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1 RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo apresentar o uso da guerra fiscal como 

oportunidade de planejamento tributário. A elisão é a forma lícita de se planejar 

tributariamente, é de suma importância para as organizações compreender essa 

prática como ferramenta de gestão. Para os entes federativos a guerra fiscal é um 

problema e para as empresas se torna uma oportunidade de planejamento. Uma 

empresa forneceu os dados para o estudo através das demonstrações contábeis, e 

de uma entrevista com os responsáveis da Contabilidade. Os achados dessa 

pesquisa permitiram a conclusão de que a guerra fiscal é claramente uma 

oportunidade de se planejar tributariamente, trazendo benefícios financeiros para as 

empresas e sociais para o Estado. 

Palavras–chave: Planejamento Tributário. Guerra Fiscal. 

 

2 INTRODUÇÃO  

 

Independente de seu porte, tamanho ou número de empregados, as empresas 

buscam diminuir os valores dos seus tributos. Existem muitas maneiras de fazer 

isso, alguns optam por fazer ilicitamente e correrem o risco, e outros, sabiamente 

optam pelo Planejamento Tributário lícito, praticando a elisão fiscal.  

Em um cenário onde muitas organizações não se planejam tributariamente, 

faz-se necessário um comparativo para obtenção de resultados e apresentá-los para 

que sejam conhecidas as diferenças dos mesmos com o uso do planejamento 

tributário ou não, aproveitando as lacunas deixadas pela legislação. Ainda de acordo 

com Young (2011) este estudo se faz necessário, visto que pode-se afirmar a falta 

de igualdade no tratamento dado ao contribuinte por parte do fisco. Uma indústria de 

embalagens de Varginha forneceu as informações necessárias para retratar nessa 

pesquisa o alcance do estudo e sua importância. 

 

3 OJETIVO GERAL 
 

Diante desse cenário o objetivo deste artigo é pesquisar se há e como se dá o 

uso dos procedimentos com o intuito de realização de planejamentos tributários em 

um cenário de guerra fiscal entre os Estados. 
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3.1 Objetivos Específicos 

 

Para responder o objetivo geral será cumprido os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Pesquisar se há guerra fiscal entre os Estados; 

b) Identificar se a Guerra Fiscal oferece margem para a prática de Planejamento 

Tributário. 

c) Aferir os resultados obtidos com o Planejamento Tributário oriundo da guerra 

fiscal. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Quanto aos fins, a pesquisa se enquadra como descritiva, Collis e Hussey 

(2005) define como sendo “a pesquisa que descreve o comportamento dos 

fenômenos sendo utilizada para identificar e obter informações sobre as 

características de um determinado problema em questão”. 

Quanto aos meios, o procedimento utilizado foi um estudo de caso, pois 

imagina-se ser a melhor opção para responder o objetivo proposto, sendo  definido 

por  Gil (2008) como  “ o estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, 

de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente 

impossível mediante outros tipos de delineamentos considerados”. Ainda segundo 

Gil (2008), o método de coleta de dados realizado por meio de pesquisa documental 

é capaz de proporcionar em quantidade e qualidade as informações necessárias 

para a pesquisa. Os documentos utilizados foram as demonstrações contábeis do 

primeiro semestre dos anos de 2011 e 2012. 

 

5  DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Tributo 

 

O Art. 3º do Código Tributário Nacional (CTN) define tributo da seguinte 

maneira: “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 

nela se possa exprimir, que não se constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” (BRASIL, 1966). 
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5.2 Espécies de Tributo 

 

O art. 5º do CTN divide os tributos em três espécies: Impostos, Taxas e 

Contribuições. Além desses tributos, previstos no Código Tributário Nacional, existe 

os empréstimos compulsórios, que foi acrescentado pelo Supremo Tribunal Federal 

(Decreto lei nº 2.288, de Julho de 1986).  

 

5.2.1 Imposto 

 

Segundo Resende, Pereira e Alencar (2010), o imposto é o pagamento 

realizado pelo contribuinte para custear a máquina pública, isto é, gerar e compor o 

orçamento do Estado e o órgão competente para a instituição dos impostos é a 

União. A sua cobrança decorre do acontecimento de uma situação prevista em lei. 

Segundo Pêgas (2012) essa definição torna o imposto um tributo não vinculado.  

 

5.3 ICMS 

 

O ICMS é previsto no art. 155, inciso II da Constituição Federal de 1988 que 

permite aos Estados e ao Distrito Federal a instituição de impostos sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 

prestações se iniciem no exterior 

O ICMS é regido por, além dos princípios constitucionais tributários, mais dois 

princípios específicos: o da não-cumulatividade e a seletividade, o primeiro garante a 

tributação do ICMS somente sobre o valor agregado de cada ente da cadeia, 

podendo ser compensado o montante pago nas operações anteriores com o débito 

gerado na operação corrente o segundo obriga que o ICMS tenha sua carga 

tributária menor nos produtos mais essenciais e maior nos produtos menos 

essenciais, fazendo com que o impacto deste tributo seja seletivo em função da 

essencialidade do produto em questão.  

Diante da complexidade vista do ICMS e das rotineiras operações 

interestaduais fez-se por necessário a criação em 1975 do Conselho Nacional de 

Política Fazendária – (CONFAZ) , que regula, fiscaliza e desenvolve as atividades 

tributárias relacionadas ao ICMS dos estados. O CONFAZ é constituído pelos 
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Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação de cada Estado e Distrito Federal e 

pelo Estado da Fazenda, é um órgão deliberativo instituído em decorrência de 

preceitos previstos na Constituição Federal (SEFAZ/MT, 2014). 

 

5.3.1 Guerra Fiscal 

 

Com a concorrência cada vez mais acirrada estimulando a competitividade 

entre as empresas os contribuintes sempre estão em busca de uma economia 

tributária, sendo assim os contribuintes migram de estado para estado em busca 

desta economia.  

Assim, os Estados legislam em defesa própria para a manutenção de seus 

contribuintes, para que não sejam prejudicados economicamente.  

Um exemplo desta busca de defesa da sua economia o Estado da Bahia criou 

por meio da Lei nº 7.980 de 12 de dezembro de 2001 e regulamentado pelo Decreto 

nº 8.205 de 03 de abril de 2002 o Programa de Desenvolvimento Industrial e de 

Integração Econômica do Estado da Bahia (DESENVOLVE). 

Dentre os vários os objetivos deste Programa estão o fomento à instalações de 

novos empreendimentos, diversificação da matriz industrial e agroindustrial, 

desenvolvimento tecnológico, geração de novos produtos e prevenção dos impactos 

ambientais conforme abordado no Art. 1º da Lei que institui o Programa. 

Neste cenário, onde os Estados cada vez mais brigam entre si em busca da 

manutenção dos contribuintes surge a Guerra Fiscal, que a princípio era vista como 

opção dos Estados mais pobres e menos desenvolvidos para atrair investimentos, o 

que compensava a falta de uma política mais efetiva de desenvolvimento regional, 

mas os estados mais desenvolvidos também passaram a agir dessa maneira e 

agravou-se a guerra fiscal (FAZENDA, 2013). 

Devido às ações e reações oriundas dos conflitos entre as federações que 

com intuito de atrair investimentos privados e retê-los em seu território os Estados 

acabam cedendo benefícios inferiores ao dos outros. Esses conflitos começaram a 

surgir após a descentralização do poder de tributar, quando os estados receberam 

através da Lei Complementar 24 de 1975, o poder de oferecer benefícios, isenções 

e créditos presumidos (PEREIRA, 2013). A mesma lei limita a concessão de 

benefícios via crédito presumido quando não há aprovação unânime do CONFAZ 

conforme §2º do Art. 2º da Lei Complementar 24 e 1975. 
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Se não observado os dispositivos desta Lei, o beneficiário poderá ter o 

benefício anulado visto que o mesmo fere a legalidade do benefício e o exposto no 

Art. 8º da Lei Complementar. 

Buscando o fim da guerra fiscal, tem sido apresentado ao Senado projetos de 

Lei para mudanças no sistema tributário. Um desses é o Projeto de Lei no Senado 

(PLS) 130/2014 que pode agravar ainda mais a guerra fiscal. O referido projeto de lei 

visa modificar a sistemática de aprovação de benefícios concedidos pelo CONFAZ - 

Conselho Nacional de Política Fazendária, que só aprova o benefício quando é 

votado por unanimidade entre os membros representantes dos Estados e Distrito 

Federal e se aprovado, o PLS 130/2014 fará com que não seja mais necessária essa 

unanimidade. Caso confirme sua aprovação, o PLS 130/2014 fará com que muitos 

dos benefícios rejeitados pelo CONFAZ passem a ser convalidados (PEREIRA, 

2014). 

 

5.4 Planejamento Tributário 

 

 Muitos autores definem o Planejamento Tributário de com a visão de que 

esse caminho deve ser lícito, assim também trata Borges (2011) afirmando que o 

Planejamento Tributário é uma atividade técnica que visa projetar as atividades 

econômicas da empresa, para conhecer as suas válidas e legítimas alternativas 

estruturais e formais. 

 A lei não impõe ao contribuinte que ele pratique o fato gerador da obrigação 

tributária, a lei prevê a hipótese de incidência tributária. O contribuinte é livre para 

planejar, diminuir, retardar quanto ao tributo, mas deve respeitar a legislação. Esta 

liberdade é a esfera onde se pratica o Planejamento Tributário (GUTIERREZ, 2006). 

 Borges (2011) aponta três os tipos de Planejamento Tributário, o objetivo de 

um deles é anular o ônus fiscal, outro objetivo busca reduzir o ônus tributário e o 

último busca a postergação do ônus fiscal, ou seja, ter um deslocamento da 

ocorrência do fato gerador ou adiamento do lançamento ou pagamento do imposto. 
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5. 5  Elisão e Evasão fiscal 

 

5.5.1  Elisão Fiscal 

 A palavra Elisão tem sua origem do vocabulário latim, elisione que significa 

eliminar ou suprimir. Elisão Fiscal é quando o contribuinte procura por meios legais, 

por métodos lícitos atingir resultados pretendidos na empresa. A Elisão busca evitar, 

atrasar ou reduzir o pagamento de um tributo antes de ocorrer o fato gerador. Se 

conseguir aplicar essas características de maneira lícita e válida há uma diminuição 

de tributos a pagar (GUTIERREZ, 2006). 

Doria (1977) apud Gutierrez (2006) apresenta duas formas de Elisão Fiscal: 

a) Aquela decorrente da própria lei e 

b) A que resulta de lacunas e brechas existentes na própria lei. 

No caso da elisão decorrente da lei, o próprio dispositivo legal permite ou até 

mesmo induz a economia de tributos. Esse tipo de elisão é comum. 

Ainda segundo o autor, considerada por alguns autores como a verdadeira 

Elisão Fiscal, no segundo tipo a empresa precisa de se readaptar, fazer mudanças 

estruturais que alterem os resultados econômicos da mesma. E por mais que as leis 

sejam bem elaboradas e o legislador seja prevenido, existirão lacunas que permitem 

a prática da Elisão Fiscal.  

 

5.5.2  Evasão fiscal 

 

Também derivada do latim, a palavra evadere tem seu em significado o ato de 

escapar, fugir, esconder.  A Evasão Fiscal consiste na prática ou omissão do 

contribuinte tendente a suprimir, reduzir ou retardar o cumprimento de uma 

obrigação tributária, é causada por um conflito: o governo que busca maximizar sua 

arrecadação e o contribuinte que quer diminuir sua contribuição (GUTIERREZ, 

2006). 

 

6  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A empresa objeto de pesquisa foi uma Indústria de embalagens de Varginha, 

atuante no mercado desde o ano de 2004. A empresa pleiteou junto o Instituto de 

Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (INDI) - que tem por objetivo os estudos 
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da economia mineira com foco na indústria – um benefício fiscal do ICMS. A 

proposta teve por base o programa DESENVOLVE do estado da Bahia solicitando, 

por intermédio do INDI, ao Estado de Minas Gerais a concessão de um benefício 

similar do estado vizinho.  

Para a obtenção do benefício desejado, a empresa apresentou um plano de 

negócios, no qual constava a projeção de crescimento da empresa caso 

conseguisse a redução desejada do ônus do ICMS.  

Sendo assim, aceito pelo Estado de Minas a empresa assinou um Protocolo de 

Intenções, no qual define os direitos e deveres da empresa e do Estado para o 

cumprimento do objetivo final que é a manutenção do contribuinte frente ao benefício 

concedido pelo estado da Bahia. 

 O protocolo de intenções assinado entre o Estado e a empresa, além de tratar 

dos benefícios, aborda as obrigações e vedações. Dentre as obrigações do 

contribuinte objeto de estudo estão: 

Investimentos financeiros em obras civis, aquisição de máquinas e 

equipamentos, aumento do faturamento anual, geração de empregos diretos e 

indiretos, obrigação de atender às legislações pertinentes com respeito a licenças 

ambientais e que a empresa dê preferência às empresas do estado de Minas Gerais 

para interação e movimentação da economia do Estado. 

Dentre os benefícios cedidos pelo Estado, destacam-se:  

Os benefícios concedidos referentes à saídas de mercadorias: o diferimento de 

80,56% do ICMS diferimento parcial de 80,56% do ICMS devido nas vendas 

internas, a contribuintes do ICMS, do produto industrializado denominado 

Embalagens de Alumínio, NCM 7607.19.90, realizadas pelo Centro de Distribuição, 

vedado o aproveitamento de créditos relacionados a estas operações, carga 

tributária efetiva de 3,5% para o ICMS devido nas vendas a não-contribuintes e nas 

vendas interestaduais do produto industrializado denominado Embalagens de 

Alumínio, NCM 7607.19.90, realizadas pelo Centro de Distribuição e  Regime 

Especial de Tributação – RET, para o ICMS incidente nas vendas dos produtos 

denominados Rótulos em BOPP, NCM 3921.90.19 e Filmes Laminados, NCM 

3920.62.19, relacionados no protocolo. 

O último benefício citado foi concedido tendo por base o que seria obtido no 

estado da Bahia, que é o crédito presumido que resulte em carga tributária de 2%. 
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De acordo com a contabilidade responsável e com os dados levantados 

através dos documentos, apurações e declarações fornecidos pela empresa 

pesquisada, foi feito um levantamento das informações da Demonstração de 

Resultado do Exercício dos períodos de 01/01/2011 a 30/06/2011 e 01/01/2012 a 

30/06/2012.  

Foram utilizados esses períodos a título de comparação, no primeiro período 

(2011) a empresa não era portadora do benefício fiscal, já no segundo período 

(2012) a empresa já fazia uso do benefício. Para que se tenha uma análise confiável 

optou-se por comparar meses iguais de anos diferentes (1º semestre) a fim de evitar 

a sazonalidade dos meses durante o ano. Com os dados obtidos através de 

documentos e informações da contabilidade foi elaborado uma tabela para 

comparação dos resultados conforme a seguir: 

  Período: 01/01/2011 A 30/06/2011 - Sem o Regime Especial 

  

Estabelecimento  Faturamento Bruto   Receita Líquida  
 ICMS sobre Receita 

Líquida  

% de ICMS 
sobre Receita 

Líquida 

Matriz  R$            23.128.683,04   R$      22.383.762,55   R$           627.965,84  2,81% 

  

Total  R$        23.128.683,04   R$ 22.383.762,55   R$        627.965,84  2,81% 

    

Período: 01/01/2012 A 30/06/2012 - Com o Regime Especial 

  

Estabelecimento  Faturamento Bruto   Receita Líquida  
 ICMS sobre Receita 

Líquida  

% de ICMS 
sobre Receita 

Líquida 

Matriz  R$              9.781.175,27   R$        9.519.582,91   R$           209.741,84  2,20% 

Filial  R$            14.201.695,23   R$      14.018.930,14   R$           237.666,07  1,70% 

  

Total  R$        23.982.870,50   R$ 23.538.513,05   R$        447.407,91  1,90% 

 

A tabela acima é dividida na primeira parte pelo período de: 01/01/2011 a 

30/06/2011 quando a empresa não fazia uso do benefício. Observa-se que sem o 

regime especial a receita líquida era de R$ 22.383.762,55 e o ICMS R$ 627.965,84 

que representou um custo de 2,81% de sua receita líquida no semestre.  

Na segunda parte da tabela, de 01/01/2012 a 30/06/2012 já beneficiada com o 

regime especial, esse faturamento líquido aumentou em mais de R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais), passando R$ 23.538.513,05. O ICMS incidente sobe a receita 

líquida foi de R$ 447.407,91 e caiu para 1,90% o custo referente à receita líquida.  
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O aumento do faturamento é justificado pelo impacto da redução que o encargo 

de ICMS teve no seu preço de venda, fazendo com que a empresa tenha um 

aumento de competitividade de mercado, pois a redução altera diretamente o preço 

do produto. 

Com o Regime Especial de Tributação - RET, o faturamento aumentou, o custo 

de ICMS caiu 0,91% em relação ao primeiro período e o aumento na receita tanto a 

bruta quanto a líquida são reflexos do benefício fiscal que o estado concedeu. Por 

ora, a lucratividade aumentou, os investimentos estão sendo feitos, os empregos 

gerados e o desenvolvimento, objetivo das partes está caminhando para que sejam 

cumpridos. 

 

7  CONCLUSÃO 

 

Relatados os objetivos, obrigações, vedações e benefícios entre Estado e 

Indústria, é indiscutível que a empresa usou da sua liberdade de contribuinte para 

almejar melhores resultados buscando o regime especial, ressaltando que o 

protocolo foi assinado em Novembro de 2010, mas o Regime só entrou em vigor em 

Julho de 2011. 

O objetivo deste artigo que foi o de pesquisar se há e como se dá o uso dos 

procedimentos com o intuito de realização de planejamentos tributários em um 

cenário de guerra fiscal entre os Estados foi alcançado visto que os resultados 

obtidos com a empresa objeto de pesquisa, foram favoráveis e consideráveis, visto 

que a redução dos encargos do ICMS foi relativamente alta.     

 Enquanto houver guerra fiscal entre os estados, haverá oportunidade de 

realizar um planejamento tributário oriundos destes conflitos, desde que bem 

elaborado e relevante podendo resultar em uma economia de tributos expressiva. 
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