado) é dado pelo lucro líquido 
menos o custo de oportunidade multiplicado pelo patrimônio líquido, mas não é 
essa a melhor abordagem científi ca para tal tentativa.
 Grant (1997) apresenta para a expressão geral do EVA, a subtração do 
custo do capital do lucro líquido operacional líquido de tributação.
 Carvalho (1999) elaborou uma dissertação, na qual estudou a relação 
entre o EVA e o valor das ações das empresas analisadas na Bolsa de Valores 
do Estado de São Paulo. Em seu trabalho, após analisar os aspectos teóricos 
que envolvem o tema, estudou a correlação dos indicadores de performance, 
com base em critérios estatísticos, chegando à conclusão de que, com base 
nos dados analisados, o EVA não apresentava forte correlação com o valor da 
ação nem com a variação da ação. Assim, cita: “acredita-se que o EVA não é um 
indicador confi ável para ser relacionado com o aumento de valor da ação”.
 Kassai (2001), por sua vez, elaborou tese de doutorado, observando 
aspectos na conciliação entre os métodos VPL (Valor Presente Líquido) e EVA, e 
segundo ele, “verifi cou-se que o preço das ações não tem uma relação direta com 
o valor da empresa atribuído de acordo com o valor presente de seus resultados 
operacionais futuros”. E essa foi a sua questão principal na tese, de onde retirou 
outras importantes conclusões.
 Algumas outras críticas são realizadas ao modelo EVA, considerando 
sua limitação como indicador para empresas concentradas em capital intelectual. 
Atualmente, muitas empresas desejam conhecer a agregação de valor, 
considerando o goodwill, anteriormente apresentado, o que não faz parte do 
modelo EVA.
 Há, sem dúvida, uma série de ajustes contábeis a serem considerados 
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no cálculo do EVA, mas esses não contemplam, necessariamente, o ajuste do 
goodwill. Tais ajustes contábeis são realizados para o enfoque econômico do 
balanço apresentado. O capital e o lucro líquido, por exemplo, não são obtidos de 
forma direta dos saldos contábeis das empresas. Tais saldos são ajustados, pois 
os princípios e normas contábeis podem distorcer o resultado fi nal. Muitas vezes 
as normas contábeis consideram como gastos alguns lançamentos que são, na 
realidade, ativos.
 Segundo Vázquez e Salgado (2001), o EVA utiliza cerca de 164 ajustes 
aplicados aos dados contábeis, mas muitas empresas têm limitado esse número 
aos dez principais.
 A busca do EVA é a mensuração da criação de valor, na ótica do 
investidor.

5.2 Outros Modelos Baseados na Criação de Valor

 Existem outros modelos de indicadores baseados na criação de valor, 
como o CFROI (Cash fl ow return on investment), O SVA (Shareholder value 
added), o AEVA (Adjusted economic value added) e o REVA (Refi ned economic 
value added).
 O CFROI é um modelo muito próximo ao do uso da taxa interna de 
retorno. Tem, no entanto, enfoque mais voltado ao uso do fl uxo de caixa, do que 
à criação de valor propriamente dita.
 O SVA é um modelo desenvolvido por Alfred Rappaport, e também 
trabalha com fl uxos de caixa futuros que, devidamente descontados, procuram 
identifi car o valor de uma empresa.
 Os demais modelos citados, AEVA e REVA são derivados do modelo 
EVA, que procuram suprir defi ciências apresentadas pelo EVA na modelagem 
original.

5.3 Considerações Adicionais Sobre os Modelos Baseados na Criação de 
Valor

 O EVA é considerado um modelo bastante complexo que apresenta 
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certas limitações de aplicação. A maior crítica oferecida é a do uso de ajustes 
contábeis, tão arbitrários quanto as regras de contabilização inicialmente 
utilizadas, para o ajuste das demonstrações utilizadas no cálculo.
 De qualquer modo, o valor da empresa através do modelo é dado pela 
adição ao capital dos acionistas do valor presente do valor econômico adicionado 
pela empresa, considerando o custo de capital e a expectativa de crescimento 
futuro.
 As grandes virtudes do EVA, tratadas pelos autores da área, envolvem 
variáveis de gerenciamento e de participação dos envolvidos nos conceitos 
de criação de valor para o acionista. A expectativa e o crescimento futuro da 
empresa são direcionados por conceitos que envolvem gastos com pesquisa 
e desenvolvimento, vendas e marketing como investimentos para melhoria de 
desempenho, habilidades para diferenciação do produto, entre muitas outras.
 São as variáveis de mensuração da criação de valor, que, agregadas 
ao capital, fornecem o valor da empresa. Assim, o valor da empresa no mercado 
é razão direta de seu desempenho como organização geradora de valor ao 
acionista, baseada em seus resultados.
 Um conceito muito relacionado ao do EVA é o do MVA (Market Value 
Added). O MVA é um indicador que mede a criação de valor de uma empresa 
em relação aos recursos atribuídos ao negócio, em termos de mercado, ou seja, 
a diferença entre o valor de mercado da empresa e o capital investido pelos 
acionistas. O MVA mede a geração de valor de uma empresa em relação aos 
investimentos realizados.
 Em função dessas ponderações sobre o EVA®, procurou-se não utilizá-
lo neste trabalho como modelo para a determinação do valor de uma empresa 
em termos de comparação de correlação entre o valor encontrado e o valor de 
suas ações no mercado, pois se descaracterizaria o modelo EVA® como modelo 
de análise de desempenho para utilizá-lo como parâmetro de análise do valor da 
empresa, o que poderia ser confundido com a análise do valor de mercado da 
empresa.
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É cientifi camente possível estabelecer um conjunto de elementos 
que validem a utilização de cada um dos modelos estudados, dadas as 
particularidades de cada um, e compará-los entre si. Isto serve como parâmetro 
para a realização de outros estudos ou como ponto de partida para novas 
pesquisas dentro do ambiente da avaliação empresarial. Não se pode concluir, 
no entanto, pelo esgotamento do assunto, visto que existem outros modelos não 
descritos aqui, como o já citado modelo de opções. Os modelos foram criticados 
em forma acadêmica conceitual.

 Assaf Neto (2003, p.575) afi rma:

A defi nição do valor de uma empresa é uma tarefa complexa, 

exigindo uma coerência e rigor conceituais na formulação do modelo 

de cálculo. Existem diversos modelos de avaliação, embutindo todos 

eles certos pressupostos e níveis variados de subjetividade.

 Ele ainda complementa, informando que “não há como prescindir de 
certa dose de subjetividade na defi nição do valor de uma empresa, principalmente 
por se tratar de uma metodologia que se baseia em resultados esperados obtidos 
do comportamento do mercado”.
 É dentro dessa ótica que se apresenta a necessidade de aprofundamento 
do estudo sobre a sistematização dos processos de análise dos modelos de 
avaliação de empresas. Este trabalho apresenta a perspectiva de um estudo sobre 
a análise dos processos de avaliação de empresas, a serem cuidadosamente 
considerados quando da comparação dos resultados obtidos nos diversos 
modelos que são relacionados com o valor de mercado dessas empresas.
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INTRODUÇÃO

 Em todos os setores da vida humana, encontra-se anseios e expectativas 
devido às mudanças da nossa sociedade. Mudanças essas que necessitam de 
adequações perante as exigências dos novos tempos. O próprio “livro sagrado” fala 
de novos céus e de nova terra; fala de inovação. Tendo em vista esta inovação, 
destaca-se como objetivo neste estudo a Contabilidade Eclesiástica, com a descrição 
e análise do processo contábil eclesial.
 Este estudo está delimitado à Mitra Arquidiocesana de Curitiba, envolvendo 
questões complexas relativas a este tipo de organização, também busca validar 
ou rejeitar as hipóteses: O processo de controle patrimonial da mitra é efi caz; a 
contabilidade caracterizada no papel principal do processo de controle patrimonial; o 
controle patrimonial da Mitra necessita de mais ênfase gerencial.
 A pesquisa está dividida em três capítulos. O primeiro trata sobre a 
contabilidade e a sua relação com a Igreja Católica. O segundo capítulo envolve uma 
série de questões do processo contábil eclesiástico que, por sua vez, desdobra-se em 
quatro vetores básicos: a questão do conhecimento científi co que é a contabilidade 
como ciência.; a questão técnico/operacional que provém dos procedimentos técnicos 
de operacionalização contábil e dos mecanismos e normas de procedimentos e 
de conduta profi ssional; a questão social originada pela missão da contabilidade 
como base operativa da organização; e por fi m, a questão gerencial tratando-se da 
aplicação prática dos fundamentos institucionais da organização. E fi nalmente, o 
terceiro capítulo apresenta o resultado da pesquisa sobre a análise do gerenciamento 
patrimonial, relacionando à diocese (mitra) com as paróquias (fi liais) que são a base 
estrutural da mitra.
 A igreja quer profi ssionalizar sua própria administração. Ela não goza mais 
dos privilégios que informalmente tinha no passado, devido a informatização dos 
órgãos públicos e a crescente atenção da comunidade em relação à aplicação das 
contribuições doadas à igreja. Isso faz com que a igreja revise seus conceitos sobre 
como administrar o patrimônio eclesiástico.
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A CONTABILIDADE E SUA RELAÇÃO COM A IGREJA 
CATÓLICA

A contabilidade histórica muito deve aos abnegados arqueólogos, 
que levam os atuais profi ssionais a um retrospecto pelas estradas dos séculos, 
para provar o quanto é antiga a profi ssão do contador e a escrituração dos fatos 
administrativos. A história contábil passou por várias fases até chegar em 1494, 
quando surgiram os primeiros livros de escrituração feitos sob a forma do Método 
das Partidas Dobradas. Método que teve sua origem na Itália, cujo expositor 
primordial foi o Frei Lucca Pacciolo. Conforme CALDERELLI, o enunciado desse 
método continha o seguinte: “a cada débito corresponde um credito ou vice-versa” 
(1997, p.399). Em 1840, se formou uma corrente com os maiores discípulos do 
método das partidas dobradas no sentido de elevar a contabilidade como ciência. 
Essa corrente atingiu o seu objetivo e ofereceu ao mundo novas doutrinas 
(doutrina contista, controlista, aziendalista, personalística e a patrimonialista) que 
elevaram aquilo que até então era uma arte ou método, aos princípios científi cos 
das análises sobre a riqueza administrada. A doutrina patrimonialista surgiu em 
oposição a todas desenvolvidas até então – Contismo, Controlismo, Aziendalismo, 
etc. Pois defendia o princípio estático e dinâmico da riqueza e o diferencial do 
patrimônio 

A relação da Contabilidade Geral com a Contabilidade Eclesiástica, assim 
hoje denominada contabilidade da Igreja Católica, vem desde o os tempos primitivos 
da igreja até os dias de hoje. E dois religiosos, que contribuíram signifi cativamente 
com a contabilidade, comprovam a existência dessa relação: Segundo VIEIRA, “o 
apostolo São Mateus, celeste patrono dos contabilistas, era cobrador de impostos, 
estando atribuído a ele o pelouro alfandegário. Dentro de suas atribuições es-
tava a elaboração das escritas fi scais e a  formulação  dos  principais docu- 
mentos de  receitas”(2001, anexo 7); e  conforme  CALDERELLI “ o  ilustre  Frei 
Lucca  Pacciolo,  com  autoridade  de  Mestre,   escreveu   a   sua   Summa  de 
Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita e o Tratactus 11º, que 
cuida da parte relativa à contabilidade, tornando-se o criador do método das par-
tidas dobradas” (1997, p. 492).
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O processo contábil eclesial envolve questões complexas e alguns 
elementos fundamentais e indispensáveis para abordagem inicial do assunto, e para 
o entendimento do arcabouço desse sistema, há necessidade de uma compreensão 
de toda a estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana, que será discorrida 
adiante. A constituição dessa estrutura se deu através da coleção de sagrados 
cânones. O Papa Celestino advertia em carta aos bispos constituídos na Apúlia 
e Calábria (21-07-429 D.C) “a nenhum sacerdote é lícito ignorar seus cânones”. 
Os cânones guardados pelos sacerdotes foram transformados, anos depois, no 
Código de Direito Canônico, sendo esse o regulador de todos os processo da Igreja 
Católica. 

No Brasil, a constituição do Império datada de 1824, no seu Art. 5º 
dispunha: “Art. 5º - A religião católica, apostólica, romana, continuará a ser a religião 
do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico 
ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de 
templo”. Com a proclamação da Republica, em 15/11/1889, desaparece o governo 
monárquico hereditário. Em seu lugar, surge a República Federativa do Brasil. Foi 
o que dispôs o Decreto nº 1, baixado pelo governo provisório encabeçado pelo Mal. 
Deodoro da Fonseca. A independência religiosa e a separação entre o Estado e a 
Igreja Católica do Brasil vieram com o decreto nº 119-A, publicado no Diário Ofi cial 
dia 07/01/1890. O documento deve estar arquivado em seu original no Museu da 
República, no Rio de Janeiro.

A Diocese de Curitiba, apresentando-se tão grande pelo número de 
fi éis e pela extensão territorial, recebeu a elevação a Arquidiocese, em 10 de 
Maio de 1926, através da Carta Apostólica sob o selo de chumbo “Ad universas 
orbis Ecclesias” de Pius Papa XI. Atualmente, o governo geral da Arquidiocese de 
Curitiba é representado por Dom Pedro Antônio Marchetti Fedalto, nascido no ano 
da elevação da diocese a arquidiocese, nomeado ao cargo em 28 de fevereiro de 
1971.
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PROCESSO CONTÁBIL ECLESIÁSTICO

A contabilidade eclesiástica torna-se um desafi o para os profi ssionais contábeis 
e, ao mesmo tempo, constitui-se em fonte de inspiração para o sistema de contabilidade 
de organizações complexas como o da igreja. A seguir será descrita uma série de 
questões que, por sua vez, se desdobram em sistemas básicos que possibilitam a 
compreensão da contabilidade na Igreja Católica.

2.1 - Objeto da Contabilidade Eclesiástica 

Desde a exposição do método das partidas dobradas, no ano de 1494, vários 
foram os autores que tentaram impor suas teorias ou doutrinas, no sentido de defi nir 
o Objeto da Contabilidade. Para CALDERELLI “é um fenômeno sobre o qual giram 
os estudos da ciência contábil, a fi m de serem ditadas as normas e princípios para 
o controle de uma riqueza administrada” (1997, p. 559) e Hilário FRANCO defi ne:  
“o Patrimônio é o objeto da contabilidade, isto é, sobre ele se exercem as funções 
contábeis, para o alcance de suas fi nalidades” (1997, p. 21). Já DELAMÉA, em seu 
livro Contabilidade Eclesiástica, defi ne que “o objeto da contabilidade é sempre o 
Patrimônio da Entidade, aquele que compreende os Bens Temporais, defi nido como 
um conjunto de bens, direitos e obrigações independente da fi nalidade institucional de 
cada entidade”. (2001, p. 16)

O patrimônio como tal é objeto da ciência contábil e também de outras ciências 
sociais como a Administração, o Direito e a Economia. O patrimônio contemplado pela 
contabilidade é mais tangível, pois, além de expressar interesses individualizados, 
contém vínculos jurídicos de pertença e institucionais, elementos econômico-
fi nanceiros, administrativos, jurídicos e contábeis, relações funcionais de utilidade e de 
encargos patrimoniais. Trata-se de questões que implicam uma abordagem específi ca 
para esse tipo de entidade e exigem da contabilidade tratamento especializado.
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2.2 - Sistema Patrimonial das Entidades 

Este tópico tem por objetivo apenas selecionar a legislação canônica naqueles 
aspectos julgados fundamentais para a administração patrimonial das entidades, 
agrupando-a de tal modo que facilite a compreensão.

“O patrimônio da entidade apreciado pela contabilidade envolve os bens 
temporais e contem elementos materializados, de natureza econômica, jurídica 
e técnica. Trata-se do patrimônio que, para as instituições de fi ns ideais, 
constitui-se em meio, instrumento e garantia de subsistência, funcionamento, 
continuidade e expansão da entidade, e, para a contabilidade constitui-se em 
objeto próprio da ciência e prática.” (2001. p. 17/18)

O conceito acima, defendido por DALAMÉA, está focando o meio eclesial onde, 
a responsabilidade qualifi cada, que recai sobre a contabilidade aplicada, é ancorada 
na missão expressa no seu encargo social de proteção e defesa do patrimônio da 
entidade, contém anexas obrigações funcionais para seus profi ssionais, como as de 
prover os usuários de seus serviços com informações especializadas sobre aspectos 
do patrimônio da entidade e suas mutações, por exemplo os de natureza econômica, 
fi nanceira, fi scal, etc. Para tanto, ela pratica, pela ação antecedente, o estudo e 
formulações científi cas; pela ação preventiva, o aconselhamento especializado à 
administração e pela ação conseqüente, o controle qualifi cado como aquele decorrente 
do registro simultâneo dos atos administrativos que incidem sobre esse patrimônio.

As organizações católicas, em decorrência de aplicação do princípio da 
descentralização administrativa jurisdicional de linha e pelo reconhecimento da 
personalidade jurídica canônica, criam entidades secundárias dentro da principal, 
com exigências normativas de que cada uma possua um patrimônio estável e o 
administre. Para isso, é preciso um sistema integrado, pois, a legislação canônica 
cria massas patrimoniais específi cas a cada pessoa jurídica canônica, mesmo que 
essa, no âmbito civil, seja uma fi lial pertencente a uma mantenedora e, no âmbito 
canônico, pertença a uma organização maior. Essa legislação ainda impõe limites à 
transação de bens entre si ou com a “matriz” ou “sede”, que tanto pode ser diocese, 
paróquia e outras denominações que variam conforme tipo de entidade e instituto. 
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Como o direito particular (direito canônico) tem primazia sobre o geral (direito civil), 
a contabilidade deve ser estruturada de modo que individualize (sem desintegrar) 
essa massa patrimonial e, ao mesmo tempo, cumpra as formalidades canônicas. 
Para entender a composição dessa massa patrimonial, faz-se necessário conhecer 
a aplicação do principio da descentralização administrativa e a personalidade jurídica 
canônica, como a dinâmica funcional dessa vasta e milenar organização e a de seu 
direito normativo universal. É o que destaca o livro V – Bens Temporais da Igreja, do 
Código Direito Canônico, e os cân. 634 – 640. 

2.2.1 – Normas Gerais

O Concílio Vaticano II tratou da cúria diocesana e as suas disposições nos 
cânones 469-CDC: “a cúria diocesana consta dos organismos e pessoas que ajudam 
o bispo no governo de toda a diocese, principalmente na direção da ação pastoral, 
no cuidado da administração da diocese e no exercício do poder judiciário”; portanto, 
cúria diocesana se entende o conjunto de organismos e pessoas que auxiliam o bispo 
no governo da diocese. A denominação da cúria perante a Receita Federal se dá 
pelo nome de Mitra Arquidiocesana, a qual tem como representante legal o bispo 
diocesano / vigário geral.

2.2.2 – Classifi cação dos Bens Temporais

Na estrutura patrimonial dos bens temporais da igreja encontram-se: bens 
eclesiásticos, os bens de religião, os bens de utilidade pública, os de interesses da 
humanidade e os aziendais. Os dois primeiros são tipicamente sagrados; os outros se 
qualifi cam no âmbito civil. Os bens sagrados, que se dividem em “coisas sagradas”, 
destinadas ao culto (imagens sagradas) e “lugares sagrados”, são aqueles que 
recebem dedicação ou benção (cânones 1205 – 1212) e outros bens que fi éis têm 
pela tradição. Esses bens sagrados e preciosos não integram os bens aziendais, mas 
participam do orçamento por seu elevado custo de guarda, conservação e, alguns, 
de uso.
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2.2.3 – Administração Patrimonial da Entidade

Tratando-se da administração patrimonial, principalmente a aziendal, além das 
normas efi cazes de exatidão e transparência administrativa, aparece entre outros, nos 
cânones 1259-1310 e 634-640, o espírito da administração eclesiástica.

Segundo DALAMÉA, “O patrimônio eclesiástico, sob titularidade das distintas 
pessoas jurídicas canônicas, compõe a junção dos bens temporais” (2001, p.33). 
Com base nesse conceito, a diocese, como sede do governo, é possuidora e 
administradora da massa que envolve o conjunto desse sistema de organização 
particular. Sendo assim, cada diocese, alicerçada no princípio da descentralização 
administrativa jurisdicional, é dividida em partes distintas ou paróquias. Cada 
paróquia, legitimamente erigida, mantém independência patrimonial e administrativa 
jurisdicional e deve suportar suas necessidades econômico-fi nanceiras, como forma 
de conservar a sua força e autonomia. No entanto, a delimitação desse patrimônio 
organizado em unidades, embora de difícil quantifi cação, composição e delimitação, 
exige conhecimentos, procedimentos e instrumental técnico especializado, que só 
a contabilidade pode oferecer. Essa questão deve estar presente no cotidiano da 
contabilidade dessas entidades, principalmente quando envolve duas personalidades 
jurídicas, a civil e a canônica, e a coerência da dupla função de representação legal.

2.3 – Sistema Organizacional Católico 

A dinâmica do sistema patrimonial eclesiástico está intimamente ligada à 
dinâmica do sistema organizacional católico e, para entendê-la, manifesta-se a 
necessidade da abordagem de alguns aspectos da dinâmica funcional desse sistema 
de organização. Segundo DALAMÉA:
 
                “Há   um   princípio  que   envolve   a   estrutura    organizacional. O   princípio   da  superposição 
                    de autoridade pela linha da estrutura  da  organização. Essa  superposição  faz  com 
        que essas unidades  organizacionais  estejam  intervinculadas  hierarquicamente e, 
       ao mesmo  tempo, com  vida administrativa  e  patrimonial próprias,  mas presas aos 
        fi ns institucionais e à missão da igreja” (2001, p. 41/42).
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Além dos fatores organizacionais e funcionais, a própria dinâmica do exercício 
da função exige uma força centrífuga, como a exercida pelo Papa nos âmbitos da 
Igreja universal e de todo o sistema da organização  católica;  pelo  bispo  diocesano  
nos  âmbitos das igrejas particulares  e  do sistema de organização da diocese; e pelo 
pároco, no âmbito da paróquia.

Os fi ns institucionais se constituem na razão de existir da entidade, no 
fundamento que congrega e une seus membros numa estrutura organizada e no 
caminho que conduz toda dinâmica funcional da organização. Embora os fi ns 
institucionais maiores sejam os espirituais, toda dinâmica funcional da organização e 
da vivência religiosa eclesial se concretiza na realidade sócio-institucional. Não basta 
conhecer o sistema patrimonial eclesiástico e sua dinâmica funcional, porque sem 
o conhecimento da realidade institucional dessa entidade, da estrutura do governo/
administração, do sistema jurídico particular e geral, canônico e civil, difi cilmente o 
contador conseguirá estruturar e dinamizar a contabilidade eclesiástica para atender 
as necessidades internas e externas da entidade, principalmente as administrativas 
e de governo, e para produzir peças contábeis de utilidade prática que refl itam, 
com exatidão e clareza, a situação patrimonial da instituição e de cada unidade 
organizacional (pessoa jurídica canônica) do sistema.

2.3.1 – Estrutura Geral da Igreja Católica

Uma estrutura organizacional é, aparentemente, uma formalização 
burocrática e estável. Na prática, é exatamente o contrário. A estrutura deve 
ser defi nida visando, desde a sua concepção, mecanismos operacionais 
descomplicados e dinâmicos. 

Para o entendimento do arcabouço desse milenar sistema organizacional 
católico, há necessidade, primeiramente, de uma visualização sintética de 
toda a estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana, que se divide em três 
grandes grupos, com suas respectivas hierarquias: Igreja Universal (Ex. Romano 
Pontífi ce); Entidades que Congregam Igrejas Particulares (ex. CNBB); e a Igreja 
Particular, onde tem a diocese que é o foco deste estudo.
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A estrutura básica aqui apresentada é o ponto de partida. Quer dizer, apenas, 
a indicação do mínimo indispensável para se chegar a melhores resultados práticos e 
facilitar a administração dos bens temporais das dioceses (mitras). Com certeza, trará 
também inúmeros benefícios pastorais.

2.3.2 – Dinâmica Funcional da Organização Católica

As instituições que compõem o sistema organizacional católico normalmente 
são entidades com fi ns ideais, ou sem fi ns lucrativos, alem de algo mais que lhes é 
próprio como: seus fundamentos institucionais, natureza e missão, dinâmica estrutural 
e funcional de organização. A contabilidade aplicada precisa conciliar essas dinâmicas 
porque sobre um mesmo patrimônio incidem múltiplos encargos patrimoniais de 
origem canônica e civil. Ela destaca algumas realidades relevantes a sua atividade 
como: A missão, o resultado operacional, estratégia, gerenciamento patrimonial e o 
desafi o.
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2.3.3 – A Contabilidade no Quadro Geral da Organização

A organização e administração precisam de um instrumental técnico qualifi cado 
para coordenar as relações humanas e funcionais – como o exercido pelo sistema 
jurídico, no âmbito universal para proteger direitos e deveres e dar proteção e defesa 
do justo direito. Sendo assim, a contabilidade é a ferramenta fundamental, no âmbito 
patrimonial, para proteger e defender os interesses da entidade.

A escrituração contábil, segundo FRANCO é “a técnica através da qual a 
contabilidade atinge seu objetivo de estudar e controlar o patrimônio fornecendo as 
variações” (1997, p. 57). E o processo de escrituração da contabilidade eclesial segue 
as mesmas linhas da contabilidade geral e obedece aos princípios fundamentais 
da contabilidade, além dos próprios da entidade (ex. princípio da descentralização 
administrativa). Essa escrituração se realiza nas paróquias, através do preenchimento 
do Relatório de Entradas e Saídas (livros caixa), onde são classifi cadas e codifi cadas 
as receitas e despesas, conforme instruções internas para tal procedimento. A 
paróquia também é responsável pela centralização dos dados das capelas. A mitra, 
por sua vez, se responsabiliza pela centralização dos seus próprios registros contábeis 
e das paróquias (matriz e capelas), conforme prescrição do Código Direito Canônico e 
legislação fi scal do país. 

O elemento essencial para o exercício pleno de suas atividades é que 
posicionará a contabilidade. Pois, além da contabilidade básica, acrescente-se o fato 
de o produto fi nal dessa instituição ser sempre um ser humano modifi cado, que é 
o agente de mudança contemplada nas demonstrações contábeis dessa entidade. 
Esse produto fi nal é que as diferencia das empresas civis.

Esses fatores levam o contador, desse tipo de entidade, a se envolver mais 
com a contabilidade gerencial em busca de uma visão gerencial destacando-se a 
ação sobre as informações contábeis e não somente a técnica. PADOVEZE deixa 
claro ao defi nir os objetivos da contabilidade gerencial que “não existe contabilidade 
gerencial. Faz-se ou não se faz; não é um existir, mas um fazer; é ação, e não técnica 
específi ca de contabilidade” (1997, p.28)
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2.4 – Sistema Jurídico Eclesiástico 

A Igreja Católica reformulou e renovou as leis da disciplina canônica, a fi m 
de, na fi delidade constante a seu divino fundador, ajustá-las à missão salvífi ca 
que lhe é confi ada. 

O Código de Direito Canônico  -  livro I – das normas gerais, determina 
que:

“É um sistema jurídico completo que, objetiva assegurar e disciplinar a 
estrutura hierárquica de governo/administração; a dinâmica funcional 
da organização, da administração e do sistema patrimonial e a sua 
coordenação; a ordem e segurança funcional da entidade; a promoção e 
defesa do justo direito; e a distribuição da justiça a todos e em todos os 
níveis da organização; entre outros”.

O Código de Direito Canônico é obrigatoriamente considerado instrumento 
indispensável para assegurar a devida ordem, tanto na vida individual e social, 
como na própria atividade da Igreja.

2.4.1 – Personalidade Jurídica Canônica

Para DALAMÉA, “A personalidade jurídica é uma faculdade reconhecida e 
protegida pelo Direito, pois trata-se de um recurso técnico-operativo que reconhece e 
vincula relações jurídicas de um sujeito de direito e obrigações” (2001, p.92). Mas o 
exercício dessa faculdade põe em relevo questões importantes para a contabilidade, 
como a questão dos mandatos, com seus desdobramentos e implicações na 
gestão patrimonial, e algumas questões operacionais. A questão da personalidade 
jurídica civil, quando da separação entre Igreja e Estado em 1890, em nosso País, 
foi bem equacionada no decreto 119-A, de 07 de janeiro de 1890, reconhecendo 
a personalidade jurídica da Igreja, fora e acima de qualquer intervenção do poder 
público.

Essa dupla personalidade jurídica, canônica e civil, fez com que as entidades 
adotassem o nome de Diocese, para assuntos canônicos e questões religioso-
pastorais, e Mitra, para assunto concernente de operacionalização interna e externa 
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que envolve relações com terceiros.
A partir da Instrução Normativa-IN nº 096, de 17/09/80, da Secretaria da 

Receita Federal-SRF, consolidada pela IN/SRF nº 02 de 02/01/01, a DRF fez dupla 
interpretação quanto ao CNPJ das paróquias: “as paróquias são mera extensão 
da mitra e não fi liais delas” devendo usar o CNPJ da mitra, e “As paróquias são 
fi liais da mitra”. Se são fi liais deveriam usar CNPJ diferentes, porém, em ambos 
os casos existe a necessidade da centralização da contabilidade. As entidades 
que fi zeram suas regularizações de CNPJ, logo que vigorou a IN, tiveram 
acatada essa diferenciação, nos dois últimos dígitos após a barra. No entanto, 
aquelas que só o fi zeram anos depois não conseguiram a mesma diferenciação, 
havendo a necessidade de abertura de processo requerendo-a, o que ainda não 
foi aprovado, caso da Mitra da Arquidiocese de Curitiba.

2.4.2 – Questões Tributárias da Organização

Na entidade eclesial há tributos patrimoniais extraordinários e/ou 
adicionais decorrentes da natureza, fi nalidade e missão próprias das entidades 
de fi ns ideais. Os que são tipicamente eclesiásticos serão discorridos no item 
2.5.5. Existem, também, algumas questões relacionadas à imunidade e isenção 
tributárias. A igreja necessita de procedimentos para a obtenção desses 
benefícios.

O Código Tributário Nacional (lei 5.172/66) conceitua no art. 3º que 
“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória...” e o Art. 5º defi ne tributo 
como sendo o conjunto de suas espécies “...impostos, taxas e contribuições de 
melhoria”. Os tributos trabalhistas são os mais evidentes na estrutura da entidade, 
pois, essa instituição utiliza a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Dec.-
lei nº 5.452/43) para regular todos os procedimentos relativos aos empregados, 
que vão desde a emissão do contrato de trabalho até a entrega da Guia de 
Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - GFIP.

No primeiro parágrafo o Cân. 281 diz: “Os clérigos que se dedicam 
ao ministério eclesiástico merecem uma remuneração condizente com sua 
condição”. Embora o trabalho de cunho religioso não imponha necessidade de 
contrato entre o ente e seus membros, algumas formalidades legais devem ser 
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cumpridas pela comunidade paroquial e pela mitra diocesana como: A obrigatória 
fi liação dos religiosos à previdência social, como contribuintes individuais. Pois, 
o valor pago a título de côngrua ao religioso não tem incidência de contribuição 
previdenciária, a partir da promulgação da lei 10.170/00. Já o imposto sobre a 
renda – IR é devido, quando o valor da côngrua for superior ao limite de isenção. 
Os demais empregados enquadram-se nas condições previstas na CLT. 

O Art.150, inciso VI, letra b da CF, congrega imunidade dos “templos de 
qualquer culto”, sobre os quais não poderá ser instituído qualquer imposto. Essa 
imunidade abrange somente os impostos sobre os templos: IPTU, ITR, ITBI e 
ITCMD. Às edifi cações anexas ao templo (casa e salão paroquial), a maioria dos 
municípios estende o benefi cio da imunidade. Outros, porém, cobram o imposto, 
embora, de acordo com a CF vigente, quando imóveis unifi cados por um templo, 
a contemplação da imunidade está totalmente evidenciada. A mitra diocesana 
instrui o processo para obtenção da imunidade ou isenção de impostos, taxas 
e contribuição de melhoria perante a prefeitura municipal. Esse processo deve 
obedecer aos principais requisitos para obtenção da imunidade ou isenção.

 As mitras são isentas do imposto sobre o lucro do exercício, por força 
do regulamento do Imposto de Renda. Porém, devem manter escrituração das 
receitas e despesas e prestar as informações determinadas na lei, através da 
DIPJ de isenção.

2.5 – Sistema Técnico-Operacional Canônico 

A contabilidade na organização é mais operativa e restrita ao âmbito patrimonial; 
no entanto, sua função de orientação, para a correta administração é mais abrangente. 
Sendo assim, a responsabilidade que recai sobre a contabilidade pode ser visualizada 
em dois campos distintos, mas integrados. No âmbito interno, existe o campo que 
envolve procedimentos técnicos e operacionais de escrituração, elaboração e 
fornecimento de peças contábeis, análises, pareceres, etc., e o campo da orientação 
ou aconselhamento especializado à administração, departamentos e serviços e a 
coletividade particular. No âmbito externo, há o campo que envolve as prerrogativas 
profi ssionais e determinados campos de ação específi ca, como a área fi scal. É por isso 
que a contabilidade eclesiástica possui exigências do aparato técnico-operacional no 
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contexto da estrutura e na dinâmica funcional.
Além das funções administrativas e das do “Ecônomo” (Cân. 494 [423, § 2]; 

636; 1278) e do “Conselho de Assuntos Econômicos” (Cân. 1280) que exercem 
atos que incidem sobre o patrimônio, há um instrumental de grande interesse para 
a contabilidade aplicada, destacando-se os estatutos, inventários, orçamentos, 
convênios, livros paroquiais (tombo e espórtulas), e as prestações de contas. Existem 
outras questões importantes que são apresentadas através dos relatórios formais e 
das demonstrações contábeis, como por exemplo, os encargos sociais (previdenciário, 
trabalhistas e tributários), e outros encargos emergentes de questões obscuras como 
tributar as entidades isentas ou imunes de impostos, com agravante de que as empresas 
repassam esses custos a terceiros, via cliente ou produto, e essas entidades não os 
podem repassar a seus assistidos.

2.5.1 – Estatutos e Regimentos da Entidade

O estatuto canônico, além de ordenar quem são seus membros, propicia a 
contabilidade aplicada à compreensão e fundamentação dos encargos patrimoniais. 
Os clérigos, vocacionais e consagrados (as), formam o principal patrimônio humano 
da Igreja, exercendo um trabalho qualifi cado-especializado, baseado na dedicação 
integral à missão pessoal-vocacional e institucional. E, todo o patrimônio material e 
cultural gerado por esses vocacionados, ao longo da vida, pertence à instituição da 
qual são membros.

O estatuto envolve os membros na dinâmica funcional e operacional.  Já o 
regimento canônico é mais restrito, pois é elaborado pelos participantes de uma 
assembléia ou resulta de uma autoridade superior, que convoca a reunião. O regimento 
tem caráter de periodicidade e sua observância pode ser decisiva para a validade e 
liceidade de um ato administrativo. Por exemplo: Se os conselhos de assuntos 
econômicos ou colégios dos consultores transgridem seu regimento, automaticamente, 
produzem peças viciadas, como o parecer ou o consentimento que é exigido para 
determinados atos da administração patrimonial.
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2.5.2 – Inventários 

O Inventário é instrumento técnico de vital importância para a contabilidade, 
tanto pelo valor histórico-analítico como para a atualização contábil do imobilizado, 
além de outros elementos contábeis nele contidos. FRANCO diz que “O inventário é 
a descrição analítica e especifi ca de todos os elementos patrimoniais. É a relação de 
tudo que compõe o patrimônio” (1997, p. 161)

Os tipos de inventários exigidos, nesse tipo de entidade, são classifi cados de 
acordo com seu fi m, extensão, forma etc, por exemplo: quanto ao fi m, os inventários 
de passagem de cargo; quanto à forma, analíticos-descritivos e sintéticos; quanto 
à periodicidade, ordinários e extraordinários; quanto ao aspecto legal, obrigatórios, 
estatutários e livres; quanto às fontes, levantamento físico, contábil e misto. 
Independente do tipo, todo inventário requer procedimentos técnicos específi cos.

2.5.3 – Orçamentos 

CALDERELLI defi ne orçamento como sendo “... o balanço prévio dos elementos 
ativos e passivos da gestão fi nanceira, em forma de lei” (1997 p. 579). O orçamento,  
além se ser um meio efi caz para uma administração de qualidade, é uma exigência 
canônica que atinge os administradores das distintas pessoas jurídicas canônicas, 
publicas e privadas, conforme determina o Cân. 493:  “ ..., cabe ao conselho de assuntos 
econômicos preparar, cada ano, de acordo com as indicações do bispo diocesano, 
o orçamento das despesas e receitas”. Quem o executa é o ecônomo. A cultura 
orçamentária não pode prescindir da realidade específi ca, funcional e operacional, 
pois, além disso, existem fatores que afetam o orçamento e a contabilidade, como 
o caso das receitas de cunho religioso. O “dízimo” exemplifi ca bem essa situação, 
que na Igreja católica não tem percentual e nem base de cálculo. É “pura liberdade”, 
contribuição espontânea, comunitária.

2.5.4 – Convênios 

Os convênios existentes no meio canônico são efetuados entre as dioceses, 
entre diocese e um instituto religioso e entre obras diocesanas e religiosas, devendo 
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constar subscrito nos respectivos estatutos canônicos. O repasse fi nanceiro dentro de 
um instituto religioso, da pessoa jurídica civil para a canônica, ou o inverso, não tem 
características remuneratórias de prestação de serviço, e, sim, de encargos sociais 
canônicos sobre o patrimônio da entidade. Esse encargo, que é legítimo e inalienável, 
incide nos custos operacionais de cada obra (escola, hospital, etc)

2.5.5 – Regime Canônico de Ingressos

 O Código de Direito Canônico se limita às normas gerais, transferindo 
ao bispo diocesano a tarefa de regular os diversos aspectos que confi guram a 
arrecadação de bens, tais como: doações dos fi éis, espontâneas ou solicitadas; 
tributos, ordinários ou extraordinários estabelecidos sobre pessoas físicas ou 
jurídicas; coletas, destinadas a fi nalidade diocesana e paroquial; e as vontades 
pias, realizadas em favor da instituição.

a) – Doações

A legislação canônica distingue as doações como:

Doações espontâneas são feitas livremente por iniciativa própria do fi el, à 
Igreja. A doação verbal é válida quando se trata de bens móveis e de pequeno valor.

Doações solicitadas são aquelas solicitadas pela autoridade eclesiástica 
competente. O pedido de donativo e sua arrecadação estão condicionados à legislação 
canônica. A contribuição pública extraordinária, somente será solicitada em caso de 
grave necessidade.

Coletas são as doações feitas pelos fi éis por ocasião de celebração litúrgica. 
Estas têm caráter eminentemente religioso e se destinam a ajudar a Igreja em suas 
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necessidades. 
O Cân.1266 prescreve sobre as coletas especiais e a CNBB defi ne: 
“Só serão feitas quatro coletas nacionais: no primeiro domingo do Advento, para 
as obras diocesanas; no domingo depois do dia 29 de junho: óbulo de são 
Pedro, para o Santo Padre; no último domingo de agosto, para as vocações, 
lugares santos, ação católica, migrações; e no penúltimo domingo de outubro, 
para as missões. Não é obrigada, mas como é de costume, dedica-se uma 
coleta, durante a quaresma, para a campanha da fraternidade”.

b) – Tributos Eclesiásticos

Para DALAMÉA, “o tributo canônico é motivado pela obrigação geral de 
subvencionar as várias necessidades da Igreja e compreende as diversas prestações 
de bens, geralmente em dinheiro, exigidas das pessoas jurídicas e físicas, podendo 
ou não levar anexa a contraprestação de um serviço” (1992, p. 25). Na concepção 
eclesiástica, os tributos divide-se em: Impostos que são aqueles exigidos, em dinheiro, 
de forma obrigatória e predeterminante pela autoridade eclesiástica competente 
independente de qualquer prestação de serviço. Por exemplo o tributo Missionário Cân 
791, § 4º “determina que para promover as vocações missionárias, dê-se anualmente 
contribuições, que deverão ser remetidas à Santa Sé”. Taxas que são tributos devidos 
pelos fi éis em retribuição pelos serviços recebidos da administração eclesiástica. 
Ofertas ou contribuições especiais que são tributos feitos pelos fi éis por ocasião 
da administração dos sacramentos e sacramentais. Para a sua arrecadação existem 
normas especiais como: espórtulas de missas; ofertas por ocasião dos funerais.

c) – Dízimo

É a parte que corresponde à expressão material do gesto concreto de comunhão 
e participação. Art. 400, do Diretório Diocesano: por dízimo entende-se que “são as 
contribuições, assumidas de forma sistemática, que os paroquianos oferecem em favor 
da manutenção do culto, do conveniente sustento do clero e ministros, na prática do 
apostolado e da caridade e outros encargos canônicos”. Foi criado como forma de 
substituir o sistema de cobrança de certas taxas pela contribuição mensal.
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O artigo publicado no jornal Gazeta do Povo, de 23/06/02, diz: “segundo dados 
da contabilidade da mitra, o dízimo representa entre 60% e 70% da arrecadação das 
paróquias de Curitiba e região metropolitana”. A arquidiocese quer alterar o perfi l da 
arrecadação aumentando a participação do dízimo, em detrimento de outras fontes, 
como festas, promoções e coletas. O jornal publicou também que “a percentagem de 
católicos que recolhe o dízimo varia, entre 5% e 20%, no máximo, e existem famílias 
contribuindo com apenas R$ 1,00; o valor não importa tanto quanto a participação”. 
Baseado nestes princípios, as paróquias localizadas nas periferias são as que 
conseguem os maiores percentuais. 

2.5.6 – Livros Paroquiais

A contabilidade eclesiástica destaca dois livros especiais, mantidos pela 
tradição administrativa eclesiástica, que são o “livro tombo” (funciona como livro 
diário) e o “livro de espórtulas” (onde registra-se os recebimentos provenientes de 
realização de missas). Alicerçados nos princípios de transparência administrativa e 
da descentralização administrativa jurisdicional de linha, tornaram-se livros sagrados 
pela utilidade prática e pelo alto valor histórico, oferecendo informes para a rotina 
administrativa e contábil.

2.5.7 – Livro Caixa

Segundo o Cân 1284, § 2, 7º “ter em boa ordem os livros das entradas e saídas”. 
Este livro é a peça fundamental para o cotidiano da contabilidade eclesiástica. A 
obrigatoriedade do seu preenchimento destaca o que diz DALAMÉA: “Toda pessoa 
jurídica canônica, publica e privada, deve possuir e registrar, no livro caixa, toda a 
movimentação das entradas e saídas fi nanceiras” (2001, p. 171).

O convênio particular, mostrado anteriormente, aparece como elemento 
essencial para os lançamentos de caixa e da contabilidade, nas transferências de 
numerários e outros encargos entre o caixa dos âmbitos canônico e civil. A exemplo 
da contabilidade, o livro caixa exige racionalização, quer dizer, as pessoas jurídicas 
necessitam de um plano de contas uniforme, para o canônico e o civil, harmonizando 
as bases para a consolidação dos lançamentos de caixa e contábeis.
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Alguns fatores são importantes para uma boa operacionalização da contabilidade, 
como: um sistema de tesouraria efi ciente e efi caz, manutenção periódica dos livros 
diários, de espórtulas e o livro tombo.

2.5.8 – Prestação de Contas

A legislação canônica prescreve a obrigatoriedade da prestação de contas de 
todas as pessoas jurídicas canônicas. Como exemplo destaca-se o que prescreve 
o Cân. 1287, § 1º: “são obrigados, por ofício, a prestar contas ao ordinário local que 
as confi a para exame ao conselho de assuntos econômicos”. Essas prestações de 
contas seguem a seguinte escala hierárquica: primeiro o ecônomo presta conta das 
receitas e despesas, ao conselho de assuntos econômicos – daquela pessoa jurídica; 
em seguida os administradores das distintas pessoas jurídicas são obrigados, por 
ofício, a prestar contas ao ordinário local (bispo diocesano); esse por sua vez, o faz 
de cinco em cinco anos, ao Papa. Na ultima, a contabilidade tem papel fundamental, 
no sentido de consolidar todos os balanços das distintas entidades, e compilar lado 
a lado, os cinco anos que compreendem o período administrativo em questão. Essa 
prestação tem como fi nalidade avaliar as políticas de governo, o desempenho global da 
administração dos recursos humanos, o funcionamento global e setorial organização, 
as metas atingidas e os desafi os ocorridos.

2.6 – Ferramentas e Questões Operacionais 

Além de todo o instrumental canônico apresentado, a administração dessas 
entidades e a contabilidade eclesiástica têm algumas ferramentas e questões que 
envolvem o voluntariado e os relatórios de atividades que, por sua vez, aparecem 
como peça fundamental e como elemento essencial na prestação de contas, no 
âmbito canônico e civil.

2.6.1 – Questões do Voluntariado

O voluntariado apresenta desafi os adicionais à administração e à 
contabilidade desse tipo de entidade. Algumas questões exigem refl exão e ação 
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da contabilidade. E dessas destacam-se: os custos com o voluntariado (embora 
ele não seja remunerado, sua atividade e participação geram custos correntes 
para a entidade), e as receitas, pois em algum momento o voluntariado estará 
gerando alguma receita. Esse desafi o é decorrente da relação custo-benefício. 
Foi criado um regime de voluntariado, com base na Lei 9608/98, que trata da 
regulamentação do serviço voluntariado.

2.6.2 – Relatórios Formais

Dos relatórios de prestação de contas internas, anteriormente pautados, trata-
se de um que dá uma visão de conjunto da dinâmica funcional da organização à 
instância hierárquica superior, e essa pode ter uma visão exata de como funcionou 
e de como serão as perspectivas dessa organização. Os relatórios são gerados 
hierarquicamente somo segue: As capelas apresentam à paróquia seu movimento de 
caixa. Após a paróquia preparar o seu movimento de caixa consolida os movimentos de 
caixa de todas as capelas, ramifi cadas a ela, com o seu, constituindo-se o movimento 
de caixa englobado da paróquia, o qual integra o livro diário da arquidiocese. 
Com a consolidação da paróquia, a contabilidade, centralizada na mitra, elabora o 
Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE e o Balanço Patrimonial Sintético.

A prestação de contas externa signifi ca a relação da entidade com o 
Estado. A contabilidade tem papel fundamental nesse relatório, pois processa 
mensalmente os balancetes e, ao fi nal do exercício, o levantamento do Balanço 
Patrimonial que será assinado por um profi ssional habilitado junto ao Conselho 
Regional de Contabilidade e pelo bispo diocesano. Deve, ainda, preencher 
anualmente a DIPJ, conforme determina a Lei.

2.6.3 – Plano de Contas

O plano de contas é instrumental técnico de grande importância para o uso 
interno da contabilidade. SÁ defi ne o plano de contas como “o conjunto de contas, 
estruturado de forma ordenada, para orientar a execução da contabilidade de 
uma empresa” (1994 p.18). E, no âmbito canônico, não é diferente, pois o plano 
de contas das entidades religiosas oferece os alicerces para a compreensão da 
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estrutura do balanço e da lógica da composição das contas primárias e derivadas e 
das estruturas básicas e analíticas; além de oferecer compreensão dos grupos das 
contas originárias, como as patrimoniais expressas no ativo e passivo; das contas de 
resultados, receitas e despesas; das contas sociais e/ou compensação, serve para 
indicar os valores investidos em fi lantropia, utilidade pública e encargos canônicos. 
Neste tipo de plano de contas existe uma parte com a descrição sintética e outra com 
a descrição analítica, pois, na segunda parte do plano, cada conta deve conter notas 
explicativas. Ele obedece uma técnica e uma lógica científi ca, possibilitando atender 
as necessidades internas e externas.

A estrutura básica do Plano de Contas pode ser assim visualizada:

CONTAS PATRIMONIAIS

1 – ATIVO 2 – PASSIVO

CONTAS DE RESULTADO

3 – DESPESAS 4 – RECEITAS

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

5 – DÉBITOS DE COMPENSAÇÃO 6 – CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS
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ANÁLISE DO GERENCIAMENTO PATRIMONIAL

 Os dados apresentados neste capítulo demonstram diversas faces 
levantadas ao analisar o gerenciamento patrimonial da Mitra da Arquidiocese de 
Curitiba - MAC.

A diocese (MAC) está composta por 156 paróquias subdivididas em 
1.300 capelas e a contabilidade de todas essas Pessoas Jurídicas Canônicas são 
centralizadas pela Pessoa Jurídica Civil denominada Mitra da Arquidiocese de 
Curitiba, que consolida as informações contábeis conforme determina a legislação 
civil e canônica, discorrida no tópico 2.6.2 – Relatórios Formais. Sendo assim, 
nota-se que a fonte principal de dados para a contabilidade são as paróquias. Em 
conseqüência, a elaboração do questionário consiste basicamente em traduzir 
se os membros do conselho de cada paróquia estão orientados quanto à forma 
de conduzir as suas atividades, no decorrer de um período. Verifi cando assim 
se o resultado fi nal que será a contabilidade possa ter informações precisas e 
confi áveis, em tempo hábil, para atender as exigências da legislação.
 Foram selecionadas, aleatoriamente, algumas paróquias de diversos 
bairros da capital e região metropolitana de Curitiba, para aplicação do 
questionário. E, nestas, somente os membros ligados diretamente ao patrimônio 
da entidade (secretárias, tesoureiros, coordenadores, etc) responderam aos itens 
levantados. Excluindo desse processo de análise os padres (párocos), que são os 
administradores da paróquia e têm o dever de manter-se atualizados quanto ao 
patrimônio da entidade, foram respondidos 50 questionários, obtendo o seguinte 
resultado para cada questão:
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01) Você, sendo membro do conselho paroquial, conhece os direitos e deveres 
da paróquia perante a legislação canônica (Código de Direito Canônico)?

Pode-se observar através do gráfi co que somente 14% dos membros 
do conselho paroquial conhecem a legislação canônica. Enquanto que 43% 
conhecem mais ou menos e o restante de 43% desconhece o assunto. 

02) Você conhece a estrutura organizacional da diocese e da paróquia?

No gráfi co acima, 57% dos entrevistados afi rmam conhecer a estrutura 
organizacional da diocese, no entanto 43% sabem mais ou menos sobre essa 
estrutura. O resultado demonstra que os entrevistados têm conhecimento sobre 
a estrutura organizacional dessa entidade.
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03) A mitra tem conscientizado os membros do conselho paroquial, com formação, 
informação e procedimentos sobre a importância e as formas de controle 
patrimonial da paróquia? 

Os dados contidos neste gráfi co indicam que 57% dos membros recebem 
conscientização, 29% dizem que a participação da mitra nesse processo é razoá-
vel e 14% afi rmam não receber nenhuma informação de conscientização.

04) Com base nas diretrizes da diocese, a paróquia formula um regimento 
específi co para a sua caminhada?

O gráfi co acima apresenta diferença grande de 72%, entre as paróquias 
que formulam regras próprias para as suas atividades, com base nas da 
diocese.
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05) O conselho paroquial em que atua elabora orçamento paroquial? (se sua 
resposta for “sim” ou “às vezes” responda a pergunta 06, caso responda “não” 
pule para a pergunta 07)

Dos entrevistados, 42% afi rmam que o conselho de sua comunidade 
elabora, anualmente, o orçamento. Já 29% dizem que o orçamento é elaborado 
eventualmente e os outros 29% não o fazem.

06) Ao fi nal do período determinado no orçamento é comparado o que foi realizado 
(gasto) com o previsto (previsão), indicado no orçamento?

Conforme questão anterior, dos 71% que elaboram orçamento constante 
e eventualmente, 57% confrontam ao fi nal de cada período os resultados 
realizados com o previsto em orçamento, o que não ocorre com o restante dos 
43%.
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07) O que falta para que as paróquias possam cumprir com a elaboração e 
comparação do orçamento paroquial? 

Conforme questão 05, dos 29% que não elaboram o orçamento 71% 
acreditam que o fator principal para não elaboração é o conhecimento. Já 29% 
dizem que é por outros motivos. Tendo alguns argumentado na questão 10.

08) A prestação de contas que a paróquia apresenta à comunidade é feita de que 
forma?

Conforme demonstra o gráfi co acima, 57% das paróquias apresenta à 
comunidade suas prestações de conta em modelo padrão e 43% utilizam-se de 
modelo próprio.
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09) As paróquias registram suas ocorrências fi nanceiras no Livro Caixa. A 
contabilidade eclesiástica, além do livro caixa, destaca dois livros especiais e 
fundamentais para as rotinas administrativa e contábil. Quais são?

Nesta questão, 86% dos entrevistados desconhecem quais livros a 
contabilidade eclesiástica destaca para as rotinas administrativa e contábil e 
somente 14% conseguem identifi cá-los.

10) Nesta questão, o entrevistado tem o espaço para fazer suas considerações 
fi nais.

Abaixo discriminadas algumas considerações elaboradas pelos 
entrevistados:

“O nível de tecnologia que possuímos, nas paróquias, em relação à mitra 
não é sufi ciente para atender as solicitações”

“A mitra deveria oferecer mais cursos aos conselhos, pelo menos uma 
vez ao ano, sobre os diversos assuntos voltados ao patrimônio”

“A mitra deveria ter uma equipe que pudesse orientar as comunidades e 
as paróquias sobre todos os procedimentos relativos à contabilidade, prestação de 
contas, etc. Afi nal a receita da mitra é proveniente de doações e espórtulas. Hoje 
as paróquias vêm trabalhando profundamente com o dízimo, meio de sustento 
das paróquias, por isso é importante a clareza e objetividade do balanço”
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CONCLUSÃO

O ponto enucleador deste estudo residiu na contabilidade eclesiástica, a 
qual possui duas vertentes convergentes. A primeira se prende a uma refl exão 
especializada e de modelos satisfatórios para colocar em prática a contabilidade 
desse tipo de entidade. A outra vertente envolve as características peculiares e 
de algo mais que essas entidades têm, se comparadas às demais organizações 
privadas e estatais. Esse algo mais se encontra tanto na dinâmica organizacional 
e funcional, jurídica e patrimonial da instituição católica como no modo de realizar 
seus fi ns e missão.

Essas dinâmicas, além de envolverem as exigências técnicas, éticas, de 
responsabilidade individual e co-responsabilidade funcional na organização, 
envolvem outros aspectos, como as questões da linguagem contábil que suscita 
credibilidade ao demonstrar os números citados nas peças contábeis que são fruto 
de registro e pesquisa exata, alicerçadas em documentos idôneos, autênticos 
e revestidas dos requisitos da legalidade, liceidade, legitimidade e formalidade 
técnica, caracterizando-se como elemento principal de controle patrimonial da 
Mitra da Arquidiocese de Curitiba.

O patrimônio móvel e imóvel tem o objetivo de servir não a interesses 
individuais, mas às próprias fi nalidades da Igreja. É um instrumento indispensável 
de evangelização e dos serviços de caridade. Sendo assim, deve-se dar especial 
atenção para as normas estabelecidas pela Igreja para uma correta e segura 
administração dos bens materiais em seus diferentes setores.

O modelo de transparência administrativa adotado pela administração 
eclesiástica, o qual exige da contabilidade a mesma transparência, aplica-se 
a todas as entidades do sistema organizacional católico e implica exigências 
adicionais para contabilidade que vão além das demonstrações contábeis. Em 
conseqüência, a contabilidade participa ativamente dos processos orçamentários, 
dos inventários e das prestações de contas, formais e funcionais canônicas.

A gestão eclesial das paróquias assume um aspecto prevalentemente 
fi nanceiro visando diretamente à debelação das necessidades humanas, 
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de ordem espiritual e material, mediante a utilização de bens e serviços, não 
necessitando, como as empresas, do conjunto coordenado de bens que é posto 
em funcionamento para a obtenção do lucro.

Atualmente, o processo contábil utilizado pela mitra está adequado às 
suas necessidades, respeitando os princípios técnicos. Mas a contabilidade 
estava sendo desvirtuada perante as instituições eclesiásticas, apresentando 
posicionamento organizacional e estruturação inadequada. Para as paróquias 
que são conseqüências da diocese, recentemente fi zeram uma montagem de 
padrões mas nem sempre os leigos têm uma visão correta capaz de mensurar as 
peculiaridades da Igreja Católica, no contexto geral da instituição.

Os conselhos paroquiais se deparam com alguns problemas básicos, no 
que tange à contabilidade como: a falta de formação adequada e a reduzida 
bibliografi a, que além de defi citária carece de visão e fundamentos técnicos 
científi cos e outras ciências afi ns; a falta de planejamento global, de orçamento, 
de avaliação de resultados, de prestação de contas, inventários. Os poucos 
planos paroquiais existentes, em sua maioria, não apresentam um custo previsto, 
difi cultando, ainda mais, a elaboração da previsão orçamentária, obrigatória 
pela legislação canônica (Cân. 493 e 1284 §3); a falta de enfoque da Igreja do 
ponto de vista da organização e ciências afi ns, sem preconceitos e com espírito 
eminentemente científi co.

Resta aos trabalhadores do conhecimento ampliar e enriquecer as fronteiras 
de pesquisas voltadas à contabilidade eclesial, que ainda aprisiona as pessoas.
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RECOMENDAÇÕES

Com o foco de melhoria no gerenciamento do patrimônio eclesiástico, 
faz-se necessário atentar para as recomendações abaixo:

A comunidade paroquial deve ser conscientizada de sua condição de 
comunidade católica e aos membros cabe o direito-dever de participar e 
colaborar, bem como de receber a formação, informação e motivação que lhe 
é devida pela Igreja. Trata-se de uma comunidade católica e como tal deve 
ter bem presentes seus fi ns e missão, sem desvios e pretextos, conhecer com 
clareza a sua Igreja, com tudo o que ela comporta.

A mitra deveria ser mais atuante em relação aos planejamentos  de 
cada instituição canônica, de modo que harmonize as atividades fi ns e meios 
sincronizando, sem dúvidas, a resultados altamente satisfatórios com um 
mínimo de esforço e recursos econômico-fi nanceiros com a grande vantagem 
de eliminar o desperdício de tempo e energia com falácias estéreis entre 
pastoralistas e setores administrativos.

Adotar procedimentos técnicos que assegurem a saúde patrimonial da 
entidade e, também, dar a conhecer à coletividade particular e universal, via 
peças contábeis, os fatores que desagregam o patrimônio da entidade, e via 
prestação de contas (padrão), já que essas aparecem como meio efi caz de dar 
a conhecer esses fatores às autoridades e à sociedade. De qualquer modo, há 
instrumentos técnicos que são fundamentais para o resultado fi nal do que a 
contabilidade produz e oferece a seus usuários.

O Manual de Procedimentos Administrativos para Mitras Diocesanas, 
publicado recentemente pela Arquidiocese de Curitiba, tornou-se o primeiro 
passo para acender a chama do desenvolvimento de instrumentos de trabalho, 
mas é preciso um empenho, ainda maior, por parte da mitra em alertar, 
divulgar e esclarecer as dúvidas em todos os níveis a cada um dos membros 
dos Conselhos de Assuntos Econômicos e outros colaboradores diretos da 
administração eclesial.

Estabelecer um programa de treinamento para os membros dos 
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Conselhos Paroquiais. Pois, o treinamento poderá redundar em inestimável 
benefício, tanto para os membros individualmente, como para a entidade, 
principalmente no tocante à motivação participativa no processo administrativo 
da Igreja.

Promover a integração de todas as paróquias, no sistema de informação 
integrada, fazendo com que as informações sejam geradas uma única vez, 
processadas em todos os sistemas correlatos e diminuir signifi cativamente 
erros como perda total e/ou parcial de dados, digitação incorreta de informações 
e inconsistência entre saldos contábeis e relatórios auxiliares.

A contabilidade é um instrumento gerador de informações capaz de 
mensurar o desempenho das paróquias diante do processo administrativo. Mas 
se faz necessário uma importante ferramenta de comprovação da qualidade e 
da adequacidade desses controles, a auditoria (é considerada um importante 
instrumento de controle administrativo, pois se estende aos diversos setores da 
entidade que geram dados para a contabilidade), a qual possibilitará examinar 
se os fatos que envolvem a atividade, recursos e obrigações tiveram seus 
devidos lançamentos no sistema contábil, comprovando a autenticidade das 
operações e exercer, assim, ações preventivas, saneadoras e moralizadoras.
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