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Apresentação
Seja bem-vindo ao mundo das finanças e auditoria no setor 

público. A partir de agora vamos aprender mais sobre os aspectos que 
circundam esta temática. Para o melhor entendimento das finanças 
públicas, abordaremos nesta obra o direito tributário e a atividade 
financeira do Estado, analisaremos os aspectos conceituais de finanças 
e orçamentos empresariais.

Veremos que as despesas orçamentárias públicas podem ser 
classificadas em três categorias, as de captação dos recursos, as de 
origem dos recursos e as do orçamento a que estão vinculadas. Do 
ponto de vista da captação, as receitas são aquelas consideradas 
próprias ou vindas de transferências. Quanto à origem de recursos, a 
classificação adotada no Brasil estabelece quatro principais categorias 
de receitas, sendo as tributárias e as de contribuição as principais. 
Quanto ao orçamento a que estão vinculadas, há receitas do orçamento 
da seguridade social e receitas do orçamento fiscal.

Todo este conceito reforça a nossa necessidade em estudar o 
direito tributário e os aspectos da ati vidade financeira do Estado.

Por fim, estudaremos a controladoria e o seu papel na dentro das 
entidades, veremos que a controladoria enquadra-se como a gestora 
de todos os recursos da entidade, utilizando como ferramenta em suas 
decisões o SIG — Sistema de Informações Gerenciais, que permite 
subsídios e confiabilidade, assegurando ao Controller e à empresa sua 
eficácia.

Apresentaremos durante esta obra que a missão e as atribuições 
da controladoria consistem em se posicionar de forma proativa, 
responsável, comprometida e influenciadora no desempenho das 
entidades públicas.





Unidade 1

Introdução ao planejamento
tributário

Nesta primeira unidade, estudaremos o sistema tributário 
nacional, abordaremos os princípios constitucionais tributários e 
conheceremos as diferenças entre os tributos federais, estaduais 
e municipais, além dos elementos fundamentais dos tributos.

Objetivos de aprendizagem

Nesta primeira seção, faremos a introdução ao estudo do planejamento 

tributário, tendo como objetivo inicial explicar o sistema tributário nacional, os 

conceitos e a classificação dos tributos.

Nesta seção, abordaremos a definição de planejamento tributário, 

estudaremos as diferenças existentes entre a evasão fiscal e a elisão fiscal, bem 

como a prática de crimes contra a ordem tributária.

Seção 1 | Atividade financeira do Estado

Seção 2 | Conceito de tributos

Jossan Batistute





Introdução à unidade
Você já se deu conta que a todo o momento estamos pagando 

tributos? Um grande professor meu já dizia que ninguém pode fugir 
da morte e dos tributos! Afinal, ao consumir qualquer alimento ou 
serviços, ter bens, ou em outras situações do cotidiano, você está 
obrigatoriamente pagando tributos. Ocorre que a grande maioria já 
está inserida no custo e v ocê paga sem ter informaç ões detalhadas a 
esse respeito.

Por conta dessa ausência de informações e da voracidade dos 
governos em arrecadar (muitas vezes pouco retribuindo ao cidadão), 
tem-se a imperiosa necessidade de conhecer detalhadamente as regras 
para competência tributária e, principalmente, os princípios tributários, 
eis que estes são balizas (limites) do Estado contra cada contribuinte.
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Seção 1

Atividade financeira do Estado

É preciso inicialmente frisar que o termo Estado não significa 
a referência a um dos estados brasileiros, mas sim ao ente político-
jurídico que coordena, administra e gerencia toda a sociedade, isso é, 
o meio em que vivemos.

Como qualquer outra pessoa, o Estado também precisa de recursos 
financeiros para cobrir suas despesas e buscar atingir suas obrigações 
para com a sociedade. E é importante lembrar que esses deveres do 
Estado não são poucos ou pequenos, eis que cabe a ele, então, manter 
a ordem, a paz e a segurança; fornecer a infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento social; estruturar e desenvolver as três funções do 
poder: Legislativo, Executivo e Judiciário; cuidar da saúde pública; 
preservar e desenvolver a educação etc. Portanto, em contrapartida, 
imensos são os recursos que precisam ser arrecadados pelo Estado.

Para saber mais

Interessante são as detalhadas informações fornecidas pelo site <www.
impostometro.com.br> sobre a arrecadação pública nas três esferas do 
governo.

É possível afirmar que a atividade financeira do Estado objetiva criar 
condições para o alcance de um bem comum, dos interesses coletivos 
de toda a população. Por conta disso que De Paula (2008) conclui que 
a atividade financeira do Estado “é a atuação estatal voltada para obter, 
gerir e aplicar os recursos financeiros necessários à consecução das 
finalidades do estado que, em última análise, se resumem na realização 
do bem comum”.

Ocorre que nem sempre todo o sistema financeiro-tributário do 
Estado funciona de acordo com os mesmos interesses dos cidadãos, 
já que estes na maioria das vezes (ou na totalidade!) gostariam de 
pagar menos tributos e ter mais e melhores serviços de assistência; por 
sua vez, o Estado deseja constantemente (salvo raríssimas exceções) 
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uma maior arrecadação. Por esse motivo existem os princípios 
constitucionais tributários (mais adiante explicados), justamente para 
colocar regras/barreiras à atuação voraz do Estado pela arrecadação.

Isso é confirmado pela citação de Machado (2007, p. 62). “Tais 
princípios existem para proteger o cidadão contra os abusos do Poder. 
Em face do elemento teleológico, portanto, o intérprete, que tem 
consciência dessa finalidade, busca nesses princípios a efetiva proteção 
do contribuinte”.

Essa atuação do Estado também é controlada por outras normas 
do sistema jurídico. Amorim traz importante ensinamento sobre as 
bases no ordenamento jurídico brasileiro (isto é, o conjunto de normas/
regras de nossa sociedade) em que repousa a atividade financeira do 
Estado, abreviada pela au tora como AFE, a saber:

O ordenamento jurídico nacional que regula a AFE se 
sustenta no tripé: (I) CF/88, (II) Lei n. º 4.320/64 ou Lei da 
Contabilidade Pública (institui normas gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos 
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal) e (III) Lei Complementar n º 101/00 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal — LRF estabelece normas de 
finanças públicas na gestão fiscal). (AMORIM, 19 88)

A Constituição Federal é o mais importante conjunto de regras do 
nosso sistema jurídico, pois é o que dá validade a todas as demais leis e 
normas existentes. Sendo assim, se qualquer regra ou comportamento 
humano estiver contrário à Constituição, estaremos diante de uma 
inconstitucionalidade, a qual deve ser reprimida pelas autoridades 
competentes (Executivo e Judiciário).

E é a própria Constituição Federal de 1988 que traça as regras básicas 
sobre o direito financeiro, quais sejam: 1. Necessidade de legislação 
complementar para tratar de finanças públicas; sobre títulos da dívida 
pública etc.; 2. Emissão de moeda unicamente pelo Banco Central; 3. 
Conteúdo, limites e obrigatoriedade dos orçamentos públicos anuais 
em todas as esferas do Estado (União, Estados e Municípios) etc. 
(BRASIL, 1988).

É de se ressaltar ainda que a atividade financeira é “o conjunto 
de atos voltados para a obtenção, gestão e aplicação de recursos 
pecuniários nos fins perseguidos pelo Poder Público“ (CASTRO, 2008a, 
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p. 1). Por sua vez, especificamente, o direito financeiro está mais 
intimamente ligado aos gastos públicos, enquanto o direito tributário 
tem como foco a arrecadação. Por isso que se pode dizer que tanto o 
direito financeiro quanto o direito tributário estão inseridos na atividade 
financeira do Estado.

Deve-se frisar ainda que a atividade financeira do Estado não é 
um fim em si mesmo, mas sim apenas um meio para cumprir com 
suas obrigações. Em virtude disso e para evitar (ou pelo menos tentar/
dificultar) a utilização indevida das verbas públicas é que se torna 
obrigatória a existência da Lei de Diretrizes Or çamentárias, da Lei 
Orçamentária Anual e do Plano Plurianual. Sobre esses temas, encontra-
se uma definição interessante no site Contas Abertas, qual seja:

O que é a Lei de Diretrizes Or çamentárias (LDO)?

A LDO estabelece as metas e prioridades para o exercício 
financeiro subsequente, orienta a elaboração do 
Orçamento, dispõe sobre alteração na legislação tributária 
e estabelece a política de aplicação das agências financeiras 
de fomento. Com base na LDO a Secretaria de Orçamento 
Federal elabora a proposta para o ano seguinte, em 
conjunto com os Ministérios e as unidades orçamentárias 
dos poderes Legislativo e Judiciário. (CONTAS ABERTAS, 
2008)

O PPA define as prioridades do governo por um período 
de quatro anos e deve conter “as diretrizes, objetivos e 
metas da Administração Pública Federal para as despesas 
de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada”.
O PPA estabelece a ligação entre as prioridades de longo 
prazo e a Lei Orçamentária Anual. (CONTAS ABERTAS, 
2008)

O que é o Plano Plurianual (PP A)?

No que tange à Lei Orçamentária Anual (LOA), didaticamente 
esclarece Bicalho (2013) ao dispor que “A LOA estabelece a previsão de 
receitas (arrecadação) e despesas (gastos) para o ano seguinte. A LOA 
é elaborada pelo Executivo, mas precisa ser aprovada pelo Legislativo”.

Esses são os principais elementos envolvendo a atividade financeira 
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do Estado, seus motivos de existir, limites, forma de atuação e 
implementação etc.

1.1 Noções gerais do direito tributário e sistema tributário nacional

O direito tributário é o ramo do direito, ligado às regras do Direito 
Público, que disciplina (normatiza) a arrecadação de valores por parte 
do Estado. Em decorrência das obrigações deste assumidas para com 
a sociedade, estruturou-se um sistema para organizar e regulamentar, 
justamente para se evitar (ou pelo menos tentar) fraudes e abusos, 
tanto por parte do contribuinte quanto do agente arrecadador (União, 
Estados, Municípios ou Distrito Federal — entes estatais).

Para melhor se compreender o sistema tributário nacional é 
preciso ter em mente os ensinamentos da disciplina “Introdução ao 
Direito Público e ao Direito Privado”, que vocês já tiverem no início do 
curso. Afinal, é de lá que se deve tirar informações sobre a estrutura 
organizacional do sistema jurídico e do Estado como um todo; sobre a 
importância da Constituição Federal e as regras de validade das normas 
infraconstitucionais, bem como sobre a divisão das funções do Estado 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), e também a respeito do sistema 
federativo brasileiro (dando assim a conhecer a existência da União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal).

Com esse conhecimento ficará mais fácil a compreensão do 
sistema tributário, já que este segue duas gr andes linhas de raciocínio:

• A Constituição Federal traça as regras básicas (normas gerais) de 
aplicação a todos os tributos;

• A Constituição Federal adota o sistema federativo, em que cada 
ente estatal recebe suas atribuições próprias e, por consequência, 
tem tributos que lhes são exclusivos para serem instituídos, 
normatizados e cobrados, sempre respeitando as normas gerais do 
item anterior.

Em resumo: há exclusividade de tributos para a União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal, mas todos devem respeitar em 
absoluto as normas gerais disciplinadas na Constituição Federal.

1.1.1 Competência

É a atribuição para o ente público — União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios — instituir (criar), alterar (majorar ou reduzir) 
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e arrecadar (receber) algum tributo. Logicamente que o exercício 
desta competência não é absoluto, já que é preciso respeitar as 
limitações contidas na Constituição Federal e demais normas do 
sistema tributário, como veremos mais adiante nos princípios do 
direito constitucional tributário.

Assim, um determinado tributo que seja de competência apenas 
da União Federal (Imposto de Renda, por exemplo) não poderá 
sofrer alterações pelos Estados, Municípios ou Distrito Federal; 
da mesma forma ocorrerá se um Município quiser alterar o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urbano) de outro Município, não terá 
sucesso algum, justamente porque aquele não tem competência 
sobre o tributo deste, haja vista que o IPTU é um tributo municipal 
— cada cida de tem o seu.

Essa repartição de responsabilidades e atribuições, ou seja, de 
competência, é feita de forma exclusiva pela Constituição Federal 
de 1988, especialmente (mas não apenas) do artigo 145 ao 162.

Em decorrência desta divisão, é plenamente aceito pelos 
juristas que a competência tributária é indelegável, isto é, não pode 
ser transferida a terceiros, salvo a atribuição para arrecadação e 
fiscalização (o que tecnicamente não é delegação de competência). 
Afinal, do contrário, se fosse possível delegar/transferir a um outro 
ente público a função de criar ou alterar um tributo, no fundo se 
estaria promovendo uma alteração da própria Constituição Federal, 
pois é esta que fixa as regras de competência (MACHADO, 2007).

Para saber mais

Somente é permitida a alteração de normas da Constituição Federal 
por meio das Emendas Constitucionais, respeitando-se ainda os limites 
previstos (cláusulas pétreas) no art. 60, §4º, da própria Constituição de 
1988.

Como visto no parágrafo anterior, pode o ente público que 
tem competência tributária atribuir a uma pessoa jurídica de direito 
público o direito de fiscalização e arrecadação, e, a uma pessoa 
jurídica de direito privado, a função de arrecadação (pois nada mais 
seria do que um mero caixa, como as casas bancárias).

Isso tudo está previsto no CTN (Código Tributário Nacional), a 
saber:
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Art. 6º A atribuição constitucional de competência 
tributária compreende a competência legislativa plena, 
ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, 
nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do 
Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto 
nesta Lei.

Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, 
no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito 
público pertencerá à competência legislativa daquela a 
que tenham sido atribuídos.

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo 
atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar 
tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões 
administrativas em matéria tributária, conferida por uma 
pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 
3º do artigo 18 da Constituição.

[...]

§ 3º Não constitui delegação de competência o 
cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou 
da função de arrecadar tributos. (BRASIL, 1966b)

Pode-se também afirmar que há uma competência privativa para 
selecionar quem é o ente com corretas atribuições para tributar. 
Assim, para tributos que incidam sobre atividades/serviços públicos, 
tem-se que a competência nesse caso é privativa daquele ente 
que praticar a atividade (Ex. Atividades estatais, como a liberação 
de um Alvará de funcionamento [que é um serviço municipal] 
automaticamente atribui ao Município a competência para legislar 
sobre o tributo incidente [no caso a Taxa]).

Já para tributos que não dependem de alguma atividade estatal 
prestada para se tornarem obrigatórios, mas simplesmente de um 
fato acontecido em sociedade (Ex. ter veículo gera o dever de 
pagar o IPVA), a competência privativa é determinada pela própria 
Constituição Federal (esta diz qual imposto vai competir a qual ente 
público), fazendo assim com que estejamos diante de limitações do 
poder de tributar (MACHADO, 2007).

Há ainda a chamada competência residual, que ocorre por meio 
da permissão do art. 154, I, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 
para que a União Federal possa criar outros impostos que não sejam 
coincidentes com outros já previstos, vejamos:
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Art. 154. A União poderá instituir:
I — mediante lei complementar, impostos não previstos 
no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e 
não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos 
discriminados nesta Constituição. (BRASIL, 1988)

Machado (2007, p. 315) sabiamente expõe que é importante “[...] a 
exigência de não cumulatividade, bem assim a de não superposição 
relativamente aos impostos elencados pela Constituição. Com isto 
se evita a bi tributação disfarçada”.

Qualquer infração (descumprimento) a essas regras de 
competência gerará a irregularidade da cobrança tributária, e, 
por consequência, a possibilidade de se buscar no Judiciário o 
reconhecimento do tributo ilegal/inconstitucional. Sendo assim, 
ficará dispensado o pagamento e, para aqueles que já pagaram 
indevidamente, poderá haver a restituição da quantia.

Para saber mais

Juridicamente chama-se repetição do indébito.

1.1.2 Imunidades tributárias

Imunidade tributária é a característica da qual se beneficiam 
algumas pessoas em virtude de, contra elas, não surgir qualquer 
tributo. Observese que não se trata de elas serem dispensadas do 
pagamento do tributo, mas sim do débito sequer vir a ser constituído.

O art. 150, VI, da Constituição Federal expressamente afirma que:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios:
[...]
VI — instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
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d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua 
impressão. (BRASIL, 1988)

Em que pese o texto constitucional mencionar apenas o Imposto 
(uma das cinco espécies de tributos), temse que, para atendimento 
das finalidades da imunidade, necessária se faz uma abrangência 
para alcançar qualquer tributo (MACHADO, 2007).

O art. 150, VI, “a”, acima citado é a chamada imunidade recíproca, 
já que ambos os entes públicos não podem instituir tributos uns sobre 
os outros. Importante lembrar que o texto constitucional apenas 
diz respeito às imunidades tributárias em relação exclusivamente às 
pessoas jurídicas mencionadas, e não às sociedades empresariais 
privadas que prestam serviços públicos (ocorre entã o a tributação).

Essa mesma exceção à imunidade recíproca se aplica aos 
empreendimentos que recebam contraprestação ou pagamento 
de preço ou tarifas de usuários (exemplos: empresas de transporte 
público de passageiros).

Templos também estão excluídos da incidência de tributos 
pelo que prevê o art. 150, VI, “b” da Constituição. Observese que o 
objetivo aqui da norma é não impedir ou dificultar o exercício do 
livre direito de crença (de religiosidade). Todavia, tal imunidade não 
é absoluta em relação às atividades praticadas por alguma Igreja. 
O que estão imunes são as atividades e bens necessários ao culta/
missa, como por exemplo, a “casa paroquial, ou o convento, ou 
qualquer outro edifício utilizado para atividades religiosas, ou para 
residência dos religiosos” (MACHADO, 2007, p. 308). Portanto, se 
a Igreja tiver dinheiro sobrando e comprar um imóvel não para 
atividades religiosas (como por exemplo, para mero investimento), 
haverá a incidência normalmente da tributação.

Por sua vez, o art. 150, VI, “c” da Constituição exclui da tributação 
os partidos políticos (acrescentada dentre as imunidades em virtude 
da necessidade destes para o desenvolvimento e fortalecimento da 
democracia); as entidades sindicais (não somente dos trabalhadores, 
mas também dos empregadores, por critérios de isonomia e 
liberdade sindical); e as instituições de educação ou assistência 
social (desde que sem fins lucrativos, isso é, sem distribuição dos 
lucros aos sócios, associados ou acionistas).
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Para saber mais

Links

Não impede o pagamento de salários aos trabalhadores, seja 
empregados ou diretores/administradores, porque isto é a remuneração 
pelo trabalho.

O mesmo que Constituição Federal; Diploma ou Carta Constitucional; 
Carta Maior etc., encontrada também no link: <www.presidencia.gov.
br/legislacao>.

Por fim, são imunes (art. 150, VI, “d”, da Norma Maior) os livros, 
jornais e periódicos, inclusive os papéis e todos os demais bens 
utilizados com exclusividade para suas produções, pois do contrário 
ficaria em vão a garantia constitucional. Vale frisar que não são 
apenas as grandes editoras que tem tal benefício tributário, mas sim 
a qualquer pessoa (física ou jurídica).

1.1.3 Isenções tributárias

Sobre esse tema, Borges cristalinamente explica que :

O poder de isentar apresenta certa simetria com o poder 
de tributar. Tal circunstância fornece a explicação do fato 
de que praticamente todos os problemas que convergem 
para a área do tributo podem estudados sob o ângulo 
oposto: o da isenção. Assim como existem limitações 
constitucionais ao poder de tributar, há limites que não 
podem ser transpostos pelo poder de isentar, porquanto 
ambos não passam de verso e reverso da mesma medalha. 
(BORGES, 1980, p. 2)

Como afirma Carrazza (2000, p. 571), “[...] a aptidão para tributar 
alberga também a faculdade de isentar, consequência lógica 
daquela”. Isso quer dizer, quem pode instituir um tributo também 
tem competência par a destituí-lo.

A isenção tributária é como se fosse um “salvo conduto” em que o 
cidadão que normalmente seria tributado devido a um determinado 
fato (serviço ou patrimônio) deixa de sê-lo.
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Para saber mais

No Direito penal salvo conduto é um documento que impede alguém 
de ser preso.

Um exemplo fornecido por Carrazza (2000, p. 597) poderá 
clarear os apontamentos: ISSQN (tributo municipal, também 
conhecido por ISS) é cobrado sobre os serviços. A isenção seria 
se determinada categoria profissional (médicos, por exemplo) fosse 
isenta do pagamento em caso de instalarem seus consultórios em 
periferias da cidade. Diferente não poderia ser, afinal, quem pode 
instituir e cobrar poderá também isentar.

Tauil ao trazer esclarecimentos sobre a diferença entre isenção e 
imunidade faz significante abordagem sobre o tema, a saber:

A diferença entre isenção e imunidade é de que, na 
primeira, havia uma regra jurídica geral a estabelecer 
a hipótese de incidência de um tributo, impedida de 
funcionar, excepcionalmente, em relação às normas 
de isenção concedidas, enquanto na segunda, a regra 
jurídica que estabelece a hipótese de incidência já nasce 
delimitada em sua abrangência por ordem constitucional. 
(TAUIL, 2006, p. 1)

A isenção tem sempre um caráter de exceção, retira do 
campo da incidência de determinado tributo um grupo 
restrito de possíveis contribuintes. Evidente que a isenção 
não pode ser geral, a suprimir todas as incidências previstas 
na regra jurídica que instituiu o tributo, o que seria o 
mesmo de invalidar a própria regra. (TAUIL, 2006, p. 1)

E prossegue o autor citado no parágrafo anterior com uma 
reflexão fundamental à compreensão do tema:

Em relação ao tempo de duração da isenção, tem-se que a 
mesma poderá ser concedida por tempo determinado (dia certo 
para o começo e o fim do benefício tributário) ou indeterminado 
(vigorando assim enquanto a lei que a implementou for válida).

Por fim, cabe apontar que isenção não se confunde com remissão 
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(perdão), o que é esclarecido por Carrazza (2000, p. 608-9):

Pelo exposto, se há isenção, não há obrigatoriedade de 
pagamento do tributo já que este sequer chegou a existir; se há 
remissão, não há obrigatoriedade do pagamento do tributo porque 
este foi declar ado dispensado, perdoado.

1.1.4 Legislação tributária

A legislação tributária é composta por uma vasta gama de regras 
das mais variadas. Inúmeras são as leis, resoluções, portarias etc., 
pertencentes aos níveis de atuação do Estado (Municípios, Estados, 
Distrito F ederal e União Federal).

Importante também é o ensinamento trazido por Silva Júnior 
(2003, p. 1, grifos do autor) ao assim se manifestar:

Isenção [...] é uma limitação legal do âmbito de validade da
norma jurídica tributária que impede que o tributo nasça. 
Ou, se preferirmos, é a nova configuração que a lei dá à 
norma jurídica tributária, que passa a ter seu âmbito de 
abrangência restringido [...]. Já, a remissão é o perdão legal 
do débito tributário [...] Faz desaparecer o tributo já nascido 
e só pode ser concedida por lei da pessoa jurídica tributante 
(destaques do autor). (CARRAZZA, 2000, p. 608 e 609)

Nunca é demais lembrar ao estudante que a Constituição 
não cria tributos, isto é matéria de lei (ordinária ou 
complementar, conforme o caso), ela apenas outorga 
competência para que os entes estatais criem os seus 
tributos.

Como há tributos que são de competência (atribuição jurídica) 
apenas de determinado ente jurídico (Ex. para os Municípios: 
ISSQN, IPTU etc.; para os Estados: ICMS, ITCMD etc.; para a União 
Federal: IR, PIS, contribuições previdenciárias etc.), tem-se, por 
consequência, que tais pessoas jurídicas criarão suas próprias regras 
tributárias, disciplinando como, quando, onde e se os tributos s erão 
devidos e pagos.
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Para saber mais

Pessoas jurídicas — assim consideradas pelo direito que têm de 
personalidade própria — adquirem direitos e obrigações, individual ou 
coletivamente.

Além da própria Constituição Federal, que traz as normas gerais 
de direito tributário, tem-se infraconstitucionalmente o Código 
Tributário Nacional, lei nº 5.172, de 25 de outubro (BRASIL, 1966b) — 
CTN. Este também trata de questões esclarecedoras envolvendo os 
tributos como um todo, já que foi recepcionado pela atual Norma 
Maior como lei complementar, com competência assim para 
disciplinar a questão tributária em nível nacional.

Carrazza (2000, p. 634-5) esclarece com sua peculiar precisão 
que

O Código Tributário Nacional [...] só trata de normas gerais 
em matéria de legislação tributária enquanto dispõe sobre 
conflitos de competência entre as entidades tributantes 
ou regula as limitações constitucionais ao exercício da 
competência tributá ria.

Assim, a Constituição Federal traz a base do sistema tributário, 
que é mais detalhado pelo CTN e que, se junta com as demais 
legislações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios para então criar os tributos, alterá-los, cobrá-los ou 
promover alguma isenção.

1.2 Princípios constitucionais tributários

1.2.1 Princípio da legalidade

Em virtude dos ensinamentos que vocês tiveram nas matérias 
introdutórias ao Direito, é sabido que o princípio da legalidade tem 
interpretação diferente ao se tratar de um particular (direito privado) 
ou de um servidor público (direito público). Para aquele, pode-se 
fazer tudo o que não estiver proibido em lei art. 5º, II, da Constituição 

Para saber mais

União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
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Federal (BRASIL, 1988); já no âmbito do direito público, somente é 
permitido fazer aquilo que estiver antecipadamente previsto em lei 
— Art. 37, caput, da Norma Maior (BRASIL, 1988).

No que se refere especificamente ao direito tributário, esse 
princípio é também conhecido por reserva legal, e tem sua previsão 
no art. 150, I, da Constituição (BRASIL, 1988), já que se exige a lei 
para pode exigir ou aumentar um tributo (e, por consequência, 
também para extingui-lo).

Para saber mais

Ao instituir um tributo, o legislador deve disciplinar os elementos 
indispensáveis à caracterização de um tributo: Fato Gerador; Base de 
Cálculo; Alíquota; e Sujeito Passivo.

Quando se lê a lei no art. 150, I, deve-se entender como sendo lei 
ordinária, medida provisória ou norma superior (lei complementar, 
emenda constitucional etc.).

1.2.2 Princípio da irretroatividade, anterioridade e nonagesimal

Previstos no artigo 150 da Constituição, a saber:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos
Municípios: 
III — cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início 
da vigência da lei que os houv er instituído ou aumentado ;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que 
haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, 
observado o disposto na alínea b; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) [...]. 
(BRASIL, 1988)

Irretroatividade (art. 150, III, “a”, da Norma Maior). Algo que não 
retroage é aquilo que somente gera efeitos para frente, para o futuro, 
isso é, não repercute no passado. Sendo assim, por esse princípio, 
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os tributos não gerarão consequências em relação a situações 
ocorridas antes do surgimento (ou alteração) da norma tributária. 
Esse princípio visa garantir a Segurança Jurídica, ou seja, a condição 
de não haver surpresas para os cidadãos.

Em que pese o acima exposto, o art. 106 do CTN expressamente 
traz algumas exceções, a saber:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

Anterioridade (art. 150, III, “b”, da Constituição). Proíbe a cobrança 
de tributo no mesmo exercício financeiro, isto é, no mesmo 
ano em que foi instituído ou majorado, justamente para que os 
cidadãos não sejam pegos de surpresa, evitando assim também 
a insegurança jurídica. Portanto, um tributo criado ou aumentado 
neste ano somente poderá ter sua arrecadação iniciada a parti r do 
ano vindouro.

Para saber mais

Isso chama-se Fato Gerador, como adiante exposto.

I — em qualquer caso, quando seja expressamente 
interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à 
infração dos dispositivos interpretados;
II — tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infr ação;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer 
exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido 
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento 
de tribut o;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a 
prevista na lei vigente ao tempo da sua pr ática (BRASIL, 
1966b).

Links

De 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano — conforme art. 34 da lei 
4320, de 1964 (BRASIL, 1964) — todas as legislações em nível nacional 
podem ser encontradas no site: <www.presidencia.gov.br/legislacao>.
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Aqui também há exceções, como afirma Ra ymundo e Bezerra 
(2013):

A própria Constituição, no corpo de suas disposições 
estabelece as exceções ao princípio da não surpresa 
tributária, tornando possível a cobrança de tributos como 
os impostos extraordinários de guerra, os empréstimos 
compulsórios por motivo de guerra ou em razão de 
calamidade pública, dada a urgência da situação a exigir 
imediatos recursos (art. 148, I) e a concessão emitida ao 
poder executivo para alterar as alíquotas — dentro dos 
limites impostos pela lei — do Imposto de importação 
e exportação, imposto sobre produtos industrializados, 
imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguros, 
títulos e v alores mobiliários (art. 153, & 1º).

Estas exceções são necessárias porque é justamente através 
destes tributos excepcionados que se pode controlar a economia e 
suprir as próprias necessidades da população. Por exemplo, se faltar 
arroz no país, pode o governo diminuir o tributo sobre a importação 
e, assim, facilitar a entr ada de cereais estrangeiros.

Pode-se então nomear as seguintes exceções ao princípio 
da anterioridade: a) Imposto de importação (II); b) Imposto de 
exportação (IE); c) Imposto sobre produtos industrializados (IPI); 
d) Imposto sobre operações financeiras (IOF); e) CIDE petróleo; 
f) Empréstimo compulsório para casos de calamidade pública ou 
guerra externa; g) Imposto extraordinário de guerra; h) Contribuições 
sociais, que obedecem à anterioridade nonagesimal ou mitigada.

Nonagesimal (art. 150, III, “c”, da Norma Maior). Em recente 
alteração da Constituição foi acrescentada a alínea “c” no art. 
150 referido. Introduziu-se assim a necessidade de se respeitar o 
prazo de 90 (noventa) dias entre a data que criou ou aumentou o 
tributo e o início de sua cobrança. Se não houvesse este princípio, 
teoricamente poderia o Estado instituir ou aumentar um tributo no 
dia 29 de dezembro e, sem desrespeitar o princípio da anterioridade, 
iniciar a sua cobrança já no dia 1º de janeiro, isto é, fazendo uma 
manobr a para fraudar o espírito da lei.

Como os demais, este princípio tem exceções, que são: 
empréstimos compulsórios para casos de calamidade pública ou 
guerra externa, imposto de importação, im - posto de exportação, 
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imposto sobre operações financeiras, imposto sobre a renda, 
imposto extraordinário de guerra e fixação da base de cálculo do 
IPVA e do IPTU.

1.2.3 Princípio da igualdade/isonomia tributária

Previsto no artigo 150, II, da Constituição, esse princípio decorre 
da regra geral inserida no artigo 5º da Norma Maior, do qual se extrai 
que todos os iguais têm direito à igualdade. Por isso que toda vez 
que houver contribuintes em situações semelhantes não há que a 
legislação tributária implementar alguma distinção entre aqueles.

Amaro (2006, p. 135) esclarece que “[...] nem pode o aplicador, 
diante da lei, discriminar, nem se autoriza o legislador, ao ditar a 
lei a fazer discriminações. Visa o princípio à garantia do indivíduo, 
evitando perseguições e favoritismos”. 

Cristalinos são os apontamentos feitos por Mac hado (2007, p. 
56) ao dizer que:

Não fere o princípio da igualdade, antes o realiza com 
absoluta adequação, o imposto progressivo. Realmente, 
aquele que tem maior capacidade contributiva deve 
pagar imposto maior, pois só assim estará sendo 
igualmente tributado. A igualdade consiste, no caso, na 
proporcionalidade da incidência à capacidade contributiva, 
em função da utilidade marginal da riqueza.

Desta forma, se apenas uma pessoa da família é a proprietária de 
uma moto, será apenas aquela a devedora do IPVA (Imposto sobre 
Propriedade de Veículo Automotor) e não os seus parentes, mesmo 
que morem na mesma ca sa.

1.2.4 Princípio da vedação ao confisco (Art. 150, IV, CF/88)

Pela lógica de qualquer sistema, se uma determinada pessoa 
depende de alguém, aquela há de fazer todo o possível para garantir 
a proteção deste e ainda uma sobrevida. O mesmo raciocínio lógico 
deveria perquirir o dia a dia do Estado.
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Para saber mais

É como numa metáfora: se você tem uma galinha que lhe dá ovos de 
ouro, por mais que você esteja com fome, deverá proteger o galináceo 
— de você mesmo e de terceiros — sob pena de perder a fonte do ouro.

Desta forma, se os governos dependem dos cidadãos e das 
atividades e patrimônios destes para poder impor uma tributação 
e, cons equentemente, auferir receitas, jamais há de se pensar que 
o Estado poderia confiscar (pegar para si) os bens da população. 
Porém, como os governos em sua absoluta maioria são gananciosos, 
nossa Constituição Federal fez incluir em seu texto (art. 150, IV) o 
princípio da vedação (proibição) do confisco.

Visa então a Norma Maior fazer com que o Judiciário, o Executivo 
e o Legislativo utilizem a razoabilidade para definir o que se constitui 
como ato tributário confiscatório. Importante trazer a informação 
expressada po r Silva (2006):

O Supremo Tribunal Federal entende que o princípio 
da vedação ao confisco também se estende às multas, 
conforme julgamento da ADI 551/RJ, cujo relator foi 
o ministro Ilmar Galvão, decisão de 24 de outubro de 
2002. Não se aplica o princípio em relação aos impostos 
extrafiscais, que poderão trazer em seu bojo alíquotas 
pesadas, regulando a economia. O Imposto sobre Produtos 
Industrializados também não sofre a aplicação do princípio 
em estudo. Produtos supérfluos podem ter tributação 
excessi va.

Links

O STF é o órgão máximo do Judiciário no país e responsável 
principalmente por garantir a defesa e interpretação da Constituição 
Federal. Disponível em: <www.stf.jus.br>.

1.2.5 Princípio da capacidade contributiva

Assim reza o art. 145, § 1º, da Constituição F ederal:
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Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
[...]
§ 1º — Sempre que possível, os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais 
e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte. [...] (BRASIL, 1988)

Portanto, ao se instituir algum imposto, é obrigatório que ele seja 
implementado e cobrado conforme a capacidade (possibilidade) 
econômico-financeira do contribuinte. Basicamente (na teoria) a 
regr a é: quem pode mais p agará mais!

Afinal, quanto maior for a capacidade (o poder econômico), 
maior será também o potencial débito desta pessoa. Um dos mais 
cotidianos exemplos é a tabela progressiva do Imposto de Renda. 
Atualmente (ano-calendário 2014), de acordo com as informações 
do site da Receita Federal <http://www.receita.fazenda.gov.
br/Aliquotas/TabProgressiva20022011.htm>, há duas faixas de 
tributação para as pessoas físicas: quem auferir renda superior a 
R$16.473,72 no ano pagará 15% de Imposto de Renda; já os que 
receberem mais de R$ 32.919,00 ar carão com 27,5% desse tributo.

1.2.6 Princípio da não cumulatividade

Tem previsão nos artigos 155, § 2º, I; 153, § 3º, II; 154, I — todos da 
Constituição Federal. Esse princípio gera efeitos sobre três impostos: 
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços); IPI 
(Imposto sobre Produtos Industrializados) e impostos residuais da 
União.

O que se busca aqui evitar é o conhecido efeito cascata, que 
nada mais é que a incidência, sobre uma mesma corrente, uma 
determinada produção comercial, de idêntico tributo várias vezes 
em cada ato/elo dessa cadeia produtiva, fazendo assim com que o 
custo final da produti vidade seja elevado.
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Para saber mais

Na produção/montagem de uma máquina, várias peças são 
necessárias, sendo assim, se inúmeros forem os fabricantes, para cada 
produto industrializado incidirá o IPI correspondente — aplicando-se 
conjuntamente o princípio da não cumulatividade. Exemplo: Para se 
produzir um veículo são necessárias inúmeras peças. Certamente a 
fábrica do veículo não produzirá todos os equipamentos necessários 
à produção/montagem do carro. Sendo assim, cada fábrica específica 
desta cadeia produtiva (estofamento, pneus, parafusos etc.) terá que 
pagar o seu IPI na operação.

Por conta disso, esse princípio garante o direito de se compensar 
o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas 
anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal.

Portanto, se a sua operação empresarial lhe gera um dever 
de pagar, por exemplo, R$1.000,00 (mil reais) de IPI, mas a sua 
cadeia produtiva já pagou R$700,00 em decorrência de operações 
anteriores, restará a você o pagamento de R$ 300,00 — o contrário 
também é verdadeiro, isto é, se você pagou além do que deveria, irá 
passar a deter um crédito tributário.

1.2.7 Princípio da não diferenciação tributária

Diz expressamente o art. 152 da Constituição Federal de 1988 
“Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer 
natureza, em razão de sua procedência ou destino” (BRASIL, 1988).

Em virtude disso, tem-se a proibição de qualquer ente estatal 
implementar tributo que venha a distinguir que um mesmo bem ou 
serviço poderá ter tributação diferenciada a depender de par a onde 
ele será levado ou então de onde ele vem.

Se não houvesse esta previsão constitucional, por vivermos num 
país federativo e os estados terem certa autonomia para instituírem 
seus tributos (Ex. ICMS), certamente haveria uma concorrência 
desleal dos estados mais ricos em relação aos mais pobres (por 
exemplo: aqueles reduziriam os tributos para atrair as fábricas e 
demais agentes econômicos). Enfim, todos acabariam perdendo 
juntos pela falta de liberdade e igualdade na contratação — porque 
a ganância faria com que todos sucumbissem.
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Seção 2

Conceito de tributos

Já falamos muito em tributos, mas o que isso realmente é? O Código 
Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 3º, esclarece: “Art. 3º Tributo é 
toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela 
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” 
(BRASIL, 1966b).

Necessária se faz uma explicação mais detalhada desse importante 
artigo acima colacionado, trazendo assim alguns apontamentos sob re 
seus termos, a saber:

a) prestação pecuniária: fixa que todo tributo deverá ser pago em 
moeda corrente (ou seja, em reais, porque é a moeda brasileira). Em 
virtude disto, não há tributo que determine a entrega de bens ou então 
a prestação de serviço/trabalho como forma de cumprimento da 
obrigação tri butária;

Para saber mais

Observe que o tributo deve sempre corresponder a uma quantia em 
reais, mas isso não impede que, uma vez não pago o valor devido 
ao órgão tributante / arrecadador, possam ser penhorados bens do 
contribuinte ou responsável devedor.

b) compulsória: é o reconhecimento de que o tributo não é 
facultativo, mas sim obrigatório, quer dizer, querendo ou não, o 
contribuinte se tornará devedor toda vez que preencher os requisitos 
para gerar um tributo (Ex: ter imóvel — paga-se IPTU);

c) em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir: no momento 
de se fixar o quantum, isto é, o valor a ser pago a título de determinado 
tributo, tem-se a possibilidade da legislação já expressar a quantia em 
reais ou então por meio de indexadores (Ex. UFIR, OTN, BTN etc.);

d) que não constitua sanção de ato ilícito: toda vez que alguém 
pratica um ato ilícito (contrário ao previsto no sistema jurídico), a título 
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de sanção (punição) poderá lhe ser imposta uma penalidade, como 
uma multa. Porém, como expressamente reconhecido pelo artigo 3º 
do CTN acima mencionado, as multas ou quaisquer outras sanções 
por atos ilícitos não se incluem no conceito de tributo, quer dizer, o 
pagamento do tributo não é em virtude do descumprimento de uma 
lei, mas sim pelo seu cumprimento.

Castro (2008a, p. 2) tr az interessante esclarecimento sobre o tema, 
a saber:

[...] o fato gerador de um tributo pode ocorrer em 
circunstâncias ilícitas, embora ele em si não seja um 
ilícito. Exemplo: quando uma pessoa aufere rendimentos 
mediante a exploração da prostituição ou do tráfico ilícito 
de entorpecentes o tributo (Imposto de Renda) é devido.
Não será realizada uma pesquisa da forma, ou do caminho 
utilizado, para percepção dos rendimentos, apenas que 
existe a disponibilidade econômica, ou seja, ocorreu o fato
gerador do imposto. Foi nesse sentido a decisão do 
Supremo Tribunal Federal no HC n. 77.530 e do Superior 
Tribunal de Justiça no HC nº 7.444.

e) instituída em lei: ninguém pode ser obrigado a pagar algum tributo 
com base em Resolução, Portaria, Decreto ou qualquer outra norma 
jurídica que não tenha força de lei, como o tem a lei complementar 
(exceção), a lei ordinária (regra geral) e a medida provisória (exceção). 
Observe-se que, pelas regras de competência acima vistas, somente 
quem pode criar um tributo poderá também alterá-lo. Além disso, 
pode-se ainda afirmar que, se por exemplo um tributo foi criado por 
uma lei complementar, somente uma outra lei complementar ou uma 
norma constitucional poderá tratar do assunto de forma válida — sob 
pena de quebrar a hierarquia das normas jurídicas dispostas no artigo 
59 da Constituição Federal.

Machado (2007, p. 88) c hama a atenção para o fato d e que:

Instituir um tributo não é apenas dizer que ele fica criado 
[...]. Sua criação depende da definição da hipótese ou 
hipóteses em que o mesmo será devido, [...] dos sujeitos 
da obrigação correspondente, e ainda da indicação precisa 
dos elementos necessários ao conhecimento do valor a ser 
pago [...].
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Links

Link: Regras gerais são “base de cálculo e da alíquota, bem como do 
prazo respectivo.” (MACHADO, 2007, p. 88)

f) cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada: 
por fim, quanto às explicações sobre o conceito de tributo, cabe 
apontar que os servidores públicos em certas situações podem agir 
com discricionariedade, que é quando a lei concede uma margem 
(certa liberdade de atuação) para eles próprios optarem, conforme os 
critérios de conveniência e oportunidade, pela melhor solução diante 
de um caso em concreto — isso se chama ato discricionário. Por outro 
lado, quando a lei apenas determina o ato a ser cumprido, tem-se 
então um ato vinculado, quer dizer, o servidor é obrigado a cumprir 
exatamente o que a lei determina.

Esta última situação é exatamente o que ocorre no campo da 
cobrança dos tributos, já que a atividade do administrador público 
é definida em lei, sendo obrigatório o seu cumprimento nos exatos 
termos legalmente prev istos.

Antes de avançar para o próximo item, se faz necessário mencionar 
que os tributos ainda podem ser classificados em Vinculados e Não 
Vinculados. Persike (2008) expõe sobre o assunto da seguinte forma:

Seguindo com a concepção classificatória de Ataliba, 
este divide os tributos, inicialmente, em vinculados e não 
vinculados. Tributos vinculados são aqueles cujo fato 
gerador consiste na descrição de uma atuação estatal 
(a lei impõe uma atuação estatal no aspecto material do 
fato gerador). Tributos não vinculados, ao contrário, são 
aqueles cujo fato gerador não implica numa atuação 
estatal (a lei impõe um fato qualquer, que não uma atuação 
estatal, no aspecto material do fato ger ador).

Para saber mais

Não se deve confundir a classificação dos tributos com a Atividade do 
Estado ao cobrar o tributo (que será sempre vinculada).
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Desta forma, tem-se que uma taxa (por exemplo: a de vistoria de 
corpo de bombeiros) somente poderá ser cobrada se o serviço for 
efetivamente prestado ao contribuinte, caso contrário a cobrança será 
abusiva. Do contrário são os impostos, pois estes não se vinculam a 
um serviço público, paga-se simplesmente por preencher os requisitos 
previstos em lei (exemplo: ter um carro; uma propriedade rural; auferir 
renda acima de determinado patamar etc.).

Aprofundando o conhecimento

A base de todo o sistema jurídico nacional está na Constituição 
Federal de 1988 e, no que tange às regras financeiras e tributárias, 
especialmente sobre princípios e normas gerais, a leitura dos exatos 
termos das determinações constitucionais é obrigatória.

Sendo assim, adiante você encontrará a previsão constitucional 
correspondente às Finanças e ao Direito Tributário (BRASIL, 1988) a 
respeito dos temas já abordados. Fizemos uma inversão na ordem do 
texto constitucional única e tão somente para se adequar à própria 
ordem dos assuntos abordados acima. Depois da citação do texto 
constitucional, trago algumas das regras do CTN (BRASIL, 1966b). Boa 
leitura!

Parte da Constituição Federal

CAPÍTULO II

DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Seção I

NORMAS GERAIS

Art. 163. Lei complementar dispor á sobre:

I — finanças públicas;

II — dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, 
fundações e demais entidades controladas pelo P oder Público;

III — concessão de gar antias pelas entidades públic as;

IV — emissão e resgate de títulos da dí vida pública;

V — fiscalização financeira da administração pública direta e 
indireta; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
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VI — operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

VII — compatibilização das funções das instituições oficiais 
de crédito da União, resguardadas as características e condições 
operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.

Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida 
exclusivamente pelo Banco Central.

§ 1º — É vedado ao banco central conceder, direta ou 
indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer 
órgão ou entidade que não seja instituição financeira.

§ 2º — O Banco Central poderá comprar e vender títulos de 
emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de 
moeda ou a taxa de juros.

§ 3º — As disponibilidades de caixa da União serão depositadas 
no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das 
empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, 
ressalvados os casos previsto s em lei.

Seção II

DOS ORÇAMENTOS

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I — o plano plurianual;

II — as diretrizes or çamentárias;

III — os orçamentos anuais.

§ 1º — A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, 
de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada.

§ 2º — A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 
metas e prioridades da administração pública federal, incluindo 
as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre 
as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de 
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aplicação das agências financeir as oficiais de fomento.

§ 3º — O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o 
encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução 
or çamentária.

§ 4º — Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais 
previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância 
com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.

§ 5º — A lei orçamentária anual compreenderá:

I — o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus 
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II — o orçamento de investimento das empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto;

III — o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou 
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos 
pelo P oder Público.

§ 6º — O projeto de lei orçamentária será acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despes as, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios 
de natureza financeira, tributária e creditícia.

§ 7º — Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, 
compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções 
a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério 
populacional.

§ 8º — A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho 
à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na 
proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de 
receita, nos termos da lei.

§ 9º — Cabe à lei complementar:

I — dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a 
elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes 
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orçamentárias e da lei orçamentária anual;

II — estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial 
da administração direta e indireta bem como condições para a 
instituição e funcionamento de fundos.

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão 
apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do 
regimento comum.

§ 1º — Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores 
e Deputados:

I — examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste 
artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presid ente 
da República;

II — examinar e emitir parecer sobre os planos e programas 
nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer 
o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da 
atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas 
Casas, criadas de a cordo com o art. 58.

§ 2º — As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que 
sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo 
Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.

§ 3º — As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos 
projetos que o modifiquem somente podem ser apro vadas caso:

I — sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias;

II — indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os 
provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam so 
bre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, 
Municípios e Distrito Federal; ou

III — sejam relacionadas:
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a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 4º — As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias 
não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plur 
ianual.

§ 5º — O Presidente da República poderá enviar mensagem ao 
Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que 
se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão 
mista, da parte cuja alteração é proposta.

§ 6º — Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes 
orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo 
Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei 
complementar a que se r efere o art. 165, § 9º.

§ 7º — Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que 
não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao 
processo legislativo.

§ 8º — Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou 
rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas 
correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante 
créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica 
autorização legislativa.

Art. 167. São vedados:

I — o início de programas ou projetos não incluídos na lei 
orçamentária anual;

II — a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas 
que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

III — a realização de operações de créditos que excedam o 
montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas 
mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade 
precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;

IV — a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou 
despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos 
impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos 
para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e 
desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 
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administração tributária, como determinado, respectivamente, 
pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às 
operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 
165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

V — a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 
autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspond 
entes;

VI — a transposição, o remanejamento ou a transferência de 
recursos de uma categoria de programação para outra ou de um 
órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

VII — a concessão ou utilização de créditos ilimita dos;

VIII — a utilização, sem autorização legislativa específica, de 
recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir 
necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, 
inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º;

IX — a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia 
autorização legislativa.

X — a transferência voluntária de recursos e a concessão de 
empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos 
Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento 
de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

XI — a utilização dos recursos provenientes das contribuições 
sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, para a realização de despesas 
distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

§ 1º — Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no 
plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de 
crime de r esponsabilidade.

§ 2º — Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no 
exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de 
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autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele 
exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão 
incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

§ 3º — A abertura de crédito extraordinário somente será 
admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como 
as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, 
observ ado o disposto no art. 62.

§ 4.º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos 
impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de 
que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de 
garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos 
para com esta. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações 
orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e 
especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-
ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma 
da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os 
limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração 
de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de 
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração 
direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo 
único, pela Emenda Constitucional nº 1 9, de 1998)

I — se houver prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II — se houver autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades 
de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998)
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§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida 
neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão 
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais 
ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
que não observarem os referidos limites. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998 )

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base 
neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no 
caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão 
as seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998 )

I — redução em pelo menos vinte por cento das despesas com 
cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

II — exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não 
forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação 
da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá 
perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um 
dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade 
administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior 
fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração 
por ano de serviço. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998 )

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores 
será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou 
função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 
quatro anos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas ger ais a serem 
obedecidas na efetivação do disposto no § 4º. (Incluído pela Emen 
da Constitucional nº 19, de 1998)
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TÍTULO VI

Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

Seção I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir os seguintes tributos:

I — impostos;

II — taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III — contribuição de melhoria, decorrente de obr as públicas.

§ 1º — Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e 
serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as ati 
vidades econômicas do contribuinte.

§ 2º — As taxas não poderão ter base de cálculo pró pria de 
impostos.

Art. 146. Cabe à lei complementar:

I — dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, 
entre a União, os Estados, o Distrito F ederal e os Municípi os;

II — regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;

III — estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em 
relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos 
respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e dec adência 
tributários;
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c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado 
pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive 
regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no 
art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e 
da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, 
d, também poderá instituir um regime único de arrecadação 
dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, observado que: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.1 2.2003)

I — será opcional para o contribuinte; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

II — poderão ser estabelecidas condições de enquadramento 
diferenciadas por Estado; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003)

III — o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição 
da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados 
será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

IV — a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser 
compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro nacional 
único de contribuintes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.1 2.2003) 

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios 
especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios 
da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por 
lei, estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos 
estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios, 
cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal 
cabem os impostos municipais.
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Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios:

I — para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;

II — no caso de investimento público de caráter urgente e de 
relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 15 0, III, 
“b”.

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de 
empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamento 
u sua instituição.

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições 
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua 
atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, 
III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relati 
vamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em 
benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, 
cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores 
titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio 
econômico de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 33, de 2001)

I — não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

II — incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros 
ou serviços; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003)

III — poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 33, de 2001)

a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou 
o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
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b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

§ 3º A pessoa natural destinatária das operações de importação 
poderá ser equiparada a pessoa jurídica, na forma da lei. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão 
uma única vez. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir 
contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço 
de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se 
refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)

Seção II

DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito F ederal e 
aos Municípios:

I — exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabe leça;

II — instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção 
em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, 
títulos ou direitos;

III — cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da 
vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a 
lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos no venta dias da data em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na 
alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
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IV — utilizar tributo com efeito de confisco;

V — estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, 
por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada 
a cobrança de pedágio pela utilização de vias conserv adas pelo 
Poder Público;

VI — instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive 
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucr ativos, 
atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos 
nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, 
não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 
154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos 
arts. 155, III, e 156, I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.200 3)

§ 2º — A vedação do inciso VI, “a”, é extensiva às autarquias e 
às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que 
se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas 
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 3º — As vedações do inciso VI, “a”, e do parágrafo anterior não 
se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com 
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis 
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação 
ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o 
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente 
ao bem imóvel.

§ 4º — As vedações expressas no inciso VI, alíneas “b” e “c”, 
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, 
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas 
mencionadas.
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§ 5º — A lei determinará medidas para que os consumidores sejam 
esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias 
e serviços.

§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos 
a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido 
mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente 
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155,

§ 2.º, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constituci onal nº 3, de 
1993) 

§ 7.º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação 
tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto 
ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, 
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, 
caso não se realize o fato gerador presumido. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993)

Art. 151. É vedado à União:

I — instituir tributo que não seja uniforme em todo o território 
nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, 
admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o 
equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes 
regiões do País;

II — tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e 
os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores 
aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III — instituir isenções de tributos da competência dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios.

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer 
natureza, em razão de sua procedência ou destino.

[...]
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Parte do Codigo Tributário Nacional

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.

Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas 
gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Mun icípios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Emenda 
Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965, o sistema 
tributário nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5º, 
inciso XV, alínea b, da Constituição Federal, as normas gerais 
de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação 
complementar, supletiva ou regulamentar.

LIVRO PRIMEIRO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

TÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 2º O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na 
Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis 
complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites 
das respectivas competências, em leis federais, nas Constituições e 
em leis estad uais, e em leis municipais.

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada.

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada 
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para 
qualificá-la:

I — a denominação e demais car acterísticas formais adotadas 
pela lei;

II — a destinação legal do produto da sua arrecadação.
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Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribui ções de 
melhoria.

TÍTULO II

Competência Tributária

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 6º A atribuição constitucional de competência tributária 
compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as 
limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos 
Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e 
observ ado o disposto ne sta Lei.

Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo 
ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá 
à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição 
das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, 
serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, 
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outr a, nos 
termos do § 3º do a rtigo 18 da Constituição.

§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios 
processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que 
a conferir.

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato 
unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha c onferido.

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a 
pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecad ar 
tributos.

Art. 8º O não exercício da competência tributária não a defere 
a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a 
Constituição a tenha atribuído.

CAPÍTULO II

Limitações da Competência Tributária

SEÇÃO I
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Disposições Gerais

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:

I — instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, 
ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65;

II — cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei 
posterior à data inicial do exer cício financeiro a que corres ponda;

III — estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, 
de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou 
intermunicipais;

IV — cobrar imposto sobre:

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos out ros;

b) templos de qualquer culto;

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, 
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, 
das instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste 
Capítulo; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, 
periódicos e livros.

§ 1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às 
entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos 
que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, 
previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações 
tributárias por ter ceiros.

§ 2º O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, 
aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que 
se refere este artigo, e inerentes aos seus objeti vos.

Art. 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em 
todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência 
em favor de determinado Estado ou Município.

Art. 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em 
razão da sua procedência ou do seu destino.
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SEÇÃO II

Disposições Especiais

Art. 12. O disposto na alínea a do inciso IV do artigo 9º, observado 
o disposto nos seus §§ 1º e 2º, é extensivo às autarquias criadas pela 
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, tão-
somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços 
vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes.

Art. 13. O disposto na alínea a do inciso IV do artigo 9º não se 
aplica aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário 
é estabelecido pelo poder concedente, no que se refere aos tributos 
de sua competência, ressalvado o que dispõe o par ágrafo único.

Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista o 
interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos 
federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que 
conceder, observado o disposto no § 1º do artigo 9º.

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é 
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidade 
s nele referidas:

I — não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de 
suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, d e 
10.1.2001)

II — aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na 
manutenção dos seus objetivos institucionais;

III — manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros 
revestidos de formalidades capazes de assegur ar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 
1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplica 
ção do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º 
são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos 
institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos 
respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, 
pode instituir empréstimos compulsórios:
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I — guerra externa, ou sua iminência;

II — calamidade pública que exija auxílio federal impossível de 
atender com os recursos orçamentários disponíveis;

III — conjuntura que exija a absor ção temporária de poder 
aquisitivo.

Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do 
empréstimo e as condições de seu resgate, observando, no que for 
aplicável, o disposto nesta Lei.

[...]

LIVRO SEGUNDO

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

TÍTULO I

Legislação Tributária

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

SEÇÃO I

Disposição Preliminar

Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os 
tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas 
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e 
relações jurídicas a eles pertinentes.

SEÇÃO II

Leis, Tratados e Convenções Internacionais e Decretos

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I — a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II — a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o 
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

III — a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, 
ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu 
sujeito passivo;



U1 - Introdução ao planejamento tributário 51

IV — a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, 
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

V — a cominação de penalidades para as ações ou omissões 
contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;

VI — as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos 
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua 
base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto 
no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da 
respectiva base de cálculo.

Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou 
modificam a legislação tributária interna, e ser ão observados pela 
que lhes sobrev enha.

Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos 
das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com 
observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.

SEÇÃO III

Normas Complementares

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e 
das convenções internacionais e dos decretos:

I — os atos normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas;

II — as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição 
administrativa, a que a lei atribua eficácia normati va;

III — as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades 
administrativas;

IV — os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios.

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo 
exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a 
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
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CAPÍTULO II

Vigência da Legislação Tributária

Art. 101. A vigência, no espaço e no tempo, da legislação tributária 
rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em 
geral, ressalvado o previsto neste Capítulo.

Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos 
limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios 
de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de 
normas ger ais expedidas pela União.

Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:

I — os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, 
na data da sua publicação;

II — as decisões a que se refere o inciso II do artigo 100, quanto a 
seus efeitos normativos, 30 (trinta) dias após a data da sua publicação;

III — os convênios a que se refere o inciso IV do artigo 100, na 
data neles prevista.

Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, 
referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda:

I — que instituem ou major am tais impostos;

II — que definem no vas hipóteses de incidência;

III — que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser 
de maneira mais favorável ao contribuinte, e observ ado o disposto 
no artigo 178.

CAPÍTULO III

Aplicação da Legislação Tributária

Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos 
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja 
ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos 
do artigo 116.

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
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I — em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, 
excluída a aplicação de penalidade à infr ação dos dispositivos 
interpretados;

II — tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infr ação;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência 
de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não 
tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista 
na lei vigente ao tempo da sua prática.

CAPÍTULO IV

Interpretação e Integração da Legislação Tributária

Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o 
disposto neste Capítulo.

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade 
competente para aplicar a legislação tributária utilizará 
sucessivamente, na ordem indicada:

I — a analogia;

II — os princípios ger ais de direito tributário;

III — os princípios ger ais de direito público;

IV — a equidade.

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de 
tributo não previsto em lei.

§ 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do 
pagamento de tributo devido.

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para 
pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, 
conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 
tributários.

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo 
e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, 
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, 
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pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito 
Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências 
tributárias.

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 
disponha sobre:

I — suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II — outorga de isenção;

III — dispensa do cumprimento de obrigações tributá rias 
acessórias.

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, 
em caso de dúvida quanto:

I — à capitulação legal do fato;

II — à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à 
natureza ou extensão dos seus efeitos;

III — à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;

IV — à natureza da penalidade aplicá vel, ou à sua gr aduação.

TÍTULO II

Obrigação Tributária

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou ace ssória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, 
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e 
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem 
por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua 
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente 
à penalidade pecuniária.
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CAPÍTULO II

Fato Gerador

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida 
em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação 
que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção 
de ato que não configure obrigação principal.

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se 
ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I — tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o 
se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza 
os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II — tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que 
esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá 
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo 
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, 
observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei 
ordinária. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo 
disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos 
condicionais reputam-se perfeitos e acabados:

I — sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu 
implemento;

II — sendo resolutória a condição, desde o momento da prática 
do ato ou da celebração do negócio.

Art. 118. A definição legal do fato ger ador é interpretada 
abstraindo-se:

I — da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos 
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do 
seu objeto ou dos seus efeitos;

II — dos efeitos dos fatos efeti vamente ocorridos.
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CAPÍTULO III

Sujeito Ativo

Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito 
público, titular da competência para exigir o seu cumprimento.

Art. 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de 
direito público, que se constituir pelo desmembramento territorial 
de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária 
aplicará até que entre em vigor a sua própria.

CAPÍTULO IV

Sujeito Passivo

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada 
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação pri ncipal diz-se:

I — contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o respectivo fato gerador;

II — responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, 
sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa 
obrigada às prestações que constituam o seu objeto.

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções 
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, 
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição 
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

SEÇÃO II

Solidariedade

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I — as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal;

II — as pessoas expressamente designadas por lei.
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Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não 
comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os 
efeitos da solidariedade:

I — o pagamento efetuado por um dos obrigados apro veita aos 
demais;

II — a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, 
salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse 
caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

III — a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos 
obrigados, favorece ou prejudica aos demais.

SEÇÃO III

Capacidade Tributária

Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:

I — da capacidade ci vil das pessoas naturais;

II — de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem 
privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou 
profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios;

III — de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando 
que configure uma unidade econômica ou profissional.

SEÇÃO IV

Domicílio Tributário

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de 
domicílio tributário, na forma da legislação aplicá vel, considera-se 
como tal:

I — quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, 
sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua a 
tividade;

II — quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas 
individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos 
que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

III — quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de 
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suas repartições no território da entidade tributante.

§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em 
qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio 
tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos 
bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à 
obrigação.

§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, 
quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do 
tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.

CAPÍTULO V

Responsabilidade Tributária

SEÇÃO I

Disposição Geral

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode 
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário 
a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, 
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida 
obrigação.

SEÇÃO II

Responsabilidade dos Sucessores

Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos 
tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição 
à data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos 
mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas 
até a r eferida data.

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato 
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens 
imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços 
referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-
se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do 
título a pro va de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a 
sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.
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Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I — o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens 
adquiridos ou remidos; (Vide Decreto Lei nº 28, de 1966)

II — o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos 
tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, 
limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado 
ou da meaçã o;

III — o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da 
abertura da sucessão.

Art. 132. A pessoa jurídica de direito pri vado que resultar de fusão, 
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável 
pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de 
direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos 
de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a 
exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer 
sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outr a razão 
social, ou sob firma ind ividual.

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que 
adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou 
estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a 
respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob 
firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo 
ou estabelecimento adquirido, de vidos até à data do ato:

I — integralmente, se o alienante cessar a exploração do 
comércio, indústria ou atividade;

II — subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir 
na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data 
da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro r amo de 
comércio, indústria ou profissão.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese 
de alienação judicial: (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)

I — em processo de falência; (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)

II — de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de 
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recuperação judicial.(Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)

§ 2º Não se aplica o disposto no § 1o deste artigo quando o 
adquirente for: (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)

I — sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou 
sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação 
judicial;(Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)

II — parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau, 
consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação 
judicial ou de qualquer de seus sócios; ou (Incluído pela Lcp nº 118, 
de 2005)

III — identificado como agente do falido ou do devedor em 
recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.
(Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)

§ 3º Em processo da falência, o produto da alienação judicial de 
empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta 
de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 (um) 
ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado 
para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que 
preferem ao tributário. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)

SEÇÃO III

Responsabilidade de Terceiros

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do 
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem 
solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas 
omissões de que fo rem responsáveis:

I — os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II — os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus 
tutelados ou curatelados;

III — os administradores de bens de terceiros, pelos tributos 
devidos por estes;

IV — o inventariante, pelos tributos devidos pelo e spólio;

V — o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa 
falida ou pelo concordatário;
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VI — os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, 
pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante 
eles, em razão do seu ofício;

VII — os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria 
de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos:

I — as pessoas referidas no artigo anterior;

II — os mandatários, prepostos e empregados;

III — os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas 
de direito privado.

SEÇÃO IV

Responsabilidade por Infrações

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade 
por infrações da legislação tributária independe da intenção do 
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos 
e feitos do ato.

Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:

I — quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou 
contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular 
de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no 
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;

II — quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do 
agente seja elementar;

III — quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente 
de dolo específico:

a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem 
respondem;

b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus 



U1 - Introdução ao planejamento tributário62

mandantes, preponentes ou empregadores;

c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas 
de direito privado, contra estas.

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea 
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo 
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada 
pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia 
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo 
ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Para concluir o estudo da unidade

Conclui-se a presente unidade ressaltando que o recolhimento de 
tributos é fundamental à manutenção da própria sociedade, pois o 
Estado é o grande gestor dos bens comuns.

Todavia, passa-se a ter grande insatisfação quando se rompe o 
equilíbrio necessário entre: pagamento de tributos; capacidade de 
contribuição; e prestação de serviços públicos.

Ademais, deve-se lembrar que existem pessoas sobre as quais 
não se pode tributar (imunidades) e outras que recebem dispensa do 
pagamento em razão da isenção. Destaca-se ainda que se a vontade 
do Estado em arrecadar for utilizada de maneira indevida, tem-se a 
existência de inúmeros princípios tributários a fim de delimitar (ditar o 
caminho) da atuação dos g overnos.

Resumo

Nesta unidade de aprendizagem foram tratadas questões essenciais 
à sociedade, apresentando assim as regras da atividade financeira 
do Estado, bem como noções gerais do direito tributário e sistema 
tributário nacional. Também falamos sobre competências, imunidades 
e isenções tributárias e, ao final, tratou-se detalhadamente dos princípios 
constitucionais tributários, quais sejam: princípio da legalidade; 
princípio da irretroatividade, anterioridade e nonagesimal; princípio da 
igualdade/isonomia tributária; princípio da vedação ao confisco (art. 



U1 - Introdução ao planejamento tributário 63

150, iv, cf/88); princípio da capacidade contributiva; princípio da não 
cumulatividade; princípio da não diferenciaç ão tributária.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Explique o que é LDO, PPA e LOA e qual a importância delas para nosso 
país.

2. Qual é o conceito de tributo? Explique detalhadamente.

3. O que é competência tributária? Exemplifique.

4. Qual a diferença entre imunidade e isenção tributária?

5. Disserte sobre os princípios tributários da Legalidade, Irretroatividade, 
Anterioridade e Nonagesimal, e também sobre o princípio da Igualdade 
(Isonomia Tributária).

6. Explique e exemplifique os princípios tributários da Vedação ao Confisco, 
da Capacidade Contributiva, da Não Cumulatividade, e o princípio da Não 
Diferenciação Tributária.





Unidade 2

Tributos em espécie e 
obrigação tributária

Tem-se por finalidade nesta unidade uma análise específica 
sobre cada uma das cinco espécies de tributos existentes em 
nosso país. Sendo assim, os assuntos abordados serão impostos, 
taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e 
sobre contribuições sociais/especiais.

Além disso, haverá aprofundamento em obrigação tributária 
e todos os seus especialíssimos elementos (sujeitos passivos 
e ativos), fato gerador, base de cálculo e alíquota. Com isso 
certamente haverá uma satisfatória compreensão do direito 
tributário.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção serão apresentadas as espécies de tributos.

Na segunda seção se apresentam as obrigações tributárias e os seus 

elementos.

Seção 1 | Espécies de tributos

Seção 2 | Obrigação tributária

Jossan Batistute





Introdução à unidade
Geralmente quando se vai falar em algo que o governo cobra de 

cada um de nós, cidadãos, costumeiramente acredita-se tratar apenas 
de impostos. Ocorre que é necessário saber que esta é apenas uma 
das espécies de tributos.

E não é mera formalidade com as palavras, justamente porque 
cada um dos cinco formatos diferentes de tributos tem peculiaridades 
realmente distintas, fazendo assim com que o uso de um pelo outro 
possa causar infração ao sistema jurídico e, por consequência, o 
reconhecimento da cobr ança ilegal do tributo.

No que se refere à obrigação tributária também é fundamental 
conhecer os detalhes, já que somente se deve pagar o tributo se 
estivermos diante de uma legal obrigação tributária.

Sendo assim, vamos à leitura para conhecer mais a fundo os temas 
desta unidade!
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Seção 1

Espécies de tributos

São cinco as espécies de tributos existentes no país. Obviamente 
que isto não quer dizer que somente existam 5 impostos ou 5 
taxas, mas sim que dentre todos os tributos, pode-se alocá-los 
em 5 compartimentos (categorias), quais sejam: Impostos, Taxas, 
Contribuições de Melhoria, Contribuições Especiais e Empréstimos 
Compulsórios. Vejamos cada um deles.

1.1 Impostos

Constituem o grupo mais conhecido dos tributos. Tem como 
característica o fato de ser devido pelo contribuinte ou responsável 
independente da prestação de um serviço público (tributo não 
vinculado a uma atividade estatal — o fato gerador não depende de 
ato do Estado, mas apenas do contribuint e).

Tem previsão no artigo 145, I, da Norma Maior (BRASIL, 1988) e 
art. 16 do CTN (BRASIL, 1966b), sendo que há impostos feder ais, 
estaduais e municipais.

No âmbito federal, a Constituição prevê em seu art. 153 os 
seguintes:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: I — 
importação de produtos estrangeiros; II — exportação, para 
o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; III — 
renda e proventos de qualquer natureza; IV — produtos 
industrializados; V — operações de crédito, câmbio e 
seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; VI — 
propriedade territorial rural; VII — grandes fortunas, nos 
termos de lei complementar. (BRASIL, 1988 )

De forma extraordinária, a União é permitida instit uir os seguintes 
impostos:
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I — mediante lei complementar, impostos não previstos 
no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e 
não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos 
discriminados nestaConstituição;
II — na iminência ou no caso de guerra externa, 
impostos extraordinários, compreendidos ou não em 
sua competência tributária, os quais serão suprimidos, 
gradativamente, cessadas as causas de sua complementar. 
(BRASIL, 1988)

I — propriedade predial e territorial urbana”; — IPTU; 
“II — transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato 
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e 
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 
como cessão de direitos a sua aquisição;” — ITBI; “III — 
serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 
155, II, definidos em lei complementar.” — complementar. 
(BRASIL, 1988 )

Para os estados e o Distrito Federal cabem os seguintes impostos 
(Brasil, 1988, art. 155): “I — transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos;” — ITCMD; “II — operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que 
as operações e as prestações se iniciem no exterior;” — ICMS; e “III — 
propriedade de veículos automotores.” — IPVA.

Por fim, aos municípios (e também ao Distrito F ederal) cabem:

1.2 Taxas

Ao contrário dos impostos, as taxas são devidas pelo exercício do 
poder de polícia ou então em decorrência da utilização pelo cidadão 
(que passa a ser contribuinte) de serviços públicos, desde que estes 
sejam específicos e divisíveis.

Para saber mais

Ex: Um alvará municipal, eis que se pode identificar exatamente qual o 
motivo da cobrança da taxa e ainda precisar o contribuinte beneficiado.
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Enquanto os impostos podem tributar a riqueza (patrimônio), 
incidindo assim a capacidade contributiva (quem pode mais deve pagar 
mais), para as taxas tem-se impedimento neste ponto pelo disposto no 
art. 145, §2º da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Afinal, a taxa será 
sempre igual pelo mesmo serviço ou poder de polícia, independente 
de qualquer adjetivo ou qualificação d o sujeito passivo.

As taxas estão espalhadas por todo o país conforme cada órgão 
público que venha a prestar um serviço ou exercer o poder de polícia 
(Ex: Taxa de Vistoria de Corpo de Bombeiros — tributo existente em 
muitos estados), variando conforme cada legislação do sujeito ativo 
competente.

1.3 Contribuições de melhoria

Tributo raramente cobrado dos contribuintes, mas previsto 
no sistema jurídico. Existe em razão de valorizações imobiliárias 
advindas de obras públicas. Ex: Se a prefeitura asfaltar um bairro, 
pode ela cobrar a contribuição de melhoria dos proprietários de 
casas e terrenos que se beneficiaram com a obra pública, desde 
que tenha realmente havido uma valorização dos imóveis.

Referido tributo é duplamente limitado: primeiro pelo valor total 
gasto na obra e, depois, de forma singular pelo benefício imobiliário 
advindo para os contribuintes. Desta forma, o sujeito ativo jamais 
poderá cobrar dos sujeitos passivos mais do que o valor total gasto 
na obra pública e, individualmente, não poderá cobrar mais do que 
a valorização do imóvel do contribuinte.

1.4 Contribuições especiais

De início, cabe apontar que essa espécie tributária é de 
competência da União Federal e que tem destinação específica, 
isto é, existem de acordo com uma finalidade definida em lei. 
Há previsão destas contribuições nos artigos 149, 149-A e 195 da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988).

Para saber mais

Salvo no caso de contribuições sociais para custeio de previdências que 
estados e municípios instituírem.
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Há quatro grupos de contribuições:

1. Sociais — Objetiva bancar as atuações do Estado para cumprimento 
do disposto nos artigos 193 e seguintes da Norma Maior (BRASIL, 1988). 
Ex: CPMF, PIS, Contribuições para o INSS, Cofins, Salário-edu cação 
etc.;

2. De Custeio do Serviço de Iluminação Pública — Serve para custear 
a iluminação pública. É de competência dos municípios e do Distrito 
Federal. Entrou no lugar da malsinada Taxa de Iluminação Pública já 
que esta foi declarada inconstitucional;

3. De Interesse de Categoria Profissional ou Econômica — serve 
para regular, fiscalizar e custear as representações sindicais (Ex: 
contribuições definidas em Convenção Coletiva de Trabalho), bem 
como as atividades profissionais regulamentadas em lei. Ex: anuidades 
do CRC, CR V, CREF, OAB, CRF etc.;

4. De Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) — Serve para 
intervir (regular, controlar) alguma atividade econômica. Ex: Petróleo 
e derivados.

1.5 Empréstimos compulsórios

Apesar de empréstimo em regra ser algo facultativo, opcional, 
tem-se que o tributo aqui mencionado é obrigatório (compulsório). 
Por ser um empréstimo, sua consequência lógica é a devolução 
pelo Estado do que tomou emprestado dos contribuintes — mas 
na história muitas v ezes se encontram situações em que isso não 
ocorreu.

De qualquer forma, a Constituição F ederal assim disciplina sobre 
esse tributo:

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá 
instituir empréstimos compulsórios:
I — para atender a despesas extraordinárias, decorrentes 
de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;
II — no caso de investimento público de caráter urgente e 
de relevante interesse nacional, observado o disposto no 
art. 150, III, “b”.
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes 
de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que 
fundamentou sua instituição. (BRASIL, 1988)



U2 - Tributos em espécie e obrigação tributária72

Quanto a este tributo, vale destacar que a receita dele proveniente 
deve ter uma destinação específica, isto é, o empréstimo é 
compulsoriamente tomado dos cidadãos a fim de suprir uma 
necessidade e par a tanto deve ser utilizado.
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Seção 2

Obrigação tributária

Entendendo melhor o termo ”obrigação”, pode-se afirmar nas 
palavras de Dal Col (2002):

Como se extrai do texto acima, a obrigação tributária então nada 
mais é do que:

Esta obrigação pode ser dividida em Principal e Acessória, conforme 
preceitua o CTN, a saber:

O termo “obrigação” veio do latim, obligatio, onde ob 
significava sujeição e ligatio dava ideia de vínculo ou 
ligação. [...]. ORLANDO GOMES liga a obrigação à categoria 
das relações jurídicas de cunho pessoal, definindo-a: [...] 
“Obrigação é um vínculo jurídico em virtude do qual uma 
pessoa fica adstrita a satisfazer uma prestação em proveito 
de outra”.

[...] relação jurídica em virtude da qual o particular (sujeito 
passivo) tem o dever de prestar dinheiro ao Estado (sujeito 
ativo), ou de fazer, não fazer ou tolerar algo no interesse 
da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e o Estado 
tem o direito de constituir contra o particular um crédito. 
(MACHADO, 2007, p. 150)

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou ace ssória.
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do 
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o 
crédito dela decorrente.
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária 
e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela 
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização 
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dos tri butos.
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua 
inobservância, converte-se em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária. (BRASIL, 1966b)

É exemplo de obrigação principal o pagamento do Imposto de 
Renda para aqueles que recebem rendimentos acima de determinado 
valor. Todavia, independente de ter que pagar o IR ou não, todos devem 
fazer a Declaração do Imposto de Renda — que é uma obrigação 
acessória (assim como o dev er de emissão de nota fiscal etc.).

A obrigação principal está ligada ao dar (pagar), enquanto a 
acessória está ligada ao fazer, não fazer ou tolerar (exemplos: receber 
fiscalização; não destruir documentos etc.). A acessória serve para 
facilitar os objetivos de Fisco para fiscalizar e arrecadar.

2.1 Sujeito passivo (contribuinte e responsável tributário) e ativo

Conforme a própria manifestação da Receita Federal (BRASIL, 1998), 
tem-se que o:

Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a 
pessoa obrigada ao pagamento do imposto ou penalidade 
pecuniária, na condição de:
a) contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com 
a situação que constitui o fato ger ador;
b) responsável, quando, sem revestir a condição de 
contribuinte, sua obrigação decorra de expressa disposição 
de lei .

Portanto, há dois grupos dentro da conceituação do Sujeito Passivo 
(que basicamente é aquele que precisa cumprir a obrigação tributária), 
sendo cristalina a diferença entre eles: contribuinte é o devedor direto, 
enquanto o responsável é aquele que a lei impõe um dev er de suportar 
a obrigação do contribuinte.

Para saber mais

Como não poderia ser diferente, se o responsável tributário não foi 
quem gerou o problema ao contribuinte, aquele pode acionar este 
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judicialmente para exercer o chamado Direito de Regresso, isto é, ser 
indenizado pelos prejuízos que teve (seja do ponto de vista moral, 
material ou lucros cessantes).

É exemplo de responsável tributário o empregador que tem sob 
seu comando algum empregado, afinal, é este o obrigado a pagar o 
Imposto de Renda caso tenha um alto rendimento com seu trabalho. 
Entretanto, se o empregado gastou todo o dinheiro, deixando dívida de 
IR com o empregador, é este que terá de suportar as dívidas daquele. 
Afinal, cabe ao empregador reter na fonte o Imposto de Renda do 
empregado.

Fundamental também é frisar que especificações em contratos 
particulares, declarações, ou qualquer outra manifestação de vontade 
sobre o pagamento de tributos não terá qualquer validade perante a 
Fazenda Pública (Brasil, 1966b). Isto quer dizer que, se você for fazer 
um contrato de compra e venda de uma empresa e os adquirentes 
quiserem colocar no documento que eles nada pagarão a título 
de tributos vencidos até a data da assinatura, tem-se que nenhuma 
exclusão do dever de pagamento ocorrerá perante a Receita Federal, a 
menos que tenha autorização em lei.

Para saber mais

Gerará efeitos apenas entre os contratantes.

Quanto ao Sujeito Ativo, a definição vem do artigo 119 do CTN, 
que é “Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito 
público, titular da competência para exigir o seu cumprimento” (BRASIL, 
1966 b).

Machado (2007, p. 166) esclarece sobre este tema que sujeito ativo 
é o “[...] titular da competência para lançar e cobrar o tributo”. Mais 
adiante (item 6.1) há maiores esclarecimentos sobre o importante 
instituto do lan çamento tributário.

É importante ressaltar que apenas as pessoas jurídicas de direito 
público é que poderão ser consideradas como sujeitos ativos, 
sendo autorizada às pessoas jurídicas de direito privado (bancos, por 
exemplo) apenas a arrecadação (MACHADO, 2007).
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2.2 Fato gerador

Para Harada (1997, p. 260)

[...] costuma-se definir o fato gerador como uma situação 
abstrata, descrita na lei, a qual, uma vez ocorrida em 
concreto enseja o nascimento da obrigação tributária. 
Logo, essa expressão fato gerador pode ser entendida em 
dois planos: no plano abstrato da norma descritiva do ato 
ou do fato e no plano da concreti zação daquele ato ou 
fato descritos [...].

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação 
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrênci 
a. Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer 
situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a 
prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação 
principal. (BRASIL, 1966b).

Como o próprio nome diz, é o fato (momento) em que uma vez 
praticado (ou omitido) um determinado comportamento previsto em 
lei, passa-se a gerar uma obrigação tributária. Como esta pode ser 
principal ou acessória, o CTN assim dispôs:

Desta forma, por exemplo, é fato gerador do ITR (Imposto Territorial 
Rural) a situação de uma determinada pessoa ser proprietária de um 
lote rural (fazenda, sítio etc.) no momento do lançamento do tributo.

Para saber mais

Também conhecido por Hipótese de Incidência, quanto à obrigação 
principal, somente poderá ser definida em lei; enquanto no que tange 
à obrigação acessória, poderá se disciplinar nas demais espécies de 
legislação (na terminologia geral).

Fundamental é o conhecimento sobre o fato gerador, afinal, se não 
ocorrida a situação prevista em lei, não surgirá a obrigação tributária e, 
por consequência, não haverá crédito tributário, sendo então indevida 
qualquer cobrança contra o contribuinte ou o responsável tributário.
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2.3 Elementos (base de cálculo e alíquotas)

Feliz é a conceituação de Base de Cálculo feita por Machado (2007, 
p. 163) quando afirma que é “a expressão econômica do fato gerador 
do tributo”. Por conseguinte, a base de cálculo é a quantia sobre a qual 
incidirá determinado percentual (alíquota) para então se chegar o valor 
devido a tí tulo de tributo.

A base de cálculo é instituto ímpar para se definir um tributo no 
sistema jurídico, pois este não é identificado apenas pelo seu nome, 
mas sim pelos seus elementos, especialmente a base de cálculo. 
Dessa forma, não adianta chamar um tributo de imposto de renda 
se, por exemplo, a sua base de cálculo é o valor da propriedade rural 
do sujeito passivo, porque aí seria o ITR e n ão o IR.

A Alíquota se refere ao percentual definido em lei que incidirá sobre 
a base de cálculo para se precisar o valor exato do tributo. Por exemplo, 
suponhamos que um imóvel urbano seja avaliado (base de cálculo) 
pela prefeitura em R$10.000,00 (dez mil reais), consequentemente, se 
a alíquota do IPTU da referida cidade for de 1,5%, tem-se que o tributo 
ser á de R$ 150,00 (cento e cin quenta reais).

Toda lei, ao criar um tributo, há de definir obrigatoriamente o fato 
gerador, a base de cálculo referente e também a alíquota incidente, 
pois aquele é um elemento composto, razão pela qual qualquer 
alteração em um destes três elementos constitui-se em verdade numa 
modificação do próprio tributo — o que somente é possível de acordo 
com as regras de competência legislativa.

Para saber mais

Por sinal, dentre outros meios, é através da identificação da base de 
cálculo que se pode identificar uma bitributação.

Aprofundando o conhecimento

Como não poderia ser diferente em virtude da importância das 
disposições jurídicas, a seguir trago parte das regras da Constituição 
Federal (BRASIL, 1988) e do CTN (Código Tributário Nacional) (BRASIL, 
1966b). Boa Leitura para aprofundarem o conhecimento!
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Parte da Constituição Federal

Seção III

DOS IMPOSTOS DA UNIÃO

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

I — importação de produtos estr angeiros;

II — exportação, para o exterior, de produtos nacio nais ou 
nacionalizados;

III — renda e pro ventos de qualquer natureza;

IV — produtos industrializados;

V — operações de crédito, câmbio e seguro, ou relat ivas a títulos 
ou valores mobiliários;

VI — propriedade territorial rur al;

VII — grandes fortunas, nos termos de lei complemen tar.

§ 1º — É facultado ao P oder Executivo, atendidas as condições 
e os limites estabelecidos em lei, alter ar as alíquotas dos impostos 
enumerados nos incisos I, II, IV e V.

§ 2º — O imposto previsto no inciso III:

I — será informado pelos critérios da gener alidade, da 
universalidade e da progressividade, na forma da lei;

§ 3º — O imposto previsto no inciso IV :

I — será seletivo, em função da essencialidade do p roduto;

II — será não cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação com o montante cobr ado nas anteriores;

III — não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao 
exterior.

IV — terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de 
capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei. (Inc luído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
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I — será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a 
desestimular a manutenção de propriedades improdutivas; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

II — não incidirá sobre pequenas glebas rur ais, definidas em lei, 
quando as explore o proprietário que não possua outro imó vel; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

III — será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim 
optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imp 
osto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. (Incluído pela 
Emenda Con stitucional nº 42, de 19.12.2003) (Regulamento)

§ 5º — O ouro, quando definido em lei como ati vo financeiro 
ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do 
imposto de que trata o inciso V do “caput” deste artigo, devid o 
na operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento, 
assegur ada a transferência do montante da arrecadação nos 
seguintes termos:

I — trinta por cento par a o Estado, o Distrito Federal ou o 
Território, conforme a origem;

II — setenta por cento par a o Município de origem.

Art. 154. A União poderá instituir:

I — mediante lei complementar, impostos não previst os no 
artigo anterior, desde que sejam não cumulati vos e não tenham 
fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta 
Constituiç ão;

II — na iminência ou no caso de guerr a externa, impostos 
extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tribu 
tária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas 
de s ua criação.

Seção IV

DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito F ederal instituir 
impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, 
de 1993)

I — transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 
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direitos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1 993)

II — operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 
iniciem n o exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
3, de 1993)

III — propriedade de v eículos automotores. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

§ 1.º O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993)

I — relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete 
ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito F ederal

II — relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao 
Estado onde se processar o in ventário ou arrolamento, ou t iver 
domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III — terá competência para sua instituição regulad a por lei 
complementar:

a) se o doador tiver domicílio ou residência no ext erior;

b) se o de cujus possuía bens, er a residente ou domiciliado ou 
teve o seu inventário processado no exterior;

IV — terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senad o Federal;

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atender á ao seguinte: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I — será não cumulativo, compensando-se o que for d evido em 
cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou 
out ro Estado ou pelo Distrito Federal;

II — a isenção ou não incidência, salv o determinação em 
contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com o mon tante 
devido nas operações ou prestações seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relati vo às operações 
anteriores;
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III — poderá ser seletivo, em função da essencialid ade das 
mercadorias e dos serviços;

IV — resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da 
República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria 
absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às 
operações e prestações, interestaduais e de exportação;

V — é facultado ao Senado F ederal:

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, 
mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela 
maioria absoluta de seus membros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas oper ações para resolver 
conflito específico que envolva interesse de Estados, median te 
resolução de iniciativa da maioria absoluta e apro vada por dois 
terços de seus membros;

VI — salvo deliberação em contrário dos Estados e d o Distrito 
Federal, nos termos do disposto no inciso XII, “g”, as alíqu otas 
internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 
pr estações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas par a 
as operações interestaduais;

VII — em relação às oper ações e prestações que dest inem bens 
e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-
se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte 
do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não fo r contribuinte 
dele;

VIII — na hipótese da alínea “a” do inciso anterior , caberá ao 
Estado da localização do destinatário o imposto correspondent e à 
diferença entre a alíquota interna e a interestadual;

IX — incidirá também:

a) sobre a entrada de bem ou mer cadoria importados do 
exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribu 
inte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim 
como sobr e o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto 



U2 - Tributos em espécie e obrigação tributária82

ao Estado onde esti ver situado o domicílio ou o estabelecimento 
do destinatário da mer cadoria, bem ou serviço;(Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 2001);

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem 
fornecidas com serviços não compreendidos na competência tribu 
tária dos Municípios;

X — não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, 
nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada 
a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobr 
ado nas operações e prestações anteriores; (Redação dada pela 
Emenda Constituciona l nº 42, de 19.12.2003)

b) sobre operações que destinem a outros Estados pe tróleo, 
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados, e energia elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 15 3, § 5º;

d) nas prestações de serviço de comunicação nas mod alidades 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção li vre e 
gratuita; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

XI — não compreenderá, em sua base de cálculo, o mo ntante 
do imposto sobre produtos industrializados, quando a oper ação, 
realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à 
industrial ização ou à comercialização, configure fato gerador dos 
dois impostos;

XII — cabe à lei complementar:

a) definir seus contribuintes;

b) dispor sobre substituição tributária;

c) disciplinar o regime de compensação do imposto;

d) fixar, para efeito de sua cobr ança e definição d o 
estabelecimento responsável, o local das oper ações relativas à 
circulação de mercadorias e das prestações de serviços;

e) excluir da incidência do imposto, nas exportaçõe s para o 
exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no 
inciso X, “a”;
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f) prever casos de manutenção de crédito, relati vamente à 
remessa para outro Estado e exportação par a o exterior, de serviços 
e de mercadorias;

g) regular a forma como, mediante deliber ação dos Estados e 
do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fi scais serão 
concedidos e revogados;

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto 
incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalid ade, hipótese 
em que não se aplicará o disposto no inciso X, b; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 2001);

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto 
a integre, também na importação do exterior de bem, mer cadoria 
ou serviço. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001).

§ 3º À exceção dos impostos de que tr atam o inciso II do caput 
deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto p oderá 
incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de te 
lecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do 
País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

I — nas operações com os lubrificantes e combustí veis derivados 
de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o c onsumo; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

II — nas operações interestaduais, entre contribuin tes, com gás 
natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos 
no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os Estado 
s de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade 
que ocorre nas operações com as demais mercadorias; (Incluído 
pela Emenda Constituc ional nº 33, de 2001)

III — nas operações interestaduais com gás natur al e seus 
derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no incis o I 
deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caber á 
ao Estado de origem; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, 
de 2001)

IV — as alíquotas do imposto ser ão definidas mediante 
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deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII , 
g, observando-se o seguinte: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 33, de 2001)

a) serão uniformes em todo o território nacional, p odendo ser 
diferenciadas por produto; (Incluído pela Emenda Constitucion al 
nº 33, de 2001)

b) poderão ser específicas, por unidade de medida a dotada, ou ad 
valorem, incidindo sobre o v alor da operação ou sobre o pr eço que 
o produto ou seu similar alcançaria em uma v enda em condições 
de livre concorrência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, 
de 2001 )

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se l hes aplicando 
o disposto no art. 150, III, b.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 
33, de 200 1)

§ 5º As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4º, 
inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão 
estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito F 
ederal, nos termos do § 2º,

XII, g. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 20 01)

§ 6º O imposto previsto no inciso III: (Incluído pe la Emenda

Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

I — terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado F ederal; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

II — poderá ter alíquotas diferenciadas em função d o tipo 
e utilização. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.1 
2.2003)

Seção V

DOS IMPOSTOS DOS MUNICÍPIOS

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I — propriedade predial e territorial urbana;

II — transmissão “intervivos”, a qualquer título, p or ato oneroso, 
de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direi tos reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos 
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a sua aquisição;

III — serviços de qualquer natureza, não compreendi dos no art. 
155, II, definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993)

IV — (Revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

§ 1º Sem prejuízo da progressi vidade no tempo a que se refere 
o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

I — ser progressivo em razão do valor do imóvel; e (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

II — ter alíquotas diferentes de acordo com a local ização e o uso 
do imóvel. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

§ 2º — O imposto previsto no inciso II:

I — não incide sobre a tr ansmissão de bens ou direi tos 
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de 
capi tal, nem sobre a tr ansmissão de bens ou direitos decorrente 
de fusão, inc orporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salv 
o se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a 
compr a e venda desses bens ou d ireitos, locação de bens imóveis 
ou arrendamento mercantil;

II — compete ao Município da situação do bem.

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III d o caput deste 
artigo, cabe à lei complementar: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 37, de 2002)

I — fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; (Red ação dada 
pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)

II — excluir da sua incidência exportações de servi ços para o 
exterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

III — regular a forma e as condições como isenções, incentivos 
e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 37, de 2002)

§ 4º — (Revogado pela Emenda Constitucional nº 3, d e 1993)
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Seção VI

DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito F ederal:

I — o produto da arrecadação do imposto da União so bre 
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, so bre 
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e 
pelas fundações que instituírem e mantiverem;

II — vinte por cento do produto da arrecadação do i mposto que 
a União instituir no exercício da competência que lhe é atr ibuída 
pelo art. 154, I.

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

I — o produto da arrecadação do imposto da União so bre 
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, so bre 
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e 
pelas fundações que instituírem e mantiverem;

II — cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
da União sobre a propriedade territorial rur al, relativamente aos 
imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da o pção 
a que se refere o art. 153, § 4º, III; (Redação dada pela Emenda Co 
nstitucional nº 42, de 19.12.2003)

III — cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
do Estado sobre a propriedade de v eículos automotores licenciados 
em seus territórios;

IV — vinte e cinco por cento do produto da arrecada ção 
do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de tr ansporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencente s aos 
Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme 
os seguintes critérios:

I — três quartos, no mínimo, na propor ção do valor adicionado 
nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações 
de serviços, realizadas em seus territórios;

II — até um quarto, de acordo com o que dispuser le i estadual 
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ou, no caso dos Territórios, lei federal.

Art. 159. A União entregará:

I — do produto da arrecadação dos impostos sobre re nda e 
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados 
quarenta e oito por cento na seguinte forma: (Redação dada pela 
Emenda Consti tucional nº 55, de 2007)

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito F ederal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de 
Participação dos Municípios;

c) três por cento, par a aplicação em programas de financiamento 
ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centr o-Oeste, 
através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo 
com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada 
ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à 
Região, na forma q ue a lei estabelecer;

d) um por cento ao Fundo de P articipação dos Municípios, que 
será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada 
ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007)

II — do produto da arrecadação do imposto sobre pro dutos 
industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito F ederal, 
proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de 
produtos indus trializados.

III — do produto da arrecadação da contribuição de intervenção 
no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% ( vinte e nove 
por cento) para os Estados e o Distrito F ederal, distribuídos na 
forma da lei, observ ada a destinação a que se refere o inciso II, c, 
do referido parágrafo.(Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 44, de 2004)

§ 1º — Para efeito de cálculo da entrega a ser efet uada de acordo 
com o previsto no inciso I, excluir -se-á a parcela da arrecadação do 
imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do 
disposto no s arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º — A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela
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superior a vinte por cento do montante a que se ref ere o inciso 
II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demai s 
participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele 
est abelecido.

§ 3º — Os Estados entregar ão aos respectivos Municípios vinte e 
cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso 
II, observados os critérios estabelecidos no art. 158, par ágrafo único, 
I e II.

§ 4º Do montante de recursos de que tr ata o inciso III que cabe 
a cada Estado, vinte e cinco por cento ser ão destinados aos seus 
Municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. ( 
Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e 
ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Est ados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e 
acréscimos relativos a impostos.

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo nã o impede 
a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos : 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

I — ao pagamento de seus créditos, inclusi ve de suas autarquias; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

II — ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

Art. 161. Cabe à lei complementar:

I — definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, 
parágrafo único, I;

II — estabelecer normas sobre a entrega dos recurso s de que 
trata o art. 159, especialmente sobre os critérios de r ateio dos 
fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio 
socioeconômico entre Estados e entre Municípios;

III — dispor sobre o acompanhamento, pelos benefici ários, do 
cálculo das quotas e da liber ação das participações previst as nos 
arts. 157, 158 e 159.

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efet uará o 
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cálculo das quotas referentes aos fundos de participação a que 
alude o inciso II.

Art. 162. A União, os Estados, o Distrito F ederal e os Municípios 
divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arre cadação, 
os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos re 
cebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a 
expres são numérica dos critérios de rateio.

Parágrafo único. Os dados di vulgados pela União serão 
discriminados por Estado e por Município; os dos Estados, por Mun 
icípio.

Parte do CTN

TÍTULO III

Impostos

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador 
uma situação independente de qualquer ati vidade estatal específica, 
relativa ao contribuinte.

Art. 17. Os impostos componentes do sistema tributá rio nacional 
são exclusivamente os que constam deste Título, com as co 
mpetências e limitações nele previstas.

Art. 18. Compete:

I — à União, instituir, nos Territórios Federais, os impostos 
atribuídos aos Estados e, se aqueles não forem di vididos em 
Municípios, cumulativamente, os atribuídos a estes;

II — ao Distrito Federal e aos Estados não di vididos em Municípios, 
instituir, cumulativamente, os impostos atribuídos aos E stados e aos 
Municípios.

CAPÍTULO II

Impostos sobre o Comércio Exterior

SEÇÃO I

Impostos sobre a Importação
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Art. 19. O imposto, de competência da União, sobre a importação 
de produtos estrangeiros tem como fato ger ador a entrada destes 
no território nacional.

Art. 20. A base de cálculo do imposto é:

I — quando a alíquota seja específica, a unidade de medida 
adotada pela lei tributária;

II — quando a alíquota seja ad v alorem, o preço normal que o 
produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em 
uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no 
porto ou lugar de entr ada do produto no País;

III — quando se tr ate de produto apreendido ou aban donado, 
levado a leilão, o preço da arrematação.

Art. 21. O Poder Executivo pode, nas condições e no s limites 
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cál culo do 
imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do co 
mércio exterior.

Art. 22. Contribuinte do imposto é:

I — o importador ou quem a lei a ele equipar ar;

II — o arrematante de produtos apreendidos ou aband onados.

SEÇÃO II

Imposto sobre a Exportação

Art. 23. O imposto, de competência da União, sobre a exportação, 
para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionaliza dos tem 
como fato ger ador a saída destes do território nacional.

Art. 24. A base de cálculo do imposto é:

I — quando a alíquota seja específica, a unidade de medida 
adotada pela lei tributária;

II — quando a alíquota seja ad v alorem, o preço normal que o 
produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em 
uma venda em condições de livre concorrência.

Parágrafo único. Para os efeitos do inciso II, cons idera-se a 
entrega como efetuada no porto ou lugar da saída do produto, 
ded uzidos os tributos diretamente incidentes sobre a oper ação de 
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exportação e, nas vendas efetuadas a prazo superior aos correntes 
no mer cado internacional o custo do financiamento.

Art. 25. A lei pode adotar como base de cálculo a p arcela do 
valor ou do preço, referidos no artigo anterior, excedente de valor 
básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por 
el a estabelecidos.

Art. 26. O Poder Executivo pode, nas condições e no s limites 
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cál culo do 
imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do c 
omércio exterior.

Art. 27. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a 
ele equiparar.

Art. 28. A receita líquida do imposto destina-se à formação de 
reservas monetárias, na forma da lei.

CAPÍTULO III

Impostos sobre o Patrimônio e a Renda

SEÇÃO I

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a 
propriedade territorial rural tem como fato ger ador a propriedade, 
o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido 
na lei ci vil, localização fora da zona urbana do Município.

Art. 30. A base do cálculo do imposto é o v alor fundiário.

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário d o imóvel, o 
titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

SEÇÃO II

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a 
propriedade predial e territorial urbana tem como fato ger ador a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imó vel por natureza 
ou por a cessão física, como definido na lei civil, localizado na zona 
urbana do Município.
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§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona 
urbana a definida em lei municipal; observ ado o requisito mí nimo 
da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) 
dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I — meio-fio ou calçamento, com canalização de água s pluviais;

II — abastecimento de água;

III — sistema de esgotos sanitários;

IV — rede de iluminação pública, com ou sem posteam ento para 
distribuição domiciliar;

V — escola primária ou posto de saúde a uma distânc ia máxima 
de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode consider ar urbanas as áre as 
urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos 
apro vados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à 
indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas 
definidas nos termos do parágrafo anterior.

Art. 33. A base do cálculo do imposto é o v alor venal do imóvel.

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se 
considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente 
ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, 
aformoseamento ou comodidade.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário d o imóvel, o 
titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

SEÇÃO III

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a 
eles Relativos

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sob re a 
transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relati vos tem como 
fato gerador:

I — a transmissão, a qualquer título, da propriedad e ou do 
domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, co 
mo definidos na lei civil;

II — a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre 
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imóveis, exceto os direitos reais de gar antia;

III — a cessão de direitos relati vos às transmissões referidas nos 
incisos I e II.

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos 
fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou l egatários.

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não 
incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo 
anterior:

I — quando efetuada par a sua incorporação ao patrimônio de 
pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II — quando decorrente da incorpor ação ou da fusão de uma 
pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a tr ansmissão aos 
mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do 
inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorpor ação do 
patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplic a quando a 
pessoa jurídica adquirente tenha como ati vidade preponderante a 
venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos 
rel ativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante 
referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da 
receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos 
anter iores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer 
de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas a tividades após 
a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, ap urar-se-á a 
preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 
3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste art igo, tornar-
se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aqui 
sição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens 
ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do 
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patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou 
direitos transmitidos.

Art. 39. A alíquota do imposto não exceder á os limites fixados 
em resolução do Senado Federal, que distinguirá, para efeito de 
aplicação de alíquota mais baixa, as transmissões que atendam à 
política nacional de habitação.

Art. 40. O montante do imposto é dedutí vel do devido à União, 
a título do imposto de que tr ata o artigo 43, sobre o pro vento 
decorrente da mesma transmissão.

Art. 41. O imposto compete ao Estado da situação do imóvel 
transmitido, ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo qu 
e a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estr angeiro.

Art. 42. Contribuinte do imposto é qualquer das par tes na 
operação tributada, como dispuser a lei.

SEÇÃO IV

Imposto sobre a Renda e Pro ventos de Qualquer Natureza

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato ger ador a aquisição 
da disponibilidade econômica ou jurídica:

I — de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho 
ou da combinação de ambos;

II — de proventos de qualquer natureza, assim enten didos os 
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação d a 
receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou 
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de per cepção. 
(Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos d o 
exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se 
dar á sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido 
neste a rtigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado 
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ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da dis ponibilidade a 
que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição 
ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou 
dos proventos tributáveis.

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagado ra da renda ou 
dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto 
cuja retenção e recolhimento lhe caibam.

CAPÍTULO IV

Impostos sobre a Produção e a Cir culação

SEÇÃO I

Imposto sobre Produtos Industrializados

Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos 
industrializados tem como fato ger ador:

I — o seu desembar aço aduaneiro, quando de procedên cia 
estrangeira;

II — a sua saída dos estabelecimentos a que se refe re o parágrafo 
único do artigo 51;

III — a sua arrematação, quando apreendido ou aband onado e 
levado a leilão.

Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, con sidera-se 
industrializado o produto que tenha sido submetido a qualque r 
operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiç 
oe para o consumo.

Art. 47. A base de cálculo do imposto é:

I — no caso do inciso I do artigo anterior , o preço normal, como 
definido no inciso II do artigo 20, acrescido do montan te:

a) do imposto sobre a importação;

b) das taxas exigidas par a entrada do produto no País;

c) dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador 
ou dele exigíveis;

II — no caso do inciso II do artigo anterior:
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a) o valor da operação de que decorrer a saída da m ercadoria;

b) na falta do v alor a que se refere a alínea anter ior, o preço 
corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da 
praça do remetente;

III — no caso do inciso III do artigo anterior , o preço da 
arrematação.

Art. 48. O imposto é seleti vo em função da essencia lidade dos 
produtos.

Art. 49. O imposto é não cumulati vo, dispondo a lei de forma que 
o montante devido resulte da diferença a maior , em determinado 
período, entre o imposto referente aos produtos saídos do es 
tabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entr ados.

Parágrafo único. O saldo v erificado, em determinado período, 
em favor do contribuinte transfere-se para o período ou perí odos 
seguintes.

Art. 50. Os produtos sujeitos ao imposto, quando re metidos 
de um para outro Estado, ou do ou par a o Distrito Federal, serão 
acompanhados de nota fiscal de modelo especial, emitida em séries 
própri as e contendo, além dos elementos necessários ao controle 
fiscal, os dados indispensáveis à elaboração da estatística do comér 
cio por cabotagem e dema is vias internas.

Art. 51. Contribuinte do imposto é:

I — o importador ou quem a lei a ele equipar ar;

II — o industrial ou quem a lei a ele equipar ar;

III — o comerciante de produtos sujeitos ao imposto , que os 
forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior;

IV — o arrematante de produtos apreendidos ou aband onados, 
levados a leilão.

Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, con sidera-se 
contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, 
industrial, comerciante ou arrematante.

SEÇÃO II

Imposto Estadual sobre Operações Relativas
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à Circulação de Mercadorias

Arts. 52 a 58 . (Rev ogados pelo Decreto-lei nº 406, de 
31.12.1968

SEÇÃO III

Imposto Municipal sobre Operações Relativas

à Circulação de Mercadorias

Arts. 59 a 62 (Rev ogados pelo Ato Complementar nº 31, de 
1966)

SEÇÃO IV

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro , e 
sobre Operações

Relativas a Títulos e Valores Mobiliários

Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações 
de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e 
valores mobiliários tem como fato ger ador:

I — quanto às oper ações de crédito, a sua efeti vação pela 
entrega total ou parcial do montante ou do v alor que constitua o 
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado;

II — quanto às oper ações de câmbio, a sua efeti vação pela 
entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que 
a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em 
montante e quivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue 
ou posta à disposi ção por este;

III — quanto às oper ações de seguro, a sua efeti vação pela 
emissão da apólice ou do documento equivalente, ou recebimento 
do prêmio, na forma da lei aplicável;

IV — quanto às oper ações relativas a títulos e v alores mobiliários, 
a emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes , na forma da 
lei aplicável.

Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida 
no inciso IV, e reciprocamente, quanto à emissão, ao p agamento 
ou resgate do título representativo de uma mesma oper ação de 
crédito.
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Art. 64. A base de cálculo do imposto é:

I — quanto às operações de crédito, o montante da o brigação, 
compreendendo o principal e os juros;

II — quanto às oper ações de câmbio, o respectivo montante em 
moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição;

III — quanto às oper ações de seguro, o montante do prêmio;

IV — quanto às oper ações relativas a títulos e v alores mobiliários:

a) na emissão, o v alor nominal mais o ágio, se houv er;

b) na transmissão, o preço ou o v alor nominal, ou o valor da 
cotação em Bolsa, como determinar a lei;

c) no pagamento ou resgate, o preço.

Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e no s limites 
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cál culo do 
imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária.

Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das par tes na 
operação tributada, como dispuser a lei.

Art. 67. A receita líquida do imposto destina-se a formação de 
reservas monetárias, na forma da lei.

SEÇÃO V

Imposto sobre Serviços de Transportes e Comunicações

Art. 68. O imposto, de competência da União, sobre serviços de 
transportes e comunicações tem como fato ger ador:

I — a prestação do serviço de tr ansporte, por qualquer via, de 
pessoas, bens, mercadorias ou valores, salvo quando o trajeto se 
contenha inteiramente no território de um mesmo Município;

II — a prestação do serviço de comunicações, assim se 
entendendo a transmissão e o recebimento, por qualquer processo, 
de mensagens escritas, faladas ou visuais, salvo quando os pontos 
de tr ansmissão e de recebimento se situem no território de um 
mesmo Município e a m ensagem em curso não possa ser captada 
fora desse território.

Art. 69. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
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Art. 70. Contribuinte do imposto é o prestador do s erviço.

SEÇÃO VI

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Arts. 71 a 73 (Rev ogados pelo Decreto-lei nº 406, d e 
31.12.1968

CAPÍTULO V

Impostos Especiais

SEÇÃO I

Imposto sobre Operações Relativas a Combustíveis, 
Lubrificantes, Energia

Elétrica e Minerais do País

Art. 74. O imposto, de competência da União, sobre operações 
relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e m inerais do 
País tem como fato gerador:

I — a produção, como definida no artigo 46 e seu pa rágrafo 
único;

II — a importação, como definida no artigo 19;

III — a circulação, como definida no artigo 52;

IV — a distribuição, assim entendida a colocação do produto no 
estabelecimento consumidor ou em local de v enda ao público;

V — o consumo, assim entendida a v enda do produto ao público.

§ 1º Para os efeitos deste imposto a energia elétri ca considera-se 
produto industrializado.

§ 2º O imposto incide, uma só v ez sobre uma das ope rações 
previstas em cada inciso deste artigo, como dispuser a lei, e exclui 
quaisquer outros tributos, sejam quais forem sua natureza ou 
competê ncia, incidentes sobre aquelas operações.

Art. 75. A lei observará o disposto neste Título relativamente:

I — ao imposto sobre produtos industrializados, qua ndo a 
incidência seja sobre a produção ou sobre o consumo;

II — ao imposto sobre a importação, quando a incidê ncia seja 
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sobre essa operação;

III — ao imposto sobre oper ações relativas à circulação de 
mercadorias, quando a incidência seja sobre a distribuição.

SEÇÃO II

Impostos Extraordinários

Art. 76. Na iminência ou no caso de guerr a externa, a União pode 
instituir, temporariamente, impostos extraordinários compreendidos 
ou não entre os referidos nesta Lei, suprimidos, gr adativamente, no 
prazo máximo de cinco anos, contados da celebr ação da paz.

TÍTULO IV

Taxas

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estado s, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respec tivas 
atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder 
de p olícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público 
específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálcul o ou fato 
gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser ca 
lculada em função do capital das empresas. (Vide Ato Complementar 
nº 34, de 30.1.1967)

Art. 78. Considera-se poder de polícia ati vidade da administração 
pública que, limitando ou disciplinando direito, inte resse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em r 
azão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à 
ordem, aos costumes , à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 
autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito 
à propriedade e aos direitos indi viduais ou coletivos. (Redação dada 
pelo Ato Complementar nº 31, de 28.12.1966)

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de 
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limit es 
da lei aplicável, com observância do processo legal e, tr atando-
se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou 
desvio de poder.
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Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o art igo 77 
consideram-se:

I — utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualqu er título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização comp ulsória, 
sejam postos à sua disposição mediante ati vidade administrativa em 
efetivo funcionamento;

II — específicos, quando possam ser destacados em u nidades 
autônomas de intervenção, de unidade, ou de necessidades públicas;

III — divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, 
por parte de cada um dos seus usuários.

Art. 80. Para efeito de instituição e cobr ança de taxas, 
consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, 
d os Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, aquelas que, 
segundo a C onstituição Federal, as Constituições dos Estados, as 
Leis Orgânicas do Dis trito Federal e dos Municípios e a legislação 
com elas compatí vel, competem a cada uma dessas pessoas de 
direito público.

TÍTULO V

Contribuição de Melhoria

Art. 81. A contribuição de melhoria cobr ada pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbit o de 
suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de 
obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como 
limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo 
de v alor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os 
seguintes requisitos mínimos:

I — publicação prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obr a;

c) determinação da parcela do custo da obr a a ser financiada 
pela contribuição;
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d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absor ção do benefício d a valorização 
para toda a zona ou par a cada uma das áreas diferenciada s, nela 
contidas;

II — fixação de pr azo não inferior a 30 (trinta) di as, para 
impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos refer 
idos no inciso anterior;

III — regulamentação do processo administr ativo de instrução e 
julgamento da impugnação a que se refere o inciso anteri or, sem 
prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo 
rateio da parcela do custo da obr a a que se refere a alíne a c, do 
inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos 
respectivos fatores individuais de valorização.

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte 
deverá ser notificado do montante da contribuição, da form a e 
dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integr am o 
respectivo cálculo.

TÍTULO VI

Distribuições de Receitas Tributárias

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 83. Sem prejuízo das demais disposições deste Título, 
os Estados e Municípios que celebrem com a União convênios 
destinados a assegurar ampla e eficiente coordenação dos 
respectivos programas de investimentos e serviços públicos, 
especialmente no campo da política tributária, poderão participar de 
até 10% (dez por cento) da arrecadação efetuada, nos respectivos 
territórios, proveniente do imposto referido no artigo 43, incidente 
sobre o rendimento das pessoas físicas, e no artigo 46, excluído o 
incidente sobre o fumo e bebidas alcoólicas.

Parágrafo único. O processo das distribuições previ stas neste 
artigo será regulado nos convênios nele referidos.

Art. 84. A lei federal pode cometer aos Estados, ao Distrito 
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Federal ou aos Municípios o encargo de arrecadar os impostos d e 
competência da

União cujo produto lhes seja distribuído no todo ou em parte.

Parágrafo único. O disposto neste artigo, aplica-se à arrecadação 
dos impostos de competência dos Estados, cujo produto est es 
venham a distribuir, no todo ou em parte, aos respecti vos Municípios.

CAPÍTULO II

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e sobre a Renda e 
Proventos de qualquer natureza

Art. 85. Serão distribuídos pela União:

I — aos Municípios da localização dos imó veis, o produto da 
arrecadação do imposto a que se refere o artigo 29;

II — aos Estados, ao Distrito F ederal e aos Municíp ios, o produto 
da arrecadação, na fonte, do imposto a que se refere o a rtigo 43, 
incidente sobre a renda das obrigações de sua dí vida pública e sobr 
e os proventos dos seus servidores e dos de suas autarquias.

§ 1º Independentemente de ordem das autoridades sup eriores e 
sob pena de demissão, as autoridades arrecadador as dos impostos 
a que se refere este artigo farão entrega, aos Estados, ao Distrito F 
ederal e aos Municípios, das importâncias recebidas, à medida que 
forem sendo ar recadadas, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, 
a contar da data d e cada recolhimento.

§ 2º A lei poderá autorizar os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios a incorporar definitivamente à sua receita o produt o da 
arrecadação do imposto a que se refere o inciso II, estipulando as 
obrigações acessórias a serem cumpridas por aqueles no interesse 
da arrecad ação, pela União, do imposto a ela devido pelos titulares 
da renda ou do s proventos tributados.

§ 3º A lei poderá dispor que uma par cela, não superior a 20% 
(vinte por cento), do imposto de que tr ata o inciso I seja des tinada 
ao custeio do respectivo serviço de lançamento e arrecadação. 
(Suspe nsa a execução pela RSF nº 337, de 1983)

CAPÍTULO III

Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios
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SEÇÃO I

Constituição dos Fundos

Art. 86. Do produto da arrecadação dos impostos a q ue se 
referem os artigos 43 e 46, 80% (oitenta por cento) constituem a 
receita da União e o restante será distribuído à razão de 10% (dez por 
c ento) ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito F ederal 
e 10 % (dez por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios.

Parágrafo único. Para cálculo da percentagem destinada aos 
Fundos de Participação, exclui-se do produto da arrecadação d o 
imposto a que se refere o artigo 43 a parcela distribuída nos termos 
do inc iso II do artigo anterior.

Art. 87. O Banco do Br asil S.A., à medida em que fo r recebendo 
as comunicações do recolhimento dos impostos a que se re fere o 
artigo anterior, para escrituração na conta “Receita da União”, efet 
uará automaticamente o destaque de 20% (vinte por cento), que 
creditar á, em partes iguais, ao Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito F ederal e ao Fundo de Participação dos Municípios.

Parágrafo único. Os totais relativos a cada imposto, creditados 
mensalmente a cada um dos Fundos, ser ão comunicados pelo 
Banco do Brasil S.A. ao Tribunal de Contas da União até o último dia 
úti l do mês subsequente.

SEÇÃO II

Critério de Distribuição do

Fundo de Participação dos Estados

Art. 88. O Fundo de Participação dos Estados e do D istrito 
Federal, a que se refere o artigo 86, ser á distribuído da seguinte 
forma:

I — 5% (cinco por cento), propor cionalmente à superfície de 
cada entidade participante;

II — 95% (noventa e cinco por cento), propor cionalmente ao 
coeficiente individual de participação, resultante do produto d o 
fator representativo da população pelo fator representativo do 
inverso da renda per capita, de cada entidade participante, como 
definidos nos artigos s eguintes.
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Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, 
consideram-se:

I — a superfície territorial apurada e a população estimada, quanto 
à cada entidade participante, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística;

II — a renda per capita, relativa a cada entidade participante, no 
último ano para o qual existam estimativas efetuadas pela Fundação 
“Getúlio Vargas”.

Art. 89. O fator representativo da população a que se refere o 
inciso II do artigo anterior, será estabelecido da seguinte forma:

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, cons idera-se como 
população total do País a soma das populações estimadas a que se 
refere o inciso I do parágrafo único do artigo anterior.

Art. 90. O fator representativo do inverso da renda per capita, a 
que se refere o inciso II do artigo 88, ser á estabelecido da seguinte 
forma:

Percentagem que a população da entidade participante
representa da população total do País:

Fator

I — Até 2% 2,0

II — Acima de 2% até 5%

a) pelos primeiros 2% 2,0

b) para cada 0,3% ou fração excedente, mais 0,3

III — acima de 5% até 10%:

a) pelos primeiros 5% 5,0

b) para cada 0,5% ou fração excedente, mais 0,5

IV — acima de 10% 10,0

Inverso do índice relativo à renda per capita da
entidade participante:

Fator

Até 0,0045 0,4

Acima de 0,0045 até 0,0055 0,5

Acima de 0,0055 até 0,0065 0,6

Acima de 0,0065 até 0,0075 0,7

Acima de 0,0075 até 0,0085 0,8

Acima de 0,0085 até 0,0095 0,9

Acima de 0,0095 até 0,0110 1,0

Acima de 0,0110 até 0,0130 1,2
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Acima de 0,0130 até 0,0150 1,4

Acima de 0,0150 até 0,0170 1,6

Acima de 0,0170 até 0,0190 1,8

Acima de 0,0190 até 0,0220 2,0

Acima de 0,220 2,5

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, dete rmina-se o 
índice relativo à renda per capita de cada entidade participan te, 
tomando-se como 100 (cem) a renda per capita média do P aís.

SEÇÃO III

Critério de Distribuição do

Fundo de Participação dos Municípios

Art. 91. Do Fundo de Participação dos Municípios a que se refere 
o art. 86, serão atribuídos: (Redação dada pelo Ato Complementar 
nº 35, de 1967)

I — 10% (dez por cento) aos Municípios das Capitais dos Estados;

II — 90% (noventa por cento) aos demais Municípios do País.

§ 1º A parcela de que trata o inciso I ser á distribuída 
proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, 
resultante do produto dos seguintes fatores: (Redação dada pelo 
Ato Complementar nº 35, de 1967)

a) fator representativo da população, assim estabel ecido:

Percentual da População de cada Município em relaçã o à do 
conjunto das Capitais:

Fator:

Até 2%                                                                 2

Mais de 2% até 5%:

Pelos primeiros 2                                                2

Cada 0,5% ou fração excedente, mais              0,5

Mais de 5%                                                         5

b) Fator representativo do inverso da renda per capita do 
respectivo Estado, de conformidade com o disposto no art. 90.
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§ 2º — A distribuição da parcela a que se refere o item II deste 
artigo, deduzido o percentual referido no artigo 3º do Decr eto-
lei que estabelece a redação deste parágrafo, far-se-á atribuindo-
se a cada Município um coeficiente individual de participação 
determinado na forma seguinte: (Redação dada pelo Decreto Lei nº 
1.881, de 1981) ( Vide Lei Complementar nº 91, de 1997)

Categoria do Município, segundo seu número de
habitantes

Coeficiente

a) Até 16.980

Pelos primeiros 10.188 0,6

Para cada 3.396, ou fração excedente, mais 0,2

b) Acima de 16.980 até 50.940

Pelos primeiros 16.980 1,0

Para cada 6.792 ou fração excedente, mais 0,2

c) Acima de 50.940 até 101,880

Pelos primeiros 50.940 2,0

Para cada 10.188 ou fração excedente, mais 0,2

d) Acima de 101.880 até 156.216

Pelos primeiros 101.880 3,0

Para cada 13.584 ou fração excedente, mais 0,2

e) Acima de 156.216 4,0

§ 3º Para os efeitos deste artigo, consider am-se os municípios 
regularmente instalados, fazendo-se a revisão das q uotas 
anualmente, a partir de 1989, com base em dados oficiais de popul 
ação produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística — IBGE. (Redação dada pela Lei Complementar nº 59, de 
1988)

§§ 4º 5º (Revogados pela Lei Complementar nº 91, de 1997)

SEÇÃO IV

Cálculo e Pagamento das Quotas Estaduais e Municipais

Art. 92. Até o último dia útil de cada exer cício, o Tribunal de 
Contas da União comunicará ao Banco do Br asil S.A. os coefici 
entes individuais de participação de cada Estado e do Distrito F 
ederal, calculados na forma do disposto no artigo 88, e de cada 
Município, calcula dos na forma do disposto no artigo 91, que prev 
alecerão para todo o exercício subsequente.
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Art. 93. Até o último dia útil de cada mês, o Banco do Brasil 
S.A. creditará a cada Estado, ao Distrito Federal e a cada Município 
as quotas a eles devidas, em parcelas distintas para cada um dos 
impostos a que se refere o artigo 86, calculadas com base nos totais 
creditados ao Fundo correspondente, no mês anterior.

§ 1º Os créditos determinados por este artigo ser ão efetuados 
em contas especiais, abertas automaticamente pelo Banco do Br 
asil S.A., em sua agência na Capital de cada Estado, no Distrito F 
ederal e na sede de cada Município, ou, em sua falta na agência 
mais próxima .

§ 2º O cumprimento do disposto neste artigo ser á comunicado 
pelo Banco do Brasil S.A. ao Tribunal de Contas da União , 
discriminadamente, até o último dia útil do mês subsequente.

SEÇÃO V

Comprovação da Aplicação das Quotas Estaduais e Mun icipais

Art. 94. Do total recebido nos termos deste Capítul o, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios destinar ão obrigatoriamente 50% 
(cinquenta por cento), pelo menos, ao seu or çamento de despesas 
de capital como definidas em lei da normas ger ais de direito 
financeiro.

§ 1º Para comprovação do cumprimento do disposto ne ste artigo, 
as pessoas jurídicas de direito público, nele referida s remeterão ao 
Tribunal de Contas da União:

I — cópia autêntica da parte permanente das contas do Poder 
Executivo, relativas ao exercício anterior;

II — cópia autêntica do ato de apro vação, pelo Poder Legislativo, 
das contas a que se refere o inciso anterior;

III — prova da observância dos requisitos aplicáveis, previstos, 
em lei de normas gerais de direito financeiro, relativamente ao 
orçamento e aos balanços do exercício anterior.

§ 2º O Tribunal de Contas da União poder á suspender o 
pagamento das distribuições previstas no artigo 86, nos casos:

I — de ausência ou vício da compro vação a que se re fere o 
parágrafo anterior;
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II — de falta de cumprimento ou cumprimento incorre to do 
disposto neste artigo, apurados diretamente ou por diligênci a 
determinada às suas Delegações nos Estados, mesmo que tenha 
sido aprese ntada a comprovação a que se refere o par ágrafo 
anterior.

§ 3º A sanção prevista no parágrafo anterior subsistirá até 
comprovação, a juízo do Tribunal, de ter sido sanada a falta que 
d eterminou sua imposição, e não produzirá efeitos quanto à 
responsabilidade civil, penal ou administrativa do Governador ou 
Prefeito.

CAPÍTULO IV

Imposto sobre Operações Relativas a Combustíveis,

Lubrificantes, Energia Elétrica e Miner ais do País

Art. 95. Do produto da arrecadação do imposto a que se refere 
o artigo 74 serão distribuídas aos Estados, ao Distrito F ederal e aos 
Municípios 60% (sessenta por cento) do que incidir sobre oper ações 
relativas a combustíveis lubrificantes e energia elétrica, e 90% (no 
venta por cento) do que incidir sobre operações relativas a minerais 
do País.

Parágrafo único. (Revogado pelo Ato Complementar nº 35, de 
1967)

Para concluir o estudo da unidade

Após todo o conteúdo abordado, chega-se à conclusão de que o 
sistema tributário brasileiro não é simples, mas que pode ser analisado 
e compreendido desde que se entenda a sua lógica e se conheça as 
peculiaridades de cada uma das cinco espécies de tributo.

Além disso, o entendimento sobre como nasce uma obrigação 
tributária é decisivo para se saber quanto e quando o tributo deve ser 
pago ou não, pois qualquer irregularidade na formação do tributo 
devido pode gerar a invalidade de futura cobrança.

Sendo assim, o respeito às regras e aos princípios tributários no 
que tange a cada elemento do tributo (sujeitos ativo e passivo, fato 
gerador, base de cálculo, alíquota) constitui em item essencial par a a 
arrecadação estatal.
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Resumo

Foram vistos nesta unidade os detalhes a respeito das espécies de 
tributos. Com isso, foram apresentados os requisitos essenciais para 
a existência válida de uma cobrança tributária, especialmente porque 
foram abordadas as regras-mestras sobre obrigação tributária e seus 
elementos.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. O que é um imposto e quais suas características? Exemplifique.

2. O que é uma taxa e quais suas características? Exemplifique.

3. O que é uma contribuição de melhoria e quais suas características? 
Exemplifique.

4. O que é um empréstimo compulsório e quais suas características? 
Exemplifique.

5. O que é uma contribuição especial e quais suas características? 
Exemplifique.

6. O que pode ser entendido por obrigação tributária?

7. Faça uma exposição de maneira detalhada sobre os seguintes itens: 
Sujeito Ativo; Sujeito Passivo; Fato Gerador; Alíquotas e Base de Cálculo.



Unidade 3

Orçamentos empresariais

Nesta unidade você será levado a compreender o orçamento 
enquanto uma das ferramentas existentes de controle do 
processo operacional da entidade, visto que esta engloba todos 
os setores da empresa. O objetivo é apresentar os diversos 
planos orçamentários bem como seu processo de construção e 
implantação na empresa.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção serão apresentados o controle orçamentário e financeiro 

bem como as diversas formas de orçamento a fim de entendê-los nas suas 

especificidades.

Na segunda seção o que se apresenta são os processos de elaboração 

do plano orçamentário bem como todos os passos necessários para a sua 

conclusão.

Seção 1 | Controle orçamentário e financeiro

Seção 2 | Organização do plano orçamentário

Glaucius André França





Introdução à unidade
Pretende-se abordar durante esta unidade os conceitos sobre 

orçamento bem como a possibilidade de construção de diversos 
planos, visto que o orçamento acaba sendo repetição de relatórios 
gerenciais, só que com uma pequena diferença, os dados apresentam-
se previstos.

Demonstraremos que não há algo especial ao elaborar o orçamento 
da empresa, simplesmente, inserem-se no sistema de informação 
contábil, no módulo orçamentário todos os dados previstos futur 
amente.

Busca-se ressaltar que o orçamento vai muito além disso, pois 
este representa uma ferramenta perfeita para o desenvolvimento do 
processo de congruência de diferentes objetivos tanto corporativos 
como setoriais, conforme a necessidade da empresa.

Portanto, deve-se iniciar a leitura dos textos para compreender 
que o orçamento reuniu vários objetivos no ambiente empresarial, já 
que a elaboração de um plano orçamentário não se resume apenas 
em realizar uma previsão do que futuramente irá acontecer, mas, 
sobretudo deter o controle, sendo o seu eixo principal estabelecer e 
coordenar todos os objetivos das diversas áreas da entidade.

Para isso, será enfatizado e discutido cada conceit o dos planos 
orçamentários.
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Seção 1

Controle orçamentário e financeiro

Como já vimos anteriormente, a Controladoria utiliza-se de diversas 
ferramentas da Contabilidade Gerencial na execução de seus trabalhos, 
para atingir o sucesso quanto à definição da missão.

O controller precisa ter excelentes conhecimentos tanto teóricos 
quanto práticos que irão possibilitar o bom andamento dos trabalhos 
quanto aos sistemas orçamentário da empresa.

Temos conhecimento que as peças orçamentárias são fundamentais 
para as empresas pois auxiliam e muito a gestão da organização, por 
meio de seus orçamentos operacionais e financeiros.

A principal função do orçamento, quanto à administração de 
uma empresa, está atrelada às funções do administrador, as quais 
compreendem, segundo Perez Júnior, Oliveira, Costa (2004) conforme 
segue:

• planejamento: a forma como o administrador e a empresa 
pretendem atingir seus objetivos;

• organização: representada pela melhor disposição dos recursos da 
empresa. Suas atividades, as de seus subordinados e todos os recursos 
disponíveis deverão estar dispostos de maneira a alcançar os objetivos 
propostos de forma mais eficiente e eficaz;

• controle: representa a segurança de que sua própria energia e 
ações, bem como as de seus subordinados, estejam coordenadas 
com a implementação dos objetivos da organização.

Os orçamentos deverão ser efetuados por toda a empresa. Cada 
departamento ou setor deverá providenciar o seu orçamento sob 
a responsabilidade e acompanhamento do respectivo gerente ou 
encarregado, explicitando suas metas a serem atingidas, sendo de 
fundamental importância que para isto, leve-se em consideração 
também, as metas gerais da empresa.

Após a conclusão do orçamento de todos os setores, poderá a 
empresa unificá-los em um único documento formal.
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Os orçamentos efetuados permitem aos gestores, por meio do 
Sistema de Informação, o perfeito acompanhamento por meio dos 
relatórios gerados pelo sistema, para fins de análise de desempenho 
do or çado versus realizado.

Permitindo dessa maneira e também sendo crucial no processo 
a identificação de possíveis desvios que venham a ocorrer no 
plano, permitindo as correções julgadas necessárias realinhando o 
processo de forma adequad a e dando prosseguimento ao controle.

Quanto às definições inerentes ao sistema orçamentário, Oliveira, 
Perez Júnior e Silva (2004, p. 117, grifos do autor) nos apresenta m 
que:

Basicamente, um orçamento pode ser considerado um 
plano, uma meta, ou ainda um objetivo, e desconhece-
se definição melhor de “função orçamentária” do que a 
que diz ser essa função primordialmente um sistema de 
planejamento e controle. As expressões planejamento e 
controle de lucros, profit planning, orçamento de lucros, 
plano, plano orçamentário, controle orçamentário, 
planejamento e controle financeiro e budget têm sido 
utilizadas como o mesmo sentido global.

Os orçamentos são representações quantitativas com um grau 
muito elevado de detalhes a serem observados, quer seja em unidade 
quer seja em valor monetário, deverão ser efetuados por meio de 
um documento formal, ou seja, um documento para cada um dos 
planos, inerentes à administração, sendo para tanto fundamental a 
articulação e as implementações dos mesmos.

De forma generalizada envolvendo toda a entidade, os 
orçamentos contemplam todos os objetivos de todos os 
departamento ou setores definidos como subunidades, podendo 
ser representado pelos setores de: vendas, compras, produção, 
distribuição, finanças da empresa, entre outros.

A feitura dos orçamentos está calcada no Planejamento 
Estratégico da entidade cujo acompanhamento sistemático resulta 
no controle, conforme se posicionam Oliveira, Perez Júnior, Silva 
(2004).
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Fonte: adaptado de Oliveira, Perez Júnior, Silva (2004, p. 117).

Quadro 3.1 | Planejamento e o controle orçamentário: suas especificidades

Planejamento Orçamento

Ideias apresentadas do futuro desejado e dos
meios eficazes para alcançá-lo.

Plano operacional.

Processo de tomada de decisão de forma
antecipada.

Etapa final de um processo de planejamento.

Processo orientado para possibilitar uma ou
várias situações futuras.

Compromisso de realização.

Conjunto de decisões interdependentes.

Instrumento de acompanhamento e 
contínua
avaliação de desempenho das atividades 
bem
como dos departamentos.

Diversas são as vantagens em se fazer os Planejamentos 
Orçamentários, ainda mais quando se pretende estabelecer metas 
objetivas a serem alcançadas entre todos os departamentos dentro das 
empresas. Todos os colaboradores deverão trabalhar foca dos com 
os objetivos gerais da organização não podendo, portanto, estarem 
preocupa dos somente com o seu setor, pois como se trata de um 
documento, fica formalizada a responsabilidade pelo planejamento, o 
que acaba obrigando os administradores a refletir e focar nos objeti vos 
e nos lucros.

De forma resumida, Oliveira, Perez Júnior, Silva (2004, p. 123) nos 
apontam dos principais objetivos dos orçamentos, como: “[...] projetar 
de forma integrada e estruturada o resultado econômico-financeiro de 
um processo de planejamento; e, controlar o desempenho em face 
dos objetivos e metas definidas (acompanhamento orçamentário)”.

Todas as pessoas têm dificuldades em trabalhar com o desconhecido 
em determinadas rotinas e trabalhos os quais não estão acostumadas 
e não têm segurança no seu desenvolvimento. Não diferente seria, 
quando se deparam com a necessidade de preparar as fases para fins 
de execução de um plano orçamentário.

Para os autores:

Evidentemente que o controller precisará de toda 
maturidade e competência na condução do processo, 
principalmente nas fases iniciais. São necessários, sem 
dúvida, diversas reuniões e um eficiente sistema de 
comunicação para que a Controladoria obtenha êxito 
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em sua nobre missão de agir como órgão de assessoria e 
controle da Alta Administração. (OLIVEIRA, PEREZ JÚNIOR,
SILVA, 2004, p. 123)

Uma vez vencida todas as barreiras encontradas nas etapas 
anteriores, chega o momento de avaliar as metodologias que serão 
aplicadas para dar prosseguimento ao Sistema Orçamentário.

Deve ser determinado de forma bem fundamentada todos os 
objetivos, esclarecidas todas as políticas internas como também suas 
divisões, bem como as estratégias a serem seguidas na execução dos 
planos orçamentários para todas as subdivisões da empresa.

É de responsabilidade da alta administração estar envolvida 
diretamente em questões estratégicas não podendo estar presa ao 
desenvolvimento de trabalhos menos complexos.

Cabe aos gestores delegar poderes e atribuições aos demais 
colaboradores deixando de perder tempo com rotinas que podem 
ser perfeitamente desenvolvidas por terceiros, ficando com as 
unidades operacionais a incumbência pela busca de resultados.

Os orçamentos deverão ser efetuados cada qual pelos seus 
departamentos, e deverão ser apresentados por cada um dos setores 
respeitando as datas estabelecidas no cronograma de execução.

Sendo assim, os responsáveis deverão, durante a execução dos 
orçamentos, prestar contas de suas metas à administr ação.

É possível acompanhar por meio do Sistema Orçamentário tanto 
as eficiências quanto as ineficiências encontradas nos relatórios 
de desempenho de todos os setores da empresa, indicando se há 
avanços nos objetivos gerais determinados pela entidade.

Alguns fatores são críticos quanto ao sucesso na política de 
gestão orçamentária, os quais poderão ser conferidos no quadro, 
como segue:

Quadro 3.2 | Orçamento e sistema: fatores críticos para o sucesso

Fatores fundamentais Abrangência, oportunidade, qualidade e
características do sistema orçamentário

Envolvimento: da a direção, dos executivos e
funcionários.

Apoio da alta direção;
Empenho integral e participativo de cada 
integrante do quadro de funcionários da 
empresa.
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Organização adaptável.

Adequar a estrutura organizacional;
Evitar duplicação ou diluição de esforços e
responsabilidades;
Considerar a cultura da organização.

Definição dos objetivos e dos padrões de
desempenho.

Antes do momento de decisão;
Padrões comparáveis com resultados.

Comunicação total.
Responsabilidades e objetivos;
Todos os níveis da estrutura organizacional.

Definição de expectativas realistas.

Evitar conservadorismo exagerado;
Evitar otimismo irracional;
Procurar alcançar alto nível de eficiência
global.

Oportunidade.
Plano de datas;
Relatórios de desempenho oportunos.

Plano de datas;
Relatórios de desempenho oportunos.

Justo, compreensível e preciso;
Evitar estereótipos e preconceitos na 
avaliação da performance.

Acompanhamento do desempenho.
Se inferior às metas, adotar ações corretivas,
de forma construtiva;
Se favorável, divulgar para as demais áreas.

Fonte: adaptado de Oliveira, Perez Júnior, Silva (2004, p. 125).

Assim como as outras ferramentas existentes para fins gerenciais 
e as utilizadas nos processos administrativos, também os Sistemas 
Orçamentários se deparam com algumas ineficiências e limitações, 
que deverão ser levadas em consideração pelo controller.

De acordo com Oliveira, Perez Júnior, Silva (2004, p. 126), elas estão 
relacionadas a seguir:

a) os dados contidos no orçamento são estimados, sujeitos 
portanto a erros conforme a sofisticação do processo de 
estimativa e a própria incerteza inerente ao ramo em que 
a empresa atua;
b) o custo do sistema cresce à medida que aumenta a 
sofisticação em seu processo. É preciso estabelecer um 
ponto em que o sistema apresente vantagens na relação 
custo x bene fício; e
c) o orçamento não deve tomar o lugar da Administração. 
Ele deve ser um instrumento de apoio à tomada de decisões 
e não deve substituir a flexibilidade, a criatividade e o bom 
senso dos gestores.

O orçamento é um recurso empregado para atingir objetivos 
da administração que está vinculado também as operações da 
contabilidade assim como ao planejamento e ao controle. Quando 
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em uma entidade as tomadas de decisões são descentralizadas, o 
controle orçamentário está separado em subunidades organizacionais, 
ficando atribuído aos administradores tanto a responsabilidade quanto 
a autoridade pelas atividades operacionais. Oliveira, Perez Júnior, 
Silva (2004, p. 126) denominam como subunidades ou centro de 
responsabilidades:

Os orçamentos relativos a centro de custos são efetuados diante 
da projeção dos custos e despesas que são estimadas pela empresa 
que provavelmente virão a incorrer no período planejado, geralmente 
no ano calendário, coincidentemente com o ano civil, dependendo do 
ciclo operacional da empresa. Vale ressaltar que não há uma data ou 
período estipulado como padrão, cada empresa irá determinar o seu 
período conforme sua necessidade.

Este orçamento será acompanhado de perto pela Alta 
Administração, a qual acompanhará os valores projetados e poderá, 
se achar conveniente e necessário, promover interferências quanto 
a alterações nos valores orçados antes da aprovação definitiva para 
execução.

Os custos a serem incorridos serão direcionados e vinculados cada 
qual ao seu respectivo centro de resultado ou também denominado 
como centro de custos, e tão logo contabilizados, será procedida a 
confrontação dos valores entre o que foi aprovado pelo orçamento e 
o que foi realizado conforme apontado pela contabilidade.

Sendo as variações desfavoráveis, principalmente estas, os 
responsáveis pelas unidades com divergências deverão aplicar 
imediatamente ações corretivas e justificá-las, se for o caso.

Existem diversas formas de se fazer um orçamento e proceder 
para fins de sua avaliação e controle.

Comentaremos a seguir, sobre outras características e conceitos 
pertinentes às peças existentes que também são importantes, 
possibilitando o embasamento para o método de execução do 

• centro de custos — despesas e as receitas;
• centro de receitas — receitas e despesas associada s;
• centro de lucros — receitas, despesas e lucro;
• centros de investimentos — receitas, despesas, lucros,  
capital investido e retorno sobre o in vestimento.
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plano orçamentário.

1.1 Conceitos de orçamento: tendências

Para este tipo de orçamento, utilizam-se como base informações 
passadas e, em cima destas, são feitas as devidas projeções par a 
possíveis circunstâncias futuras.

Este procedimento tem apresentado frutos satisfatórios, pois de 
certa forma, os episódios passados são decorrentes de experiências 
que as entidades já passaram e ajustaram, propiciando por sua vez, 
uma potente convergência de tais episódios se reproduzirem de 
forma aceitável e condizente, levando-se em conta a iniciação de 
novos fatores que irão compor o planejamento oper acional da 
empresa.

No desempenho dos orçamentos de tendências sucessivamente 
iremos constatar que episódios passados, de conhecimento da 
empresa, nem sempre irão se repetir no futuro diante do plano 
orçamentário. Também, como contrapartida, os eventos futuros 
serão orçados e não necessariamente tenham sido no passado.

1.1.1 Orçamento base zero

Esta sugestão orçamentária passar a existir como oposição ao 
orçamento de tendências, pois está baseada no conceito romper 
vínculo com o passado. Parte do pressuposto de que não se devem 
utilizar informações precedentes, pois estas podem trazer consigo 
ineficiências sendo eternizadas pelo orçamento de tendências.

Vem neste momento o orçamento base zero apresentar uma 
nova proposta para ser apreciada por toda a empresa e rediscutida 
sempre que se fizer necessária a execução de novos orçamentos, 
questionando-se cada gasto, cada estrutura, procurando justificativas 
que comprovem a real necessidade par a o seu desembolso.

Seguindo por esta filosofia, toda atividade organizacional será 
analisada e questionada, não devido ao valor do gasto a ser efetuado 
mas sim na comprovação da necessidade de se ter o referido gasto.

Para Padoveze (2003, p. 193): “em nosso entendimento, o 
conceito de orçamento base zero é precursor do conceito mais 
atual de reengenharia, ou seja, rediscutir a empresa a partir de seus 
processos e da existência necessária deles”.
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Você conhece os dois tipos de orçamento? Iremos trabalhar a 
seguir com os conceitos deles, sendo denominados de estático e 
flexível.

1.1.2 Orçamento estático

No orçamento estático, faz-se a preparação de todas as peças 
orçamentárias mediante a identificação de um volume quer seja de 
vendas, quer seja de produção.

Como as peças orçamentárias são dependentes umas das outras, 
pois dão continuidade no processo, a mensuração deste volume 
irá determinar também o volume das demais atividades nos mais 
variados departamentos existentes dentro da entidade. Segundo 
Padoveze (2003, p. 193), “o orçamento é considerado estático 
quando a administração do sistema não permite nenhuma alteração 
nas peças orçamentárias”.

Se durante o período a empresa constatar que quaisquer dos 
volumes não serão atingidos, muitos planos orçamentários irão 
deixar de ter o seu devido valor diante do processo, tanto para fins 
de acompanhamento quanto para fins de controle e análise das 
variações, bem como base para projeções e simulações com os 
dados orçamentários.

Não obstante por conter um fator crítico sendo a sua estaticidade, 
não sendo portanto, flexível. Segundo Padoveze (2003, p. 193) , este 
orçamento é:

[...] muito utilizado, principalmente para grandes 
corporações, notadamente as que operam em vários 
países. O motivo desta utilização é a grande necessidade 
de consolidação dos orçamentos de todas as suas unidades 
dispersas geograficamente em um orçamento mestre e 
único da corpor ação.

A consolidação do orçamento estático é vital para que a empresa 
consiga ter uma visão do todo, dos negócios e dos resultados 
econômicos, para o próximo período, para adesão da diretoria.

Partindo deste pressuposto, o orçamento estático é importante, 
pois mesmo ocorrendo variações nos volumes em algum setor, 
eles não necessariamente irão afetar de forma comprometedora os 
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demais planos or çamentários.

Agora se as alterações ocorridas gerarem impacto de 
forma significativa, estas alterações nos volumes em todos os 
departamentos irão ser comprometedoras, não havendo por sua 
vez sentido de mantê-los, pois perderiam o seu sentido quanto à 
validação para fins decisórias.

1.1.3 Orçamento flexível

Eis então o orçamento flexível, o qual vem para resolver as 
questões que deixavam a desejar pelo orçamento estático.

Segundo Padoveze (2003, p. 193):

Essencialmente, de acordo com Horngren (1985, p. 137): “O 
Orçamento Flexível é um conjunto de orçamentos que podem ser 
ajustados a qualquer nível de atividades”.

Para se elaborar com êxito um orçamento flexível, deverá ocorrer 
essencialmente, uma perfeita identificação e segregação entre os 
cu stos fixos e variáveis.

Enquanto os custos variáveis estarão observando e seguindo o 
volume de atividade, os custos fixos serão considerados de forma 
clássica, baseada em seu conceito.

Segundo Padoveze (2003, p. 194), “os gastos fixos continuam 
sendo apresentados dentro do enfoque tradicional do orçamento, 
que é o orçamento estático”.

Neste caso, em vez de um único número determinado de 
volume de produção ou vendas, ou volume de atividade 
setorial, a empresa admite uma faixa de nível de atividades, 
onde tendencialmente se situarão tais volumes de 
produção ou vendas.

Um outro enfoque do orçamento flexível é não assumir 
nenhuma faixa de quantidades ou nível de atividade 
esperado. É feito apenas o orçamento dos dados unitários, e 
as quantidades a serem assumidas seriam as que realmente 
acontecem. Entendemos que, apesar de ser um conceito 
com alguma aplicação, foge ao fundamento do orçamento, 
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que é prever o que vai acontecer. Esse conceito dificulta, em 
muito, a continuidade do processo orçamentário, que são as 
projeções dos demonstrativos contábeis. (PADOVEZE, 2003,
p. 194)

1.1.4 Orçamento flexível e gestão por atividades

Conheçam nas palavras de Padoveze (2003, p. 194) o c onceito:

Os defensores dos conceitos de Gestão Estratégica de 
Custos, que têm como ferramentas básicas o Custeio 
ABC — Activity Based Costing — e o ABM — Activity Based 
Management —, podem elaborar seus orçamentos flexíveis 
considerando como quantidades ou nível de que atividade 
os dados quantitativos gerados pelos direcionadores de 
custos. Estes seriam considerados, para fins de orçamento,
como os dados variáveis, mesmo que tradicionalmente de
gastos indiretos, com o conceito de orçamento flexível 
por atividade.

1.1.5 Orçamento ajustado

O orçamento ajustado provém do orçamento flexível e entra em 
ação quando se altera o volume ou nível de atividade inicialmente 
planejado para um outro nível de volume ou de atividade, motivado 
pela necessidade de adequação de plano.

O que irá determinar a quantidade de orçamentos ajustados 
a serem efetuados, está diretamente relacionado à necessidade 
empresarial em aparar os volumes planejados para outro nível de 
volume, o que neste caso é recomendado que realmente refaça o 
orçamento com as quantidades corretas passando a denominar-se 
orçamento ajustado, vindo a contrapor ao efetuado anteriormente, 
ou seja, orçamento original.

1.1.6 Orçamento corrigido

O orçamento corrigido surge pela necessidade de proceder 
adequação no orçamento original, de forma automática, sempre 
que houver alteração de preços em função de inflação. Vale 
destacar que:
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[...] nem todas as empresas aceitam pacificamente este 
conceito, já que, para muitas delas, as alterações de preços 
são de responsabilidade dos gestores setoriais, e elas 
devem fazer parte as variações orçamentárias e justificadas, 
mesmo que ocasionadas por fenômeno inflacionário.
Nosso entendimento é que, se as alterações de preços 
forem decorrentes de inflação e, principalmente, de 
eventos pactuados contratualmente (cláusulas de reajustes 
baseadas em índices de inflação futura) ou impostas pelo 
governo através de suas taxas e preços administrados, é 
aceitável a adoção desse conceito de orçamento, já que 
não há uma possibilidade clara de controlabilidade pelo 
gestor do orçamento. (PADOVEZE, 2003, p. 195)

1.1.7 Budget e forecast

Vocês já ouviram falar em budget e forecast? Imagino que não, 
então quero adiantar que essa terminologia é de origem inglesa.

Sendo a mais “utilizada entre as empresas transnacionais e se 
refere ao orçamento dentro do conceito estático. A terminologia 
forecast é utilizada para o conceito de projeções” (PADOVEZE, 2003, 
p. 195) e também muito utilizada pelas empresas transnacionais, 
como vimos anteriormente, chamado de forecast o somatório 
dos dados reais mensais já executados no período mais os dados 
remanescentes do orçamento a executar. Não deixa de ser também 
um conceito de projeção para os dados do período todo.

Neste conceito, “as variações entre o orçamento e o real dos 
meses já acontecidos são desprezadas, prevalecendo os dados 
reais, que são, então, somados aos meses restantes para cumprir 
o período orçamentário” funcionando esses dados como a melhor 
perspectiva projetada para todo o período em questã o (PADOVEZE, 
2003, p. 195).

1.1.8 Orçamento, inflação e moedas

Deve-se considerar neste caso, o assunto quanto à “validade 
ou não do sistema orçamentário em ambientes econômicos sob 
condições de inflação crônica, com índices significativos e variados 
de variação geral de preços.” (PADOVEZE, 2003, p. 195)

O sistema orçamentário é válido para:
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[...] qualquer entidade em qualquer situação conjuntural. 
Para tanto, é necessário o entendimento dos efeitos 
diversos da inflação nos diversos segmentos do sistema 
orçamentário e tratar adequadamente cada peça 
orçamentária à luz dos efeitos específicos que a inflação 
e a possível correção monetária causam a cada segmento
do orçamento. (PADOVEZE, 2003, p. 195)

1.2 Orçamento e inflação

Quando atravessamos momentos conduzidos pela inflação, 
cujos índices são os mais variados e o processo de indexação ou 
correção monetária generalizado, é necessário que o orçamento 
seja feito com consistência, utilizando-se uma moeda forte que 
propicie um suporte adequado.

Segundo Padoveze (2003, p. 195) “esta deverá ser a moeda 
que a empresa mais transacione ou que seja a mais comum como 
linguagem de seus negócios”.

Nesta fase tende a empresa a passar por dificuldades na feitura 
de sua peça orçamentária tendo de recorrer ao maior nível de 
detalhamento possível quanto suas contas contábeis.

Muito provavelmente será necessário que os orçamentos 
utilizem as contas sintéticas, as quais serão determinadas por cada 
peça or çamentária (PADOVEZE, 2003).

Quando há ocorrência de inflação, a gestão do custo 
dos recursos e das receitas tende a ficar mais complexa 
e, com isso, há uma tendência de gerir a entidade com 
números mais agregados, pois os dados detalhados, que 
são transacionados na moeda fraca do país, tendem a 
perder significância nos períodos seguintes. (PADOVEZE, 
2003, p. 195)

Mesmo diante das dificuldades encontradas para fins de 
orçamento em um cenário que sofra violentamente as turbulências 
proporcionadas pela inflação, é imprescindível que se elaborem as 
peças or çamentárias, de grande valia para as empresas.
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1.2.1 Orçamento corrigido

O fato de estar exposto a um ambiente influenciado por questões 
inflacionárias faz com que as empresas tomem algumas atitudes 
e procedam com o orçamento corrigido, sendo possível que 
providenciem tal correção, naturalmente, pelo índice de inflação 
específico, tanto para as receitas da empresa quant o também para 
todos os gastos.

Conforme já comentado anteriormente, deve-se manter o seu 
orçamento inicialmente efetuado com seus respectivos valores 
como originais.

1.2.2 Orçamento em moeda estrangeira

Esta peça orçamentária deverá ser levada em consideração 
sobre dois aspectos: a) independentemente da influência de 
fenômenos inflacionários; e, b) necessidade de orçamento em 
moeda estrangeira devido a reporte a para grupos transnacionais 
para fins de consolidação dos seus demonstr ativos (PADOVEZE, 
2003).

Vamos imaginar que por ventura a sua empresa não se enquadre 
no parágrafo anterior, mas queira acompanhar como está se 
comportando a concorrência externa, poderá ficar à vontade 
quanto à implementação de mais este orçamento empresarial.

Padoveze (2003) apresenta qual deverá ser a estrutura do 
orçamento em moeda estrangeira, o qual deverá observar os 
seguintes cr itérios:

• mensurar os dados históricos anteriores em moeda estrangeira 
a serem incorporados;

• se os dados previstos são passíveis de mensuração também em 
moeda estrangeira;

• prever taxas de câmbio transformando os dados em moeda 
corrente para moeda estrangeira;

• adotar critério de transformação da taxa: mensal, por média, 
por dia;

• demonstrar critérios para transformação dos demonstrativos 
contábeis em outras moedas.
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1.2.3 Orçamento em moeda corrente

Independentemente de a empresa ter efetuado o Orçamento em 
Moeda Estrangeira, existe a necessidade de proceder a elaboração 
do Orçamento em Moeda Corrente Nacional, uma vez que todas 
as demais peças orçamentárias também seguem este padrão 
monetário, mesmo que apresentem qualquer indexador para taxa 
de câmbio ou correção monetária.

Outro fator preponderante é que as projeções a serem efetuadas 
por meio dos Demonstrativos Contábeis também deverão ser 
efetuadas em moeda corrente, observando por sua vez os Princípios 
Contábeis e aspecto s fiscais.
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Seção 2

Organização do plano orçamentário

O Sistema Orçamentário abrange um conjunto formado por 
pessoas, tecnologia administrativa, sistemas de informação, recursos 
materiais disponibilizados, e ainda, a administração do sistema para 
execução dos planos orçamentários (PADOVEZE, 2003).

Neste contexto, cabe ao profissional da Controladoria, o controller, a 
administração do Sistema Orçamentário, recebido através da delegação 
da Alta Cúpula da entidade, podendo ter sida homologada por seus 
sócios-administradores ou acionistas, pela diretoria administrativa ou 
financeira.

Compete ao controller liderar a organização no processo 
orçamentário tanto na estrutura informacional quanto nos cronogr 
amas de execução.

A organização do orçamento abrange um conjunto de medidas e 
estruturas, conforme abaixo elencado por Padoveze (2003):

• Comitê orçamentário: decide pela visão maior do or çamento 
anual;

• Premissas orçamentárias: definição das regras maiores e gerais a 
vigorarem para o próximo orçamento;

• Modelo do processo orçamentário: definição do modelo de 
condução do processo orçamentário;

• Estrutura contábil: cabe ao controller considerar: missão e 
objetivos da empresa, estruturar e monitorar o Sistema de Informação 
Contábil para atender os princípios orçamentários, necessitando de:

• Definição dos critérios de contabilização das rece itas e despesas;

• Definição dos critérios de distribuição de gastos;

• Elaboração de manuais para os procedimentos acima;

• Estruturação da conta contábil;

• Definição das áreas de responsabilidade para incorporação à 
conta contábil;
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• Definição e criação das tabelas de unidades de negócios, centros 
de lucros e de custos e suas respecti vas ligações hierárquicas;

• Estruturação do plano de contas contábil.

• Sistemas de apoio: cabe ao controller a definição das tecnologias 
de informação e sistemas de apoio para execução dos cálculos e 
lançamentos orçamentários no sistema de informação contábil;

• Relatórios: cabe ao controller a definição dos relatórios or 
çamentários;

• Cronograma: cabe ao controller a liderança da execução do 
cronograma orçamentário.

2.1 Passos da preparação do plano orçamentário

Seguem agora os passos para a execução do plano orçamentário, 
baseados ainda nas ideias do autor mencionadas anteriormente:

• Estabelecer a missão e os objeti vos corporativos;

• Estruturar as assunções ambientais;

• Elaborar o orçamento a partir da função restriti va do fator 
limitante;

• Elaborar os outros orçamentos coordenando-os com o fator 
limitante e os objetivos corporativos;

• Sintetizar todos os orçamentos para produzir o orçamento 
mestre;

• Rever o orçamento mestre à luz dos objeti vos corporativos;

• Aceitar o orçamento mestre;

• Monitorar os resultados reais contra os resultados orçados e 
reportar variações;

• Como resultado das variações: tomar ações corretivas 
para eliminar as variações ou revisar os orçamentos mestres ou 
subsidiários pa ra acomodá-Ias.

2.1.1 Processo de elaboração do plano orçamentário

O processo de elaboração dos orçamentos é composto por três 
etapas: previsão, reprojeção e controle. A fase de previsão engloba 
todo trabalho de cálculo, formaliza no papel tudo que a empresa 
espera e prevê o que poderá acontecer no próximo exercício. Trata-
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se da fase de elabor ação dos quadros orçamentários.

A elaboração do projeto precisa ser iniciada próximo dos 
seis meses que antecedem o exercício a ser orçado, em que se 
averiguam todas as condições atuais da conjuntura econômica, 
das políticas de controle de preços, perspectivas quanto à inflação, 
entre outros fatores julgados relev antes (PADOVEZE, 2003).

Nesta etapa são projetados os cenários econômicos prováveis, 
os quais são ponderados baseados nas probabilidades de sua 
ocorrência.

Segundo Padoveze (2003), são levados em consideração alguns 
fatores como: variações no PIB, demanda do mercado, participação 
da empresa no mercado no qual está inserida, forças concorrenciais, 
consumo efetivo versus consumo teórico, entre outros.

A partir das ideias do autor supracitado, todas as peças 
orçamentárias são remetidas aos setores responsáveis, as quais são 
analisadas e retornam a sua origem. Se por ventura vierem a ocorrer 
críticas, deverão ser providenciadas as correções e os acertos nas 
previsões.

O prazo que deverá ser observado para a conclusão após todas 
as possíveis correções com as peças orçamentárias prontas para 
a execução é de um a dois meses antes do início do exercício, 
permitindo que os responsáveis pelas áreas da empresa possam ir 
se programando para o início da execução.

A última etapa é o controle propriamente dito que realiza a 
verificação para constatar se os objetivos previstos estão sendo 
atingidos, por meio da análise das variações, as quais indicam o real 
desempenho de todas as áreas de responsabilidade da empresa, e 
aponta par a as correções que se fizer em necessárias

2.2 Estrutura do plano orçamentário

O plano orçamentário leva em consideração três segmentos 
a serem observados: o orçamento operacional, o orçamento de 
investimentos e financiamentos e, por fim, o orçamento da projeção 
dos Demonstrativos Contábeis, denominado, também, Orçamento 
de Caixa.
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2.2.1 Orçamento operacional

Trata-se do orçamento que possui a maior quantidade de peças 
orçamentárias, contemplando todos os orçamentos específicos 
que atingem a estrutura hierárquica da empresa.

Envolvem em seu processo as áreas: administrativa, comercial e de 
produção. O orçamento operacional é equivalente à Demonstração 
do Resultado das entidades, pois todas as informações que remetem 
ao resultado estão inseridas neste contexto.

2.2.2 Categorias de planejamento e técnicas orçamentárias

No processo de planejamento a última etapa a ser cumprida 
está relacionada com o a projeção das ações que deverão ser 
executadas no próximo período, ou no próximo exercício social, 
assim considerada de curto prazo. Etapa esta denominada de 
programação, que é formada por planos operacionais de produção 
e vendas bem como a mensuração econômico-financeira de todos 
esses planos (PADOVEZE, 2003).

Atribui-se como função da controladoria, nesta fase do processo, 
a figura dos planos orçamentários qualificados como plano de curto 
prazo envolvendo toda quantificação dos componentes essenciais 
para se comprar, produzir, vender etc., providenciando todos os 
planos necessários.

A base da Controladoria operacional é o processo 
de planejamento e controle orçamentário, também 
denominado planejamento e controle financeiro ou 
planejamento e controle de resultados. O orçamento é 
ferramenta de controle por excelência de todo o processo 
operacional da empresa, pois envolve todos os setores da 
companhia. (PADOVEZE, 2003, p. 189)

O fato de se fazer um orçamento significa dizer que estamos 
utilizando todas as informações já processadas pelo Sistema 
de Informação Contábil, entrando com dados atuais quanto às 
novas previsões esperadas para o período seguinte, processadas 
conjuntamente.

No orçamento empresarial deverão constar todos os objetivos 
da entidade, não se tratando apenas de fazer os orçamentos para 
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posterior controle. Conforme afirma Padoveze (2003, p. 189) “o 
ponto fundamental é o processo de estabelecer e coordenar 
objetivos para todas as áreas da empresa, de forma tal que todos 
trabalhem sinergicamente em busca dos planos de lucros”.

Os orçamentos são processos que colocam em atividade 
toda a estrutura hierárquica da empresa, cada um com as suas 
devidas responsabilidades, não podendo ter uma postura ditatorial, 
obedecendo a um único comando e influência de uma hierarquia 
superior para uma inferior, devendo, portanto, ser observado, que em 
caso de incertezas, aí sim ir á prevalecerão os critérios da empresa.

Todas as pessoas têm sua importância no processo, portanto 
vale ressaltar que o orçamento deverá ser bem participativo e 
que todas as pessoas deverão ser ouvidas para contribuir com 
a montagem do plano, tratando-se de uma gestão que traz a 
participação de todos, inclusive facilitando o processo de atribuição 
de responsabilidades.

Os princípios gerais para uma boa estruturação do plano 
orçamentário, como segue comentada por Padoveze (2003, p. 190) 
são:

• Orientação para objetivos — atender aos objetivos gerais da 
empresa bem como todos os setores de maneir a eficaz e também 
ef iciente;

• Envolvimento dos gestores — todos os responsáveis deverão se 
comprometer para participar do processo de planejamento e contr 
ole;

• Comunicação integral — integração entre o Sistema de 
Informação, o processo de tomada de decisão e a estrutur a 
organizacional como um todo;

• Expectativas realísticas — relacionada aos objetivos gerais e 
aqueles que são específicos, dentre eles podemos apontar os moti 
vacionais e desafiadores;

• Aplicação flexível — o sistema orçamentário permitirá realizar 
correções, ajustes, revisões de valores e planos;

• Reconhecimento dos esforços individuais e de grupos — o 
sistema orçamentário como um instrumento para fins de avaliação 
de desempenho.
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2.3 Relação entre ser participativo versus ditadorial

É de suma importância o envolvimento dos gestores da empresa 
com responsabilidade sobre os planos orçamentários, pois, se 
partirmos de uma sistemática ditatorial, através da imposição ou 
através da fixação de um plano orçamentário, sem a respectiva 
consulta aos envolvidos no processo, apenas cobrando destes os 
resultados, através de um modelo de estrutura de cima para baixo 
também conhecido como top down, sem nenhuma participação dos 
gestores, estes tenderão a colher resultados inferiores (PADOVEZE, 
2003).

Por outro lado, se todo o plano orçamentário for conduzido de 
forma totalmente democrática, também conhecido como bottom 
up, também irá apresentar problemas diante da forma como 
serão conduzidos os negócios, pois os interesses e necessidades 
particulares de cada setor ou departamento poderão não coincidir 
com as coerências e objetivos gerais da empresa. Provavelmente 
as metas estipuladas pelos gestores sejam bem mais amenas tanto 
para o incremento quanto a redução do volume de atividades.

Ambos os modelos de estruturas se levados à risca geram 
problemas para a empresa prejudicando a finalidade dos planos 
orçamentários, os quais ficam fora de uma coerência e realidade.

Deve-se então, trabalhar com o equilíbrio entre a democracia 
participativa e a imposição.

O ponto fundamental é que o orçamento deve estar 
totalmente integrado com a cultura empresarial. As 
organizações desenvolvem um conjunto de valores, 
princípios, regras e procedimentos ambientais, que 
formam sua cultura específica, onde os gestores, desde 
a sua entrada na organização, devem parametrizar seu 
comportamento profissional, sob pena de terem seu 
desempenho comprometido. Nesse sentido, o orçamento 
deve conter as doses adequadas de participação e/ ou 
determinação, decorrentes de sua cultura, sem prejuízo 
do comprometimento deste ferramental de Controladoria. 
(PADOVEZE, 2003, p. 191)

Segundo Oliveira, Perez Júnior, Silva (2004, p. 131), “a elaboração 
do plano de resultados pode ser dividida em três grandes grupos, 
com características distintas, porém interdependentes”, como 
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segue:

• Planejamento econômico;

• Planejamento financeiro; e

• Planejamento de capital.

O Planejamento Econômico está vinculado a determinação de 
metas tanto para as receitas quanto para as despesas que compõem 
a Demonstração do Resultado do Exercício da empresa. Não há 
um modelo padrão a ser seguido, cada entidade apresenta uma 
necessidade diferente, pois as atividades econômicas desenvolvidas 
pelas organizações não são as mesmas e cada qual deverá estar 
coerente com a sua realidade operacional.

Então, trataremos a partir desde momento, todos os mais 
relevantes suborçamentos que fazem parte do planejamento 
econômico das empre sas.

2.3.1 Orçamento de vendas

O primeiro deles é o Orçamento de Vendas cujo conceito 
para montagem está vinculado a uma determinada previsão ou 
demanda das vendas que a empresa estima para um determinado 
período. Trata das metas estabelecidas que devam ser atribuídas por 
produtos, por região, e por outros fatores rele vantes a empresa.

O orçamento de vendas trabalha com dados quantitativos e 
qualitativos, ou seja, projeções não somente quanto a quantidades 
como também quanto ao valor que deverá ser comercializado o 
produto, a mer cadoria ou o serviço a ser prestado.

É considerado o mais importante dos suborçamentos e deverá 
tomar muito cuidado em sua elaboração, pois as metas traçadas 
deverão ser atingidas, pois se isto não ocorrer, haverá inúmeros 
transtornos para os subsistemas seguintes, pois iremos observar 
que um está diretamente ligado e dependo do outro. Um erro no 
suborçamento de venda irá comprometer todos os demais.

Além da quantidade projetada para fins de demanda que deverá 
ser apurada e levantada de forma bem satisfatória, diz respeito 
também, a correta formação do preço de venda, pois um erro 
neste ponto comprometerá toda a peça orçamentária, lembrando 
que para a formação do preço de venda, deve-se trabalhar com 
aspectos e ferramentas da contabilidade gerencial, para a formação 
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do preço de venda que pode ser por meio dos custos, aplicando a 
fórmula do Mark-Up ou por meio da formação de Mix de Produtos.

Quanto a formação do Preço de Venda, também deverá ser 
levado em consideração o preço estabelecido pelo mer cado, 
diante da “Lei da Oferta e da Procur a”.

Para aprofundamento do conhecimento, também se faz 
necessário estudar a relação custo/volume/lucro.

2.3.2 Orçamento de produção

Dando prosseguimento, com base no suborçamento anterior, 
o de vendas, através de suas metas estipuladas, devemos levar em 
consideração a política que a empresa adota para fins de estoques, 
por meio do Estoque Inicial de produtos acabados poderá ser 
desenvolvida a elaboração de um plano orçamentário para a 
produção, também denominado como plano mestre.

Neste, serão considerados as quantidades de produção que 
serão necessárias para atender o planejamento efetuado par a fins 
de vendas.

Se por ventura a empresa ainda não tenha definido uma política 
de estoque, é possível encontrar o valor dos estoques finais pela 
análise do prazo médio do giro destes estoques com base em 
informações históricas da empresa.

Vale ressaltar que se deve levar em consideração a demanda de 
vendas da empresa, para evitar a produção em excesso ou que v 
enha a faltar produtos ou mer cadorias para ofertar aos clientes.

Deve-se levar em consideração e estudar o fato de se produzir 
um pouco mais do que o orçado, e este excedente também dev erá 
constar no orçamento.

Este excedente é denominado de margem de segurança, ou 
seja, trata-se de uma determinada quantidade em unidade ou em 
valor percentual a ser definido pelos gestores, para manter um saldo 
mínimo, evitando desta forma, possíveis problemas de atraso na 
entrega das matérias-primas ou mer cadorias.

Esta margem de segurança poderá atender, ainda, possível 
demanda não prevista devido a oscilações no mercado, por 
exemplo. Imagine que o seu concorrente por algum motivo não se 
programou e faltou seu produto ou mercadoria, alguém no mercado 
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irá atendê-lo, podendo ser a sua empresa. Segundo Oliveira, Perez 
Júnior, Silva (2004, p. 132), a seguinte fórmula poderá ser utilizada 
para determinar o volume de produção, sendo: “Produção = Vendas 
+ Estoque Final — Estoque Inicial”.

2.3.3 Orçamento de matéria-prima

Utilizando o plano mestre de produção, temos condições de 
providenciar o nosso próximo plano orçamentário, o orçamento de 
matéria-prima.

Como as empresas muito raramente trabalham com apenas um 
tipo de produto, a empresa deverá providenciar para cada tipo ou 
modelo de produto a ser produzido, uma listagem contendo todos 
os materiais necessários para a produção, que segundo Oliveira, 
Perez Júnior, Silva (2004) consistem na e strutura do produto.

Nesta estrutura do produto deverá constar de forma detalhada 
o quanto de matéria-prima será necessário e as suas respectivas 
quantidades que serão requisitadas para atender a linha de 
produção específica para cada modelo de determinado produto 
industrializado.

Segundo Oliveira, Perez Júnior, Silva (2004, p. 132) “informações 
sobre os custos da matéria-prima podem ser obtidos por meio 
de dados históricos corrigidos ou por meio de novas cotações 
efetuadas pelo Departamento de Compras”.

Deve-se levar em consideração assim como no plano 
orçamentário de produção, estudar o fato de se produzir um pouco 
mais do que o orçado, e este excedente também deverá constar 
no orçamento de matéria-prima. Estamos nos referindo novamente 
a questão da margem de segurança, podendo ser tanto em uma 
determinada quantidade em unidade ou em valor percentual a ser 
definidos pelos gestores, também para manter um saldo mínimo, se 
prevendo possíveis problemas de atraso na entrega das matérias-
primas ou mercadorias e também a possibilidade de atendimento 
de demanda não prevista devido a oscilações no mer cado.

Pelos dados históricos corrigidos, facilmente a contabilidade 
apresentará estas informações, bastando a correção ou pode-
se encontrar por meio de novas cotações, lembrando que neste 
último caso, também apresentam custos adicionais para a empresa.
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2.3.4 Orçamento de mão de obra direta

Sua projeção também será elaborada com base no orçamento 
elaborado pela produção ou constante no plano mestre.

Da mesma forma como no orçamento de matéria-prima, as 
empresas não fabricam apenas um único tipo de produto. Então 
deverão providenciar para cada tipo ou modelo de produto a ser 
produzido uma listagem contendo todos os materiais necessários 
para a produção. Este denomina-se “estr utura do produto”.

Esta estrutura do produto deverá conter de forma detalhada o 
quanto de mão de obra direta será necessário e qual será a quantidade 
de horas que irá demandar para produzir cada um dos tipos ou 
modelos de produto. Este levantamento é de responsabilidade 
do Departamento de Engenharia da Fábrica, sendo importante 
constatar se a capacidade produtiva do pessoal é o suficiente para 
a execução do plano mestre de produção para atender à demanda 
estabelecida.

Para finalizar, também para o levantamento dos custos com mão 
de obra direta, segundo Oliveira, Perez Júnior, Silva (2004), podem 
ser obtidas mediante custos históricos corrigidos ou informações 
fornecidas pelo Departamento de Pessoal da empresa.

O melhor critério a ser utilizado para este levantamento é a 
quantidade de horas, que pela CLT — Consolidação das Leis do 
Trabalho, vale destacar que o colaborador poderá trabalhar apenas 
220 horas por mês ou 44 horas na semana, podendo exceder a 
sua jornada em apenas 2 horas extraordinárias por dia, devendo-
se analisar ainda a questão de possíveis compensações do sábado 
esticando a jornada durante a semana.

Para saber mais

O que seriam especificamente os orçamentos dos custos indiretos 
de fabricação? Devido a sua natureza fixa, para que ocorra a sua 
elaboração, são utilizados custos históricos corrigidos. Um exemplo de 
custo importante aqui é a depreciação, que deverá ser obtida com base 
no orçamento de capital (imobilizado). Ainda assim, deve ser efetuado 
um levantamento para identificar de possíveis transformações no que 
diz respeito ao aumento de capacidade produtiva da fábrica, resultando 
algumas vezes em mudanças na estrutura dos Custos Indiretos de 
Fabricação (OLIVEIRA, PEREZ JÚNIOR, SILVA, 2004).
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2.3.5 Orçamento de despesas administrativas

Quanto ao orçamento de despesas administrativas reportamos 
que possuem natureza fixa. Para fins de projeção, pode-se utilizar 
a contabilidade da empresa para fornecer dados históricos e 
dependendo da necessida de corrigi-los.

2.3.6 Orçamento de despesas comerciais

Já as despesas operacionais poderão ter duas naturezas, 
tanto fixas quanto variáveis. Quanto à parte fixa, sem muitas 
delongas, poderá se utilizar da contabilidade que facilmente 
fornecerá informações quanto a valores históricos corrigidos em 
conformidade com a necessidade ou atr avés de cotações.

Já a parte variável merece destaque e atenção, pois existem 
algumas despesas cujos valores variam em função do volume de 
vendas e, portanto, deverá prestar atenção no plano orçamentário de 
vendas. Podemos citar alguns exemplos destas despesas comerciais 
variáveis para ficar mais clara a compreensão.

Como exemplo: comissão do vendedor da empresa, quanto 
mais ele vender maior será a sua despesa com comissão; Frete — 
quanto maior o volume de vendas da empresa maior será a Despesa 
com Frete, também variável.

Para fixar a compreensão de quando teríamos uma despesa 
considerada fixa, podemos exemplificar o Salário Base do Vendedor, 
a parcela fixa que ele recebe em na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social.

Vamos imaginar que ele esteja registrado por R$ 500,00 
(quinhentos reais) fixo mais 3% de comissão. Os R$ 500,00 é uma 
despesa fixa, ou seja, independentemente do volume das vendas, 
se tiver ou não, a empresa terá de pagar para o vendedor. Diferente 
dos 3% de comissão, este sim v aria de acordo com as vendas.

Links

Os orçamentos de despesas financeiras devem ser elaborados 
no Planejamento Financeiro, onde será analisada e identificada a 
necessidade de caixa da empresa a fim de possibilitar a viabilização da 
execução dos planos anteriores.
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2.3.7 Planejamento financeiro

O planejamento financeiro é formado também por 
suborçamentos os quais envolvem rotinas para fins de apontamento 
de Fluxo de Caixa, sendo através dele que a empresa terá as mais 
variadas informações de antemão diante do que irá necessitar ou 
terá de disponibilidade de recursos financeiros, propiciando um 
embasamento conciso na tomada de decisão, contribuindo para o 
resultado através do gerenciamento de caixa.

O orçamento de capital é o grande responsável e influenciador 
do Planejamento Financeiro devido ao grande dispêndio de 
recursos representados pelas saídas de numerários do caixa, para 
investimentos aplicados em ativos fixos dentro da empresa. Sendo 
muito importante acompanhar a evolução do Fluxo de Caixa da 
entidade decidindo sobre utilizar fontes de financiamentos para 
aquisição destes imobilizados do que o seu pagamento à vista, pois 
desta forma poderá descapitalizar a empresa, necessitando recorrer 
ao mercado para buscar fontes de recursos mais onerosas do que 
se for financiar o bem.

Questão para reflexão

Após realizar a leitura sobre Orçamento de aplicações e de empréstimos, 
reflita um pouco sobre o assunto a fim de diferenciá-los ou encontrar 
suas semelhanças:

Orçamento de aplicações: aqui o plano leva em consideração o 
acompanhamento das sobras de recursos representadas pelos 
excedentes de caixa, os quais devem ser aplicados pela empresa 
evitando que o capital fique parado sem ser remunerado, deixando 
de reverter em ganho para a empresa. Orçamento de empréstimos: É 
quando a empresa se depara com uma deficiência de recursos em caixa 
em um determinado momento, ou período. A empresa tem condições 
de se antecipar aos problemas e tomar as devidas decisões para não 
comprometer a liquidez e honrar seus compromissos financeiros.

Então, complementam Oliveira, Perez Júnior, Silva (2004, p. 133): 
“[...] a elaboração dos suborçamentos acontece, principalmente, 
pela conversão dos orçamentos econômicos para o regime de 
caixa. Ex.: O orçamento de Mão de Obra Direta do mês A torna-se 
saída no Or çamento de Caixa do mês A + 1”.
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Para saber mais

Você conhece os planos orçamentários financeiros? Acredito que não 
todos, por isso, serão enumerados para aprimorar seus conhecimentos. 
Orçamento de contas a pagar, receber, aplicações e empréstimos.

2.3.8 Orçamento de caixa

O plano orçamentário será apresentado separadamente do “Para 
saber mais” para especificar as características do orçamento de 
caixa que são fundamentais e que levam em consideração a reunião 
das informações dos orçamentos financeiros anteriores efetuados 
especificamente, para montagem e projeção do Fluxo de Caixa 
Empresarial.

Conta com informações das contas a pagar, contas a receber 
e levam em consideração as aplicações e empréstimos efetuados 
no período, que quando concluído, irá apontar se as decisões dos 
administradores foram adequadas constatando se houve sobra ou 
falta de caixa. Diante do resultado apresentado, o administrador irá 
verificar se existe a necessidade ainda de tomar decisões para fins 
de ajuste ou se o mesmo está perfeito para o próximo fluxo.

Importante destacar que para fins de orçamento de caixa, deve-
se levar em conta, algumas características especiais para fins de 
tratamento quanto a depreciação. Ela estará presente tanto no 
Orçamento dos Custos Indiretos de Fabricação, também conhecidos 
como CIF’s, quanto no Orçamento de Despesas Administrativas/
Comerciais.

A depreciação dos bens se dá por meio da diminuição do valor 
dos elementos classificados no Ativo Fixo resultante do desgaste 
natural do bem pelo seu uso, ação da natureza ou também pela 
obsolescência.

Portanto, deve-se reconhecer a parcela mensal ou como 
custo indireto ou como despesa, ambas descarregadas para a 
Demonstração do Resultado do Exercício figurando como redutora 
do Ativo fixo a sua contrapartida, ela não é uma despesa financeira, 
pois não há o desembolso de recursos do caixa devido a não 
existência do pagamento, apenas o seu reconhecimento.
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2.4 Planejamento de capital

Ao trabalhar com o conceito de planejamento de capital será 
necessário recorrer ao conceito para fornecer os embasamentos 
teóricos a fim de que as discussões possam continuar.

Consiste na elaboração das estimativas de investimentos, 
principalmente em imobilizado, que serão utilizados 
para geração de receitas futuras, portanto, precisam ser 
depreciados ou amortizados. O principal suborçamento do 
planejamento de capital é o Orçamento de Imobilizado, que 
consiste na elaboração do planejamento dos investimentos 
em imobilizado, suas respectivas apropriações e baixas. 
(OLIVEIRA, PEREZ JÚNIOR, SILVA, 2014 p. 134)

O orçamento, que contém a mensuração econômica dos 
planos operacionais da empresa, sempre é necessário 
para o processo de planejamento, execução e controle. 
As frustrações que acontecem são frutos de planos 
orçamentários não desenvolvidos corretamente, desde 
a falta de objetivos claros, de uma clara definição de 
responsabilidade, da competência para obtenção 
dos dados, dos procedimentos de mensuração etc. 
(PADOVEZE, 2003, p. 191)

É sabido também, que nem sempre os orçamentos atendem às 
necessidades das empresas, e se por ventura isto vier a ocorrer, é 
porque houve falhas humanas nas suas execuções.

Espera-se também que, se uma empresa está iniciando agora 
a implantação de planos orçamentários, se depare com inúmeros 
problemas e diversas dificuldades tanto de ordem técnica quanto 
em relação às pessoas envolvidas nos processos.

Porém, cada indicador de irregularidade ou dificuldade deverá ser 
explorado com um alto grau de detalhamento para a identificação 
dos fatores e deficiências que deverão ser trabalhadas e corrigidas 
para não incorrerem nas mesmas falhas nos períodos seguintes.

Será possível, ainda, se depararem com outros tipos de situações 
que não haviam sido identificadas anteriormente, devendo proceder 
da mesma forma citada anteriormente.
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Com o passar do tempo, toda a equipe vai se amoldando e 
conhecendo todas as características e necessidades dos outros 
departamentos alinhando cada vez mais deforma satisfatória e 
atingindo os objeti vos gerais da organização em sua totalidade.

Links

Acesse o link a seguir e faça a leitura da dissertação sobre Orçamento 
empresarial um estudo exploratório: <http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/
dspace/bitstream/1884/14085/1/DIS%20OR%C3%87AMENTO%20
EMPRESARIAL%20RITA%20M%20LEITE.pdf>.

Para concluir o estudo da unidade

Resumo

Nesta unidade você estudou a importância de se fazer orçamentos 
dos mais variados possíveis, cujas projeções apresentam de forma 
bem aproximada qual será a situação da empresa no próximo 
período. Observe a importância dos envolvidos nos processos estarem 
elaborando com seriedade tais documentos.

Durante o desenvolvimento desta unidade buscou-se proporcionar 
uma discussão acerca de orçamento para deixar claro que esse é um 
meio de controle mais utilizado pelas entidades, que muitas vezes 
chega a ser confundido por algumas pessoas como controle. No 
entanto, foram apresentados os diversos conceitos a partir da opinião 
de autores que fundam entam essa questão.

Contudo, o processo de elaboração desses orçamentos é parte 
integral do processo de planejamento, que significa retomar a 
declaração dos planos. Os orçamentos representam planos, objetivos 
e programas da da empresa a partir de valores.

Assim, destacaram-se que os orçamentos podem ser considerados 
declarações de receitas e despesas planejadas por categori a e período 
de tempo.

Ficou claro que o planejamento é parte integral de qualquer 
orçamento, isto significa dizer que a preparação do mesmo é parte 
integral da função do planejamento e a administração do orçamento é 
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parte integral da função de controle.

Ressaltou-se que desde que o orçamento seja previamente 
planejado, as medidas de mensuração de despesas são realizadas 
periodicamente e ao mesmo tempo comparadas com os números do 
or çamento.

Portanto, durante a unidade você teve a possibilidade de conhecer 
os diversos planos orçamentários bem como seus objetivos e as 
conceituações devidas.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Descreva com suas palavras a partir da leitura da unidade a definição de 
orçamento e quais os principais objetivos de um plano orçamentário.

2. Com base nos estudos desta unidade, aponte os segmentos do plano 
orçamentário:

4. Caso uma empresa, tendo em vista um ambiente inflacionário no 
país, deseje fazer o plano orçamentário em moeda forte, isso tornará 
desnecessário a feitura do orçamento na moeda corrente do país? Justifique.

5. Analise o atual ambiente empresarial e elabore três cenários possíveis 
(otimista, moderado e pessimista). Faça suas ponderações sobre os dados e 
as variáveis consideradas.

3. Existem diversas discussões acerca da validade de se elaborar um plano 
orçamentário, principalmente em economia de inflação crônica. Apresente 
alguns argumentos contra e outros a favor de se fazer orçamento em 
ambiente inflacionário. Argumente sobre o assunto recorrendo à leitura da 
unidade se for preciso novamente para embasar a sua justificativa.





Unidade 4

Controladoria

Apresentar as teorias que fundamentam a Controladoria, 
discutir os principais conceitos que embasam a Controladoria, 
os seus principais objetivos e sua missão dentro do âmbito 
organizacional bem como destacar a função da figura do 
controller descrevendo as suas principais atividades.

Objetivos de aprendizagem

Nesta sessão serão apresentados os conceitos de Controladoria, controle 

e ainda reflexões sobre a controladoria enquanto ciência.

Na segunda seção se apresentam discussões acerca da Controladoria e 

sua missão, e ainda serão abordadas as funções da controladoria bem como 

a sua própria estrutura.

Seção 1 | Controladoria

Seção 2 | Controladoria e sua missão

Glaucius André França





Introdução à unidade
Nesta unidade você será levado a analisar os fundamentos teóricos 

que embasam a Controladoria, para em seguida conhecer a estrutu ra 
administrativa.

Para iniciar a discussão apresenta-se uma breve reflexão sobre os 
principais conceitos acerca da Controladoria, destacando a visão de 
vários autores.

Um dos propósitos das discussões é compreender a missão da 
Controladoria para definir o seu fio condutor que é a criação de valor 
através da otimização dos resultados no âmbito empresarial.

Dentro ainda desta unidade serão enumeradas as funções da 
Controladoria dentro da empresa. E ainda será enfatizada a figura do 
controller destacando o seu papel dentro da empresa. Tais discussões 
se fazem necessárias para o entendimento desta disciplina.

As reflexões que serão apresentadas têm a pretensão de fornecer 
subsídios para a compreensão da disciplina essencial na formação do 
contador e no desenvolvimento de suas atividades frente a um mer 
cado cada vez mais competitivo.
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Seção 1

Controladoria

Vamos estudar no presente livro a Controladoria. Mas afinal, o que 
é Controladoria?

Podemos caracterizá-la como uma ciência, ou seja, outra área do 
conhecimento? Antes de entrarmos neste mérito, vamos compreender 
um pouco sobre sua origem e seu surgimento.

Baseado em diversos autores os quais abordam a Controladoria, 
observa-se que seu surgimento originou-se das empresas americanas, 
que se estabeleceram em nosso país por meio da abertura de suas 
filiais, trazendo consigo seus departamentos para fins de controle de 
suas operações, se reportando à alta administração prestando-lhe 
assessoria.

Para conceituarmos controladoria, temos de levar em conta alguns 
aspectos, que segundo Mosimann, Alves e Fisch (2008, p. 85):

[...] a controladoria consiste em um corpo de doutrinas e 
conhecimentos relativos à gestão econômica. Pode ser 
visualizada sob dois enfoques:
a) como um órgão administrativo, com uma missão, função 
e princípios norteadores definidos no modelo de gestão e 
sistema empresa e,
b) como uma área do conhecimento humano com 
fundamentos, conceitos, princípios e métodos oriundos de 
outras ciências.

Sob esse enfoque, a Controladoria pode ser conceituada 
como o conjunto de princípios, procedimentos e métodos 
oriundos das ciências da Administração, Economia, 
Psicologia, Estatística e principalmente da Contabilidade, 
que se ocupa da gestão econômica das empresas, com 
o fim de orientá-las para a eficácia. (MOSIMANN; ALVES; 
FISCH, 2008, p. 96)

Diante desta perspectiva:
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Os autores em questão definem a Controladoria no caso da 
aliena “a”, como sendo apenas um departamento dentro da entidade, 
podendo ser observada em um organograma funcional.

Quanto à alínea “b”, remete a área do conhecimento humano 
não reconhecendo a sua autonomia, mesmo recorrendo à utilização 
e beneficiamento direto e utilização principalmente das ferramentas 
da contabilidade. Quando cita “fundamentos, conceitos, princípios 
e métodos oriundos de outras ciências”, e ainda complementando 
afirma a utilização de “métodos oriundos das ciências da Administração, 
Economia, Psicologia, Estatística e principalmente da Contabilidade” 
descaracteriza, a Controladoria como ciência, pois para que assim 
pudesse ser classificada, seria pré-requisito possuir um objeto e um 
objetivo próprio para estudo bem como métodos específicos.

Ao encontro com as afirmativas apresentadas anteriormente, 
ressalta-se o posicionamento de Padoveze (2003, p. 3):

Consideramos questionável este aspecto da definição. Em 
nossa opinião, a Controladoria pode ser entendida como 
a ciência contábil evoluída. Como em todas as ciências, 
há o alargamento do campo de atuação, esse alargamento 
do campo de abrangência da Contabilidade conduziu a 
que ela seja mais bem representada semanticamente pela 
denominação de Controladoria.
A Controladoria pode ser definida, então, como a unidade 
administrativa responsável pela utilização de todo o 
conjunto da Ciência Contábil dentro da empresa.

Segundo Figueiredo e Caggiano (1997), a respeito da discussão 
sobre a revisão da literatura quanto às práticas empresariais levando em 
consideração as responsabilidades e as atividades desenvolvidas pela 
Controladoria, incluem-se: o planejamento, o controle e a avaliação 
de desempenho.

Portanto, é importante além da preparação, também a interpretação 
das informações quanto aos impactos do desempenho na contabilidade 
geral e também nos custos.

Embora existam controvérsias acerca da Controladoria enquanto 
um novo conhecimento, Koliver (2005) em suas leituras afirma que a 
Controladoria está alicerçada sobre a Teoria da Contabilidade e não 
enquanto outra área do conhecimento e nem tampouco outra ciência 
a não ser a própria ciência contábil.
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Questão para reflexão

A partir da leitura da unidade até este momento, identifique argumentos 
para justificar que a Controladoria e Contabilidade são a mesma ciência 
e também apresente com suas palavras justificativas que afirmam ambas 
pertencerem a ciências distintas.

Links

Leia o livro de KOLIVER, Olivio. A contabilidade e a controladoria: tema 
atual e de alta relevância para a profissão contábil. Porto Alegre: CRCRS, 
2005, disponível em: <http://www.crcrs.org.br/arquivos/livros/livro_
controladoria.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2014.

Estudaremos de forma mais detalhada refletindo sobre a questão 
da definição da Contabilidade como ciência, recorrendo à Teoria 
da Contabilidade. Porém é importante destacar, que como a Escola 
de Pensamento Americana levava em consideração a Contabilidade 
como ferramenta administrativa e a parte prática quanto à utilização 
nas organizações, para esta a “Contabilidade é um processo de 
comunicação de informação econômica para propósitos de tomada de 
decisão tanto pela administração como por aqueles que necessitam fiar-
se nos relatórios externos” (HENDRIKSEN apud PADOVEZE, 2003, p. 4).

Por outro lado, tínhamos a Escola de Pensamento Contábil 
Italiana vinculada com a ciência que definia a Contabilidade como: “o 
processo de identificação, mensuração e comunicação de informação 
econômica para permitir formação de julgamentos e decisões pelos 
usuários da informação” (GLAUTIER; UNDERDOWN, 1977, p. 2). Ou 
ainda entende que a Contabilidade é:

Considerada em seu aspecto teórico, é a ciência que estuda 
e núncia as leis do controle econômico das empresas de 
todas as classes e deduz as normas oportunas a seguir para 
que esse controle seja verdadeiramente eficaz, persuasivo 
e completo. Considerada em sua manifestação prática, 
é a aplicação ordenada das ditas normas. (BESTA apud 
D’AMORE, CASTRO, 1967, p. 51)

Portanto, a partir dessas definições conceituais podemos 
verificar duas linhas conceituais distintas acerca do que consideram 



U4 - Controladoria 151

a Contabilidade: primeiramente, focaliza o conceito de controle 
econômico do patrimônio e de suas modificações enquanto que a 
outra entende-a como um processo de comunicação de informação 
econômica.

1.1 Controle/contabilidade

O conceito de controle está ligado diretamente à Escola do 
Pensamento Contábil Italiano enquanto que o de comunicação 
econômica está mais ligado à Escola Americana (PADOVEZE, 2003).

Segundo Catelli (1994), o objeto da Controladoria é: identificação, 
mensuração, comunicação e decisão dos eventos econômicos, 
portanto, trabalha diretamente com os recursos da empresa e responde 
pela sua efic ácia e o seu respectivo lucro.

No entendimento de Mosimann, Alves e Fisch (2008) a Controladoria 
trabalha a serviço da gestão econômica das empresas, no propósito de 
orientá-las para a eficácia. Enquanto que a visão de Catelli (1994) entende 
que a Controladoria busca a identificação, mensuração, comunicação e 
a decisão relativos aos fatos econômicos respondendo pelo lucro e pelos 
bons resultados da empresa e entendendo que a gestão econômica se faz 
essencialmente por meio da decisão sobre os acontecimentos econômicos.

Podemos compreender que na realidade Contabilidade e 
Controladoria têm o mesmo campo de atuação e estudam os mesmos 
fenômenos. Podemos confirmar isso por meio de colocações de 
outros autores sobre a ciência contábil dentre eles Viana (1996, p. 48) “o 
controle assume maior amplitude no que diz respeito à administração 
econômica, isto é, às ações que visam à obtenção, à transformação, 
à circulação e ao consumo de bens. Órgão que acompanha toda a ati 
vidade econômica [...]”.

Em uma dimensão mais abrangente, um dos teóricos acerca do 
assunto explica a Controladoria:

Fayol enquadrou a Contabilidade entre as seis operações 
administrativas fundamentais, emitindo a esse respeito os 
seguintes conceitos: É o órgão visual das empresas. Deve 
permitir que se saiba a todo instante onde estamos e para 
onde vamos. Deve fornecer sobre a situação econômica 
da empresa ensinamentos exatos, claros e precisos. Uma 
boa contabilidade, simples e clara, fornecendo uma ideia 
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exata das condições da empresa, é um poderoso meio de 
direção. (HERMANN JUNIOR, 1978, p. 31)

Segundo Padoveze (2003), as funções de controle econômico 
constituem, o objetivo principal da Contabilidade e subdividem-
se em antecedente, concomitante e subsequente. Apresenta-se a 
Escola Contábil Italiana por meio de Besta como um de seus maiores 
representantes, extremamente abrangente, positiva e de largo alcance 
da Contabilidade, antecipando o que passou a ser de nominado 
Controladoria.

1.1.1 Contabilidade/Controladoria

Para que de fato confirme a existência de uma ciência, faz-se 
necessário a existência de teorias para fundamentá-la. Dentre as 
diversas correntes teóricas existentes no que diz respeito à contabilidade 
destaca-se o pensamento de Glautier e Underdown (1977, p. 30) em que 
“identificam as raízes da teoria contábil como sendo a teoria da decisão, 
da mensuração e da informação”.

Quanto a isso é importante trabalhar com cada uma delas para a 
distinção e a compreensão das mesmas. Por isso, iniciamos com a 
teoria da decisão que busca explicar de que maneira as decisões de 
fato acontecem na prática. Sendo assim, para a tomada de decisões, 
seu interesse maior está voltado para a solução de problemas e, paralelo 
a isso, à manutenção do cunho citado anteriormente por meio de um 
modelo de decisão. Nesse sentido, a tomada de decisões racionais 
depende de informações ou dados.

Enquanto que a teoria da mensuração desenvolve a avaliação dos 
dados para solucionar problemas, a teoria da informação contribui para 
a organização alcançar seus objetivos através da eficiente utilização de 
seus outros recursos. E ainda tem-se a Teoria da Decisão que conforme 
Glautier e Underdown (1977), nas duas últimas décadas, ocorreram 
transformações na forma de pensar e agir, e também mudanças tecno-
científicas que contribuíram para o deslocamento do eixo de atenção da 
contabilidade da teoria do lucro par a o foco na teoria da decisão.

Contudo, falar em teoria da decisão é considerá-la como parcialmente 
descritiva, pois segundo Padoveze (2003, p. 5):
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[...] é um esforço para explicar como as decisões são 
atualmente tomadas, e também parcialmente normativas, 
quando ela é um esforço para ilustrar como as decisões 
deveriam ser tomadas, isto é, com o estabelecimento de 
padrões para as melhores ou ótimas decisões.

Sendo assim, a teoria da decisão deve se ocupar em solucionar 
problemas e consequentemente tomar decisões. Tudo isso engloba 
informações para previsões e uma metodologia científica para a 
construção dessas previsões.

Dessa maneira, ainda dentro da teoria da decisão identificamos os 
instrumentos desenvolvidos para o processo de tomada de decisão 
e também o desenvolvimento de modelos de decisão que atendam 
diversas necessidades gerenciais. Tais modelos contribuem para 
facilitar a aplicação do método científico para o estudo da tomada de 
decisão. Sendo os modelos de decisão dentro da teoria contábil atender 
especificamente às necessidades gerenciais num todo dentr o da 
empresa.

Portanto, existe a possibilidade da elaboração de modelos de 
decisão para tomada de decisões operacionais e ainda de cunho mais 
generalizado para decisões consideradas como algo estratégico.

No que concerne agora essa outra teoria conhecida como 
Teoria da Mensuração, define-se como instituem-se números a 
objetos ou fatos de acordo com regras demarcando a propriedade 
a ser mensurada, a escala a ser usada e as dimensões da unidade. 
Segundo Padoveze (2003), ainda propõe solucionar: Quais eventos 
ou objetos devem ser medidos bem como os padrões ou escalas 
devem ser usados e por último qual deve ser a dimensão da unidade 
de mensuração.

O caráter de decisões particulares implicará que objetos ou 
acontecimentos devem ser mensurados, independente do seu período, 
pois mensurações são importantes principalmente para controlar e avaliar 
os resultados das atividades de acordo com as metas estabelecidas, 
sendo seu padrão de mensuração a unidade monetária que deve ser 
sempre constante, mesmo sabendo que esta depende diretamente da 
estabilidade da economia.

Podemos dizer até que esse é um dos principais trunfos da Ciência 
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Contábil, pois, segundo Padoveze (2003), consegue traduzir todas as 
operações e a vida da empresa em um único padrão de mensuração. No 
entanto, existem alguns aspectos negativos como problemas relacionados 
à moral do indivíduo e especialização de mão de obra e outros.

Ainda temos a Teoria da Informação que tem o objetivo da 
informação para possibilitar que uma empresa alcance seus objetivos 
pelo uso eficiente de seus outros recursos.

Segundo Padoveze (2003), considerando a informação como 
recurso, ao falar em sua teoria refere-se especificamente aos seus 
problemas de seu uso eficiente. Sendo assim, este uso como um 
recurso é compreendido como o enfrentamento “entre os custos 
associados com a produção da informação contra os benefícios 
derivados de seu uso. Tais custos são aqueles envolvidos na coleta 
e processamento de dados e a distribuição da saída de informação” 
(PADOVEZE, 2003, p. 5).

Contudo, pode-se afirmar que o valor da informação consiste 
na sua própria utilização, ou seja, sendo compreensível para os 
indivíduos tomando decisões e ainda a sua grande relevância para 
o processo daquelas decisões. Por isso, podemos sintetizar que o 
valor da informação é baseado na redução da incerteza resultante 
dessa informação.

Portanto, conclui-se que a teoria da informação volta-se 
para os fatores da associação custo da produção da informação 
versus o provável benefício gerado pelo seu uso. Nesse sentido, o 
profissional dessa área deve não se preocupar com a minimizar do 
custo da informação e voltar seu olhar para o nível de produção de 
informação.

1.1.2 A Ciência Controladoria

Como já mencionamos anteriormente acerca das duas 
definições sobre o conceito de Contabilidade, agora buscamos 
definir a Controla doria especificamente.

Segundo Padoveze (2003, p. 6), a “Controladoria é ciência e, na 
realidade, é o atual estágio evolutivo da Ciência Contábil”.

O autor recorre a Glautier, para complementar o seu conceito e 
embasar suas ideias, pois este explica que a Contabilidade saiu, nas 
últimas duas ou três décadas, da:
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[...] teoria do lucro (mensuração, comunicação de 
informação) para a teoria da decisão (modelos de decisão 
e produtividade). Com isso, unindo esses conceitos, 
podemos entendê-la como ciência e como a forma de 
acontecer a verdadeira função contábil. (GLAUTIER apud 
PADOVEZE, 2003, p. 6)

[...] a Contabilidade (Controladoria) é uma ciência, visto 
apresentar as seguintes características:
— ter objeto de estudo próprio;
(os eventos econômicos e as mutações patrimoniais)
— utilizar-se de métodos racionais;
(identificação, mensuração, registro — partidas dobradas, 
comunicação)
— estabelecer relações entre os elementos patrimoni ais, 
válidas em todos os espaços e tempos;
— apresentar-se em constante evolução;
— ser o conhecimento contábil regido por leis, normas e 
princípios;
(teorias contábeis)
— seus conteúdos evidenciarem gener alidade; (os 
mesmos eventos econômicos reproduzidos nas mesmas 
condições provocam os mesmos efeitos)
— ter caráter preditivo.

Sendo assim, ao denominarmos ciência para a Contabilidade, 
explicitada a partir da ideia de Tesche et al. (1991) e ainda de outros teóricos 
acerca da questão podemos em paralelo a isso afirmar as seguintes frases 
que então embasadas no pensamento de Padoveze (2003, p. 6, grifos do 
autor) e que se faz relevante nesse momento:

Dentro da Ciência Contábil temos diversas ramificações possíveis da 
Contabilidade Financeira, sendo a mais evidenciada a Contabilidade de 
Custos e a Contabilidade Gerencial, esta última serve com um elo forte à 
Controladoria, que se baseia na relação da Escola de Pensamento Contábil 
Americana, a qual, por sua vez, reconhece a Contabilidade Gerencial 
como sendo a Co ntroladoria.

Para concluir as discussões apresentadas, podemos dizer a partir do 
entendimento e das palavras de Padoveze (2003, p. 6) que a “Controladoria 
seria a ciência Contábil dentro do enfoque controlístico da escola italiana. 
Pela escola americana, a Contabilidade gerencial é o que se denomina 
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contr oladoria”.

Para constatar e fundamentar esta questão, seguem as ideias de 
Padoveze (2010, p. 8-9) acerca do assunto:

Os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos introduziram 
o conceito de Contabilidade Financeira, ofuscando 
provisoriamente as reais funções da Contabilidade como 
sistema de informação para as empresas na administração 
econômica. Nota-se que os autores italianos não falam em 
princípios contábeis, mas em administração econômica 
da azienda. Assim, a escola americana, depois de sair da 
Contabilidade Gerencial, que era a vigorante até 1925, 
retomou o tema sob o nome de Contabilidade Gerencial, 
através da função de Controladoria.

Koliver (2005) explica que diversos autores realizaram pesquisas 
acerca da hipótese da Controladoria ser um campo de conhecimento 
autônomo, no entanto essa teoria cai por terra, todos os autores por ele 
investigados foram unânimes em destacar que “o sistema de informações 
das controladorias, como referente ao campo interno da entidade, [...] se 
identifica a Contabilidade Gerencial.” (KOLIVER, 2005, p. 21, grifo do autor)

Portanto, Padoveze (2003) explica que tais discussões são mais uma 
questão de semântica, pois não existe diferença entre Contabilidade e 
Contabilidade Gerencial, já que na sua essência a Contabilidade nada mais 
é do que o próprio gerenciamento e é também o Sistema de Informação. 
Depois, pode-se ressaltar que a denominação Contabilidade gerencial 
é para a disciplina especificamente que acaba apresentando todos os 
aspectos fundamentais da contabilidade propriamente dita inserida em 
um Sistema de Informação Contábil, “e seu fundamento como ação 
administrativa, que, funcionalmente, dentro da organização é exercida nas 
empresas no mais das vezes pelo nome de Controladoria (PADOVEZE, 
2010, p. 8-9) .

A controladoria é o ramo da ciência que cuida do patrimônio 
empresarial, por meio da identificação, mensuração, comunicação e 
decisão sobre os eventos econômicos e, portanto, é igual a Contabilidade. 
A controladoria é o exercício da função contábil em toda sua plenitude 
(PADOVEZE, 2005, p. 33).

É necessário refletir e analisar a Contabilidade Gerencial, mas 
para isso vamos primeiramente retomar o conceito de Contabilidade 
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para depois comentar sobre a sua ramificação que é a Contabilidade 
Gerencial.

Entrando no assunto sobre Contabilidade Financeira e a 
ramificação para a Contabilidade Gerencial, primeiramente teremos 
que nos perguntar: o que é contabilidade? Qual é seu objetivo?

Para isso, iremos fazer uma retomada dos conceitos que a 
maioria vocês já conhecem sobre Contabilidade para então abordar 
a especificidade da contabilidade financeira.

A contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio das 
entidades e o seu objetivo é o fornecimento de informações para 
seus usuários tomarem decisões, podem ser: usuários externos e 
usuários internos (IUDÍCIB US, MARION, FARIA, 2009).

Considerada uma ciência social aplicada, a qual se utiliza de 
métodos quantitativos que, através da do domínio das pessoas em 
seu processo as quais detêm de conhecimentos desta ciência, tais 
como: os princípios contábeis, normas de atuação e procedimentos, 
observação da legislação como um todo, entre outros, 
transferindo tais conhecimentos para a prática, para a execução, 
ou seja, motivando uma ação que modificando constantemente e 
diretamente o patr imônio das entidades.

A Contabilidade Financeira, também conhecida como geral 
ou fiscal, deve ser utilizada a todas as empresas em atendimento 
a legislação comercial, possuindo algumas características, além de 
atender os usuários internos pelo fato das demonstrações pertencem 
à própria empresa, logicamente, temos característica primordial de 
atendimento aos usuários externos como grande interessados em 
analisar e acompanhar essas demonstrações contábeis.

Exemplos de usuários externos os investidores que calcados 
nestas demonstrações, fazem suas análises comparativas tomando 
decisões quanto a investimentos, temos o governo como interessado 
em acompanhamento pela arrecadação de tributos, para fins de 
dados estatísticos, os bancos fazendo suas análises de capacidade 
de pagamento, endividamento, condições de garantias para fins de 
operações de fornecimento de fontes de recursos de terceiros para 
fins de capital de giro, os fornecedores de forma generalizada que 
analisam condições de pagamento, os quais também são fontes de 
recursos de curto pr azo, entre outros usu ários destas informações.
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Alguns dos relatórios utilizados pelos investidores analisarem 
e decidirem sobre investimentos, são os da Lei das Sociedades 
Anônimas, nº 6.404/76 a qual sofreu algumas alterações através 
da Lei das Sociedades por Ações nº 11.638/07, as Demonstrações 
Contábeis obrigatórias para as Sociedades Anônimas, tanto de capital 
aberto quanto fechado, ou as pessoas jurídicas enquadradas como 
de grande porte, calcadas em sua escrituração contábil, deverão 
publicar seus demonstrativos em jornais de grande circulação e 
também no Diário Oficial:

• Balanço Patrimonial — BP;

• Demonstração do Resultado do Exer cício — DRE;

• Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados — DLPA;

• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido — DMPL;

• Demonstração de Fluxo de Caixa — DFC;

• Demonstração de Valor Adicionaldo — DVA.

Quanto as Notas Explicativas, estas têm como função, vir a 
esclarecer ou a complementar as demonstrações financeiras quer 
seja quanto ao Balanço Patrimonial quer seja a Demonstração do 
Resultado do Exer cício.

Vale ressaltar que, para as Sociedades Anônimas, deve-se 
apresentar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
— DMPL, pois dentro desta, já estão indicadas as informações 
da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados — DLPA, 
agregando ainda mais informações. Veja, segundo Iudícibus, Marion 
e Faria (2009, p. 55):

A CVM determina que todas as sociedades anônimas de 
capital aberto apresentem a Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido em substituição à Demonstração 
de Lucros ou Prejuízos acumulados. Para os demais tipos 
societários é optativa a elaboração de uma ou de outr a.

Quanto a Demonstração de Fluxo de Caixa — DFC, estão 
desobrigadas de sua elaboração e consequentemente sua 
publicação, as Companhias Fechadas cujo Patrimônio Líquido seja 
inferior a dois milhões de re ais.
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Questão para reflexão

Após a leitura das discussões apresentadas até agora, argumente com 
suas palavras os pontos principais que diferenciam a Contabilidade 
Financeira e a Contabilidade Gerencial.

Para saber mais

Para saber mais

Historicamente, antes da Revolução Industrial ocorrida no século 
XVIII, o mundo viveu a chamada Era Mercantilista, cujas empresas 
eram especificamente comerciais, por tanto, exercia-se apenas 
a Contabilidade Financeira ou Geral, sendo mais fácil obter o 
conhecimento e a verificação do valor de compra dos bens existentes, 
sendo necessária apenas a consulta aos documentos de sua aquisição.

De acordo com a Lei 11.638/07, em seu art. 3º: Aplicam-se às 
sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de 
sociedades por ações, as disposições da Lei 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras 
e a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na 
Comissão de Valores Mobiliários.

Para as empresas denominadas como Sociedade por Quotas de 
Responsabilidade Limitada, deverão também atender as exigências 
legais quanto a Lei nº 6.404/76 e a Lei nº 11.638/07 na feitura de 
suas demonstrações, com base na sua escrituração contábil para 
atender as exigências do fisco, ou seja, a Legislação do Imposto de 
Renda, não sendo obrigatória a sua publicação em jornais de grande 
circulação e nem no Diário Oficial. As Demonstrações Financeiras a 
serem elaboradas são:

• Balanço Patrimonial — BP;

• Demonstração do Resultado do Exer cício — DRE;

• Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados — DLPA.

• Dando prosseguimento ao nosso estudo, trataremos agora 
da Contabilidade Gerencial, sendo esta, uma r amificação da 
Contabilidade Financeira.

Existem diversas teorias a respeito de seu surgimento, alguns 
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autores e estudiosos defendem que ela surgiu na Europa no século 
XX, após a Segunda Guerra Mundial por meio da reconstrução 
de diversas cidades destruídas pela guerra, outros defendem seu 
surgimento nos Estados Unidos no século XIX sob influência da 
Revolução Industrial, e por fim, outros dizem que foi no século XIII 
por meio da análise de desempenho das atividades agrícolas da 
época.

Independentemente do período histórico de seu surgimento é 
incontestável a sua função de: planejamento, controle e geração 
de informações para fins de tomada de decisão, auxiliando os 
administradores, gerentes e gestores.

Podemos caracterizar a Contabilidade Gerencial segundo 
Iudícibus (1987, p. 15):

A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, 
superficialmente, como um enfoque especial conferido a 
várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos 
e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade 
de custos, análise financeira e de balanços etc., colocados 
numa perspectiva diferente, num grau de detalhe mais 
analítico ou numa forma de apresentação e classificação 
diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes das 
entidades em seu processo decisório.

Sendo assim, a Contabilidade Gerencial é um conjunto de 
técnicas e procedimentos e apresenta seus dados de forma analítica 
permitindo o auxílio dos gerentes e administradores em suas 
tomadas de decisões.

Preocupa-se com a informação útil necessárias em seu processo 
de identificar, medir, acumular, analisar, preparar, interpretar e relatar 
as informações para seus gestores. Não está obrigada a seguir os 
Princípios Contábeis geralmente aceitos nem as imposições fiscais, 
diferenciando-a da Contabili dade Financeira.

Para saber mais

Você sabia que a informação tem um papel primordial na tomada de 
decisão? E ainda tem a sua base para o resultado direto de suas ações? 
Dentre elas, existem as informações operacionais e gerenciais. A primeira 
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é gerada pelas operações na empresa e adquirida por componentes de 
controle interno. São informações geradas na emissão de notas fiscais 
de saída de produtos Enquanto que as informações gerenciais são 
utilizadas especialmente para a tomada de decisão.

Então, a Contabilidade Gerencial está focada no: planejamento, 
controle e na geração de informações para a tomada de decisões. 
Portanto, para manter o foco, todos os envolvidos no processo 
deverão estar voltados para os objetivos da empresa, onde deverão 
trabalhar em equipe sabendo que todas as informações obtidas são 
importantes para o processo e para a empresa e, ainda, se ajudar 
mutuamente principalmente nos momentos de dificuldades e fr 
aquezas.

Segue abaixo, um quadro comparativo entre as principais 
diferenças entre a Contabilidade Financeira e a Contabilidade 
Gerencial.

Fonte: adaptado de Padoveze (2003, p. 4).

Quadro 4.1 | Diferenças entre Contabilidade Financeira e Gerencial

FOCO FINANCEIRA GERENCIAL

Usuários dos relatórios Externos e internos. Internos.

Imposições externas
Princípios Contábeis e 
governo.

Sem restrições e enfatizando
custo/benefício.

Objetivo dos relatórios
Facilitar a análise financeira
para as necessidades dos
usuários externos.

Objetivo especial de facilitar 
o planejamento, controle,
avaliação de desempenho e
tomada de decisão 
internamente.

Informações fornecidas Dados passados/históricos. Projeções futuras.

Forma dos Relatórios
BP, DRE, DLPA, DMPL, DFC,
DVA e Notas Explicativas.

Orçamentos, contabilidade 
por responsabilidade, 
relatórios de desempenho, 
relatórios de custo, relatórios 
especiais não rotineiros
para facilitar a tomada de 
decisão.

Frequência dos Relatórios
Anual, trimestral e
ocasionalmente mensal.

Quando necessário pela
administração.

Questão para reflexão

Em sua opinião, o arcabouço da Contabilidade financeira é suficiente 
para o processo de gestão empresarial? Por quê? Quais seriam os seus 
pontos fortes e fracos?
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Para saber mais

Acesse o endereço eletrônico a seguir: <http://www.intercostos.org/
documentos/4-IUDICIBUS.pdf>.

Faça a leitura do artigo do Sérgio Iudícibus: A gestão estratégica de 
custos e a sua interface com a contabilidade gerencial e a teoria da 
contabilidade: uma análise sucinta.

Portanto, a Contabilidade nasceu para o auxílio à gestão 
empresarial em todos os seus segmentos, sendo essa a sua 
verdadeira missão. Na esteira do pensamento de Padoveze (2005, 
p. 28) “classificar a Contabilidade financeira dos princípios contábeis 
geralmente aceitos como uma ciência diferente de uma suposta 
contabilidade Gerencial é desconhecer os fundamentos da ciência 
e das teorias contábeis”.
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Seção 2

Controladoria e sua missão

A Controladoria é uma unidade administrativa baseada na Ciência 
Contábil e nas Finanças e possui a incumbência de coordenar a gestão 
econômica do complexo empresarial, sendo assim, deve-se esforçar 
para garantir o cumprimento da missão bem como a continuidade 
organizacional.

A missão da controladoria consiste em assegurar a eficácia da 
empresa por meio da otimização de seus resultados. Dessa forma, 
a missão da Controladoria é otimizar os resultados econômicos da 
empresa, para garantir sua continuidade, por meio da integração dos 
esforços das diversas áreas.

De acordo com Mosimann, Alves e Fisch (2008, p. 90), a 
contabilidade tem como objetivo a gestão econômica, em que se 
baseia em todo conjunto de medidas, decisões e ações baseadas em 
resultados desejados a partir de “conceitos econômicos”.

Definida por Figueiredo e Caggiano (2006, p. 26) “a missão da 
Controladoria é zelar pela continuidade da empresa, assegurando 
a otimização do resultado global”. Nas palavras de Catelli (2001, p. 
346), sua missão consiste em assegurar “a otimização do resultado 
econômico da organização”.

Buscando complementar tais conceitos na esteira do pensamento 
de Padoveze (2005, p. 39) “a Controladoria tem uma missão e 
atribuições específicas que implicam um comportamento proativo 
e profundamente responsável e influenciador no desempenho do 
negócio”.

A partir dos conceitos apresentados, pode-se entender que a área 
de Controladoria age com eficiência na empresa, tendo como missão 
a geração de informações seguras para as tomadas de decisões dos 
gestores no âmbito organizacional.

Vale ressaltar que a missão da unidade administrativa Controladoria, 
não é modificada em sua essência, mas deve ser adaptada à cultura e a 
própria missão da organização na qual está constituída.
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Sendo o profissional denominado de controller, recrutado em 
uma destas duas áreas, devido ao conhecimento de toda estrutura 
organizacional que permite visualizar todas as possíveis dificuldades 
existentes possibilitando as devidas soluções, buscando sempre estar 
à frente dos possíveis problemas auxiliando as respectivas áreas que 
possam ser afetadas, devendo ser claro e objetivo em suas instruções 
e relatório e por último, é de suma importância o conhecimento sobre 
a base dos princípios e procedimentos contábeis.

O controller auxilia diretamente a alta administração e contribui nas 
execuções de planejamento e controle, sendo por sua vez o gestor do 
sistema de informação efetuado pela narração baseadas nas análises 
dos dados transformados em informações para a tomada de decisão.

Segundo Atkinson et al. (2000), controller é a figura de um 
executivo sênior de finanças e contabilidade que organiza e realiza as 
interpretações das informações financeiras para os administradores, 
investidores e credores.

Atualmente espera-se do profissional que desenvolve as 
atividades de controller, seja dinâmico, prático e versátil, devido à 
necessidade de uma descentralização das decisões exclusivamente 
dos executivos da empresa distribuindo essas responsabilidade 
também para os gestores da empresa.

O profissional da controladoria além de um profissional com 
qualidades para execução dos trabalhos tem que ter o perfil para 
orientação, auxílio e direcionamento sobre os mais variados aspectos 
para fins de auxiliar a empresa não só como um colaborador, mas 
tornando um consultor empresarial, um especialista, passando 
a ser um “fornecedor de informações” confiáveis e precisas para 
direcionar o caminho o qual a empresa tem que seguir .

Como afirma Crepaldi (2004), as funções do controller 
são: contabilidade geral; custos; fiscal; controle patrimonial; 
planejamento; finanças; auditoria interna e outros;

A função denominada para o profissional é Controller e 
normalmente estão localizados com o staff, servindo como 
apoio participando diretamente das funções de planejamento e 
contribuindo de forma direta quanto à elaboração de todas as peças 
orçamentárias operacionais da empresa.

Observe a figura que representa a hier arquização:
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Fonte: Padoveze (2005, p. 36).

Figura 4.1 | Hierarquização

Analisando minuciosamente a Figura 4.1 pode-se compreender 
que o Controller deve responder ao diretor ou vice-presidente 
administrativo e financeiro. Se tem suas funções diferenciadas do 
responsável pela aplicação e captação de recursos, que denomina 
de tesoureiro que desenvolve uma atividade de linha e operacional, 
cuja função é o “suprimento de recursos para as demais atividades 
desenvolvidas internamente na companhia, função essa que deve ser 
avaliada igualmente às demais pela Controladoria.” (PADOVEZE, 2005, 
p. 36)

No que diz respeito a Controladoria ser um órgão de staff deve-se 
ao fato de que as empresas estão ressaltando a relevância de “equipes 
para alcançar seus objetivos. Essas equipes podem incluir tanto 
administração de staff como de linha, resultando que as tradicionais 
distinções entre staff e linha são menos claras do que foram décadas 
atrás.” (PADOVEZE, 2005, p. 36)

Contudo, pode-se afirmar a partir da ideia do autor mencionado 
que a Controladoria tem uma missão específica, é um órgão de linha, 
embora nas suas funções em relação às outras atividades internas da 
companhia, suas características serem voltadas mais intensamente a 
um órgão de apoio.

Para compreender melhor essas discussões apresentamos outra 
figura que vem a representar a Controladoria na organização, a sua 
missão, bem como as relações que constroem com as diferentes áreas 
dentro do ambiente empresarial e para isso novamente buscamos essa 
demonstração na visão de Padoveze (2005, p. 36).

Vários autores se posicionam em relação a Controladoria como um 
órgão de staff na estrutura, uma vez que a empresa é departamentalizada 
e possui para cada área um responsável na qualidade de gerente ou de 
gestor, aos quais são atribuídas as responsabilidades e incumbidos de 
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Atualmente espera-se do profissional que desenvolve as atividades de controller, 
seja dinâmico, prático e versátil, devido à necessidade de uma descentralização das 
decisões exclusivamente dos executivos da empresa distribuindo essas responsabili-
dade também para os gestores da empresa. 

O profissional da controladoria além de um profissional com qualidades para 
execução dos trabalhos tem que ter o perfil para orientação, auxílio e direcionamento 
sobre os mais variados aspectos para fins de auxiliar a empresa não só como um 
colaborador, mas tornando um consultor empresarial, um especialista, passando a 
ser um “fornecedor de informações” confiáveis e precisas para direcionar o caminho 
o qual a empresa tem que seguir. 

 Como afirma Crepaldi (2004), as funções do controller são: contabilidade geral; 
custos; fiscal; controle patrimonial; planejamento; finanças; auditoria interna e outros;

A função denominada para o profissional é Controller e normalmente estão loca-
lizados com o staff, servindo como apoio participando diretamente das funções de 
planejamento e contribuindo de forma direta quanto à elaboração de todas as peças 
orçamentárias operacionais da empresa.

Observe a figura que representa a hierarquização:

Figura 4.1 Hierarquização
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Fonte: Padoveze (2005, p. 36).

Analisando minuciosamente a Figura 4.1 pode-se compreender que o Controller 

deve responder ao diretor ou vice-presidente administrativo e financeiro. Se tem 
suas funções diferenciadas do responsável pela aplicação e captação de recursos, 
que denomina de tesoureiro que desenvolve uma atividade de linha e operacional, 
cuja função é o “suprimento de recursos para as demais atividades desenvolvidas 
internamente na companhia, função essa que deve ser avaliada igualmente às demais 
pela Controladoria” (PADOVEZE, 2005, p. 36).

No que diz respeito a Controladoria ser um órgão de staff deve-se ao fato de que 
as empresas estão ressaltando a relevância de “equipes para alcançar seus objetivos. 
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apresentarem cada qual seus resultados para empresa.

Com o surgimento da Controladoria a contabilidade deixa de ser 
apenas uma ferramenta com obrigações específicas de atendimento 
somente ao fisco ou aos usuários diversos outros tipos de informação 
sobre o desempenho diante do mercado, promovendo cada vez mais 
a competitividade, produtividade e seus respectivos resultados.

Vem a Controladoria a ser um conglomerado de diversas funções 
com diversas finalidades, dentre as quais destacamos funções de 
controlar, auxiliar, informar, opinar e influenciar quando solicitado nas 
ações administr ativas.

Mesmo a Controladoria trabalhando juntamente com a 
Contabilidade, ela vai além das rotinas diárias da contabilidade e 
trabalha de uma forma mais generalizada e de grandeza incontestável, 
pois abarca diversos tipos de controle, trabalha com os mais variados 
e sortidos tipos de informação gerencial, focando sempre os objetivos 
da empresa como um todo interesse na maximização de lucros para 
garantir por sua vez a continuidade empresarial.

Alguns princípios direcionam a carreira de um controller, 
Figueiredo e Caggiano (1997, p. 29) afirmam que “[...] iniciativa, visão 
econômica, comunicação racional, síntese, visão voltada para o futuro, 
oportunidade, persistência, cooperação, imparcialidade, persuasão, 
consciência de suas próprias lim itações”.

Fonte: Padoveze (2005, p. 36).

Figura 4.2 | Controladoria
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Essas equipes podem incluir tanto administração de staff como de linha, resultando 
que as tradicionais distinções entre staff e linha são menos claras do que foram dé-
cadas atrás” (PADOVEZE, 2005, p. 36).

Contudo, pode-se afirmar a partir da ideia do autor mencionado que a Contro-
ladoria tem uma missão específica, é um órgão de linha, embora nas suas funções 
em relação às outras atividades internas da companhia, suas características serem 
voltadas mais intensamente a um órgão de apoio. 

Para compreender melhor essas discussões apresentamos outra figura que vem 
a representar a Controladoria na organização, a sua missão, bem como as relações 
que constroem com as diferentes áreas dentro do ambiente empresarial e para isso 
novamente buscamos essa demonstração na visão de Padoveze (2005, p. 36).

Vários autores se posicionam em relação a Controladoria como um órgão de 
staff na estrutura, uma vez que a empresa é departamentalizada e possui para cada 
área um responsável na qualidade de gerente ou de gestor, aos quais são atribuídas 
as responsabilidades e incumbidos de apresentarem cada qual seus resultados para 
empresa. 

Figura 4.2 Controladoria

CONTROLADORIA

Fonte: Padoveze (2005, p. 36).

Com o surgimento da Controladoria a contabilidade deixa de ser apenas uma fer-
ramenta com obrigações específicas de atendimento somente ao fisco ou aos usuários 
externos da informação contábil, indo muito além deste campo, passando a prestar 
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Então, na qualidade de apoio, a Controladoria seria apenas um 
apoio prestando consultoria e assessorando a alta administração nos 
resultados apresentados.

Para outros autores, dentre eles Catelli (2001), mesmo havendo a 
prestação de consultoria e assessoramento pelo controller, deveria ser 
na estrutura um cargo de linha uma vez que, porque toma determinadas 
decisões e deveria ser considerado no mesmo nível hierárquico aos 
demais gerentes ou gestores juntamente com a diretoria e a alta 
administração.

Diante disto, a definição de empresa, segundo Lauzel (1967, p. 29), 
é:

Empresa é um agrupamento humano hierarquizado que 
põe em ação meios intelectuais, físicos e financeiros, 
para extrair, transformar, transportar e distribuir riquezas 
ou produzir serviços, conforme objetivos definidos por 
uma direção, individual ou de colegiado, fazendo intervir 
em diversos graus, motivação de benefício e de utilidade 
social.

As organizações como um todo, durante a execução de suas 
atividades econômicas, dependem também da utilização de recursos 
econômicos que segundo Mosimann, Alves e Fisch (2008, p. 17), são 
constituídos de:

• Recursos financeiros;

• Recursos humanos;

• Recursos de materiais;

• Recursos transformados; e

• Recursos naturais;

• Recursos tecnológicos.

Assim, ainda segundo Mosimann, Alves e Fisch (2008, p. 17) 
sendo estes “recursos econômicos, porque seu valor é validado pelo 
mercado em função de sua escassez, numa determinada data. Assim, 
seu valor econômico tende a flutuar à medida que os recursos são 
mais ou menos escassos” e ainda por estarem vinculados as atividades 
da empresa, que diante de suas movimentações através de seus fatos 
contábeis, afetam e modificam sua estrutur a patrimonial.
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Tudo isso está vinculado à operação da empresa e a sua atividade, 
as quais oferecem ao mercado: seus produtos quando a atividade for 
industrial, suas mercadorias quanto a atividade for comercial, ou por 
fim, seus serviços se a atividade econômica for de uma prestadora de 
serviços.

Uma vez definida que a empresa é um sistema aberto, assim 
defendido, muito bem explicado e justificado por diversos autores, é 
considerada como uma sociedade complexa, conforme o autor supr 
acitado.

O conceito de sociedade complexa pode ser entendido pela 
interligação de uma sociedade com uma rede de outras sociedades, de 
forma direta ou indireta, de sorte que cada componente da sociedade 
se relacione pelo menos com alguns outros, de modo mais ou menos 
estável, dentro de determinado período de tempo (MOSIMANN, ALVES, 
FISCH, 2008, p. 18).

Confirma-se esta condição de a empresa ser um sistema aberto, 
devido à coordenação e interação existente entre diversos outros 
órgãos que também exercem atividades similares em um processo de 
sinergia mútua, mantendo diretamente e entre si, relações com o meio 
externo.

Essa relação ocorre por meio de articulações com seus clientes os 
quais trazem recursos monetários para a empresa, por meio de seus 
fornecedores, considerados estes como fontes de recursos, financiando 
a empresa, temos ainda as entidades financeiras representadas pelos 
bancos como parceiras que muitas vezes financiam capital de giro ou 
também bens como ati vos fixos.

O governo possui grande interesse na arrecadação e utiliza os 
dados para fins estatísticos, a sociedade também como um todo se 
interessa através de benefícios gerados pela empresa quanto aos 
aspectos sociais. Os concorrentes, e por fim, seus sócios e acionistas, 
os quais estão diretamente interessados pela lucratividade empresarial 
a qual irá remunerar seu capital investido.

Toda esta dinâmica da empresa como sistema aberto ocorre por 
meio dos denominados inputs fornecidos pelo ambiente externo, 
contexto o qual a empresa está inserida, de forma muitas vezes bruta, 
os quais são trabalhados e amoldados possibilitando os conhecidos 
outputs.

Tanto inputs quanto outputs são muito bem explicitados por 
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Mosmann, Alves e Fisch (1993, p. 19) conforme segue:

Toda empresa possui uma razão pela sua existência e conhece 
quais são seus objetivos, quer sejam com seus sócios quer seja com a 
sociedade. E para que o sucesso empresarial venha a existir, todos os 
subsistemas empresariais ou departamentos ou setores têm que ter 
conhecimento de sua missão, convergindo todos por sua vez, para o 
atendimento comum dos objetivos da entidade, conforme definição:

Os sistemas abertos absorvem “inputs”, os quais são 
introduzidos no sistema, e, após transformados, 
traduzem-se por “outputs”. Esses “inputs”, para a empresa, 
são os recursos econômicos [...] cujo processamento 
resulta em bens e serviços para atenderem ao mercado. 
Assim, a empresa é transformadora de “inputs” obtidos do 
seu ambiente externo, em “outputs” que são colocados, 
também, no seu ambiente externo, ou seja, no mercado, 
para consumo ou novas transformações, porém sempre 
atendendo as necessidades. Entre os “inputs” e “outputs” 
há agregação de valor, devendo o valor dos “outputs” ser 
superior ao valor dos “inputs”, para que a empresa possa 
dessa forma garantir a sua continuidade. Por continuidade 
entende-se a capacidade que a empresa tem de repor no 
tempo, os seus recursos consumidos.

A missão se constitui na verdadeira razão de uma 
existência, e, no caso da empresa, consiste na linha de 
atividades que ela pretende seguir. A missão estabelece 
os limites de atuação da empresa e o campo dentro do 
qual ela pretende crescer e competir, para satisfazer uma 
necessidade. (MOSIMANN, ALVES, FISCH, 2008, p. 19)

2.1 Funções da controladoria

As principais funções da Controladoria compreendem: Segundo 
Financial Executive Institute transcrita por Heckert e Wilson (1963 apud 
OLIVEIRA, PEREZ JÚNIOR, SILVA, 2008).

• Estabelecer, coordenar e manter o plano integrado para o controle 
das operações;

• Medir a performance entre os planos operacionais aprovados 
e os padrões, reportar e interpretar os resultados das operações dos 
diversos níveis gerenciais;
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• Medir e reportar a eficiência dos objetivos do negócio e a 
efetividade das políticas, estrutura organizacional e procedimentos 
para atingir esses objetivos;

• Prover proteção para os ativos da empresa. Isso inclui adequados 
controles internos e cobertura de seguros;

• Analisar a eficiência dos sistemas oper acionais;

• Sugerir melhorias para a redução de custos;

• Verificar sistematicamente o cumprimento dos planos e objetivos 
traçados pela organização;

• Analisar as causas de desvios e sugerir correção desses planos ou 
dos instrumentos e sistemas de controle;

• Analisar a adequação na utilização dos recursos materiais e 
humanos da organização;

• Revisar e analisar os objetivos e métodos de todas as áreas da 
organização, sem exceção.

Então, cabe à Controladoria, proporcionar os indicadores 
necessários que venham a possibilitar o conhecimento de onde 
nos encontramos neste momento e indicar precisamente aonde 
deveremos chegar.

Fica estabelecido como sendo funções da Controladoria, segundo 
Heckert e Wilson (1963):

a) Função de planejamento: implantação e a manutenção de um 
plano operacional ligado por meios gerenciais autorizados, que pode 
ser de curto ou de longo prazo, ao encontro dos propósitos, sendo 
testado e revisado, e envolvendo um sistema e os procedimentos 
requisitados;

b) Função de controle: desenvolvimento, o teste e a revisão por 
meio de mecanismos adequados dos padrões exigidos contra os quais 
deve-se mensurar o desempenho real, e a assistência à administração 
no incentivo à conformidade dos resultados reais com os padrões;

c) Função de relatar: a preparação, análise e interpretação dos 
fatos financeiros e números para o uso da administração envolve 
avaliação dos dados através da relação aos objetivos e métodos da 
área e da empresa como um todo, e influências externas; e ainda a 
organização e demonstração de relatórios a terceiros como órgãos 
governamentais, acionistas, credores, clientes, o público em geral, 
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conforme suas exigências;

d) Função contábil: instituição e a manutenção das operações 
da contabilidade geral e da contabilidade de custos da fábrica, da 
divisão e da empresa como um todo, juntamente com os sistemas e 
métodos referentes ao projeto, instalação e custódia de todos os livros 
contábeis, os registros e formas requeridos para registrar objetivamente 
as transações financeiras e adequá-las aos princípios contábeis, com o 
respectivo controle interno e;

e) Outras funções: associadas aquelas de responsabilidade 
primária, incluindo a supervisão e a operação de tais áreas 
como: impostos, envolvendo desde questões locais, estaduais 
até federais; relação com o fisco e auditoria independente; 
seguros; desenvolvimento e manutenção de instruções padrão, 
procedimentos e sistemas; programas de manutenção de registros; 
análises erelações com o mercado financeiro; coordenação dos 
sistemas e instrumentos de registro dos escritórios da empresa num 
todo.

Portanto, ao realizar uma análise mais detalhada das funções da 
área de Controladoria, pode-se identificar que estas não sofreram 
mudanças muito significativas no ao longo do tempo e ainda são 
semelhantes na maior parte dos casos.

2.1.1 Estrutura da controladoria

Fonte: Padoveze (2003, p. 37).

Figura 4.3 | Controladoria e sua estrutura

Analisando a estrutura da controladoria, conforme a figura 
apresentada pode considerar que esta é responsável pelo sistema 
de informação contábil gerencial da empresa bem como deve atuar 
fortemente em todas as etapas do processo de gestão da empresa.
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desempenho real, e a assistência à administração no incentivo à conformidade 
dos resultados reais com os padrões;

c) Função de relatar: a preparação, análise e interpretação dos fatos financeiros 
e números para o uso da administração envolve avaliação dos dados através 
da relação aos objetivos e métodos da área e da empresa como um todo, e 
influências externas; e ainda a organização e demonstração de relatórios a 
terceiros como órgãos governamentais, acionistas, credores, clientes, o público 
em geral, conforme suas exigências;

d) Função contábil: instituição e a manutenção das operações da contabilidade 
geral e da contabilidade de custos da fábrica, da divisão e da empresa como 
um todo, juntamente com os sistemas e métodos referentes ao projeto, ins-
talação e custódia de todos os livros contábeis, os registros e formas reque-
ridos para registrar objetivamente as transações financeiras e adequá-las aos 
princípios contábeis, com o respectivo controle interno e;

e) Outras funções: associadas aquelas de responsabilidade primária, incluindo 
a supervisão e a operação de tais áreas como: impostos, envolvendo desde 
questões locais, estaduais até federais; relação com o fisco e auditoria in-
dependente; seguros; desenvolvimento e manutenção de instruções padrão, 
procedimentos e sistemas; programas de manutenção de registros; análises e 
relações com o mercado financeiro; coordenação dos sistemas e instrumentos 
de registro dos escritórios da empresa num todo.

Portanto, ao realizar uma análise mais detalhada das funções da área de Contro-
ladoria, pode-se identificar que estas não sofreram mudanças muito significativas no 
ao longo do tempo e ainda são semelhantes na maior parte dos casos. 

2.1.1 Estrutura da controladoria

Figura 4.3 Controladoria e sua estrutura

Fonte: Padoveze (2003, p. 37).
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Vale ressaltar que a controladoria não pode perder as suas funções 
de execução das tarefas regulamentares.

Por último, é importante lembrar que a administração do sistema 
de informação gerencial deve ter o monitoramento permanente do 
controller, para alcançar a integração.

Segundo Padoveze (2003), a Controladoria essencialmente é 
responsável pelo Sistema de Informação Contábil Gerencial da 
entidade, cuja atribuição é assegurar o resultado para as empresas.

Então, a Controladoria terá de desempenhar um grandioso trabalho 
em todos os processos da gestão da empresa, pois se desta forma 
não o fizer, deixará de atender satisfatoriamente com suas funções de 
controle e repasse na correção do planejamento.

Jamais poderá a Controladoria negar a execução de cumprir 
com suas funções de execução das mais variadas tarefas. Sendo 
assim, muito mais do que a execução de suas atividades e atribuições 
gerenciais, deve também incorporar funções regulatórias e assim as 
observar, pois, que, muitas vezes, estão diretamente relacionadas com 
aspectos contábeis e societários e com a Legisl ação Fiscal.

Além do mais, na sua estruturação deverá estar atrelada aos 
Sistemas de Informações necessários à gestão, podendo ser a 
Controladoria estruturada de acordo com Padoveze (2003) em duas 
gr andes áreas, como seguem:

• A área contábil e fiscal: responde diretamente pelas informações 
societárias, fiscais e funções de guarda de ati vos;

• A área de planejamento e controle: trata de questões orçamentárias, 
projeções e simulações, custos, e a contabilidade por respons abilidade.

É fundamental que a Controladoria se responsabilize pelos 
acompanhamentos do negócio. Ela é responsável, ainda, pelos 
dados estatísticos para análise de mercado, análise ambiental, análise 
conjuntural e projeção de cenários, elaboração e acompanhamento 
de projetos, análise de in vestimentos, entre outros.

Portanto, utiliza-se pesadamente dos sistemas de informações de 
apoio às operações que possibilitam ao controller, efetiva participação 
no processo de Planejamento Estratégico.
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Fique ligado

Faça a leitura do fragmento da dissertação Um estudo sobre o 
perfil da controladoria nas 100 maiores empresas no estado de Santa 
Catarina (MACHADO, 2008, p.28-40).

2. Referencial teórico

Este capítulo aborda a controladoria em seus aspectos conceituais, 
bem como as suas funções básicas e as características pessoais e 
profissionais do controller.

2.1 Controladoria

A Controladoria pode ser considerada tanto uma denominação 
atribuída a um determinado departamento, dentro de uma empresa, 
como pode ser uma área do conhecimento que se utiliza de outras 
ciências. Este dualismo coexiste e não se excluem. Para tanto, 
subdivide-se a fundamentação da Controladoria em três tópicos, 
conforme apresentado no Quadro 4.3 .

Fonte: elaborada pelo autor.

Quadro 4.3 | Tópicos de fundamentação da Controladoria

Tópicos Abordagem

2.1.1 A Controladoria como ramo do
conhecimento

Qual o seu objetivo?
Quais as ciências que a Controladoria utiliza
para a realização de suas atribuições?

2.1.2 Controladoria como unidade
organizacional

Qual a missão?
Quais os objetivos da Controladoria?

2.1.3 Organização da Controladoria

Quais as possíveis formações hierárquicas da
Controladoria?
Como está enquadrada a Controladoria no
sistema empresarial?
Quais os organogramas da Controladoria?
Qual o posicionamento da Controladoria na
empresa?
Qual o nível de autoridade (linha ou staff)

Por serem complementares aos tópicos, também estão 
fundamentadas as funções, as atividades e o profissional da 
controladoria, o controller, a partir do tópico 2.2.
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2.1.1 Controladoria como ramo do conhecimento

De acordo com Minayo et al. (1994, p. 910), “do ponto de vista 
antropológico, podemos dizer que sempre existiu preocupação do 
“homo sapiens” com conhecimento da realidade. [...] A ciência é apenas 
uma forma de expressão desta busca, não exclusiva, não conclusiva, 
não definitiva”. Ferreira (1986, p. 404) comenta que:

Unindo a visão de Minayo et al. (1994) e Ferreira (1986), é valido 
considerar a ciência como sendo a preocupação no conhecimento 
da realidade, na busca em formar um conjunto organizado de 
conhecimentos relativos a um determinado objeto, apesar desta 
busca não ser exclusiva, nem conclusiva e nem definitiva. Porém, cabe 
ressaltar o comentário de M inayo et al. (1994, p. 10):

Ciência [Do lat. scientia.] Conhecimento. Saber que se 
adquire pela leitura e meditação; instrução, erudição 
e sabedoria. Conjunto organizado de conhecimentos 
relativos a um determinado objeto, especialmente os 
obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e 
um método próprio. Soma de conhecimentos práticos que 
servem a um determinado fim. A soma dos conhecimentos 
humanos considerados em conjunto.

O campo científico, apesar de sua normatividade, é 
permeado por conflitos e contradições. E para nomear 
apenas uma das controvérsias que aqui nos interessa, 
citamos o grande embate sobre a cientificidade das ciências 
sociais, em comparação com as ciências da natureza. Há 
os que buscam a uniformidade dos procedimentos para 
compreender o natural e o social como condição para 
atribuir o estatuto de “ciência” ao campo social. Há os que 
reivindicam a total diferença e especificidade do campo 
humano.

Estudar a Controladoria e seu objeto é mergulhar neste ambiente 
transbordante de realidade social, com seus dinamismos individual 
e coletivo, afetando e sendo afetado por eles. Para se considerar a 
Controladoria uma área do conhecimento, é preciso identificar o seu 
objeto.
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2.1.1.1 O Objeto da Contr oladoria

O objeto é considerado, segundo Longaray (2003, p. 29), “o fato que 
norteia os estudos de uma ciência”. Já para Borinelli (2006), o objeto 
de uma área de estudo consiste no delineamento de seu campo de 
atuação, sua área de eficácia, ou seja, qual o seu foco. Segundo Oliveira 
et aI. (2003, p. 52), “toda ciência tem objeto definido, e a delimitação 
serve para orientar o campo de ação de cada ciência”.

Quanto à Controladoria, são várias as interpretações e 
argumentações dos autores sobre o que vem a ser o seu objeto. A 
literatura não é consensual neste ponto, evidenciando a dificuldade 
e a fragilidade do arcabouço teórico. O levantamento demonstrado 
no Quadro 4.4, além de apontar os diversos aspectos envolvendo a 
gestão da empresa, identificou citações que indicaram o patrimônio 
das organizações como sendo também o objeto da Controladoria. 
Borinelli (2006, p. 109) consolidou o objeto da Controladoria da 
seguinte forma:

Pelos diversos pontos de vista apresentados, bem como 
pelos argumentos aqui oferecidos, deduz-se que o objeto 
de estudo da Controladoria são as organizações, ou seja, 
o modelo organizacional como um todo, subdividido 
nos seguintes focos de atuação: o processo (e o modelo) 
de gestão como um todo, especialmente em suas fases 
de planejamento e controle, com suas respectivas 
ênfases: gestão operacional, econômica e patrimonial; 
as necessidades informacionais, consubstanciadas nos 
modelos de decisão e de informação; e o processo de 
formação dos resultados organizacionais, compreendendo 
o modelo de mensuração e o modelo de identificação e 
acumulação (grifo do autor).

Borinelli (2006) apresenta na Figura 4.4 um esquema que sintetiza o 
objeto de estudo da controladoria e suas subdi visões.

Vale ressaltar que dentro do modelo de gestão está o controle do 
patrimônio e, no modelo de decisão e de informação, é fundamental a 
utilização dos dados e das informações compiladas pela contabilidade.

Para um melhor entendimento, conceituaremos cada componente 
que integra o objeto identificado por Borinelli (2006), pois apresenta a 
Organização como sendo o objeto da Controladoria, especifica como 
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o Modelo Organizacional, e apresenta a estrutura esquemática de cada 
modelo que o subdivide e o compõe.

Quadro 4.4 | O objeto da controladoria

Autores Objeto de Estudo

Kanitz (1977,
p. 6).

Um campo de atuação muito mais amplo, dinâmico e interessante.
Abrange praticamente toda a empresa (grifo próprio)

Perez Júnior 
et al.
(1997, p. 37).

E assessora da gestão da empresa, fornecendo mensuração das alternativas 
econômicas e, através da visão sistêmica, integrando informações e 
reportando-as para facilitar o processo decisório (grifo do autor)

Almeida et al.
(in: CATELLI
2001, p. 344).

A controladoria tem como campo de atuação: As organizações 
econômicas, caracterizadas como sistemas abertos inseridos e interagindo 
com outros num dado ambiente, [...] estando presente uma visão sistêmica 
de todas as demandas de informação, sejam elas internas ou externas 
(grifo próprio)

Almeida et al.
(in: CATELLI,
2001, p. 345).

A controladoria estará voltada para modelar a correta mensuração da 
riqueza (patrimônio dos agentes econômicos), a estruturação do modelo 
gestão — notadamente os relacionados com os aspectos econômicos da 
entidade, incluindo os modelos de decisão e informação — e do sistema 
de informações. A interação multidisciplinar é verificada pela agregação de 
conceitos das áreas de economia, administração e sistema de informação, 
entre outros (grifo próprio)

Padoveze (2004,
p. 8).

Os eventos econômicos e as mutações patrimoniais (grifo próprio)

Slomski (2005,
p. 15).

Controladoria, é a busca pelo atingimento do ótimo em qualquer ente, 
seja ele público ou privado, é o algo mais, procurado pelo conjunto de 
elementos que compõem a máquina de qualquer entidade (grifo próprio)

Borinelli (2006,
p. 108).

Ainda que nenhum dos autores pesquisados tenha relacionado à gestão 
patrimonial como um objeto de estudo, entende-se que esta também é 
foco da controladoria (grifo próprio)

Roehl —
Anderson e 
Bragg
(1996) (apud
NASCIMENTO
E REGINATO,
2007, p. 2).

A área de controladoria atua compreendendo as operações globais da 
empresa, provendo informações e tendo o poder de comunicação destas 
aos gestores, sendo capaz de analisar as informações obtidas de diversas 
áreas, disponibilizando projeções baseadas em sua obtenção e análise, 
fornecendo-as, por fim, em tempo hábil para a tomada de decisão (grifo 
próprio)

Fonte: elaborado pelo autor.

O objeto da Controladoria especifica como o Modelo 
Organizacional, e apresenta a estrutura esquemática de cada modelo 
que o subdivide e o compõe.

Ressalta-se, porém que estas subdivisões dependem do modelo 
organizacional, pois cada gestão interfere e delimita o campo de 
atuação da Controladoria. É o que ratifica Perez Júnior et al. (1997, p. 
35) quando afirmam que a área de atuação “[...] difere de empresa para 
empresa. Dependendo do porte e estrutura organizacional”.
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Descrito o objeto da Controladoria é premente retomar a definição 
de Controladoria.

2.1.1.2 Conceito da Controladoria como ramo do conhecimento

Para Mosimann e Fisch (2008, p. 88), a Controladoria não pode ser 
definida sem se analisarem dois aspectos, que são subdi vididos em:

A. como um órgão administrativo com missão, função e princípios 
norteadores definidos no modelo de gestão do sistema empr esa; e

B. como uma área do conhecimento humano com fundamentos, 
conceitos, princípios e métodos oriundos de outr as ciências.

Fonte: Borinelli (2006, p. 109).

Figura 4.4 | Visão esquemática do objeto de estudo da controladoria

Almeida et al. (In CATELLI, 2001, p. 344) apresentam as duas 
vertentes para conceituar Controladoria, completam que:

Entretanto, Borinelli (2006, p. 103) descreve:

A Controladoria enquanto ramo do conhecimento, apoiada 
na Teoria da Contabilidade e numa visão multidisciplinar, 
é responsável pelo estabelecimento das bases teóricas e 
conceituais necessárias para a modelagem, construção 
e manutenção de Sistemas de Informação e Modelo de 
Gestão Econômica (grifo próprio).
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A Controladoria, enquanto área do saber, não se preocupa
com procedimentos e métodos, mas tão somente com 
a base conceitual, com os princípios. Os métodos ou 
procedimentos devem ser enquadrados dentro dos 
aspectos procedimentais (grifo próprio).

Borinelli (2006) abre a discussão por questões de conceitos com 
relação à nomenclatura utilizada. As observações são em função da 
divisão proposta na tese, a qual divide a teoria da Controladoria em três 
perspectivas, sendo uma delas, os aspectos procedimentais.

Tópicos Significados Autor

Modelo de
Gestão

Origina-se das crenças e valores dos proprietários
e principais executivos da empresa. Tais crenças
e valores nascem e se mantêm de acordo com
as percepções do mundo em geral e do mercado 
em particular que possuem, e também a partir de 
seus desejos individuais. [...] que está implícito ou 
explicito no comportamento individual e conjunto 
das pessoas e que se reflete nas decisões de 
planejamento, de execução de atividades e de 
controle dos resultados.

Nascimento e
Nascimento In:
Nascimento e
Reginato (2007,
p. 31).

Modelo de
Decisão

O modelo de Decisão a ser adotado pela organização 
deve considerar e ser influenciado pelas premissas 
norteadoras do modelo de gestação, [...] são as 
decisões que conduzem a empresa a alcançar ou 
não os seus objetivos.

Nascimento, et
al. In: Nascimento
e Reginato
(2007, p.
50).

Modelo de
Informação

É o delineador da informação e de sua comunicação
na organização. [...] cuja essência está estritamente 
relacionada ao Modelo de Gestão. [...] O modelo de 
informação deve privilegiar o perfeito conhecimento 
da realidade das atividades da empresa, permitindo 
avaliar o desenvolvimento das áreas, dos gestores e, 
consequentemente, do sistema empresa como um 
todo.

Nascimento e
Reginato (2007,
p. 63).

Modelo de
Mensuração

Pode ser entendido como uma representação 
abstrata de como são medidos ou quantificados 
os atributos de algum objeto. [...] avaliação 
de desempenho [...] baseia-se nos resultados 
gerados pelas atividades associadas às áreas de 
responsabilidade dos gestores, que requerem a 
mensuração dos desempenhos em termos físicos e 
monetários.

Pereira In:
Catelli (2007, p.
63).

Modelo de
Identificação

É a necessidade de se identificar, em primeiro 
lugar, o momento de ocorrência da receita de 
uma transação, para depois associa-la aos custos 
incorridos para obtê-la [...] o modelo deve ser 
estruturado de uma forma que consiga cumprir 
com todo o processo anteriormente descrito. 

Parisi et al. In:
Catelli (2001, p.
328 e 329).

Quadro 4.5 | Tópicos que compõem a conceituação do objeto da controladoria
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Assim, o  modelo é organizado com as seguintes 
funções: (1) reconhecimento da transação; (2) 
classificação da transação e (3) registro da transação.

Modelo de
Acumulação

Contempla a forma de acumulação das transações.
Existem duas formas básicas [...] a primeira diz 
respeito ao ato de inserir os dados das transações, 
de forma organizada. Ou seja, o processo de coleta 
dos dados, que ocorrem antes do processo de 
coleta dos dados que ocorrem antes do processo 
de identificação. [...] A segunda função contempla 
a questão do armazenamento em que a transação 
é reconhecida, classificada e registrada, seus dados 
são armazenados juntos aos demais dados das 
transações de mesmo evento, destino, natureza e 
período de tempo.

Parisi et al. In:
Catelli (2001, p.
334).

Fonte: elaborado pelo autor.

A fundamentação da controladoria sofre as dificuldades em sua 
consolidação, pois ainda esta em construção. Oliveira et al. (2003, p.49) 
alertam que “todas as teorias são sujeitas a modificação ou abandono 
com a descoberta de novas informações ou teorias que permitam 
explicações e previsões melhores”.

No Quadro 4.6, incluem-se outras citações que definem a 
Controladoria como ramo do conhecimento.

Observa-se que tanto Mosimann e Fisch (1999) quanto Almeida 
et al. (In: CATELLI, 2001) dividem a controladoria como área do 
conhecimento e como unidade organizacional.

Os autores que identificam a controladoria como uma evolução 
da contabilidade, ou consideram que ela se apoia nesta área, são: 
Padoveze (2004) e parcialmente Garcia (2003).

Gassenferth (2005) afirma que a controladoria como área do 
conhecimento deve definir modelos de gestão. Peleias (2002), Borinelli 
(2006) e Garcia (2003) complementam o seu conceito, consideram a 
Controladoria como um conjunto de várias áreas do conhecimento.

Quadro 4.6 | Conceitos da Controladoria como área do conhecimento

Autores Conceitos da controladoria como área do conhecimento

Mosimann e 
Fisch (1999, p. 
88 e 99)

A controladoria consiste em um corpo de doutrinas e conhecimento 
relativos á gestão econômica. Pode ser visualizada sob dois enfoques: [...]
b. como uma área do conhecimento humano com fundamentos, 
conceitos, princípios e métodos oriundos de outras ciências.
[...] que se ocupa da gestão econômica das empresas, com a finalidade de 
orientá-las para a eficácia.
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Almeida et al. (In
CATELLI, 2001, 
p. 344)

Apoiada na Teoria da Contabilidade e numa visão multidisciplinar, é 
responsável pelo estabelecimento das bases teóricas e conceituais 
necessárias para a modelagem, construção e manutenção de Sistemas 
de Informação e Modelo Econômico, que supram adequadamente as 
necessidades informativas dos gestores e os induzam, durante o processo 
de gestão, quando requerido, a tomarem decisões ótimas.

Peleias (2002, 
p.13)

A controladoria se baseia em princípios, procedimentos e métodos 
oriundos de outras do conhecimento.

Garcia (2003, 
p. 67)

Apoia-se na teoria da Contabilidade, sendo suportada por várias disciplinas, 
com o objetivo de estabelecer toda a base conceitual de sua atuação, 
contribuindo para o processo de gestão.

Padoveze (2004, 
p. 3-7)

Não concorda com a definição de que a Controladoria é uma visão 
autônoma e não se confunde com a contabilidade. Para ela a Controladoria 
“e o atual estágio evolutivo da Ciência Contabil. Como bem conceituo 
Glautier, a Contabilidade saiu nas ultimas duas ou três décadas da teoria 
do lucro (mensuração, comunicação de informações) para a teoria da 
decisão (modelos de decisão e produtividade).

Gassenferth 
(2005, p. 2)

A controladoria deve definir o modelo de gestão econômica e definir o 
sistema de informação, num contexto de tecnologia da informação.

Borinelli (2006, 
p. 105
e 224)

É um conjunto de conhecimento que se constituem em bases teóricas e 
conceituais de ordens operacional, econômica, financeira e patrimonial, 
relativas ao controle do processo organizacional.

Fonte: elaborado pelo autor.

Tendo em vista a diversidade de conceitos e no atual estágio da 
teoria da Controladoria, seria prematura qualquer afirmação se ela é a 
evolução da Contabilidade ou se ela dev e definir modelos de ges tão.

Cabe na sequência ampliar a discussão de qual ciência ela deriva 
ou se é uma visão multidisciplinar de várias ciências, pois ainda não 
está solidificada, nem é consensual em todas as literaturas, indicando o 
quanto é premente continuar discutindo em nível acadêmico.

2.1.1.3 Ciências que a Controladoria utiliza para a realização de 
suas atribuições

Apresentada as divergências sobre a Controladoria como área do 
conhecimento e que estas apontam para outra dualidade, a primeira 
indica a Controladoria como evolução da Contabilidade e a outra a 
considera como uma ciência autônoma que utiliza o conceito de várias 
ciências. Cabe então ampliar este estudo, explorando esta dualidade.

Kanitz, em 1977, já fazia a relação da Controladoria com a utilização 
profunda da Contabilidade, porém afirmava que somente esta não 
era suficiente para a Controladoria e apontava para a necessidade de 
outros conhecimentos, dadas as diferentes dificuldades enfrentadas 
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Ciências relacionadas à controladoria — identificadas pelos autores

Ciência Ferreira (2001)
Mosimann e Fisch (1999, p.
101 a 108)

Borinelli (2006, p. 112 a 120)

Contabilidade

Ciência que
sistematiza e
interpreta registros
de transações
financeiras
de empresas e
outras organizações.

Ramo do conhecimento 
que estuda conceitos 
de identificação e 
acompanhamento, no tempo, 
do patrimônio da entidade 
expresso monetariamente.
[...] Ocupa-se com fatos 
relacionados com a atividade 
econômica do homem, limitada 
ao âmbito das entidades. 
Incumbe-lhe estudar o 
comportamento dos eventos 
que interferem na riqueza da 
empresa, em face ou de sua 
ausência.

Conceitua a contabilidade
como sendo a ciência que
estuda conceitos de identificação,
classificação,
mensuração e acumulação
dos eventos econômicos
realizados por uma organização,
e que interferem em
sua riqueza, com o fim de
divulgar informações, de natureza
monetária financeira e
econômica, sobre tais eventos
para permitir decisões dos
usuários das informações.

Administração

Conjunto de
princípios, normas
e funções
que têm por fim
ordenar a estrutura
e funcionamento
de uma
organização.

É o ramo do conhecimento
que se ocupa da gestão de
recursos econômicos.

Utiliza uma citação de
Chiavanato (1993, p. 12)
“A administração é uma
ciência que estuda as
organizações e as empresas
com fins descritivos para
compreender seu funcionamento,
sua evolução
seus crescimentos e seu
comportamento”. Borinelli
ainda afirma que: “Ademais,
considera-se que a administração
estuda o patrimônio
de uma organização sob o
aspecto da gestão, ou seja,
busca formas eficientes de
gerir e manipular os diversos
recursos utilizados pela
entidade”.

Economia

Ciência que
trata dos 
fenômenos
relativos
à produção,
distribuição e
consumo de
bens.

Estuda os fatos humanos 
relacionados
coma riqueza no
que se refere à produção, à
distribuição, À circulação e
ao consumo de utilidades.

Preocupa-se com a forma
como os recursos são
utilizados, os bens são
produzidos e distribuídos,
as necessidades são satisfeitas
e a renda é formada e
consumida.

Direito

Conjunto das
normas jurídicas
vigentes
num pais.

Não foi relacionado por
estes autores.

Cabe ao Direito, tendo em
vista os usos, costumes e
valores da sociedade, fixar
as normas que regulam os
direitos e deveres individuais
e sociais, englobando aí
a regulação do comportamento
dos homens em suas
relações sociais.

pelos controllers.

Como ainda não se tem um consenso sobre o assunto, é premente 
a avaliação das ciências que foram associadas à Controladoria, pelos 
autores estudados.

Quadro 4.7 | Ciências relacionadas à controladoria
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Estatística

Parte da matemática
em que
se investigam
processos de
obtenção,
organização e
análise de dados
sobre uma
população ou
uma coleção de
seres quaisquer.

A estatística não foi conceituada
pelos autores,
porém foi abordada a sua
contribuição conforme
apresentado nos tópicos que
seguem.

Busca conceitos relativos à
coletas, organização, descrição,
análise e interpretação
de dados que servirão para
estudar e medir, quantitativamente,
os fenômenos
relacionados a tal controle.

Matemática

Ciência que 
investiga
relações
entre entidades
definidas abstrata
e logicamente.

Igualmente a estatística, a
matemática também não foi
conceituada, pelos autores,
porém foi abordada a sua
contribuição conforme
apresentado nos tópicos que
seguem.

Borinelli (2206) utilizou a citação
de Hermann Jr. (1970)
para definir a matemática
como uma ciência que tem
como objeto as quantidades
consideradas abstratas e 
independentemente
das coisas.

Psicologia

Ramo da
ciência que
estuda a mente
e os processos
mentais.

Procura medir, explicar e
ás vezes modificar o 
comportamento
do homem e de
outros animais.

É a ciência que se ocupa em
estudar o comportamento
do homem, em termos de
suas motivações, de seus
valores e de seus estímulos.

Sociologia

Estudo das
relações entre
pessoas que
vivem numa
comunidade
ou num grupo
social, ou entre
grupos sociais
diversos.

Estuda o homem em relação
a outros seres humanos.

Ocupa-se do estudo da sociedade
e suas formas de se
organizar, ou seja, se ocupa
das relações sociais e da
organização estrutural.

Fonte: elaborado pelo autor.

Com base nas conceituações fornecidas pelos autores 
referenciados no Quadro 4.7, fazem-se algumas considerações, a 
começar por Borinelli (2006), pois este não utilizou a palavra patrimônio 
na conceituação da Contabilidade.

Por se tratar do objeto da contabilidade, deve ser considerado no 
contexto. Outro aspecto que causa estranheza é o fato de utilizá-lo no 
conceito de Administração.

Nas demais ciências relacionadas, não se identificam divergências, 
porém é premente salientar que as mesmas, apesar de não trabalhadas 
individualmente, já foram identificadas e relacionadas por Kanitz em 
1977, como conhecimentos necessários para a formação do conjunto 
teórico da Controladoria.

Tanto Kanitz (1977) como Peleias (2002) e Almeida et al. (CATELLI, 
2003), complementam esta relação incluindo sistemas. Apesar de que 
somente Peleias (2002) aponta o planejamento estratégico como 
sendo parte da base teórica necessária. 
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Peleias (2002, p. 5) define sistema como “o inter-relacionamento 
entre as partes, e consideram que cada componente pode ter funções 
próprias, ao mesmo tempo em que executa funções necessárias ao 
perfeito funcionamento do todo”. Continuando, Peleias (2002, p. 23) 
aponta o planejamento estratégico como a:

Unindo as diversas literaturas, tem-se que as ciências que 
contribuem para a consolidação da Controladoria como ciência são 
as que seguem: Contabilidade, Administração, Economia, Direito, 
Sistemas, Estatística, Matemática, Psicologia e Sociologia.

Apresentadas as ciências que são utilizadas, cabe analisar o que 
cada uma contribui para a formação da teoria da Controladori a.

2.1.1.4 Contribuições das ciências à Controladoria

Os estudos da Controladoria como área do conhecimento 
apontam à utilização de princípios, conceitos e doutrinas etc. de 
outras ciências, usando-as na sua construção. Borinelli (2006, p. 112) 
ressalt a que:

[...] Etapa de análise conjunta dos ambientes externo (para 
identificação de oportunidades e ameaças) e interno 
(para identificação de pontos fortes e fracos); objetiva 
a definição de diretrizes estratégicas que asseguram o 
cumprimento da missão da empresa.

Semelhante ao que acontece com outras áreas das 
ciências sociais, a Controladoria não é fechada em torno 
de si mesma, até porque as ciências não têm existência 
isolada. Por essa razão, é importante entender quais 
interfaces existem entre o ramo do conhecimento, 
Controladoria e outros campos do saber científico.

A importância desse texto para aprofundar ainda mais seus 
conhecimentos sobre as nossas discussões acerca do tema em 
questão Controladoria a fim de compreender a partir de outra vertente 
o assunto.

Espero que com a leitura efetuada no artigo acima, vocês tenham 
compreendido melhor a importância da controladoria para as empresas 
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de um modo geral e todos os benefícios os quais estudamos estejam 
compreendidos e fixados o conhecimento até aqui apresentado.

Para concluir o estudo da unidade

Resumo

Nesta unidade buscou-se apresentar o conceito de Controladoria, 
o seu papel dentro da empresa bem como a função que exerce dentro 
da entidade. Destacou-se o papel do controller, ressaltando suas 
principais funções dentro da empresa.

Nesta unidade buscou-se demonstrar que a Controladoria é tida 
como uma área de apoio nas empresas não podendo ser atribuído 
qualquer tipo de responsabilidade a ela, quanto à geração de lucros, 
ressalvada quando se tratar de atuação caracterizada como um órgão 
de linha.

Destacou-se que o papel e função da controladoria enquadra-se 
como sendo a gestora de todos os recursos da entidade, utilizando 
como ferramenta em suas decisões o SIG — Sistema de Informações 
Gerenciais que permite subsídios e confiabilidade, assegurando 
ao controller e a empresa sua eficácia, assunto ainda a ser melhor 
especificado na Unidade 2.

Apresentou durante a unidade que a Controladoria tem como 
missão e atribuições se posicionar de forma proativa, responsável, 
comprometida e influenciadora no desempenho empresarial.

Chamou-se a atenção de que não podemos deixar de dizer que é 
uma área do conhecimento que não possui, até o presente momento, 
subsídios que possam diferenciá-la da Contabilidade.

Conclui-se que ao contrário da Ciência Contábil, a controladoria 
não é considerada e nem tampouco tida como ciência, pelo fato de 
não apresentar um objeto e um objetivo próprio para seu estudo, 
sendo pré-requisito para tal enquadramento como ciência.

Considerada tão somente como um departamento existente dentro 
das entidades, utilizando-se de diversas ferramentas da contabilidade, 
e conhecedora de suas rotinas e peculiaridades dos diversos 
departamentos existentes, a controladoria apoia a alta administração 
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em suas tomadas de decisões, contribuindo para o planejamento, 
controle e a análise de desempenho.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Alguns estudiosos entendem que a controladoria é uma posição de staff 
na empresa e outros defendem sua atuação como área operacional. Tendo 
como leitura esta unidade, faça uma análise e apresente argumentos que 
justifiquem sua posição sobre o assunto.

2. Discorra com suas palavras sobre as funções que existem dentro das 
empresas e ainda aponte as suas necessidades e por último acrescente a 
possibilidade dos exercícios dessas funções por uma ou mais pessoas.

3. Alguns teóricos defendem que a Controladoria deve situar-se 
hierarquicamente acima de todas as outras funções operacionais. Apresente 
justificativas a favor e contra essa afirmação, baseado-se nos autores 
trabalhados nesta unidade.

4. Cite alguns exemplos que possibilitem demonstrar como a controladoria 
pode auxiliar os gestores organizacionais no processo de tomada de decisão 
em suas empresas.

5. Faça a leitura do texto e responda:

Faça uma síntese dos dois textos articulando as ideias dos autores.

A Controladoria tem como função principal a 
responsabilidade pelo processo de da empresa como 
um todo (planejamento estratégico, planejamento 
operacional, programação, execução e controle), ao 
mesmo tempo em que auxilia subsidiariamente as demais 
atividades da companhia em seus processos de gestão 
específicos. (PADOVEZE, 2003, p. 35)
A Controladoria serve como órgão de observação e 
controle da cúpula administrativa, preocupando-se com 
a constante avaliação da eficácia e eficiência dos vários 
departamentos no exercício de suas atividades e também 
fornece os dados e as informações, que planeja e pesquisa. 
(OLIVEIRA, PEREZ JÚNIOR, SILVA, 2008)





Unidade 5

Controladoria no suporte a 
gestão e planejamento

Nesta unidade você será levado a compreender a importância 
da gestão para a Controladoria que é a responsável pela gestão 
econômica da entidade. Objetiva-se também mostrar todo o 
processo de gestão que envolve Planejamento Estratégico e 
Planejamento Operacional.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção serão apresentados os conceitos sobre gestão abordando 

todo o processo e modelo e enfatizando a gestão econômica bem como o 

planejamento.

Na segunda seção o que se apresenta é a continuidade sobre o tema 

planejamento especificando o planejamento operacional.

Seção 1 | Gestão

Seção 2 | O controller como estrategista organizacional

Glaucius André França





Introdução à unidade
Nesta unidade de estudo será discutida a Controladoria Estratégica 

que possibilita ao profissional da área da contabilidade exercer sua 
atividade aliado a outros gestores da empresa, o orçamento, a gestão 
de custos, e o sistema de informação integrado na entidade.

Além disso, será discutido o processo de gestão enquanto o 
fio condutor da contabilidade bem como o planejamento. Sendo 
o primeiro caracterizado pelo ciclo do planejamento, execução e 
controle e considerado como um conjunto de mecanismos que 
objetiva orientar a entidade a fim de que ela consiga obter os resultados 
almejados e o segundo refere-se ao planejamento como uma das 
etapas do processo de gestão em que serão projetadas suas metas.

Ainda durante o texto busca-se apresentar o planejamento estratégico 
e operacional, destacando que o planejamento é fundamental para as 
tomadas de decisões na busca da eficácia organizacional.
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Seção 1

Controladoria e sua missão

No âmbito empresarial quando falamos em gestão, devemos 
levar em consideração sobre algumas perspectivas, como segue: 
empresarial, econômica e processo de gestão.

O que seria gestão? Qual o significado desta pala vra?

A origem etimológica da palavra gestão vem do latim gestione cujo 
significado é: gerenciar, gerir, administrar.

Vamos analisar alguns conceitos do que seria admini strar:

Administração se refere ao campo das atividades humanas 
que tem como finalidade principal a coordenação em 
grupo para o desempenho de funções de planejamento, 
organização, direção e controle em relação a certos fatores 
básicos, através de esforços motivacionais apropriados, de 
maneira que os vários objetivos do grupo e dos indivíduos 
que dele fazem parte sejam atingidos num grau ótimo com 
eficiência ótima. (FERNANDEZ, 1989, p. 42)

Já para Robbins (1978, p. 33), a administração “é o processo 
universal de completar eficientemente atividades, com e através de 
outras pessoas”.

E para que toda a gestão seja possível, depende da execução de 
pessoas, portanto o ato de gerenciar ou administrar está vinculado a 
questão de fazerem com que as coisas aconteçam dentro da empresa, 
sendo o gestor a pessoa incumbida de tomas as decisões necessárias 
para que a organização venha a atingir todos os seus objetivos (CATELLI, 
1972).

Cada empresa possui seu próprio modelo de gestão mesmo que 
não se tenha escrito como se fora um manual de procedimentos, 
o qual está remetido levando-se em consideração características 
culturais de seu ad ministrador.

Nakagawa (1995, p. 42) define modelo de gestão como: “a 
representação abstrata e simplificada de objetos, sistemas, processos 
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ou e ventos reais”.

Pode-se resumir, portanto, gestão como um conjunto de regras 
que delimitam toda estrutura relativa à execução dos trabalhos, 
atreladas à hierarquia e subordinação, delegação de poder indo 
além de realizar os trabalhos como também de acompanhá-lo; é 
responsável por seus resultados, sendo que sua melhor estrutura de 
gestão deverá englobar aspectos como: planejamento, execução 
do planejado e controle quanto aos resultados se estão de acordo 
com o esperado, levando-se em conta que poderão ser dinâmicos, 
flexíveis e oportunos, se amoldando as mais variadas situações 
as quais se deparem, sendo essencial a participação de todos os 
envolvidos no processo objetivando sempre o sucesso empresarial 
na busca con stante de sua eficácia.

A Gestão Econômica pode ser subdividida ainda em: gestão 
operacional, gestão financeira e gestão econômica.

A Gestão Operacional está focada no fato de colocar em 
prática os trabalhos evidenciando sempre a otimização quanto a 
racionalização das atividades quanto aos modos de operação da 
empresa.

Então, a gestão operacional está vinculada às atividades tanto na 
linha produtiva quanto na sua logística, levando em consideração 
aspectos quanto a pessoas, produtivo, vendas, o setor de compras, 
toda parte administrativa e financeira, entre diversas outras.

É importantíssimo que a empresa possua um setor financeiro 
bem estruturado pois é por meio destes profissionais que a “saúde” 
financeira da empresa será mantida ativa, captando recursos de ter 
ceiros de forma coer ente e planejada.

Dessa forma buscando sempre que possível recursos não 
onerosos negociando sempre com seus fornecedores, planejando 
sempre com responsabilidade o momento e a forma de se estar 
fazendo investimentos, sendo um grande diferencial, um aspecto 
positivo que deve ser trabalhado como oportunidade diante de seus 
concorrentes.

O administrador financeiro deverá tratar de seus recursos de 
forma eficiente levando em consideração que sempre deverá 
atender os interesses e objetivos determinados pela empresa.

Sabe-se que todo administrador financeiro na medida em toma 
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suas decisões, quer seja de financiamento, investimento, aplicação 
de seu excedente de recursos, entre outras, trabalha constantemente 
com três v ariáveis: o risco, o retorno e a liquidez.

O risco está atrelado ao fato de se obter um resultado diferente 
do esperado, pois nem tudo pode sair de acordo com o planejado 
devido a fatores que não dependem da vontade do administrador.

O retorno se dá pelo resultado da ação, o qual poderá representar 
aspectos positivos, satisfatórios com objetivos atingidos, como 
também pode se deparar com aspectos negativos, um resultado 
diferente do esperado.

Quanto à liquidez, cabe ao gestor financeiro tomar decisões 
sempre preservando a liquidez do dinheiro, ficando fácil a qualquer 
momento vir a resgatá-lo. Esta atitude fará com que a empresa 
bem administrada não venha a necessitar de capitais de terceiros 
pagando encargos onerosos de forma desnecessária devido a uma 
má administração de seus recursos próprios.

A gestão econômica sempre deverá acompanhar como a 
entidade está alcançando seus objetivos, contando sempre como 
apoio o planejamento e o controle lembrando que seu foco esta 
neste resultado econômico de todos os setores e não apenas um 
específico.

Entrando em cena, os relatórios de desempenho que possibilitam 
aos gestores avaliarem a eficácia empresarial comparando o previsto 
com o realizado obtidos pelos principais ramos de atividade, visando 
sempre a maximização de sua produtividade com a minimização de 
seus custos.

Importante levar em conta que, durante a análise do relatório de 
desempenho e verificação de irregularidades, as mesmas deverão 
ser analisadas descendo ao nível de detalhe mais baixo, com intuito 
de identificar o que pode ter ocasionado tal divergência, pois deverão 
ser corrigidas e ajustadas para que nos próximos períodos não 
venham a incorrer nos mesmos problemas evitando que atrapalhe 
ou prejudique a obtenção dos resultados planejados e esperados, 
mantendo sempre seu nível de eficácia.

Um bom relacionamento existente entre a entidade com seu 
meio interno e externo proporciona o atendimento de todos os 
envolvidos tais como seus colaboradores, clientes, fornecedores 
e parte financeira da empresa, sindicatos, governos e a sociedade 
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com um todo.

Se por ventura tivermos ausência destas variáveis, todos os 
envolvidos acima irão gerar para a empresa atrasos, falta de 
assiduidade ao trabalho, devoluções das mais variadas por parte dos 
clientes, dificuldades em se obter matéria-prima ou produtos dos 
fornecedores, multas aplicadas pelo fisco e, ainda, manifestações 
negativas pela sociedade, afetando diretamente na lucratividade 
empresarial comprometendo a continuidade da empresa.

Deverá a empresa estar disposta a suceder diante das mudanças 
impostas tanto pelo ambiente interno quanto externo, podendo 
se tornar ineficiente em algumas ações de curto prazo devendo 
se restabelecer rapidamente se adaptando ao novo cenário para 
garantir a sua sobrevivência no contexto ao qual está inserida, 
devendo manter sempre seu quadro de pessoal devidamente 
capacitado para seu crescimento não só físico como também 
produti vo.

Segundo Catelli (2001), a empresa é eficaz quando cumpre 
a sua missão e desta forma garante a sua continuidade. E para 
que isto aconteça, deverá obter resultados positivos reflexos das 
corretas tomadas de decisão de seus gestores, com produtividade e 
satisfação de todos, promo vendo a eficiência.

1.1 Gestão econômica: valor econômico da empresa

Quando abordamos o assunto valor econômico devemos 
nos perguntar quanto as pessoas ou as empresas estão dispostas 
a gastarem ou a investirem para adquirir um determinado bem, 
produto, mer cadoria ou serviço.

Logicamente deve-se levar em consideração um princípio 
básico que norteia o assunto, que irá variar de pessoa ou entidade 
para pessoa ou entidade. Estamos nos referindo à chamada 
“necessidade”.

O que pode ser considerado como necessário para mim pode 
não ser para você, ou vice-versa, por este motivo torna-se muito 
subjetivo, vindo então o mercado, o qual é formado por pessoas, 
empresas, instituições financeiras, entre outros, a normatizar ou 
pelo menos definir critérios para valorar, por sua vez, o quanto 
monetariamente deve ser atribuído aos bens, produtos, mer cadorias 
ou serviços.
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É sabido que os ativos fixos de toda empresa possuem em sua 
essência — além de gerarem receitas para as empresas, no seu 
futuro por ocasião de sua venda — recursos para o caixa da empresa, 
correspondendo ao valor presente do fluxo de caixa futuro.

Então:

[...] o valor realizável líquido e o custo de reposição sejam 
os critérios de avaliação de ativos que melhor representem 
o valor econômico destes, uma vez que se baseiam no valor 
de mercado. O valor realizável líquido é referido como 
sendo o valor que é determinado a um bem ou serviço 
destinado à venda, mediante a dedução do preço corrente 
de venda, na data da avaliação, do valor corrente de todos 
os custos relacionados com a venda do bem ou serviço 
objeto da mensuração, incluindo o custo de oportunidade. 
(MOSIMANN, ALVES, FISCH, 2008, p. 32)

Diante deste contexto, o que significa custo de opo rtunidade?

Segundo Horngren (1978, p. 94), “um custo de oportunidade é 
a contribuição máxima de que se abre mão, utilizando-se recursos 
limitados para um determinado fim”.

Todos nós nos deparamos com algumas oportunidades para 
aplicarmos nossas reservas, em algum momento de nossas vidas. 
Toda vez que nos deparamos com esta realidade, a primeira 
pergunta que nos fazemos é: a onde devo aplicar meu capital?

Desta forma, já estamos pensando nas melhores oportunidades, 
pois todo investidor sempre irá se deparar com diversas 
oportunidades, algumas com mais outras com menos risco. Aliás, 
são diretamente proporcionais não é mesmo? Quanto maior for o 
risco que eu esteja disposto a correr maior será a remuneração de 
meu capital. Quanto menor for o risco que esteja disposto a correr, 
menor será a remuneração do meu capital, dependendo apenas do 
tipo de investidor que somos, mais ou menos arrojado ou agressivo.

O fato de o investidor sempre ter oportunidades e possibilidades 
de aplicar seu capital irá depender da decisão que irá tomar, pois 
pode-se tomar também a decisão de não aplicar em lugar algum, 
representando uma op ortunidade de retorno inexistente, sem 
entrar no mérito da inflação, que neste caso iria, com o passar do 
tempo, fazer com que aquele dinheiro perdesse seu valor.
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Se a aplicação se desse em um ativo, o valor do investimento 
seria o valor de seu custo de reposição determinado pelo mercado, 
mas se por ventura estivéssemos tratando de um bem que não 
se tenha um equivalente no mercado para se tomar por base ou 
parâmetro, o que fazer?

Ora, a forma de avaliação deveria ser efetuada com base no 
valor presente do fluxo de caixa futuro, significando que seria 
baseado na expectativa do investidor em relação ao retorno que 
seria proporcionado pelo mesmo, surgindo então uma forma de 
mensuração de valor.

Importante ressaltar que, segundo Solomon e Pringle (1981, p. 
31):

[...] o valor de uma série de fluxos de caixa futuros deve 
levar em conta não apenas a magnitude (valor esperado) 
dos fluxos, mas também o grau de incerteza envolvido. 
Quando ignoramos a influência de outros fatores, podemos 
afirmar que os fluxos menos incertos são preferidos aos 
fluxos mais incertos.

Então, tanto o fator tempo quanto o fator risco devem ser 
levados em consideração quando da utilização da taxa de desconto 
dos fluxos futuros de caixa.

Toda entidade com o passar do tempo vai-se desenvolvendo 
e agregando diversos valores os quais serão nela incorporados, 
através do seu potencial e expressão diante do mercado e também 
de seu reconhecimento.

Além de ser mensurado e identificado a atribuição de um 
valor econômico que pode ser visível ou palpável, as empresas 
desenvolvem por outro lado o aspecto invisível, não podendo ser 
palpável mas perfeitamente possível de ser mensurável. A esta 
parcela denominamos de goodwill, que vem a representar todas as 
suas potencialidades.

Diversas organizações podem vir a apresentar um valor agregado 
maior a título de goodwill do que seu próprio valor palpável 
econômico, valor este que alguns casos, não estão evidenciados 
dentro dos Sistemas de Informações das empresas, que servem 
como base e pré-requisito para os seus gestores e administradores 
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tomarem suas decisões.

Diversas podem ser as variáveis atribuídas a título de goodwill, 
das quais podemos citar algumas:

• valor da marca da empresa, exemplo: Coca-Cola;

• estratégia quanto à sede da empresa, tanto para fins de 
atendimento aos clientes, fornecedores, e também se for uma 
exportador a;

• qualidade e tecnologia agregada aos seus produtos, mercadorias 
ou serviços;

• carteira de clientes formada com o passar do tempo, fidelidade 
de grandes parceiros;

• padrões éticos e morais quanto a sua personalidade jurídica e 
também de seus colaboradores com transparência e referência de 
credibilidade conquistada no contexto o qual está inserida;

• como está tratando o meio ambiente;

• qual é a sua responsabilidade social e como contribui 
diretamente com a comunidade;

• seus aspectos tecnológicos;

• capital intelectual por meio de seus executivos, diretores, 
gestores e colaboradores;

• entre outros aspectos.

Existem empresas aéreas, por exemplo, que utilizam-se de 
grande nomes de aviadores para explorarem e se beneficiarem 
como estratégia de marketing para aumentar a demanda da venda 
de seus bilhetes aéreos, fidelizar clientes, ou ainda, consolidar a 
demanda da negociação das ações da companhia no mercado de 
balcão, gerando por sua vez um goodwill.

O que acontece se por ventura o mercado fique sabendo ou 
a “figura” de um grande nome dentro de uma organização ou um 

O “goodwill” é uma parte do ativo da empresa, que gera 
riqueza, embora ele exista de forma abstrata. Ele representa 
um valor existente em função de múltiplas variáveis não 
visíveis, mas que alteram o valor da empresa de forma 
substancial, aumentando-o ou diminuindo-o. (MOSIMANN,
ALVES, FISCH, 2008, p. 33, grifo do autor)
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grande executivo anuncie que irá deixar a companhia ou ir trabalhar 
com um concorrente?

Certamente se esta empresa estivesse em fase de negociação, 
naquele momento o seu goodwill estaria “valendo” menos que na 
projeção do cenário anterior.

Cada empresa possui sua responsabilidade social, quer seja com 
seus colaboradores e com a comunidade local, quer seja com as 
demais empresas que prestam serviços.

Imaginem que o processo de encerramento de uma empresa 
importante na sua região poderá motivar também a descontinuidade 
de diversas outras empresas menores que dependem financeiramente 
daquela. Por outro lado, cada vez mais sólida se a entidade ficar, 
mais irá contribuir com a ecologia, geração de emprego e renda, 
participando significativamente no PIB — Produto In terno Bruto.

O PIB mede o crescimento econômico de um país, de um estado 
ou também de um município. Utiliza-se como critério o somatório 
de todos os valores dos produtos produzidos ou serviços realizados 
em um determinado local durante um determinado período. Por 
meio de sua fórmula, sendo o PIB igual ao somatório do consumo 
privado, mais investimentos totais feitos na região, mais gastos do 
governo, mais as exportações e deste resultado deduzem-se as 
importações realizadas no mesmo período.

Reportam, então, toda a produção da indústria, da agropecuária, 
dos serviços, levando em consideração também os consumos 
efetuados pela população, os gastos do governo e todos os 
investimento efetuados pelas empresas. Compõem o seu cálculo 
mais de 50 ati vidades econômicas.

As empresas garantem a sua continuidade e a geração de lucros 
através de sua produtividade, eficiência, atendimento satisfatório do 
ambiente tanto externo quanto interno da empresa, capacidade de 
adaptação ao meio ambiente devido ao dinamismo do mercado e a 
rapidez na tomada de decisões corretas e o desenvolvimento como 
um todo de forma gener alizada.

1.1.1 Processo de gestão

Todas as empresas necessariamente estão subdivididas em 
gestão financeira, operacional e econômica.
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Pelo fato de a empresa ser departamentalizada e cada qual com 
suas responsabilidades, a missão de cada uma destas subunidades 
deverá estar focada nos objetivos da organização como um todo 
cada qual trabalhando para esta finalidade buscando insistentemente 
a eficiência, não podendo se decomp or de seu objetivo maior.

Devem as empresas observar três etapas para fins decisórios, 
as quais devem ser muito bem desenvolvidas, formalizadas e 
acompanhadas, iniciando com o processo de planejamento, 
execução e controle. O processo de planejamento empresarial, 
divide-se ainda, entre: Planejamento Estr atégico e Planejamento 
Operacional.

1.1.2 Execução

Na etapa da execução é o momento do planejamento em que 
tudo acontece e deverá obrigatoriamente ser confrontado com o 
que foi planejado pelos gestores e demais departamentos.

Todas estas etapas de gestão são contempladas no Sistema de 
Informações da empresa que possibilita o planejamento e controle 
e a geração de relatórios de análise de desempenho.

Para saber mais

Vocês já ouviram falar em execução? Nada mais é do que mais uma 
das etapas a serem desenvolvidas durante o processo de gestão, no 
momento em que as medidas são implementadas na empresa e 
consequentemente surgem as transações realizadas. É a etapa em que 
os inputs são introduzidos e transformados em outputs. Para quem 
não conhece ainda essas duas palavras, recorra ao glossário no final da 
unidade.

1.1.3 Planejamento

Não há como se desenvolver nenhuma espécie de planejamento 
sem que os gestores e administradores ou as pessoas envolvidas no 
processo tenham perfeito entendimento, compreensão e integração 
quanto aos ajustes e sincronismo dos objetivos organizacionais, 
perfeita definição da missão da empresa, bem como a razão de sua 
existência.

Todo planejamento deverá também ser efetuado, com a devida 
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antecedência, levando-se em consideração diversas variáveis que 
poderão afetá-lo e projetar cenários diante desses fatores par a se 
defender e super á-los.

A missão (objetivo determinado) e a continuidade (objetivo 
natural) são objetivos permanentes a serem perseguidos 
pela empresa e são fruto de um planejamento que 
antecede a todos os demais. A partir daí pode-se conceituar 
o planejamento num sentido amplo, como sendo a 
determinação dos objetivos a serem atingidos e dos meios 
pelos quais esses objetivos devem ser alcançados. É a 
ponte que serve de elo entre o onde estamos e para onde 
vamos. (MOSIMANN, ALVES, FISCH, 2008, p. 39)

É de vital importância sempre que o planejamento de qualquer 
organização esteja de acordo e em harmonia com a missão da 
empresa.

Observem a figura a seguir que retr ata a definição do 
planejamento:

Fonte: Mosimann, Alves, Fisch (2008, p. 40).

Figura 5.1 | O planejamento de uma empresa como um todo ou de uma única área 
da empresa, como ponte entre duas situações

O planejamento, num sentido mais restrito, é o processo 
que envolve avaliação e tomada de decisões em cenários 
prováveis, visando definir um plano para atingir uma 
situação futura desejada, a partir das informações sobre 
as variáveis ambientais, crenças e valores, missão, modelo 
de gestão, estrutura organizacional preestabelecidas e a 
consciência da responsabilidade social, que configuram 
a situação atual (MOSIMANN, ALVES, FISCH, 2008, p. 41).
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Todo planejamento deverá também ser efetuado, com a devida antecedência, 
levando-se em consideração diversas variáveis que poderão afetá-lo e projetar cená-
rios diante desses fatores para se defender e superá-los.

A missão (objetivo determinado) e a continuidade (objetivo natural) 
são objetivos permanentes a serem perseguidos pela empresa e são 
fruto de um planejamento que antecede a todos os demais. A partir 
daí pode-se conceituar o planejamento num sentido amplo, como 
sendo a determinação dos objetivos a serem atingidos e dos meios 
pelos quais esses objetivos devem ser alcançados. É a ponte que 
serve de elo entre o onde estamos e para onde vamos (MOSIMANN, 
ALVES, FISCH, 2008, p. 39).

É de vital importância sempre que o planejamento de qualquer organização esteja 
de acordo e em harmonia com a missão da empresa.

Observem a figura a seguir que retrata a definição do planejamento:

 Figura 5.1  O planejamento de uma empresa como um todo ou de uma única área da 
empresa, como ponte entre duas situações

VARIÁVEIS AMBIENTAIS

P L A N E J A M E N T O
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SITUAÇÃO ATUAL

empresa  área empresa  área

PARA ONDE VAMOS

SITUAÇÃO DESEJADA

conhecida 
segurança

incerteza 
risco

MISSÃO CONTINUIDADE

CREÇAS E VALORES

MODELO DE GESTÃO RESPONSABILIDADE SOCIAL

 Fonte: Mosimann, Alves, Fisch (2008, p. 40).

O planejamento, num sentido mais restrito, é o processo que 
envolve avaliação e tomada de decisões em cenários prováveis, 
visando definir um plano para atingir uma situação futura desejada, 
a partir das informações sobre as variáveis ambientais, crenças e 
valores, missão, modelo de gestão, estrutura organizacional prees-
tabelecidas e a consciência da responsabilidade social, que confi-
guram a situação atual (MOSIMANN, ALVES, FISCH, 2008, p. 41).

Possui como objetivo o planejamento encontrar os caminhos e dar condições para 
que a empresa atinja suas metas futuras, possuindo algumas características específicas.

Quanto a essas características, o planejamento deve ser feito de forma a antecipar 
as suas operações. Deve tratar-se de um processo ágil, sendo controlado de forma 
constante se adaptando às adversidades do mercado.
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Possui como objetivo o planejamento encontrar os caminhos 
e dar condições para que a empresa atinja suas metas futuras, 
possuindo algumas características específicas.

Quanto a essas características, o planejamento deve ser feito 
de forma a antecipar as suas operações. Deve tratar-se de um 
processo ágil, sendo controlado de forma constante se adaptando 
às adversidades do mercado.

Propicia que a empresa passe de forma mais estruturada quanto 
às incertezas e aos riscos que existem durante suas tomadas de 
decisões, contribuindo e muito para que toda a entidade consiga 
atingir de forma satisfatória todos os seus objetivos propostos.

Conforme já comentado, o planejamento pode ser classificado 
sobre três perspectivas: o planejamento estratégico, o planejamento 
tático e o planejamento operacional.

Quando se fala em planejamento tático, refere-se ao próprio 
planejamento estratégico referente aquela área, ou de outr a 
qualquer específica.

Vale ressaltar e destacar para se tomar o devido cuidado de não 
misturar ou se enganar com o próprio planejamento estr atégico da 
empresa como um todo.

1.1.4 Planejamento estratégico

A Controladoria deveria desempenhar um importante trabalho 
dentro das questões estratégicas nas empresas, mas não está atribu 
ída a ela esta responsabilidade.

[...] à Controladoria cabe um papel importantíssimo na 
estratégia. Contudo, não é ela responsável pela estratégia 
e pelo Planejamento Estratégico. Estas funções dizem 
respeito ao mais alto nível da hierarquia da organização. 
Porém, a participação do controller e da Controladoria 
na estratégia é vital e deve ser estudada, e seu escopo, 
delineado. (PADOVEZE, 2003, p. 91)

O contexto de mercado o qual vivemos no momento é 
altamente competitivo. Temos que levar em consideração que 
independentemente desta conjuntura a qual vivemos apresentar 
uma disputa mais acirrada, esta competitividade sempre ocorreu 
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e sempre ocorrerá no mercado, o único atenuante é que em 
determinados momentos se intensifica e em outros retrai estando 
vinculada a diversos fatores, dentre os quais podemos citar a título 
de exemplo, questões polític as e também geográficas.

Evidentemente que a globalização da economia mundial veio 
a contribuir significativamente com a questão da competitividade, 
abrindo as portas para o mercado externo, diversas multinacionais 
se instalando em nosso país, bastante dinheiro em circulação, 
fazendo com que as empresas se organizem para toda esta evolução 
empresarial e também tecnológica.

Podemos qualificar a Controladoria Estratégica, segundo 
Padoveze (2003, p. 94):

[...] como a atividade de Controladoria que, através do 
Sistema de Informação Contábil, abastece os responsáveis 
pelo Planejamento Estratégico da companhia com 
informações tanto financeiras quanto não financeiras, 
para apoiar o processo de análise, planejamento, 
implementação e controle da estr atégia organizacional. 
Sob este enfoque, é imperioso que o controller faça parte 
da estratégia administrativa, uma vez que o seu sistema 
de informação deverá estar alinhado com as estr atégias 
organizacionais e de negócios.

Padoveze (2003) menciona a existência de três elementos 
fundamentais que deverão ser levados em consideração quanto a 
administração estratégica, sendo eles:

• percepção que trata do conhecimento da situação es tratégica;

• formulação que permite a escolha das melhores estratégicas 
ou da mais apropriadas;

• implementação vinculada a fazer acontecer todas as estratégias 
escolhidas.

Padoveze (2003) descreve que existem três níveis de estratégias 
que estão diretamente ligadas porém são interdependentes entre 
si, baseado nas ideias de Thompson, sendo elas: a estratégia 
competitiva, a estratégia funcional e a estratégia corporativa.

A primeira delas, estratégia competitiva está vinculada com a 
criação e manutenção de vantagens competitivas para quaisquer e 
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mais variadas áreas dos negócios da empresa.

A estratégia funcional relaciona que para cada área ou 
atividade funcional: produção, marketing e recursos humanos, 
tornam-se críticos que as estratégias funcionais possam ser 
planejadas e administradas de forma coordenada, devido ao inter-
relacionamento existente entre as demais, que, ao mesmo tempo, 
possibilitam de forma coletiva que essas estratégias competitivas 
sejam propriamente implementadas.

A estratégia corporativa está vinculada com as decisões dos 
negócios em que a entidade deve contribuir e de que forma deve-
se estruturar o grupo de atividades e também como administrá-
lo. Pode a empresa optar em focar um determinado produto ou 
serviço, concentrando esforços específicos relacionados através de 
tecnologia quer seja diante de marketing ou através da diversificação 
relativa aos negócios não relacionados.

É de suma importância que a estratégia esteja de acordo e 
intrinsecamente vinculada com os objetivos do sistema da empresa 
como um todo, sendo que este possui como aspecto principal 
o vínculo com a continuidade diante do ambiente onde está 
inserida. Portanto, está vinculada a este fator, como uma estratégia 
permanente a questão da estratégia de sobrevivência que segundo 
o autor Ansoff (1990, p. 22) “quando qualquer OSA (Organização a 
Serviço do Ambiente) se confronta com a perspectiva de extinção, 
concentra toda sua energia na busca de uma estratégia de 
sobrevivência”.

Para Padoveze (2003), qualquer que seja a empresa, entidade 
ou organização, para que sobreviva e seja aceita no ambiente que 
está inserida, deve possuir como referência básica a eficácia e, para 
tanto, a eficiência através da utilização dos recursos disponíveis 
retirados do ambiente, tratando-se de uma condição essencial.

Questão para reflexão

Ao trabalhar com a questão de planejamento, você acredita que de fato 
é importante um planejamento na empresa? Agora contextualizando 
com a sua vida prática, você possui um planejamento mensal? Considera 
importantes essas questões apresentadas? Justifique embasando-se 
nos conceitos teóricos apresentados nesta unidade.
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Seção 2

O controller como estrategista organizacional

A função do profissional de contabilidade como estr ategista 
organizacional fica nítida quanto à organização da contabilidade na ent 
idade.

Dentro do contexto quer seja administrativo quer seja financeiro, 
este profissional responde pelo planejamento e controle e 
consequentemente pelos resultados obtidos pela entidade, por sua vez, 
fazendo com que sua missão seja de garantir um resultado satisfatório 
do que fora planejado.

Para alcançar seu objetivo, o contador conta com um poderoso 
instrumento, essencial para auxiliá-lo, denominado como Sistema de 
Informação Contábil, o SIC.

Diante dos sistemas integrados para gestão empresarial, constata-
se que o sistema de contabilidade é uma ferramenta essencial, pois 
além de gerar informações operacionais o mesmo também conduz 
à parametrização de todos os demais sistemas operacionais, para em 
uma etapa seguinte propiciar todas as informações úteis e relevantes 
consideradas essenciais para fins de utilização no planejamento e 
controle da empresa.

Segundo Padoveze (2003, p. 96):

O Sistema de Informação Contábil deve ser estruturado 
para atender as necessidades informacionais de todo 
o processo de gestão da empresa. Desde a etapa do 
Planejamento Estratégico até o processo final de controle, 
passando pela programação, o sistema contábil deve estar 
apto para municiar e receber informações operacionais e 
financeiras.

A continuidade das entidades está vinculada às questões de acerto 
nas decisões estratégicas. Por este motivo, cabe à contabilidade buscar 
o desenvolvimento de forma constante no sentido de permanecer 
alinhada com todas as estratégias definidas para os fins da entidade 
como um todo.
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Apresentamos, portanto, as mais variadas posições quanto à 
contabilidade estratégica e colocamos em tela todas as possíveis 
opções quanto as linhas que visualizam a base do planejamento e 
controle, objetivando sempre os resultados a serem alcançados, 
satisfazendo, por sua v ez, as empresas.

Nesta perspectiva nos deparamos e, partindo do pressuposto 
que, quanto mais elevada for a lucratividade empresarial também 
será diretamente proporcional, de forma melhor e mais sólida 
as medidas de eficácia em relação ao sistema empresa, servindo 
este como comparação da avaliação do desempenho de todas as 
atividades desenvolvidas pela empresa e também a de seus gesto res 
e administradores.

Desta maneira, Padoveze (2003) se posiciona quanto à forma que o 
contador deixa explícita a sua atuação estr atégica, de forma centrada 
no: 

• processo de atribuição quanto aos resultados corretos das mais 
variadas atividades empresariais, possibilitando a melhor tomada de 
decisão;

• por ter a condição de influenciar, através do apoio prestado 
a todas as atividades na organização cuja missão é de assegurar e 
resguardar a eficácia da empresa;

• ser o responsável direto pelo Sistemas de Informação o qual 
alimenta todo o Planejamento Estratégico, e ainda, possibilita todo 
controle das metas estratégicas.

Importante levar em consideração a afirmação feita por Padoveze 
(2003, p. 96), conforme podemos acompanhar a seguir:

Planejar é uma estratégia para aumentar as chances de 
sucesso de uma empresa em um mundo de negócios 
que muda constantemente. Planos estratégicos não são 
garantia de sucesso. O Planejamento Estratégico será tão 
eficaz quanto as premissas que foram nele incluídas. O foco 
da Controladoria Estratégica é o Planejamento Estratégico.

Observe a afirmação de Padoveze (2003), quando afirma que o fato 
de se planejar através das definições estratégicas aumentam apenas 
as chances de sucesso empresarial, em momento algum foi afirmado 
que garante este sucesso. Cabe às pessoas envolvidas no processo, 



U5 - Controladoria no suporte a gestão e planejamento 205

então, se dedicarem fielmente as etapas de planejamento com intuito 
de obterem a tão esperada lucratividade empresarial tornando-se 
competitivas diante do dinamismo de mer cado com o qual nos depar 
amos.

Fonte: Padoveze (2003, p. 97).

Figura 5.2 | Objetivos funcionais estratégicos

Os planejamentos estratégicos das empresas estão vinculados 
diretamente ao contexto ao qual ela está inserida, e deve-se levar em 
consideração que se trata de uma etapa de que traduz as informações 
em planos que vêm ao encontro dos objetivos das organizações.

Sendo, portanto, a base deste processo o fato de: identificar, coletar, 
armazenar, mensurar, analisar, compreender, interpretar e, sobretudo, 
julgar as informações indo além de tão somente agrupar ideias e os 
mais variados conceitos baseados nessas informações para fins de 
processos decisórios (PADOVEZE, 2003).

Devem-se levar em consideração as questões ambientais e os mais 
variados fatores que podem estar interferindo direta ou indiretament e 
na empresa.

Estes fatores são conhecidos como fatores internos e fatores 
externos à sociedade. Lembrando que segundo Padoveze (2003, p. 
97), “a empresa é um sistema inserido em outros sistemas maiores e é 
envolvida pelo ambiente externo, próximo e remoto, como tem o seu 
próprio ambiente interno”.

A identificação dos pontos Forças/Fortalezas e fraquezas, as 
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 por ter a condição de influenciar, através do apoio prestado a todas as atividades 
na organização cuja missão é de assegurar e resguardar a eficácia da empresa;

 ser o responsável direto pelo Sistemas de Informação o qual alimenta todo o Pla-
nejamento Estratégico, e ainda, possibilita todo controle das metas estratégicas.

Importante levar em consideração a afirmação feita por Padoveze (2003, p. 96), 
conforme podemos acompanhar a seguir:

Planejar é uma estratégia para aumentar as chances de sucesso 
de uma empresa em um mundo de negócios que muda cons-
tantemente. Planos estratégicos não são garantia de sucesso. O 
Planejamento Estratégico será tão eficaz quanto as premissas que 
foram nele incluídas. O foco da Controladoria Estratégica é o Pla-
nejamento Estratégico.

Observe a afirmação de Padoveze (2003), quando afirma que o fato de se planejar 
através das definições estratégicas aumentam apenas as chances de sucesso empre-
sarial, em momento algum foi afirmado que garante este sucesso. Cabe às pessoas 
envolvidas no processo, então, se dedicarem fielmente as etapas de planejamento com 
intuito de obterem a tão esperada lucratividade empresarial tornando-se competitivas 
diante do dinamismo de mercado com o qual nos deparamos.

Figura 5.2 Objetivos funcionais estratégicos

Fonte: Padoveze (2003, p. 97).
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oportunidades e ameaças que veremos a seguir, é conhecida como 
análise SWOT, conforme indicações que seguem abaixo:

S — Strenghts são as Forças/Fortalezas como pontos fortes;

W — Weaknesses são as Fraquezas como pontos fracos;

O — Opportunities são as oportunidades;

T — Threats são as ameaças.

Fonte: Padoveze (2003, p. 97).

Figura 5.3 | Análise SWOT

Os fatores internos podem ser representados tanto pelos aspectos 
positivos também conhecidos como Forças/Fortalezas quanto pelos 
aspectos negativos também conhecidos como Fraquezas.

Ambos podem representar, em alguns momentos, posição de 
destaque ou posição de perigo, que naquele instante a empresa se 
encontra em relação ao mercado de forma generalizada. Como 
exemplo, citamos os concorrentes da entidade, cujas variáveis para as 
Forças/Fortalezas e Fraquezas para o ambiente interno, podem ser os 
seguintes:

• capacidade financeira;

• administração e gerenciamento;

• sua estrutura funcional;

• comportamento cultural da organização.

Imaginemos que nossa empresa encontra-se com uma 
situação de Fluxo de Caixa positivo, ou seja, vem apresentando 
constantemente um cenário de excesso de recursos os quais em 
alguns momentos inclusive permitem ainda que a empresa faça 
algum tipo de aplicação financeira, ou ainda, esse fluxo permita 
que antecipe pagamento de fornecedores obtendo descontos bem 
atrativos, melhores inclusive que possíveis aplicações de curto prazo 
mantendo o dinheiro com alto grau de liquidez.

Se o meu concorrente não tiver a mesma condição financeira 
da minha empresa, esta disponibilidade financeira sobre os recursos 
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Os planejamentos estratégicos das empresas estão vinculados diretamente ao contexto 
ao qual ela está inserida, e deve-se levar em consideração que se trata de uma etapa de que 
traduz as informações em planos que vêm ao encontro dos objetivos das organizações.

Sendo, portanto, a base deste processo o fato de: identificar, coletar, armazenar, 
mensurar, analisar, compreender, interpretar e, sobretudo, julgar as informações indo 
além de tão somente agrupar ideias e os mais variados conceitos baseados nessas 
informações para fins de processos decisórios (PADOVEZE, 2003).

Devem-se levar em consideração as questões ambientais e os mais variados fatores 
que podem estar interferindo direta ou indiretamente na empresa.

Estes fatores são conhecidos como fatores internos e fatores externos à sociedade. 
Lembrando que segundo Padoveze (2003, p. 97), “a empresa é um sistema inserido 
em outros sistemas maiores e é envolvida pelo ambiente externo, próximo e remoto, 
como tem o seu próprio ambiente interno”.

A identificação dos pontos Forças/Fortalezas e fraquezas, as oportunidades e ameaças 
que veremos a seguir, é conhecida como análise SWOT, conforme indicações que se-
guem abaixo:

S — Strenghts são as Forças/Fortalezas como pontos fortes;

W — Weaknesses são as Fraquezas como pontos fracos;

O — Opportunities são as oportunidades;

T — Threats são as ameaças.

Figura 5.3 Análise SWOT

Fonte: Padoveze (2003, p. 97).

Os fatores internos podem ser representados tanto pelos aspectos positivos tam-
bém conhecidos como Forças/Fortalezas quanto pelos aspectos negativos também 
conhecidos como Fraquezas. 

Ambos podem representar, em alguns momentos, posição de destaque ou posição 
de perigo, que naquele instante a empresa se encontra em relação ao mercado de forma 
generalizada. Como exemplo, citamos os concorrentes da entidade, cujas variáveis 
para as Forças/Fortalezas e Fraquezas para o ambiente interno, podem ser os seguintes:

 capacidade financeira;

 administração e gerenciamento;
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no meu Fluxo de Caixa representa uma fator interno positivo 
diante do meu concorrente, que provavelmente terá que recorrer 
a empréstimos, financiamentos ou a utilização de recursos de suas 
contas garantidas, minimizando seu lucro através do pagamento 
de juros para as instituições financeiras que se tratam de fontes de 
recursos one rosas para o concorrente.

Quanto a minha administração e gerenciamento, qual é a 
qualidade de meus colaboradores nos mais diversos setores ou 
departamentos? Estou trabalhando com uma equipe de ponta, 
treinada e apta a enfrentar os desafios do mercado e parceira da 
empresa? Este também pode ser um fator interno positivo ou 
negativo diante dos meus concorrentes.

E a minha estrutura funcional como anda, minhas instalações, a 
localização estratégia da minha empresa, atende satisfatoriamente 
meu cliente, ele está satisfeito? Ou este fator interno por ser um 
agravante representando um aspecto negativo diante do meu 
concorrente que está mais bem localizado e i nstalado que minha 
empresa.

Da mesma forma, como último fator interno para fins de 
planejamento estratégico nos exemplos citados há a questão do 
comportamento cultural e organizacional da minha empresa. É uma 
fortaleza ou uma fr aqueza diante da concorrência?

Já os fatores externos também podem ser representados 
tanto pelos aspectos positivos, neste caso conhecidos como 
Oportunidades, quanto pelos aspectos negativos, neste caso 
conhecidos como Ameaças.

Tratam de situações que não dependem da vontade ou de 
recursos da empresa e dependendo da situação, podem a vir 
representar, posição de destaque ou posição de perigo para 
o negócio em um determinado momento, apresentado pelo 
mercado de forma generalizada. Podemos citar a título de 
exemplo de Oportunidades ou Ameaças para o ambiente externo 
os seguintes fatores:

• concorrência;
• tecnologia;
• economia;
• política;
• sociedade;
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• ambiente no qual a empresa está inserida.

Como fator externo, devemos nos questionar como o meu 
concorrente pode estar se organizando e agindo no mercado de 
forma que venha a me colocar em uma situação de perigo podendo 
eu perder meu cliente? Ou ao contrário, que tipo de estratégia 
poderá ser adotada pela minha empresa para conquistar eticamente 
mais fatias de mercado? Isto pode ser considerado como uma 
Oportunidade ou uma Ameaça.

A tecnologia que se encontra no mercado está ao alcance da 
minha empresa e tenho condições de adquiri-la? Meu concorrente 
neste contexto está em uma situação mais confortável ou não? Mais 
um fator que pode ser uma Oportunidade ou Ameaça.

As questões econômicas ou políticas as quais estamos nos 
deparando hoje agem de forma positiva ou negativa para minha 
empresa diante destes fatores externos?

E por fim, também quanto a questões sociais e em relação 
ao ambiente que a empresa se encontra, podem representar 
oportunidade ou ameaças para minha empresa?

Para todos estes fatores apresentados, quer internos ou externos 
representando aspectos positivos e negativos, é de sua importância 
que os gestores e administradores considerem todos estes e 
outros aspectos e projetem cenários de defesa para que diante dos 
aspectos negativos já tenham alguma estratégia predeterminada 
que possa ser executada rapidamente gerando o menor impacto 
possível, pois diante desta concorrência não se poder perder tempo 
para tomada de decisões morosas pois muitas vezes quando se 
encontrar a solução já não há mais o que fazer.

Da mesma forma para os aspectos positivos, benéficos para a 
empresa, tem-se que ter em mente a melhor forma de administrá-
los maximizando por sua vez a lucratividade e garantindo a eficiência 
sobre tudo a continuidade empresarial.

Constatamos que as ameaças e oportunidades estão 
relacionadas com o ambiente externo, os quais apontam prováveis 
dificuldades futuras que a empresa poderá passar devido a fatores 
ambientais. Da mesma forma, também pode a empresa, se 
deparar com oportunidades que deverão ser melhor exploradas 
pela entidade, mudando desta forma, os objetivos da gerais da 
empresa.
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O planejamento estratégico não envolve decisões futuras 
e sim a futuridade das decisões atuais. O que interessa ao 
administrador é [...] os efeitos que a sua decisão, hoje, terá 
no futuro previsível. As consequências e efeitos futuros 
desejados são as molas propulsoras do ato de decidir 
agora. (DRUCKER, 1974, p. 125)

Pode-se conceituar, então, planejamento estratégico 
como aquele planejamento que, centrado na interação 
da empresa com o seu ambiente externo, focalizando 
as ameaças e oportunidades ambientais e seus reflexos 
na própria empresa, evidenciando seus pontos fortes 
e fracos, define as diretrizes estratégicas. (MOSIMANN, 
ALVES, FISCH, 2008, p. 43)

Temos também:

Temos como diretrizes estratégicas a melhor trilha a ser seguida 
diante das melhores maneiras de se interagir com o ambiente, diante 
dos objetivos organizacionais e a missão da empresa a qual além 
de ser observada deverá ser cumprida, levando-se em consideração 
todas as políticas e as suas normas estratégicas.

Quanto às políticas, elas dizem respeito às variáveis que são 
baseadas para fins de tomada de decisão. E aos objetivos, são as 
metas que a empresa busca alcançar diariamente, as quais estão 
diretamente relacionadas com os produtos, questões de mercado, 
novas pesquisas, preocupações com a lucratividade, quais recursos 
estão sendo utilizados e de que forma, e ainda, a respons abilidade 
social.

Depois de todas as considerações anteriores terem sido apuradas 
e consideradas, e cientes de todos os aspectos que podem via a 
ocorrer e já estabelecidas estratégias diante da projeção de cenários, 
deverá a empresa finalizar através da elaboração do plano formal, o 
qual será acompanhado na sua execução, lembrando que deverá 
estar de acordo com a missão da empresa, suas metas e objetivos, 
podendo ser planejados tanto para curto, médio ou longo pr azo.

Não há um limite de tempo predeterminado, cada empresa 
encontrará a sua necessidade sendo considerado para tanto que o 

Podemos observar ainda que:
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ideal fosse de no mínimo dois anos.

Importante levar em consideração, de acordo com Padoveze 
(2003) que ao mencionar plano estratégico este deve conter os 
propósitos da entidade e o que e como ela deve direcionar suas 
intenções, com o máximo possível de dados quantitativos das metas 
pretendidas

Para saber mais

National Association of Accountants (NAA): Você sabia que a NAA é 
uma associação de controllers, administradores financeiros, contadores 
gerenciais e outros profissionais ligados às áreas de controladoria, 
custos e orçamentos e no Brasil é denominada de Associação Nacional 
dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac).

2.1 Planejamento operacional

O planejamento operacional se resume em esclarecer tanto 
as políticas quanto as metas da empresa, a nível operacional, da 
mesma natureza dos planos para um determinado período de 
tempo convergindo para as diretrizes previamente estabelecidas 
quanto as estratégias.

Tanto quanto no planejamento estratégico, no operacional 
também leva-se em consideração desde a missão da entidade até 
seus aspectos éticos e morais relacionados com os seus v alores e 
crenças.

É segregado por diversas etapas as quais utilizam-se do Sistema 
de Informação que serve de apoio, conforme podemos acompanhar 
abaixo:

A primeira etapa diz respeito ao desenvolvimento de 
políticas operacionais alternativas, isto é, parâmetros para 
tomada de decisões repetitivas possíveis, em função do 
plano estratégico. A segunda etapa refere-se à escolha 
das políticas operacionais, as quais implementam o 
sistema de informação. A etapa a seguir é a elaboração de 
planos alternativos. Para a seleção do plano, o sistema de 
informações armazena as alternativas e ativa os modelos 
de simulação, fornecendo o resultado de cada plano, 
dos quais o escolhido é aquele que mais contribui para 
a eficácia, segundo o modelo de decisão dos gestores. 
(MOSIMANN, ALVES, FISCH, 2008, p. 44)
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O resultado do Planejamento Orçamentário deverá ser 
quantificado tanto em unidades quanto monetariamente, e a partir 
deste momento, passa a ser estabelecido como sendo os planos 
orçamentários que serão os inputs na etapa de execução do 
processo decisório.

Links

Sugere-se a leitura do artigo: “Planejamento estratégico e controladoria: 
um modelo para potencializar a contribuição das áreas da organização”, 
no endereço eletrônico a seguir: <http://www.ufrgs.br/necon/5%20
Planejamento%20estrat%C3%A9gico%20-%20Jaime%20Crossatti.pdf>.

Para saber mais

A controladoria possui como atribuição a verificação dos resultados 
obtidos pela empresa no decorrer de suas atividades diárias, e 
compará-los com seu planejamento com a intenção de verificar se 
o que fora determinado está de acordo com a execução, sendo de 
suma importância o comprometimento de todos os colaboradores 
envolvidos para possibilitar o alcance de seus objetivos. É efetuado 
através do Planejamento Estratégico.

Aprofundando o conhecimento

Faça a leitura do fragmento da dissertação sobre “Controladoria 
aplicada à gestão: estudo de caso sobre a memória organizacional no 
processo de planejamento”, do autor José Claudinei Primolan (2008).

Após a leitura do texto indicado, observe a importância da 
Controladoria em focar o futuro das entidades, não se baseando 
em fatos passados, os quais servem somente para fins históricos e 
estatísticos. Veja a importância da estruturação da Controladoria para 
fins de gestão empresarial motivada pela necessidade da concorrência 
acirrada com a qual nos deparamos atualmente, em que as decisões 
deverão ser tomadas o mais rápido possível de forma eficiente, 
minimizando ao máximo qualquer possibilidad e de erro.

Planejamento organizacional

A organização do homem em grupos vem desde os primórdios, 
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onde existiam as organizações tribais, organizações familiares e a 
igreja. Essas pequenas organizações consolidavam as estruturas de 
relacionamentos em busca do alcance dos seus objetivos. Com 
esse pensamento, Kwasnicka (2004) evidencia que um indivíduo 
não e completo por si só, e que ele atinge tal estado a partir do 
momento em que passa a atuar dentro de um grupo. Entretanto, 
para que esse grupo viva em harmonia e necessária a existência 
de uma organização, já que cada indivíduo apresenta natureza, 
objetivos e graus de satisfação diferentes. Dai surge a necessidade de 
organização das relações existentes da sociedade, o planejamento 
tal qual um valioso instrumento, utilizado para estabelecer um plano 
para o futuro e os possíveis caminhos para alcançá-lo. Em resumo: 
onde estamos e onde queremos chegar.

Para as organizações estabelecerem suas estratégias em relação 
ao seu negocio e ao mercado, elas adotaram o planejamento 
estratégico, uma analise combinada do meio ambiente interno 
e externo da empresa. O resultado da combinação desses dois 
ambientes permite uma visão ampla, dotada de complexidade 
exigível para a compreensão do ambiente, no qual a organização 
esta realmente inserida a fim de elabor ar as estratégias.

Mintzberg (2004, p. 34), ao definir estratégia sob a perspectiva 
de tempo, considera que o planejador a entende como um plano 
— “uma direção, um guia ou curso de ação para o futuro, um 
caminho para daqui ate ali etc.” — e um padrão —“consistência em 
comportamento ao longo do tempo —”; na composição de ambas 
e possível desenvolver os planos para o futuro e também extrair 
padrões do passado.

Para a consecução do planejamento estratégico são realizadas 
as táticas para o desdobramento das estratégias em planejamentos 
de menor abrangência temporal, no entanto envolvendo um grande 
volume de pessoas e áreas. Bateman e Snell (1998, p. 125) afirmam 
que os planos táticos “focalizam as principais ações que uma 
unidade deve empreender para realizar sua parte do planejamento 
estratégico”. Esse planejamento resulta em diretrizes que cobrem 
áreas como: áreas básicas do negocio, oportunidades de mercado, 
organização para a execução do plano e instalações físicas.
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3.1 Planejamento

Conforme Silva (2001, p. 37) “o planejamento e uma característica 
intrínseca do desenvolvimento e da evolução do ser humano”. O 
autor afirma ainda que, por meio do planejamento, o ser humano 
consegue traçar metas para o seu bem-estar, preparar-se para 
eventualidades e ameaças futuras e obter sucesso em função da 
possibilidade de novas oportunidades. Portanto, para se atingir um 
objetivo e preciso primeiro planejar o caminho a percorrer; além 
disso, as organizações precisam planejar o futuro como preparação 
para essas metas, ameaças e oportunidades. Esse resultado e 
conseguido mediante analise e avaliação do relacionamento com 
o ambiente, por intermédio da utilização de um processo capaz de 
integrar os diversos aspectos da empresa e do seu ambiente.

O planejamento, tido como um processo de tomada de decisão, 
enfatiza mais a sua natureza e seus resultados e menos a sua 
operacionalização, e o processo decisório no planejamento envolve 
um conjunto de decisões inter-relacionadas e dotada de ações 
apropriadas e antecipadas para reduzir a frequência dos fracassos 
nos novos investimentos, favorecendo assim o resultado. (ACKOFF, 
1974).

Planejar e especificar os objetivos a serem atingidos e decidir 
antecipadamente as ações apropriadas que devem ser executadas 
para atingir esses objetivos. (BATEMAN; SNELL, 1998, p. 28, grifo dos 
autores).

Para Steiner (1969, apud OLIVEIRA, 2007), existem cinco 
dimensões para o planejamento e salienta que os aspectos dessas 
dimensões não são mutuamente exclusivos nem apresentam 
linhas demarcatórias muito claras. Entretanto, as cinco dimensões 
apresentadas permitem visualizar a amplitude do assunto 
planejamento.

a) A primeira dimensão do planejamento corresponde ao assunto 
abordado, que pode ser produção, pesquisa, novos produtos, 
finanças, marketing, instalações, recursos humanos, entre outros.

b) A segunda corresponde aos elementos constitutivos do 
planejamento, que são os propósitos, objetivos, estratégias, politicas, 
programas, orçamentos, normas e procedimentos, entre outros;
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c) A terceira dimensão corresponde aos níveis de planejamento 
numa menção ao tempo, que pode ser de longo, médio ou curto 
prazo;

d) A quarta corresponde as unidades organizacionais onde o 
planejamento e elaborado, e, nesse caso, pode-se ter planejamento 
corporativo, de subsidiarias, de grupos funcionais, de divisões, de 
departamentos, de produtos, entre outros;

e) A ultima dimensão corresponde as características do 
planejamento, que podem ser representadas por complexidade ou 
simplicidade, qualidade ou quantidade, planejamento estratégico 
ou tático, confidencial ou publico, formal ou informal, econômico 
ou caro.

Dentre as características do planejamento, Montana e 
Charnov (1999) e Oliveira (2007), consideram três níveis (tipos) de 
planejamento, classificados como: estratégico, tático e operacional. 
Oliveira (2007) relaciona os níveis de planejamento aos grandes níveis 
de decisão hierárquicos distribuídos na pirâmide organizacionais, 
conforme mostra a Figura 5.4.

Planejamento estratégico: e um processo gerencial que examina 
as questões principais da organização, considerando a analise 
do ambiente externo e interno, determinando um rumo amplo e 
generalizado para a organização. De forma geral, o planejamento 
estratégico possui um horizonte de tempo longo e sua elaboração 
e responsabilidade dos níveis mais altos da empresa, embora a 
participação de realidade da organização e, ainda, para que este 
envolvimento diminua a resistência a sua implantação. Planejamento 
tático: pressupõe um período de tempo mais curto que o 
planejamento estratégico e seu objetivo e examinar especificamente 
determinadas áreas de resultado, como principais divisões, funções 
empresariais, entre outras. O processo do planejamento tático se 
realiza dentro da estrutura do plano estratégico e se desenvolve em 
âmbito organizacional inferior.

Planejamento operacional: tem como resultado cronogramas, 
tarefas especificas e alvos mensuráveis, envolvendo gerentes de 
cada unidade, que são desenvolvidos os planos. Seu horizonte de 
tempo e mais curto que o do planejamento tático, podendo ser 
mensal, semanal ou ate mesmo di ário. (OLIVEIRA, 2007).
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Diante da revisão apresentada e para efeitos deste trabalho, 
considerou-se a proposta de Drucker (1975, p. 136) que define 
planejamento como “um processo contínuo de tomar decisões 
empresariais (envolvendo risco) no presente, de modo 
sistemático e com maior conhecimento possível de seu futuro” 
organizando esforços, medindo resultados por meio da continua 
retroalimentação.

3.2 Estratégia

No período pós-guerra, a partir dos anos [19]50 a complexidade do 
mundo empresarial aumentou, passando a exigir um perfil gerencial 
mais empreendedor, respostas mais rápidas e corretas a ação de 
concorrentes, uma redefinição do papel social e econômico das 
empresas e uma melhor adequação a nova postura assumida pelos 
consumidores. E nesse cenário que se constituiu a Administração 
Estratégica. Seu objetivo principal pode ser definido como uma 
adequação constante da organização ao seu ambiente, de maneira 
a assegurar a criação de riquezas par a os acionistas e a satisf ação 
dos seus stakeholders.

Fonte: Daft apud Oliveira (2007, p. 45).

Figura 5.4 | Hierarquia do planejamento nas organizações
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Na visão de Mintzberg (2004, p. 34-9), sendo um planejador 
ou não, o gestor necessita internalizar os principais significados da 
estratégia, que pode ser compreendida como:

a) estratégia como um plano — pode ser a direção, um guia ou 
um curso de ação para o futuro, um caminho de um ponto para 
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outro, cuja finalidade e atingir objetivos específicos decorrentes do 
planejamento da organização; estratégia como um plano e olhar 
para frente, para o futuro, para onde se pretende estar;

b) estratégia como um padrão — pode ser definida como um 
padrão de comportamento que se forma a partir das inúmeras 
decisões que a empresa toma ao longo do tempo, na sua 
interação com o ambiente; estratégia como um padrão e olhar o 
comportamento passado;

c) estratégia como posição — são as definições ou as maneiras 
com que determinados produtos são colocados no ambiente no 
qual estão inseridos, ou seja, e a forma com que a organização 
faz que o seu produto encontre o cliente no mercado externo (a 
estratégia olha para baixo e para fora);

Quadro 5.1 | Características do planejamento estratégico, tático e operacional

CARACTERÍSTICAS ESTRATÉGICO TÁTICO OPERACIONAL

Prazo Longo prazo Médio prazo Curto prazo

Análise básica

Ramo de atividade 
e
mercado de 
atuação.

Principais características
e áreas específicas.

Tarefas
específicas.

Responsáveis pelo
processo

Alta 
administração:
diretores, equipes 
e
consultores de
administração.

Envolvimento de 
executivos
que formulam o
planejamento 
estratégico e gerentes.

Chefes de
divisões que o
processo
de planejamento
tático.

Complexidade

Alta — Existem 
muitas
variáveis, pois 
analisa
o ambiente 
interno e
externo e os 
pontos
fortes e fracos.

Alta ou média — No
entanto com um 
número menor de 
variáveis,
considerando o retorno 
financeiro, as condições 
de mercado e os 
Recursos
organizacionais.
recursos necessários 
para produção, etc.

Baixa — Considera
variáveis
como previsão
de mercado para
cada produto,
orçamento.

Resultados

Declaração 
genérica
que afirma o 
propósito
básico da 
organização
e define seu ramo 
de
atividade.

Diretrizes que envolvem 
as seguintes áreas: 
objetivos financeiros, 
oportunidades de 
mercado, organização, 
instalações
físicas, período de 
tempo para a próxima 
revisão.

Previsões para o
período; mudanças
internas,
produção e 
cronogramas;
responsabilidades
e orçamento.

Fonte: Terence (2002).
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d) estratégia como perspectiva — e a forma com que a 
organização agiu ou reagiu ao fazer as coisas, dentro da mesma e 
por meio das pessoas que estão dentro deste ambiente.

e) estratégia como um truque — pode ser uma manobra 
especifica destinada a abalar um concorrente, sendo mais a 
ameaça do que a execução da ameaça propriamente dita; trata-se 
de um truque. Mintzberg (1991) diz que estratégias são abstrações 
da realidade nas mentes das pessoas, estando sujeitas a distorcer 
e tratar inadequadamente alguns estímulos, por isso, não podem 
limitar-se a uma única definição, ainda mais que a estratégia como 
plano ou padrão pode ser compatível com a estratégia entendida 
como posição ou perspectiva.

Jonhnson, Scholes e Whittington (2007, p. 45), ao considerar 
as características das decisões estratégicas, descritas na Figura 5.5, 
definem estratégia como:

A direção e o escopo de uma organização em longo prazo,
que obtém vantagem em um ambiente em mudança 
através de sua configuração de recursos e competências 
com o objetivo de atender as expectativas dos stakeholders 
(grifo dos autores).

Fonte: Jonhnson, Scholes e Whittinggton (2007, p. 46).

Figura 5.5 | Características das decisões estratégicas
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d) estratégia como perspectiva — e a forma com que a organização agiu ou 
reagiu ao fazer as coisas, dentro da mesma e por meio das pessoas que estão 
dentro deste ambiente.

e) estratégia como um truque — pode ser uma manobra especifica destinada 
a abalar um concorrente, sendo mais a ameaça do que a execução da ameaça 
propriamente dita; trata-se de um truque. Mintzberg (1991) diz que estratégias 
são abstrações da realidade nas mentes das pessoas, estando sujeitas a distorcer 
e tratar inadequadamente alguns estímulos, por isso, não podem limitar-se a 
uma única definição, ainda mais que a estratégia como plano ou padrão pode 
ser compatível com a estratégia entendida como posição ou perspectiva.

Jonhnson, Scholes e Whittington (2007, p. 45), ao considerar as característi-
cas das decisões estratégicas, descritas na Figura 5.5, definem estratégia como:

A direção e o escopo de uma organização em longo prazo, 
que obtém vantagem em um ambiente em mudança através de 
sua configuração de recursos e competências com o objetivo 
de atender as expectativas dos stakeholders (grifo dos autores).

Figura 5.5 Características das decisões estratégicas

Decisões estratégicas dizem respeito a: 

  direção de longo prazo de uma organização 

   escopo das atividades de uma organização 

   obter vantagem em relação aos concorrentes 

   lidar com as mudanças no ambiente empresarial 
   basear-se em recursos e competências (capacidade) 
   valores e expectativas dos stakeholders

   ser complexas em sua natureza 

   ser tomadas em situações de incertezas 
   afetar as decisões operacionais 
   exigir uma técnica integrada (dentro e fora da organização) 

   envolver mudança considerável 

Por isso elas tendem a: 

Fonte: Jonhnson, Scholes e Whittinggton (2007, p. 46).

Para Morais (2005, p. 65), a estratégia é um dos componentes principais 
do planejamento estratégico, pois a organização não pode ficar dependente 
da experiência e na percepção da(s) pessoa(s) que toca(m) o negocio. Assim, a 
estratégia pode ser entendida como o caminho, na forma de regras, diretrizes, 
padrões, planos, posições ou perspectivas, que a organização poderá seguir, a 
fim de tomar decisões relevantes e no momento certo, no seu campo de atuação 
para o alcance ou aproximação de seus objetivos.
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Para Morais (2005, p. 65), a estratégia é um dos componentes 
principais do planejamento estratégico, pois a organização não pode 
ficar dependente da experiência e na percepção da(s) pessoa(s) que 
toca(m) o negocio. Assim, a estratégia pode ser entendida como o 
caminho, na forma de regras, diretrizes, padrões, planos, posições 
ou perspectivas, que a organização poderá seguir, a fim de tomar 
decisões relevantes e no momento certo, no seu campo de atuação 
para o alcance ou aproximação de seus objetivos.

3.3 Estratégia planejada e emergente

Conforme Mintzberg et al. (2000, p. 14), os processos 
estruturados de formação de Estratégias Planejadas que compõem 
a base das chamadas escolas de natureza Prescritivas da estratégia 
são: a Escola do Design, a Escola do Planejamento, e a Escola do 
Posicionamento. Tais escolas preocuparam-se em criar processos 
de como formular estratégias, prescrevendo princípios e técnicas 
analíticas que se tornaram populares a partir de me ados da década 
de 1960.

Segundo estes mesmos autores (2000, p. 28), a Escola do Design 
foi uma das mais influentes no pensamento estratégico. Sua origem 
remonta aos escritos pioneiros de Selznick e Chandler, porem 
tiveram maior desenvolvimento a partir de meados da década de 
1960 com a publicação do livro texto base da Harvard Businees 
School:Business Poliy: text and cases.

A base da Escola do Design repousa no modelo analítico SWOT, 
criado por Kenneth Andrews e Roland Christensen, dois professores 
da Harvard Business School, e posteriormente aplicada por 
numerosos acadêmicos. Por esta analise estuda- se a competitividade 
de uma organização segundo quatro variáveis: strengths (forcas), 
weaknesses (fraquezas), opportunities (oportunidades) e threats 
(ameaças).

A Escola do Planejamento surgiu concomitantemente a do 
Design, sendo seus autores mais influentes H. Igor Ansoff e George 
A. Steiner. Tal escola esmerou-se no detalhamento do processo 
de planejamento, distinguindo as etapas de fixação de objetivos, 
auditoria externa, auditoria interna, avaliação das estratégias e 
sua operacionalização, todas integradas em um ciclo anual cujos 
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resultados finais são os or çamentos.

Outro aspecto importante dessa escola foi o estabelecimento 
das hierarquias dos planos e estratégias. A estratégia existe em vários 
níveis em qualquer organização. Não deve restringir-se aos níveis 
gerenciais e diretivos, mas distribuir-se por toda a organização, 
levando-se em conta os diferentes graus de importância de cada 
nível hierárquico para o alcance dos objetivos organizacionais, cada 
qual com seus planos e programas de ação. A alocação hierárquica 
da estratégia na estrutura organizacional pode ser: corporativa, 
que determina em qual setor a empresa deve operar; unidade 
de negócios, que determina como se deve competir no setor ou 
negocio escolhido; e funcional, que determina como uma área 
funcional deve trabalhar a partir da estratégia de negocio escolhida 
(MINTZBERG; QUINN, 1991).

O modelo foi se sofisticando com o surgimento de novos 
conceitos e abordagens analíticas, tais como o de unidades 
estratégicas de negócios e as matrizes de avaliação de negócios. 
Algumas sofisticações mais recentes dessa abordagem incluem 
o uso de técnicas de planejamento por cenários e o controle 
estratégico. O uso de cenários tornou-se comum a partir da década 
de 1980, e consistiu na descrição de tendências possíveis para as 
diversas variáveis do ambiente externo e na escolha da alternativa 
mais provável para ser usada no planejamento.

A partir da década de 1980 surge a Escola do Posicionamento 
que agregou um conjunto de técnicas analíticas e de conceitos 
da estratégia militar, tornando-se a escola dominante. Em termos 
acadêmicos e empresariais, os conceitos mais relevantes foram o de 
analise estrutural do setor (indústria) e o de estratégias competitivas 
genéricas (PORTER, 1986).

A analise estrutural do setor possibilita o mapeamento das forcas 
competitivas que operam em determinada indústria, a saber: o poder 
de barganha dos fornecedores; o poder de barganha dos clientes; 
a ameaça de novos entrantes (barreiras a entrada); a ameaça de 
produtos substitutos; e o grau de rivalidade entre os concorrentes na 
indústria. A estratégia consiste em escolher entre três alternativas de 
posicionamento competitivo: liderança de custo; diferenciação; ou 
focalização. Tal escolha (uma única) permite a empresa enfrentar as 
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cinco forcas competitivas e alcançar rentabilidade acima da media 
do setor.

O uso posterior da segmentação da indústria e do mercado e a 
aplicação dessa analise a cada segmento ampliaram as possibilidades 
de decisão da empresa. Outro instrumento analítico importante 
dessa escola e a cadeia de valor da empresa. Tal conceito consiste 
em dividir as atividades da empresa em duas categorias: atividades 
primarias (logística interna, operações, logística externa, marketing 
e vendas, e serviços) e atividades de apoio (infraestrutura da 
empresa, gerenciamento de recursos humanos, desenvolvimento 
de tecnologia e suprimentos). Por meio do dimensionamento e 
gestão adequada dessas atividades, a empresa obtém a vantagem 
competitiva definida na estratégia genérica escolhida. O foco dessa 
escola repousa, portanto, nas técnicas analíticas e nas escolhas de 
posicionamento. O uso concomitante das técnicas da Escola do 
Design e do Planejamento ainda hoje faz parte da rotina de empr 
esas e consultores.

O fenômeno das Estratégias Emergentes, introduzidos no final 
da década de 1970, baseado nas escolas de natureza Descritiva 
e Integradora, esta dividido em quatro abordagens distintas. Uma 
primeira abordagem enxerga a estratégia como um fenômeno 
hierárquico, no qual iniciativas dos níveis gerenciais mais baixos, 
geralmente induzidas pela alta administração, levam ao surgimento 
de projetos estratégicos que são posteriormente aprovados pela 
própria alta direção e se incorporam a estratégia. Uma segunda 
abordagem, mais radical, enxerga a estratégia emergente como 
um fenômeno cognitivo, no qual a organização primeiro age para 
em seguida perceber a coerência de determinadas ações e, a partir 
dessa percepção, definir seus objetivos. Uma terceira abordagem 
enxerga a estratégia emergente como o resultado de auto-
organização de sistemas complexos, ou seja, as iniciativas isoladas 
de diferentes agentes organizacionais de nível mais baixo emergem 
espontaneamente como um padrão coerente ao longo do tempo. 
Uma ultima abordagem enxerga a estratégia emergente como um 
fenômeno de aprendizagem, no qual as empresas buscam aprender 
com seus sucessos e fracassos e/ou realizar experimentos e inovar 
continuamente. Tais abordagens tornam-se cruciais dentro do 
novo contexto de negócios em ambientes altamente voláteis e 
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complexos. Para que a estratégia possa emergir nesses ambientes, 
a organização precisa adotar um conjunto de princípios e técnicas 
de gestão, nos seus diferentes subsistemas, que são a seguir 
apresentadas (MARIOTTO, 2003).

Em sua essência a Estratégia Emergente e considerada 
um modelo de estratégia flexível para que as organizações se 
mantenham competitivas em ambientes altamente dinâmicos.

3.4 Planejamento estratégico

Antes de apresentarmos as definições sobre planejamento 
estratégico, usaremos a definição de Drucker (1998, p. 131-6), sobre 
o que a gerencia da organização precisa ter em mente para saber o 
que planejamento estratégico não e:

a) uma caixa de magicas e nem um amontoado de técnicas 
(quantificar não e planejar) — em áreas como o ambiente politico, 
social e de recursos humanos.

Além disso, não e possível aplicar métodos científicos as decisões 
empresariais, utilizando-se de raciocínio, analise, imaginação e 
julgamento;

b) previsão — o futuro e imprevisível, o ser humano não e capaz 
de prever o futuro, sendo assim, faz-se necessário o planejam ento 
estratégico;

c) operar com decisões futuras — as decisões só existem no 
presente, onde o mesmo opera com o que existe de futuro nas 
decisões atuais, ou seja, o que se tem que fazer hoje par a se lidar 
com as incertez as do futuro;

d) uma tentativa de se eliminar o risco — a atividade econômica 
por si só os assume, em que e essencial que se assumam os ris cos 
certos.

Sobre o que e Planejamento Estratégico, Drucker (1998, p. 136) 
define que:

É o processo contínuo de, sistematicamente e com o maior 
conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões 
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atuais que envolvam riscos; organizar sistematicamente 
as atividades necessárias a execução dessas decisões; e, 
através de uma retroalimentação organizada e sistemática, 
medir o resultado dessas decisões em confronto com as 
expectativas almejadas.

Ainda, para Oliveira (1986), o planejamento estratégico, quando 
utilizado adequadamente, em seu aspecto central, impulsiona 
toda a empresa na direção do crescimento e desenvolvimento, da 
diversificação e inovação.

Planejamento estratégico e, pois, o processo de desenvolver a 
estratégia, a relação pretendida da organização com seu ambiente 
interno e externo. O processo de planejamento estratégico 
compreende a tomada de decisões que afetam a empresa por 
longo prazo, especialmente, decisões sobre os produtos e serviços 
que a organização pretende oferecer e os mercados e clientes 
que pretende atingir. Toda organização pratica o planejamento 
estratégico, de forma explicita ou implícita, com maior ou menor 
grau de formalização. Do passado para o presente de qualquer 
organização, sempre e possível identificar estratégias explicitas ou 
implícitas, formais ou informais (MAXIMIANO, 2002).

Na visão de Maximiano (2000, p. 203), o processo de planejamento 
estratégico e baseado na analise dos ambientes interno e externo da 
organização. Além disso, o processo de planejamento estratégico e 
uma sequência de análises e decisões que compreendem: a analise 
da situação estratégica; analise externa; analise interna e a definição 
do plano estratégico, compreendendo os objetivos e a estratégia.

Uma vez definido o planejamento estratégico, torna-se necessário 
os preparativos para sua consecução.

3.5 Planejamento tático

O planejamento tático e realizado pelos integrantes do nível 
intermediário das organizações e é feito visando o médio prazo, sob 
a responsabilidade dos gerentes de cada unidade departamental ou 
divisão separadamente. E um desdobramento do planejamento 
estratégico em vários planejamentos de menor abrangência, todavia 
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com maior intensidade em sua especialidade respectiva para que 
seja mais bem entendido e consequentemente movimenta um 
alto volume de envolvidos no processo, bem como emite e busca 
informações para sua finalização.

A base para o planejamento tático e o estabelecimento dos 
objetivos e planos estratégicos no argumento de Bateman e Snell 
(1998 p. 125). Além dos objetivos e dos planos tornarem-se mais 
específicos e envolverem períodos de tempo menores que os 
do planejamento estratégico, os autores complementamque são 
relevantes para uma parte definida da organização. Completam 
que os planos táticos “focalizam as principais ações que uma 
unidade deve empreender para realizar sua parte do planejamento 
estratégico”.

Na proposição de Montana e Charnov (1999, p. 101), o 
“planejamento tático analisa alternativas a realização da missão; 
os resultados normalmente são alvos de oportunidade dentro 
da indústria ou mercado”. É preciso escolher a alternativa mais 
adequada em relação aos recursos. Esse planejamento resulta 
em diretrizes que cobrem áreas como: áreas básicas do negócio, 
oportunidades de mercado, organização para a execução do plano 
e instalações físicas. Recordam que o planejamento tático tem um 
período de tempo normalmente de um a cinco anos e examina 
variáveis, como: condições de mercados, objetivos financeiros e 
recursos necessários par a realizar a missão.

Maximiano (2000, p. 238) conceitua o planejamento intermediário 
de uma organização como planejamento administrativo ou 
funcional e que os planos e que definem as ações especificas nas 
áreas funcionais da empresa. Ele afirma que o planejamento nas 
áreas funcionais “define as linhas de ação que colocam em pratica 
os objetivos estratégicos da organização”.

O mesmo autor (2000, p. 238) esclarece ainda que qualquer 
organização tem diversas outras áreas funcionais, que agrupam e 
realizam tarefas especializadas. E que as áreas mais importantes de 
uma org anização são:

• Marketing: administra as relações da empresa com o mer cado;

• Produção: administra o fornecimento dos produtos e serviços 
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da empresa a seus clientes ou usuários;

• Desenvolvimento de produtos: administra a produção de 
modificações e inovações nos produtos e serviços da empresa;

• Finanças: administra o dinheiro da empresa;

• Recursos humanos: administra as relações da empresa com 
seus empregados.

Após a abordagem realizada neste capitulo, identificou-se as 
etapas a serem percorridas pelas organizações para a consecução 
do planejamento estratégico e tático, ainda, diante do conteúdo 
abordado, considera-se que o proposito do planejamento e o 
desenvolvimento de ações que proporcionem condições viáveis 
para o alcance dos objetivos pretendidos pela organização, por 
meio da direção estabelecida dentro de um processo geren cial.

Após a leitura do texto indicado, observamos a importância 
da controladoria em estar focando o futuro das entidades, não 
se baseando em fatos passados, os quais servem somente para 
fins históricos e estatísticos. Vejam a importância da estruturação 
da Controladoria para fins de gestão empresarial motivada pela 
necessidade da concorrência acirrada a qual nos deparamos 
atualmente, onde as decisões deverão ser tomadas o mais rápido 
possível de forma eficiente, minimizando ao máximo qualquer 
possibilidade de erro.

Para concluir o estudo da unidade

Nesta unidade dentre algumas análises realizadas destacaremos a 
importância do planejamento estratégico como uma das possibilidades 
de conseguir diretrizes e planos para a entidade. Refletimos ainda na 
participação da Controladoria neste processo. E por fim, identificamos 
que Planejamento Estratégico consiste em um instrumento precioso 
no direcionamento dos negócios ligados à empresa. Isto porque as 
etapas de elaboração contribuem para aproximar e intensificar a relação 
entre as áreas, pelo fato de contribuir para a reflexão e discussão entre 
todos envolvidos no processo sobre a verdadeira situação da empresa.
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Resumo

Buscou-se apresentar a importância da Gestão para a Controladoria 
bem como o planejamento. Para isso, ressaltou-se que o processo de 
gestão adotado pelas organizações neste mercado competitivo é de 
suma importância, a implementação de estratégias torna-se um dos 
ingredientes necessários para a empresa manter o seu negócio.

Ainda vale lembrar que os requisitos básicos para um modelo de 
gestão, é que este seja estruturado, constituído e capaz de traçar e 
viabilizar o conjunto de diretrizes estratégicas.

No entanto, cada entidade procura desenvolver um modelo próprio 
de gestão, sendo esse um conjunto de princípios implantado pela alta 
administração de como a organização como um todo empresarial 
deve ser gerida. Demonstrou-se que o processo de gestão baseia-se 
no modelo de gestão, de acordo com a especificidade da entidade.

Lembrando que o modelo de gestão preconizado pela controladoria 
pressupõe a existência de um processo de gestão que enfatiza o 
planejamento, com destaque para o estratégico. Caracterizado como 
um processo dinâmico e de determinação dos principais objetivos de 
uma empresa, de atividades formalizadas para produzir bem como 
articular os resultados pretendidos pela entidade por meio da forma de 
sua integr ação de decisões.

Conclui-se que a controladoria é a responsável pela ação simultânea 
entre as diversas áreas na busca da otimização do resultado econômico 
e tem um papel importante para o melhor desempenho do sistema nas 
fases de planejamento operacional, execução e controle bem como 
no processo de gestão, desempenhando o papel de gerenciadora em 
conjunto com os demais gestores das áreas específicas.

Espero que tenham compreendido nesta unidade a abordagem do 
conceito de gestão bem como de gestão empresarial a qual deriva 
do latim “gestione” representando por sua vez gerir ou gerência. 
Contextualizando com o assunto para um dos autores renomados 
acerca do assunto apresentou-se que gerir nada mais é do que fazer 
as coisas acontecerem de fato, e nesse contexto estamos falando no 
âmbito empresarial.

Ressaltou-se também o planejamento estratégico que possibilita 
ao controller exercer, aliado a outros gestores da empresa, o 
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desenvolvimento do orçamento, a gestão de custos, e sistema de 
informação integrado.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Ao analisar o conceito de planejamento estratégico podemos definir 
como o processo de decidir os objetivos da organização, as mudanças 
nestes objetivos, os recursos usados para atingir estes objetivos e as políticas 
que devem governar a aquisição, uso e disposição destes recursos. A partir 
da leitura do texto relacione-o com o planejamento operacional que foi 
discutido durante esta unidade e apresente as semelhanças e as diferenças.

2. Faça a leitura do texto e a seguir, responda:
A controladoria, para ser eficaz em sua missão, é dependente da cultura 
organizacional vigente que tem sua gênese no subsistema institucional e, 
em função da missão, crenças e valores, será definido o Modelo de Gestão. 
Desta forma, ao participar na definição do Modelo de Gestão, divulgar os 
conceitos de gestão econômica é uma das características da controladoria, 
que atua como um agente de mudanças comportamentais. Paralelo a essa 
informação do texto, retorne a leitura na unidade e identifique o momento 
em que discute a gestão econômica e posteriormente sintetize com suas 
palavras o que compreendeu a fim de retomar os conceitos de gestão.

3. Leia o texto a seguir do artigo “Planejamento estratégico e controladoria 
para potencializar a contribuição das áreas da organização” de autoria 
de Jaime Crozatti e faça uma contextualização com o tópico da unidade 
“Planejamento Estratégico” e posteriormente aponte as aproximações dos 
dois textos bem como a importância de um planejamento dentro da empresa. 
O Planejamento Estratégico é um processo de gestão para ser desenvolvido 
em etapas a fim de garantir a obtenção do melhor conjunto de norteadores 
estratégicos, que possibilitem aproveitar as oportunidades e pontos fortes e 
fracos encontrados no ambiente da entidade e deve ser desenvolvido com 
metodologia específica para garantir a potencialização das capacidades dos 
indivíduos envolvidos nesse processo (CROZATTI, 2009).

4. Assinale F para (Falso) ou V para (verdadeiro).
( ) Os planos operacionais não possuem dimensão temporal.
( ) O processo de gestão não deve ser confundido com o processo de 
planejamento e controle, que pode ser realizado no vácuo.
( ) O processo de gestão é influenciado pela filosofia, pelo modelo de 
gestão e pelas variáveis ambientais da empresa.
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( ) O planejamento leva em conta as ameaças e oportunidades, os pontos
fortes e fracos da empresa, com base em projeção de cenários e definição
de objetivos.
( )  O processo decisório é composto por planejamento, execução e 
controle.
( )  Na etapa de execução, os gestores fazem as coisas acontecerem com 
os recursos disponíveis para atendimento aos planos.

5. Qual o papel da Controladoria no processo decisório de sua empresa?
a) Descreva a atuação desse órgão no planejamento e no controle da 
empresa.
b) A partir das discussões apresentadas sobre o controller como estrategista
organizacional, sugere-se um trabalho de campo na região em que você
mora para identificar se existe a presença de um controller na empresa de
qualquer ramo de atividade. Quando encontrar, realize uma entrevista,
solicitando para que ele descreva suas funções dentro da entidade e depois
contextualize com a teoria apresentada durante a obra para verificar os
pontos que convergem e divergem na teoria e na prática.
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Glossário
ADMINISTRAÇÃO POR EXCEÇÃO: análise que procura se concentrar nos desvios 
significativos dos resultados esperados.

ANÁLISE DE REGRESSÃO: variação média de uma sequência histórica.

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE: mensuração de como os resultados básicos previstos serão 
afetados pelas variações de dados críticos.

BREAKEVEN POINT (PONTO DE EQUILÍBRIO): ponto de atividade (volume de vendas) 
em que o total das receitas e o total de custos e despesas são iguais.

BUDGET: expressão quantitativa de um plano de ações.

CAPACIDADE IDEAL: número máximo absoluto de unidades que poderiam ser produzidas 
em determinada situação operacional, não levando em conta as paradas de trabalho ou 
de reparos.

CAPACIDADE PRÁTICA: o nível máximo no qual a fábrica ou o departamento pode 
operar realisticamente com mais eficiência.

CENTRO DE CUSTOS/CENTRO DE INVESTIMENTO: área de responsabilidade por 
custos.

CENTRO DE LUCROS: um segmento de uma entidade.

CICLO DE CAIXA: representa o prazo transcorrido entre o pagamento da compra de 
insumos e o recebimento das vendas a clientes.

CICLO OPERACIONAL: representa o prazo ocorrido entre o período da compra de 
matéria-prima e o recebimento das vendas a clientes.

CONGRUÊNCIA DE OBJETIVOS: a congruência se dá quando indivíduos e grupos 
procuram alcançar os objetivos da entidade que foram definidos pela Alta Administração.

CONTABILIDADE FINANCEIRA: preocupa-se com a manutenção dos registros contábeis 
(históricos) e preparação de relatórios externos conforme princípios contábeis geralmente 
aceitos.

CONTABILIDADE GERENCIAL: ramo da Contabilidade que pode informar orientar e guiar 
a Administração para que possa efetuar as alternativas de gestão e tomar as decisões de 
modo mais conveniente.

CONTABILIDADE POR RESPONSABILIDADE: um sistema de contabilidade pode ser 
estruturado com vários centros de responsabilidade, tendo como objetivo refletir o 
desempenho, os planos e ações de cada um desses centros.

CONTROLE: função administrativa que verifica se os resultados obtidos estão de acordo 
com os esperados.

CONTROLLER: principal executivo da controladoria.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: representa o valor autorizado para ser gasto em 
determinado período ou exercício social, até um teto estabelecido.

MIX DE VENDAS: é a combinação relativa das quantidades de produtos da empresa, que 
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constituem suas vendas totais.

ORÇAMENTO AUTORITÁRIO: metodologia orçamentária em que a Alta Administração 
impõe o orçamento a todos os gerentes sem a aprovação dos mesmos.

ORÇAMENTO BASE ZERO (OBZ): é um tipo de orçamento elaborado de projetos 
hierarquizados com base em seu grau de importância, e elaborado como se fosse feito 
pela primeira vez.

ORÇAMENTO DE CAIXA: é a programação de entradas e saídas de caixa esperadas.

ORÇAMENTO DE CAPITAL: é o planejamento de longo prazo para propostas de aplicação 
de capital e seu financiamento.ORÇAMENTO

ESTÁTICO: consiste na elaboração do orçamento e na manutenção dos valores previstos, 
independentemente de ocorrerem mudanças estratégicas ou ambientais, as quais possam 
diminuir a qualidade da informação para controle e acompanhamento de resultados.

ORÇAMENTO FLEXÍVEL: é o orçamento ajustado pelas mudanças no volume. Baseia- 
se num conhecimento de como as receitas e despesas deverão se comportar em 
determinado nível de atividade. É também chamado de “orçamento variável”. O conceito 
oposto é chamado de “orçamento estático”.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: método orçamentário em que os indivíduos envolvidos 
participam da fixação do orçamento global.

QUADRO DE DECISÕES: é uma técnica que procura identificar o valor total esperado de 
cada alternativa à luz das diversas probabilidades dos eventos que possam ocorrer e dos 
valores de cada alternativa de acordo com cada um desses eventos.
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