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 RESUMO 

 

 

 

O presente estudo objetivou analisar, sob a perspectiva dos Encarregados dos Setores 
Financeiros, a relação entre o cumprimento da obrigação tributária acessória retenção na 
fonte e a capacitação técnica dos agentes das UG do Exército Brasileiro envolvidos neste 
processo. Para alcance desse objetivo, foi utlizado, como instrumento de pesquisa, um 
questionário, no qual, visando uma melhor análise, foi dividido em quatro blocos de 
perguntas. Como resultados obtidos, teve-se a validação da hipótese de pesquisa 
aventada, uma vez que sob a ótica dos tesoureiros, quanto maior a capacitação técnica 
dos agentes investidos na função de Enc Set Fin mais corretamente será a realização da 
obrigação tributária acessória retenção na fonte. Foram apontados também como 
possíveis causas para as dificuldades enfrentadas pelas UG na realização de pagamento 
de tributos na qualidade de substitutas tributárias (principalmente ISS e contribuição para 
o INSS): a pouca didática de instrutores nas escolas de formaçã e a complexidade da 
legislação brasileira, e como possíveis soluções desse embaraço: a assinatura de 
convênios com IES, investimento nos próprios militares (de forma a os especilizarem em 
didática do ensino superior), e a oferta de estágios ou cursos eminentemente práticos. 

 
Palavras chaves: Obrigação tributária, Retenção na fonte, Capacitação técnica. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present study aimed to analyze, from the perspective of the Supervisors of the 
Financial Sectors, the relationship of the fulfillment of the accessory tax obligation 
withholding at source with the technical qualification of the UG agents of the Brazilian Army 
involved in this process. To achieve this objective, a questionnaire was used as a research 
instrument, in which, for a better analysis, it was divided into four blocks of questions. The 
results obtained were the validation of the proposed research hypothesis, since from the 
perspective of treasurers, the greater the technical training of the agents invested in the 
role of Enc Set Fin, the more correctly will be the realization of the accessory tax obligation 
withholding at source. Possible causes for the difficulties faced by the UGs in paying taxes 
as tax substitutes (mainly ISS and contribution to the INSS) were also pointed out, the lack 
of didactics of instructors and the complexity of Brazilian legislation. And as possible 
solutions to this problem are the signing of agreements with IES, investment in the military 
themselves (in order to specialize them in higher education didactics), and the offer of 
eminently practical internships or courses. 
 
Key words: Tax obligation, Withholding tax, Technical training. 
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1. INTRODUÇÃO   
 

 

A capacitação técnico-profissional dos funcionários é imprescindível para que uma 

organização obtenha resultados positivos, uma vez que é por intermédio das ações 

desses indivíduos que os objetivos de uma entidade jurídica poderão se concretizar (DE 

ASSUNÇÃO, 2018). 

No concernente ao setor público brasileiro, essa máxima não é diferente. Com a 

reforma do aparelho estatal, passou a ser cada vez mais necessária a profissionalização 

dos servidores, ou seja, a formação acadêmica atrelada à mudança de perfil do agente se 

tornaram os fatores fundamentais para o prosseguimento das ideias desse modelo de 

“Nova Gestão Pública” (DE SOUZA, 2002). 

Esse novo paradigma de gestão foca na qualidade dos serviços prestados pelos 

órgãos públicos, que por sua vez, dependem de decisões e execuções de atividades meio 

(não finalísticas) realizadas pelos seus agentes. Obviamente essas tomadas de decisão 

e operacionalizações de procedimentos impostos por normativos vão sofrer grande 

influência dos conhecimentos profissionais, habilidades e formações acadêmicas de cada 

um desses servidores (STILLMAN II, 2017). 

Outro aspecto que deve ser ressaltado é a complexidade do sistema tributário 

brasileiro, que segundo Bagagi (2018), impacta sobremaneira o desempenho e os custos 

administrativos inerentes ao processo de escrituração contábil e cumprimento de 

obrigações tributárias das entidades. 

O instituto da substituição tributária destaca-se no universo das obrigações 

acessórias que os órgãos públicos devem realizar, uma vez que esse processo, segundo 

Da Silva et al., 2016, está eivado de peculiaridades e detalhes que exigem qualificação e 

experiência de quem trabalha com pagamentos a credores. 

Diante disso, é simples de se inferir que as Unidades Gestoras (UG) do Exército 

também encontram-se inseridas nesse contexto de maior exigência de capacitação 

técnica, e que essa necessidade é potencializada por dificuldades de entendimento, ou 

até desconhecimento, quanto às imposições normativas enfrentadas pelos profissionais 

administrativos dos diversos tipos de organizações existentes no Brasil. 
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1.1 PROBLEMA 
 

          

1.1.1  Antecedentes do Problema 
 

 

Embora o Exército Brasileiro venha seguindo o preconizado por toda a 

Administração Pública Federal desde 2006, com a edição do Decreto 5.707 (que 

estabeleceu diretrizes para o desenvolvimento de pessoal nos órgãos federais), percebe-

se ainda a incipiência do auto-aperfeiçoamento administrativo de grande parte dos 

militares. Essa incipiência se mostra muito mais latente quando o assunto são temas mais 

técnicos, como por exemplo questões relativas às obrigações fiscais. Essa insuficiência 

de capacitação também pode ser muito melhor notada na chamada “ponta da linha” do 

EB, que seriam as UG.  

 

          

1.1.2 Formulação do Problema  

 

 

De acordo com o contextualizado no item anterior, emerge a seguinte problemática 

desta pesquisa: qual a relação do cumprimento da obrigação tributária acessória retenção 

na fonte, com a capacitação técnica dos agentes das UG do Exército Brasileiro envolvidos 

neste processo, sob a perspectiva dos Encarregados dos Setores Financeiros? 

 

 

1.2  OBJETIVOS 
 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
        

 

Analisar, sob a perspectiva dos Encarregados dos Setores Financeiros, a relação 

do cumprimento da obrigação tributária acessória retenção na fonte com a capacitação 

técnica dos agentes UG do Exército Brasileiro envolvidos neste processo. 
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1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 

       Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo geral, 

foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do objetivo geral 

deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

           a) Classificar os Enc Set de acordo com peculiaridades como postos e 

especialidades; e 

           b)  Comparar e contrastar as diversas opiniões dos Enc Set Fin 

 

 

1.3 HIPÓTESE 

           

   

Diante da complexa temática retenção tributária na fonte pagadora, percebe-se a 

papel de destaque que o agente público tem no cumprimento dessa obrigação. O 

conhecimento de cada indivíduo que atua realizando essa importante atividade contábil é 

vital para evitar incorreções ao que prescrevem as legislações correlatas. Com isso, foi 

formulada a seguinte hipótese de pesquisa: 

a) A maior capacitação técnica dos agentes investidos na função de Enc Set 

Fin está diretamente ligada ao correto cumprimento da obrigação tributária acessória 

retenção na fonte. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 
 

 

Este tópico visa detalhar os procedimentos necessários para o alcance do objetivo 

geral. Para isso, são apresentados o objeto formal de estudo, como e de onde será 

extraída a amostra, o delineamento do trabalho, qual instrumento de pesquisa será 

empregado, como serão analisados os dados coletados e o que foi feito para viabiliazar a 

elaboração do referencial teórico. 
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1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

 

O objeto formal de estudo é a análise do ponto de vista dos Enc Set Fin a respeito 

da relação entre a capacitação técnica dos agentes e o cumprimento da obrigação 

tributária acessória retenção na fonte. Ressalta-se que, conforme subtópico posterior, foi 

realizada a delimitação metodológica da população e amostra, ou seja, foram 

consideradas somente as perspectivas de Enc Set Fin de determinada região do país 

(também a ser definida e explicada no próximo subtópico). 

 

 

1.4.2 Amostra 

 

 

A população desta pesquisa é representada pelo universo de Encarregados do 

Setor Financeiro (Enc Set Fin), das 73 UG do EB sediadas na 3ª RM, totalizando 73 

agentes. 

Essa delimitação metodológica – restrição à 3ª RM – foi estipulada tendo em vista 

que o autor do estudo serviu por duas ocasiões nesta área do país e possui estreitos laços 

com integrantes do 3º Centro de Contabilidade, Gestão e Finanças do Exército 

(CGCFEX), o que viabilizará o contato com todos os agentes necessários e deverá 

proporcionar um número considerável de respostas. 

Portanto, a amostra deste trabalho de conclusão de curso será composta pelo 

número de Enc Set Fin (que estejam no universo da população descrita na Tabela 1) que 

responderem à survey (dentre a população)  

  

Unidades Gestoras Enc Set Fin/UG População 

73 UG enquadradas na área da 3ª RM 1 73 militares 

TABELA 1– População da pesquisa 

Fonte: O autor 
 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

 

 

Gil (2010) classifica as pesquisas científicas quanto aos seus procedimentos, 

objetivos e abordagens. Dito isso, cabe classificar este estudo, no que diz respeito ao seu 

objetivo, como descritivo, uma vez que busca descrever a realidade de determinada 
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amostra por meio de experiências de determinado grupo (ABDEL-KHALIK; AJINKYA, 

1979). No tocante ao procedimento empregado, é definido como uma pesquisa de campo, 

pois se utilizará de um instrumento estruturado de coleta de dados (BERTO; NAKANO, 

2000), no caso uma survey, para que as hipóteses possam ser testadas a partir da 

percepção que indivíduos têm a respeito dos fatos em questão (PINSONNEAULT; 

KRAEMER, 1993). Já quanto à abordagem utilizada é considerado um estudo quantitativo, 

por conta das técnicas estatísticas que serão utilizadas para o tratamento dos dados (GIL, 

2010). 

 

 

  1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 
 

 

Visando reunir trabalhos científicos (artigos, dissertações e teses) que permitissem 

abarcar tópicos para elucidar e distrinchar questões relacionadas à problemática da 

pesquisa, e consequentemente atingir o objeto do trabalho, foram realizadas consultas 

nas plataformas Google Acadêmico e nas bases de dados Scopus e Web of Science, 

usando-se palavras-chaves como retenção tributária, retenção na fonte, legislação 

tributária, capacitação técnica e capacitacitação administrativa. Foram também 

pesquisadas e utilizadas as legislações nacionais que abordam questões tributárias. 

 

  

 1.4.5 Procedimentos Metodológicos 
 

 

Para a coleta de dados foi utilizado um canal de comunicação com membros do 3º 

CGCFEx, de forma que o instrumento de pesquisa (a ser detalhado no subtópico seguinte) 

pudesse ser remetido a todos os 73 Enc Set Fin das UG enquadradas na área da 3ª RM 

e vinculadas àquele Centro, conforme delimitação metodológica já explicitada acima. 

 

 

1.4.6 Instrumentos 
 

 

A coleta de dados se dará por intermédio de uma survey, tendo em vista que se 

buscará identificar a relação da capacitação técnica dos agentes com o cumprimento de 

uma obrigação tributária acessória – a retenção na fonte – sob o ponto de vista dos Enc 

Set Fin de algumas Unidades do EB. Nessa captação de dados, será disponibilizado, em 

um único momento, um link que direcionará os agentes administrativos relacionados ao 
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questionário, sendo utilizado para tal a ferramenta Google Forms. 

A pesquisa será destinada à população descrita no subtópico 1.4.2 e o questionário 

é apresentado no Apêndice A deste trabalho. Forza (2002), disciplina que, para um a 

realização de questionário deve-se primeiramente definir os constructos que serão 

analisados, isto é, definir os conceitos teóricos gerais que norteiam o estudo. Com base 

no referencial teórico exposto no próximo capítulo e baseando-se em legislações 

correlatas ao assunto “retenção tributária na fonte”, foi elaborado um conjunto de 

perguntas e assertivas, divididas em 4 blocos, quais sejam: (i) dados gerais; (ii) 

experiência, cursos e estágios; (iii) considerações sobre cursos e estágios realizados; e 

(iv) considerações sobre a rotina de trabalho nos setores financeiros. 

 

 

1.4.7 Análise dos Dados  

 

 

As respostas ao questionário remetido aos Enc Set Fin das UG da área da 3ª RM 

são os dados da pesquisa que serão analisados, uma vez que o âmago do presente 

estudo é a perspectiva que estes agentes têm sobre a relação da capacitação técnica com 

o perfeito cumprimento da retenção tributária na fonte.  

Nessa análise serão confeccionados gráficos e tabelas para demonstrar o 

posicionamento dos militares respondentes, bem como o percentual referente à cada 

opinião. Dessa forma poderão ser realizadas inferências que permitirão a validação, ou 

não, da hipótese formulada.  

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA  
 

 

Por ser a tributação fonte primordial de recursos do Estado, o ordenamento jurídico 

brasileiro, ao longo dos anos, vem aumentando cada vez mais os artícios de fiscalização 

da arrecadação, delegando inclusive cada vez mais obrigações a particulares (CHAVES, 

2010). 

Nesse sentido, o aprimoramento técnico-profissional ganha relevância a cada nova 

responsabilidade atribuída pelo Estado a terceiros, já que de acordo com Biava Júnior e 

Oyadomari (2010), por intermédio dessa ação antecipadora do recolhimento dos tributos, 

o Governo correrá menos risco de sofrer com sonegações dos contribuintes, fazendo com 

que as demandas da sociedade possam ser atendidas até em prazos mais curtos. 

Ademais, a presente pesquisa se mostra conveniente por buscar coletar e analisar 
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os pontos de vistas dos profissionais – no caso militares – diretamente afetados pela 

complexa tarefa de efetuar as eventuais retenções dos tributos devidos pelos 

fornecedores. Esses profissionais poderão externar se os conhecimentos adquiridos em 

seus cursos/estágios de formação/especialização ministrados ou financiados pelo 

Exército Brasileiro foram ou são suficientes para a boa execução dessa importante 

obrigação tributária. 

A perspectiva destes agentes é imprescindível para que a Força Terrestre possa 

avaliar se a capacitação do pessoal responsável pela condução administrativa – mais 

especificamente contábil – está sendo realizada de forma satisfatória, e se esse efetivo 

sente-se seguro e preparado para bem assessorar seus chefes imediatos e  

Comandantes. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

 

O presente capítulo é reservado à exposição do referencial teórico da pesquisa, 

abordando tópicos essenciais para o entendimento deste estudo. São tratados temas 

como: relação jurídica tributária brasileira; obrigações tributárias, demonstrando a 

diferença entre obrigações principais e acessórias, para que o leitor compreenda onde se 

encaixa a obrigação retenção na fonte, além de especificar quais retenções tributárias 

devem ser realizadas no contexto do setor público; e capacitação administrativa para o 

desempenho de atividades contábeis, principalmente em órgãos governamentais. 

 

 

2.1 RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA  
 

 

Os tributos são definidos no art 3º do Código Tributário Nacional (CTN), como 

sendo “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”. 

Refletindo sobre essa definição, Faria (2012), explica que o conceito de tributo traz 

importantes questões que precisam ser destacadas, como as expressões “prestação 

pecuniária compulsória” e “cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada”. Tais expressões denotam o caráter obrigacional e de dependência de algum 

fato impulsionador para que ele ocorra, o chamado fato gerador. O autor também 

menciona que o “não constitua sanção de ato ilícito”, afasta qualquer ligação entre tributo 

e multa, no que diz repeito à natureza conceitual. 

Dessa forma, os tributos acabam por estabelecer essa chamada relação jurídica 

tributária entre duas partes, na qual a parte credora tem o direito de exigir uma prestação 

da parte devedora. Em outras palavras, Faria (2012), afirma que essa relação se dá pela 

obrigação da entrega de recursos financeiros ao Estado, sendo ela decorrente de uma 

atividade ou direito de propriedade prevista legalmente. O autor ainda complementa sua 

definição explanando que essa entrega de recursos deve ser realizada pelo lado devedor 

propriamente dito, ou por um terceiro tido como responsável tributário (sujeito passivo). 

                                                              

 

2.2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
          

 

De acordo com o que foi trazido no item anterior, verifica-se que alguns fatos ou 
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escriturações geram obrigações quanto ao pagamento de tributos. Essas obrigações, 

conhecidas como obrigações tributárias, podem ser divididas em: principais e acessórias. 

Bagagi (2018) expõe que as obrigações principais são as que surgem de fatos 

geradores, e que podem ser relativas tanto à propriedade de determinados tipos de bens, 

quanto à formalização de alguma atividade econômica, findando-se com o pagamento do 

tributo. 

Já as obrigações acessórias, são as escriturações ou ações que os contribuintes 

devem realizar para auxiliar o Fisco na análise do cumprimento da legislação tributária 

(BAGAGI, 2018). O CTN, no § 2º de seu artigo 113º, traz que “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”. 

Nesse contexto de obrigações acessórias, inclui-se a retenção tributária realizada 

pela fonte pagadora (retenção na fonte), alvo desta pesquisa, pois representa uma 

prestação positiva prevista na legislação.  

 

 

2.2.1 Retenção Tributária 
 

 

Para garantir que os tributos sejam recolhidos, evitando a sonegação, o Governo 

adotou a prática da antecipação do pagamento de impostos e contribuições, também 

chamada de retenção tributária (BRASIL, 2021). 

A antecipação do pagamento retromencionada se dá pela atribuição, por meio de 

determinação legal, da condição de responsável pelo recolhimento do tributo à fonte 

pagadora da renda ou do serviço, ou seja, a entrega do montante correspondente ao 

imposto ou contribuição passa a ser de responsabilidade do “contratante”, sendo esse 

valor deduzido da quantia integral que deveria ser repassada ao “contratado” 

(contribuinte). 

Percebe-se que ônus financeiro decorrente do tributo ainda é do “contratado” 

(prestador do serviço). Somente o ônus administrativo da operacionalização do 

pagamento desse tributo é que é absorvido pelo “contratante” (tomador do serviço). 

 

 

2.2.1.1 Retenção Tributária no Setor Público 

 

 

A retenção tributária no setor público teve maior destaque com o advento da Lei 

9.430/96, através de seu art. 64 (BRASIL, 2021), que diz: 
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Art 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da 
administração pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de 
bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do 
imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, 
da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição 
para o PIS/PASEP. (Grifo nosso). 

Porém os órgãos públicos, quando na condição de tomadores de serviços, além de 

efetuarem reteções tributárias a respeito do Imposto sobre a renda (IR), Contribuição 

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

(PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), também por 

imposição normativa devem realizar retenções tributárias concernentes ao Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas 

(IRPF) e Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Esse tema extremamente complexo é tratado em diversas legislações, como por 

exemplo: 

a) a IN 971/06, da Receita Federal do Brasil, que dispõe sobre sobre 

normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições 

sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou 

fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 

b) a IN 1234/12, da Receita Federal do Brasil, que dispõe sobre a 

retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração 

pública federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas que menciona a 

outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços; e 

c) Lei Complementar 116/03, que dispõe sobre o Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito 

Federal, e dá outras providências. 

 

 

2.2.1.1.1 Retenção Tributária referente ao Imposto sobre a Renda Pessoa Física 

 

 

O Imposto sobre a Renda Pessoa Física encontra amparo e é alvo de matérias em 

diversas legislações nacionais, destacando-se: o Código Tributário Nacional (Lei 5.172, 

25 de outubro de 1966), a Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995 e o Decreto 9.580, de 

22 de novembro de 2018. 

Em se tratando de retenção de IRPF, por ocasião de pagamentos de pessoa 

jurídica pública à autônomos, deve-se aplicar as alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, 

respeitando-se a tabela progressiva em vigor, prevista na Lei 13.149/2015 (Tabela 2). 
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Base de Cálculo Alíquota Parcela a deduzir 

Até R$ 1.903,98 - - 

De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 7,5% R$ 142,80 

De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 15% R$ 354,80 

De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68  22,5% R$ 636,13 

Acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36 

TABELA 2– Representação da tabela progressiva IRPF 
Fonte: BRASIL (2015) 

 

Portanto, pagamentos mensais realizados até o valor de R$ 1.903,98 não sofrerão 

qualquer tipo de retenção, visto que os autônomos (no caso de pagamento de pessoa 

jurídica do setor público) são isentos do pagamento desse tributo. 

Caso o valor exceda o limite de isenção, deve-se primeiramente, retirar da base 

cálculo todos os valores devidos a título de contribuição previdenciária, às entidades que 

destinam benefícios complementares assemelhados aos da previdência social, à pensão 

alimentícia, além de R$ 189,59 por dependente  econômico devidamente comprovado e 

que se enquadre na tiologia definida em lei e demais outras peculiaridades expressas na 

Lei 9.250/1995. Após a definição da base de cálculo deve-se aplicar a alíquota 

correspondente ao valor que sobrou e por fim abater a parcela deduzir também descrita 

na Tabela 2.  

Existem casos, a depender da natureza da ocupação do trabalhador, que a base 

de cálculo especificada ainda corresponde a um percentual do rendimento do bruto, como 

por exemplo os Transportadores Autônomos de Carga (TAC), que de acordo com a Lei 

12.794/2013, é restrito a 10%. Esses e outros benefícios tributários necessitam de 

bastante estudo, uma vez que dependerão de previsão legal e se basearão em diversas 

particulares. 

 

 

2.2.1.1.2 Retenção Tributária referente ao Imposto sobre a Renda , CSLL, PIS e COFINS 

 

 

A principal legislação referente à retenção de tributos nos pagamentos efetuados 

pelos órgãos da administração pública federal é a Instrução Normativa (IN) 1234/2012, 

da Receita Federal do Brasil.  

A regra para os pagamentos efetuados pelo Estado é efetuar a retenção tributária, 

ou seja, é a atribuição da condição de sujeito passivo do tributo ao órgão da União, 
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conforme art 2º da IN supramencionada: 

 

Art 2º. Ficam obrigados a efetuar as retenções na fonte do Imposto sobre 
a Renda (IR), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da 
Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuarem às 
pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em 
geral, inclusive obras, os seguintes órgãos e entidades da administração 
pública federal:  
I - os órgãos da administração pública federal direta (BRASIL, 2012) 

 

Porém, nenhuma regra na legislação brasileira é absoluta, sempre existem 

exceções. Nesse caso não é diferente. Tem-se a exceção à regra de efetuar a retenção 

tributária referente ao IR, CSLL, Cofins e PIS, quando o “prestador do serviço for optante 

pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 

pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o 

art. 12 da Lei Complementar nº 123/86” (BRASIL, 2012). 

Outra exceção que deve ser destacada encontra-se no § 6º, do art 3º, da mesma 

IN, que diz: “Fica dispensada a retenção de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto 

na hipótese de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) eletrônico 

efetuado por meio do Siafi” (BRASIL, 2012). Percebe-se que nessa situação, o 

prestador/fornecedor do serviço/bem não é isento do pagamento do tributo, apenas o 

órgão pagador é dispensado de antecipar o recolhimento ao governo. 

Os percentuais e possíveis isenções para cada tributo do “conjunto DARF” estão 

descritas no Anexo I da IN 1234/12, separadas por tipo de serviço e fornecimento de 

bens, de acordo com a Figura 1, que expõe parte desse anexo. 
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FIGURA 1 – Parte do Anexo I da IN 1234/12 
Fonte: Adaptado de Brasil (2012) 

 

2.2.1.1.3 Retenção Tributária referente às Contribuições para o INSS 

 

 

Os órgãos públicos quando tomares de serviços, por força do art 3º, da IN 971/09, 

da Receita Federal do Brasil, têm o mesmo tratamento que as demais empresas no que 

tange aos recolhimentos e obrigações para com o INSS. 

Segundo o art 112, da IN 971/09: 

 
Art 112. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão 
de mão-de-obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho 
temporário, a partir da competência fevereiro de 1999, deverá reter 11% 
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de 
prestação de serviços e recolher à Previdência Social a importância 
retida, em documento de arrecadação identificado com a denominação 
social e o CNPJ da empresa contratada, observado o disposto no art. 79 
e no art. 145 (BRASIL, 2009). 
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No que se refere às contribuições ao INSS, não importará se o prestador de 

serviço for optante pelo simples Nacional, ou seja, sempre haverá a necessidade de se 

realizar a retenção tributária as condições normativas previstas, de acordo com o art 114 

da mesma Instrução Normativa. 

Em se tratando de contratação de autônomos (contribuintes individuais), deve-se 

frisar que não houve alteração de percentual de recolhimento (11%), mesmo com a 

edição da Portaria 477, do Ministério da Economia, de 12 de janeiro de 2021 (BRASIL, 

2021). 

 

 

2.2.1.1.3 Retenção Tributária referente ao ISSQN 

 

 

O ISSQN encontra-se previsto na Lei Complementar (LC) 116/03. Nessa Lei e na 

própria Constituição Federal, é transferida a competência de regulamentação desse 

imposto a cada prefeitura, que por sua vez tem o poder de atribuir ao tomador de serviço 

à responsabilidade pelo recolhimento do tributo (BRASIL, 2021). 

As alíquotas variam de 2% a 5%, conforme art 8º e 8ºA da LC 116/03, porém 

caberá ao município onde o serviço será prestado, ou onde se situa o tomador de serviço, 

a definição desse percentual (que dependerá também do tipo do serviço prestado). O art 

3º do normativo citado norteia qual legislação municipal (se o do tomador ou do 

prestador) deve ser seguida. Por conta dessas particularidades, muitos consideram o 

tributo mais complexo de se efetuar retenções na fonte. 

 

 

2.3 CAPACITAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES 
CONTÁBEIS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

De acordo com Lizote, Leite e Deschamps (2020) o desempenho das 

organizações é muito dependente do desempenho individual dos funcionários, sendo o 

treinamento ofertado por elas o grande diferencial para a maximização dos resultados. 

Ainda segundo os autores, “a capacitação passou a ser um meio para proporcionar a 

aprendizagem e promoção do desenvolvimento de competências, relacionando-se o 

termo treinamento, que envolve eventos de curta e média duração” (LIZOTE; LEITE; 

DESCHAMPS, 2020). 

Treinamento, por sua vez, é entendido por Menegon e Zambarda (2019), como 
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um processo de busca de conhecimento para aplicação em curto prazo, no qual os 

agentes utilizam técnicas aprendidas especificamente para determinada atividade. 

Na área contábil, a busca por mais capacitação se vê cada vez mais latente, uma 

vez que a contabilidade é o ponto fundamental quando o assunto é a gestão e a 

preservação do patrimônio da empresa (BRONDANI et al., 2014). 

 

 

2.3.1 Capacitação Administrativa para o desempenho de atividades no setor público 

 

 

O Decreto 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, instituiu a política e diretrizes para o 

desenvolvimento de pessoal da administração pública federal. Nesse contexto, o Exército 

também passou a encarar a capacitação técnico-administrativa de seus militares como 

um pilar fundamental para a potencialização dos resultados institucionais.  

Segundo De Moraes (2018), a prática da priorização do desenvolvimento de 

competências individuais torna-se imprescindível à medida em que, no setor público, os 

procedimentos de gestão e as legislações seguem seu contínuo processo de evolução. 

De Moraes (2018) ainda reforça, que o princípio da eficiência, por si só, já 

pressupõe um bom nível de desempenho dos agentes públicos, o que somente é possível 

por meio de treinamentos, atualizações e foco no crescimento técnico-profissional. 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS        

 

 

Nesta seção são apresentados e analisados os resultados do presente estudo. Tal 

apresentação e análise se basearam nas respostas obtidas pelo questionário realizado, 

instrumento de pesquisa descrito no item 1.4 metodologia. Destaca-se que apesar da 

população deste trabalho de conclusão de curso contar com 73 Enc Set Fin de todas as 

UG sediadas na área da 3ª RM, apenas 61 responderam ao questionário, representando 

desta forma a amostra da pesquisa. 

Após serem analisadas as 61 respostas, foram confeccionados os Gráficos 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e as Tabelas 2, 3, 4 e 5, expostos a seguir, como forma 

de sintetizar a percepção que os tesoureiros das OM enquadradas na área da 3ª RM – 

alvos dessa investigação – têm a respeito da relação entre a capacitação técnica e o 

cumprimento da obrigação tributária acessória retenção na fonte dentro da estrutura do 

EB, permitindo que o problema geral da pesquisa possa ser respondido e que a hipótese 

definida possa ser validada ou não. 

No tocante ao Bloco nº 1 de perguntas, intitulado como “DADOS GERAIS”, foram 

extraídos quatro gráficos. O primeiro (Gráfico 1) ilustra a composição dos militares que 

estão nas funções de Enc Set Fin por postos. Ficou demonstrado que em sua grande 

maioria, os Enc Set Fin das UG da 3ª RM são 1º Ten e Cap, com 24 e 26 militares, 

respectivamente, o que representa 82% do total da amostra, conforme Gráfico 2. Outro 

dado que deve ser salientado é que somente 4 tesoureiros se identificaram como Maj e 

Ten Cel. 

 

  

GRÁFICO 1– Quantidade de militares na função de Enc Set Fin nas UG enquadradas na 
área da 3ª RM por posto 

Fonte: O autor 
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GRÁFICO 2– Percentual de 1º Ten e Cap em relação ao total de Enc Set Fin da amostra 
Fonte: O autor 

 

Já os Gráficos 3 e 4 tratam da especialização dos tesoureiros, da área de formação 

a que pertecem. No Gráfico 3, tem-se a representação quantitativa referente a cada 

Arma/Quadro/Serviço dos militares. No gráfico 4, foi destacada a enorme diferença 

percentual dos intendentes investidos na função em comparação às demais 

especialidades (74% contra 26%). 

 

   

GRÁFICO 3– Quantidade de militares na função de Enc Set Fin nas UG enquadradas na 
área da 3ª RM por especialidade 

Fonte: O autor 
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GRÁFICO 4–  Percentual de Intendentes em relação ao total de Enc Set Fin da amostra 
Fonte: O autor 

 

No concernente ao Bloco nº 2 de perguntas (“EXPERIÊNCIA, CURSOS E 

ESTÁGIOS”), pôde-se demonstrar, através do Gráfico 5, a experiência que cada 

tesoureiro da amostra possui. Notou-se que mais de 25 % da amostra (17 militares) é 

extremamente inexperiente, estando na função há apenas um ano ou menos (13 com um 

ano, e 4 com menos que isso). É possível, também, observar essa falta de experiência 

quando quase metade da amostra (mais precisamente 29 militares, o que gira em torno 

de 47¨%) tem no máximo 2 anos à frente de um setor financeiro. 

 

  

GRÁFICO 5 – Experiência no desempenho da função de Enc Set Fin dos militares da 
amostra em anos 

Fonte: O autor 
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Exército (agora 3º Centro de Contabilidade, Gestão e Finanças do Exército) e atualmente 

pelo Instituto de Economia e Finanças do Exército (IEFEx). Esse número, apesar de 

representar somente 12% da amostra (conforme Gráfico 6), vai de encontro ao que vem 

sendo orientado e buscado pela Secretaria de Economia e Finanças, que é capacitar 

através dos estágios oferecidos pelo IEFEx, 100% de seu pessoal empregado nas áreas 

administrativas das UG. 

 

  

GRÁFICO 6- Percentual de realização do estágio de Rotinas do Setor Financeiro 
Fonte: O autor 

 

Ao ser perguntado qual curso o Exército Brasileiro os preparou para realizar 

atividades contábeis, mais especificamente no que se refere à realização de retenções 

tributárias, percebeu-se que somente os cursos de formação de oficiais de Intendência, 

tanto CPOR/NPOR como AMAN, e os cursos de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais 

e Atualização do Quadro Auxiliar de Oficiais foram mencionados, conforme Gráfico 7. 

Essas respostas significam que o EB não tem fornecido cursos de graduação ou de 

especialização em estabelecimentos civis às UG para capacitação de seus tesoureiros. 

Precisa-se também de destaque o fato de 20 militares terem mencionado não ter realizado 

curso fornecido pelo EB que os capacitassem para realizarem retenções tributárias. Ao 

ser analisado o Gráfico 7, entendeu-se que apesar de 45 militares terem se identificados 

como intendentes (de acordo com o Gráfico 3), somente 37 deles entenderam que a 

formação no serviço de Intendência pôde proporcionar conhecimentos relativos a 

retenções tributárias que por vezes devem ser efetuadas. Deve ser salientado que, nas 

perguntas empregadas no questionário dessa pesquisa, os conceitos de curso e estágio 

são diferentes. 
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GRÁFICO 7– Cursos fornecidos pelo EB que prepararam os Enc Set Fin para realização 
de atividades contábeis 

Fonte: O autor 

 

Outra questão interessante está nas respostas à pergunta que dizia respeito à 

realização pelos agentes investidos na função de Enc Set Fin de cursos e estágios em 

estabelecimento de ensino civil, por conta própria, como forma de complementar 

entendimentos contábeis (em especial de retenções tributárias) para o desempenho de 

suas funções. Foi constatado por meio do Gráfico 8, que 75% dos tesoureiros não realizou 

curso ou estágio algum. Isso indica que a maioria dos militares esperam que a Força os 

capacite nas questões relativas às suas atividades laborais, o que é plausível. A Tabela 3 

expõe os cursos/estágios realizados pelos 25% que optaram por financiar seu auto 

aperfeiçoamento.  

 

 

GRÁFICO 8–  Percentual de Enc Set Fin que realizaram cursos ou estágios em 
Estabelecimentos Civis para complemento de entendimentos contábeis a 
respeito de retenções tributárias 

Fonte: O autor 
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Resposta Quantidade 

Bacharelado em Ciências Contábeis 5 

Bacharelado em Administração 1 

Pós-graduação em Administração Pública, Gestão Pública 
ou Contabilidade Pública 

4 

Cursos de extensão em Retenções de Impostos Federais  5 

TABELA 3– Cursos realizados, por iniciativa própria, pelos Enc Set Fin  
Fonte: O autor 

 

O 3º Bloco de perguntas foi relativo às “CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CURSOS 

E ESTÁGIOS REALIZADOS”, e conteve questões visando, obviamente sob o ponto de 

vista dos tesoureiros, analisar o conteúdo dos cursos e estágios ligados às atividades 

contábeis ministrados pelo EB, bem como aspectos de melhorias que poderiam ser 

implementados. 

Em complemento ao ilustrado no Gráfico 7, foi perguntado se os cursos realizados 

no Exército Brasileiro abordaram conhecimentos contábeis relativos à retenção tributária 

que os órgãos públicos na condição de tomadores de serviços por vezes devem efetuar. 

Notou-se o equilíbrio das respostas, conforme Gráfico 9, impossibilitando assim de se 

inferir uma conclusão sobre o assunto. 

 

 

GRÁFICO 9– Respostas sobre a abordagem de conhecimentos contábeis relativos à 
retenção tributária nos cursos ministrados pelo EB 
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concluir (Gráfico 10) que o referido estágio não agregou nenhum conhecimento prático 

sobre a temática retenção tributária na fonte pagadora. Ademais, três tesoureiros 
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responderam que nem conhecimentos teóricos a respeito da temática acima mencionada 

foram abordados. 

 

 

GRÁFICO 10– Respostas a respeito do conteúdo abordado no estágio Rotinas do Setor 
Financeiro quanto à temática retenção tributária na fonte pagadora 

Fonte: O autor 

 

Partindo para uma análise do corpo docente dos cursos ministrados pelo EB, foi 

possível extrair dados para composição do Gráfico 11. Sob a perspectiva da maioria dos 

Enc Set Fin da amostra (51 deles), os instrutores de disciplinas de contabilidade, ou afins, 

não conseguem transmitir o conhecimento a contento. Desses 51, 26 afirmam que o 

problema está somente na transmissão do conteúdo, e que os referidos instrutores 

possuem a sapiência necessária, porém 25 afirmam que o maior problema é a falta de 

conhecimento técnico. Estas respostas podem sugerir ao Alto Comando da Força, que 

talvez o investimento na capacitação para didática seja uma alternativa viável a ser 

tomada, no sentido de evoluir o processo de aprendizagem da contabilidade aplicada ao 

setor público, em especial nas escolas de formação. 

 

 

GRÁFICO 11– Perspectiva dos Enc Set Fin a respeito das condições técnicas dos 
instrutores de disciplinas contábeis nas escolas de formação do EB 

Fonte: O autor 
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Ainda na linha de pensamento acerca do desenvolvimento do ensino de disciplinas 

ligadas à contabilidade, principalmente numa se suas obrigações mais usualmente 

utilizada pelos tesoureiros e também mais complexas, foi perguntado se o nível de 

conhecimento da legislação tributária aumentaria caso o Exército Brasileiro designasse 

para os cursos voltados à área administrativa (em especial a contábil) somente instrutores 

com formação em contabilidade e aptos a ensinarem em nível superior (com 

especialização em didática no ensino superior, mestrado ou doutorado, por exemplo). O 

Gráfico 12 evidenciou que sim. Através de 98% de respostas, foi simples de perceber a 

opinião dos tesoureiros da amostra e, por consequência o desejo que esses agentes têm 

de contarem com uma maior capacitação do corpo docente para que possam ter um 

melhor desempenho no que tange às atividades contábeis. 

 

 

GRÁFICO 12– Opinião a respeito de exigências técnicas para a docência de disciplinas 
contábeis no EB 

Fonte: O autor 

 

Foi perguntado, em seguida, se a adoção de professores de graduação em 

Ciências Contábeis dos diversos estabelecimentos civis para ministrarem aulas nos 

diversos cursos e estágios do EB, por intermédio de convênios, seria uma melhor solução 

para que o nível técnico dos Setores Financeiros aumentasse e diminuíssem os 

problemas relativos a não cumprimentos ou a falhas na execução de obrigações tributárias 

acessórias, como a retenção na fonte. Claramente a opinião dos respondentes foi no 

sentido de concordar que a referida adoção traria vantagens na rotina administrativa das 

UG, conforme demonstrado no Gráfico 13 (97%). 
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GRÁFICO 13– Opinião a respeito de convênios com Institutos de Educação Superior Civis 
para o aumento do desempenho administrativo das UG 

Fonte: O autor 

 

A última pergunta do Bloco nº 3 foi aberta, para que os respondentes pudessem 

sugerir alternativas para a evolução do processo de capacitação dos agentes da 

administração do EB em relação ao correto cumprimento da obrigação tributária retenção 

na fonte. As principais sugestões, além das questões já levantadas no instrumento de 

pesquisa, foram: (i) a oferta de cursos eminentemente práticos no SIAFI; (ii) oferta de 

cursos em estabelecimentos civis às UG para que os tesoureiros possam estar em 

melhores condições de exercerem suas atividades; (iii) priorização da alocação de pessoal 

com cursos na área contábil para exercer não só a função de Enc Set, como também e 

de auxiliar; e (iv) avaliações anuais sobre a matéria, tendo em vista a complexidade e 

mudança na legislação aplicável. 

Levando-se em consideração o quarto e último Bloco de perguntas, foram 

levantadas questões a respeito das “CONSIDERAÇÕES SOBRE A ROTINA DE 

TRABALHO NOS SETORES FINANCEIROS”. O Gráfico 14 aponta que em torno de 92% 

(56 militares) afirmaram já ter passado por dificuldades na hora de realizar retenções 

tributárias por não saber ao certo que legislação consultar. Esse dado converge com o 

que foi apresentado até aqui, uma vez que as respostas até então apresentadas sugerem 

deficiências no processo de ensino contábil, mais especificamente na atividade retenção 

na fonte, tanto nas escolas de formação como no estágio de Rotinas do Setor Financeiro. 

A Tabela 4 explana as principais causas dessas dificuldades enfrentadas pelos Enc Set 

Fin, destacando-se: dificuldades devido à insuficiência de capacitação técnica fornecida 

pela Força, com 70,5% das respostas, e dificuldades devido à complexidade da legislação 

tributária brasileira, com 86,9%. 
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GRÁFICO 14– Quantidade de Enc Set Fin que sentiram dificuldades em realizar retenções 
tributárias 

Fonte:O autor 
 

Resposta Quantidade Percentual 

não possuo essa dificuldade, sei as 
legislações pertinentes a cada 
retenção tributária 

1 1,6% 

à insuficiência de capacitação 
técnica fornecida pela Força 

43 70,5% 

à complexidade da legislação 
tributária brasileira 

53 86,9% 

à inexperiência na função de Enc Set 
Fin  

19 31,1% 

TABELA 4– Causas das dificuldades enfrentadas pelos Enc Set Fin na realização A das 
retenções tributárias 

Fonte: O autor 

 

A pergunta posterior foi formulada de forma a identificar os tributos que os Enc Set 

Fin têm maiores problemas por ocasião da realização da retenção tributária no SIAFI. 

Diante disso, a Tabela 5 traz à tona as respostas dos agentes, demonstrando que a 

contribuição para o INSS e o ISS são os tributos mais complexos, com 72,1% e 73,8% de 

respostas, respectivamente.  

 

Tributo Quantidade de respostas Percentual 

INSS 44 72,1% 

ISS 45 73,8% 

IRPF 16 26,2% 

IR/CSLL/PIS/Cofins  16 26,2% 

Nenhum 2 3,3% 

TABELA 5– Identificação dos tributos mais complexos de se realizar a retenção tributária 
na fonte 

Fonte: O autor 
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Por fim, buscou-se verificar se exigências quanto à formação (A/Q/S) para atuação 

como Enc Set Fin se enquadrariam como exigência normativa por um especialista na 

função (art 34, do RAE) e, por conseguinte, diminuiriam os problemas que as UG do 

Exército Brasileiro têm a respeito de falhas na execução de retenções tributárias. A Tabela 

6 deixa comprovado que a maioria dos respondentes, 44 deles, acham que uma exigência 

de formação auxiliaria a mitigar os problemas costumeiros no tocante às retenções de 

tributos na fonte, sendo que 17 consideram apenas a especialidade (A/Q/S) como uma 

exigência válida, e 27 adicionam cursos de graduação de administração e contabilidade 

em estabelecimentos civis como importantes também. 

 

Resposta Quantidade Percentual 

Sim, na minha opinião poderiam 
atuar como Enc Set Fin os oficiais 
intendentes, QCO de contabilidade, 
QCO de admistração ou qualquer 
outro oficial possuidor de graduação 
em ciências contábeis/administração 

27 44,2% 

Sim, na minha opinião somente 
oficiais intendentes, QAO, QCO de 
contabilidade e QCO de 
administração poderiam ser Enc Set 
Fin 

17 27,9% 

Não, na minha opinião os estágios de 
Rotinas do Setor Financeiro 
ministrados pela Força tornam os 
militares que os realizam aptos ao 
exercício da função de Enc Set Fin. 
Porém, o problema a respeito de 
falhas na execução de retenções 
tributárias está no não 
direcionamento à prática no SIAFI e 
nas fragilidades do próprio ensino de 
legislação tributária (tanto nos cursos 
de formação como nos estágios 
fornecidos pelo EB) 

14 23% 

Não, na minha opinião as UG do EB, 
em geral, não possuem problemas 
quanto à retenção tributária que por 
vezes deve ser realizada e os 
estágios fornecidos pela Força 
especializam os militares tornando-
os aptos ao exercício da função de 
Enc Set Fin 

3 4,9% 

TOTAL 61 100% 

TABELA 6– Opinião a respeito de exigência na formação para atuação como Enc Set Fin 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
 

 

Após serem divulgados e analisados os resultados do trabalho, no capítulo anterior,  

é hora de traçar paralelos com a problemática/objetivo geral do estudo, bem como com a 

hipótese de pesquisa formulada. 

Pôde-se perceber que a função de Enc Set Fin, em sua grande maioria, é exercida 

até o posto de capitão, e por militares oriundos do serviço de intendência. Mais um aspecto 

importante, também trazido, foi que quase metade da amostra possui somente vivência 

de até dois anos na função e em torno de 65% de até 3 anos. Os dados relativos ao posto 

combinados ao tempo de desempenho no cargo nos remetem à pouca experiência dos 

tesoureiros, mesmo considerando que um capitão pode possuir até 14 anos pós formação.  

Por outro lado, percebe-se também a preocupação dos Comandantes/Ordenadores 

de Despesas em pelo menos designarem intendentes para chefiar os setores financeiros, 

compensando de certa forma o problema da pouca experiência de seu pessoal, que diga-

se de passagem também ocorre pela alta rotatividade dos militares pelas guarnições do 

Brasil. 

Outro ponto oriundo das respostas do questionário que merece destaque é a crítica 

aos cursos e estágios fornecidos pelo EB, no sentido de não abordarem questões práticas 

a respeito de retenção tributária na fonte, o que fez com que quase a totalidade da amostra 

tenha passado por dificuldades na execução da referida obrigação tributária. Poucos 

militares respondentes afirmaram ter procurado, por conta própria, cursos que os 

auxiliassem no desempenho de suas funções, mais precisamente na temática desta 

pesquisa. Dentre os cursos mais procurados dessa minoria está o bacharelado em 

ciências contábeis. 

Quase a totalidade dos tesoureiros pesquisados apontaram a pouca didática de 

instrutores nas escolas de formação e a complexidade da legislação brasileira, como 

possíveis causas para as dificuldades que enfrentam na realização de pagamento de 

tributos pelas UG na qualidade de substitutas tributárias (principalmente ISS e 

contribuição para o INSS), e indicaram como possíveis soluções a assinatura de 

convênios com IES, investimento nos próprios militares (de forma a os especilizarem em 

didática do ensino superior), e a oferta de estágios ou cursos eminentemente práticos. 

Através dessas soluções, os tesoureiros consideram que a transmissão de conhecimento 

nas estabelecimentos de ensino militares e demais estágios oferecidos iria melhorar. 

A partir de algumas respostas, fica claro que muitos agentes desconhecem o fato 

do Exército Brasileiro, por meio do IEFEx, financiar cursos e estágios para aprimoramento 

das capacidades de trabalho dos militares. Deve-se ressaltar também que a primeira 

consideração feita na última pergunta do questionário se tornou obsoleta, uma vez que ao 
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longo da elaboração dessa pesquisa, foi editada a Port 1.555 – Cmt Ex, a qual retirou o 

termo “agente especializado” ao se referenciar ao Enc Set Fin. 

Diante do exposto, pode-se considerar a validação da hipótese de pesquisa 

aventada, uma vez que sob a ótica dos tesoureiros, quanto maior a capacitação técnica 

dos agentes investidos na função de Enc Set Fin mais corretamente será a realização da 

obrigação tributária acessória retenção na fonte. 

Espera-se com esse trabalho científico que a Secretaria de Economia e Finanças 

do EB leve em consideração as opiniões dos miitares diretamente empregados nessa 

relevante atividade administrativa e reveja os pontos de fragilidade levantados para que 

as rotinas contábeis das UG sejam melhores executadas e tragam tranquilidade aos 

Ordenadores de Despesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUÍS GUILHERME RANGEL RAPOSO 
Capitão de Intendência 
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APÊNDICE A – Questionário 

Este apêndice visa demonstrar como está estruturado o questionário empregado 

na presente pesquisa. Está intitulado como “Instrumento para análise da relação entre a 

capacitação técnica dos agentes do Setor Financeiro das Unidades Gestoras da 3ª Região 

Militar e o cumprimento da obrigação tributária acessória retenção na fonte sob a ótica 

dos Encarregados do Setor Financeiro”. 

 

 
INSTRUMENTO PARA ANÁLISE DA PERSPECTIVA DOS ENCARREGADOS DOS 
SETORES FINANCEIROS DAS UNIDADES GESTORAS DA 3ª REGIÃO MILITAR 

ENTRE A RELAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS AGENTES E O 
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA RETENÇÃO NA 

FONTE 
 

O presente instrumento de coleta é parte integrante do Trabalho de Conclusão de 

Curso cujo título é “A RELAÇÃO ENTRE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS AGENTES E O 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA RETENÇÃO NA FONTE 

DAS UNIDADES GESTORAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO: UMA PERSPECTIVA DOS 

ENCARREGADOS DOS SETORES FINANCEIROS”. 

Pretende-se, por intermédio dos dados coletados, analisar como os principais 

agentes da administração no tocante ao recolhimento dos tributos enxergam a relação 

entre capacitação técnica fornecida pela Força e o perfeito cumprimento da obrigação 

acessória retenção na fonte. 

Para isso, foi elaborado o questionário a seguir, sendo destinado aos Encarregados 

dos Setores Financeiros da 3 ª Região Militar, conforme delimitação metodológica do 

referido trabalho. Sua participação é voluntária e ANÔNIMA, porém muito importante. 

Por fim, agradeço a colaboração e atenção dispensadas para tornar possível este 

estudo aplicado às nossas tarefas e atividades contábeis. 

Luís Guilherme Rangel Raposo – Cap Int (AMAN 2012) 

E-mail: guilherme_rraposo@hotmail.com 

 

1 DADOS GERAIS 

1.1 Qual seu posto? 

(  )Cel  (  )Ten Cel  (  )Maj  (  )Cap (  )1º Ten (  )2ª Ten (  )Asp 

 

1.2 Qual sua arma, quadro ou serviço? 

(  )Infantaria   

(  )Cavalaria   

(  )Artilharia   

(  )Engenharia   

mailto:guilherme_rraposo@hotmail.com
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(  )Comunicações 

(  )Material Bélico   

(  )Intendência   

(  )QAO   

(  )QCO 

(  )Outro: ________________ 

 

2 EXPERIÊNCIA, CURSOS E ESTÁGIOS 

2.1 O senhor possui quantos anos de experiência como Enc Set Fin? 

(  )Mais de 6 anos   

(  )6 anos   

(  )5 anos   

(  )4 anos  

(  )3 anos  

(  )2 anos 

(  )1 ano   

(  )Menos de 1 ano 

 

2.2 Qual curso do Exército Brasileiro preparou o senhor para realizar atividades contábeis, 

mais especificamente no que se refere à realização de retenções tributárias? 

(  )Intendência – AMAN  

(  )Intendência – CPOR/NPOR  

(  )Intendência – ESA  

(   )Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais   

(  )Atualização do Quadro Auxiliar de Oficiais  

(  )Nenhum 

(  ) Outro(s): _________________ 

 

2.3 O senhor realizou o estágio de Rotinas do Setor Financeiro ministrado pelo 3º CGCFEx 

ou pelo IEFEx?  

(  )Sim (  )Não 

 

2.4 O senhor realizou algum curso ou estágio em estabelecimento de ensino civil para 

complementar entendimentos contábeis a respeito de retenções tributárias de forma 

a auxiliá-lo no setor financeiro do qual é encarregado? 

(  )Sim (  )Não 
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2.5 Caso tenha realizado, qual(is) curso(s) e/ou estágio(s) foram e em que 

estabelecimento de ensino? (Opcional) 

 ______________________________________ 

 
3 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CURSOS E ESTÁGIOS REALIZADOS 

 
3.1 O senhor considera que os cursos que realizou no Exército Brasileiro abordaram 

conhecimentos contábeis relativos à retenção tributária que os órgãos públicos na 

condição de tomadores de serviços por vezes devem efetuar? 

(  )Sim (  )Não 

 

3.2 O senhor considera que os ensinamentos proporcionados pelo estágio de Rotinas 

do Setor Financeiro lhe deram subsídios teóricos e práticos para realização de retenções 

tributárias no SIAFI? 

(  )Sim, tanto teórico como prático  

(  )Somente teórico  

(  )Somente prático 

(  ) Não foi abordado nada sobre a temática  

(  )Não sei dizer, pois não realizei  o estágio 

 

3.3 O que o senhor acha das condições técnicas dos instrutores de disciplinas de 

contabilidade, ou afins, dos cursos realizados no Exército Brasileiro? 

(  )Não possuem didática nem conhecimento para conduzirem disciplinas tão técnicas  

( )Possuem conhecimento, porém não conseguem transmiti-lo a contento  

(  )Possuem conhecimento e didática para ministrarem instruções sobre a matéria 

 

3.4 O senhor acredita que se o Exército Brasileiro destinasse para os cursos voltados 

à área administrativa, em especial a contábil que possui inúmeros normativos complexos, 

somente instrutores com formação em contabilidade e aptos a ensinarem em nível 

superior (com especialização em didática no ensino superior, mestrado ou doutorado, por 

exemplo), teríamos um nível de conhecimento da legislação tributária mais elevado, 

facilitando a condução dos Setores Financeiros? 

(  )Sim (  )Não  
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3.5 O senhor acha que convênios com Instituições de Ensino Superior, de forma a 

trazer seus professores de graduação em Ciências Contábeis para ministrarem aulas nos 

diversos cursos e estágios do EB, seriam uma melhor solução para que o nível técnico 

dos Setores Financeiros aumentasse e diminuíssem os problemas relativos a não 

cumprimentos ou a falhas na execução de obrigações tributárias acessórias, como a 

retenção na fonte? 

(  )Sim (  )Não 

 

3.6 Caso tenha em mente outra alternativa que possa melhorar o processo de 

capacitação dos agentes da administração do EB em relação ao correto cumprimento da 

obrigação tributária retenção na fonte, qual seria? (Opcional) 

______________________________________   

 

 
4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ROTINA DE TRABALHO NOS SETORES 

FINANCEIROS 
 

4.1 O senhor já sentiu dificuldades em realizar retenções tributárias por não saber ao 

certo que legislação consultar?  

(  )Sim (  )Não 

 

4.2 A que o senhor mais atribui a dificuldade em realizar retenções tributárias? (marque 

quantas alternativas achar pertinentes) 

( )Não possuo essa dificuldade, sei as legislações pertinentes a cada retenção tributária  

(  )À insuficiência de capacitação técnica fornecida pela Força  

(  ) À complexidade da legislação tributária brasileira  

(  )À inexperiência na função de Enc Set Fin 

(  ) Outro(s): _________________ 

 

4.3 Quais tributos mais sente dificuldade em realizar retenções tributárias exigidas pelas 

legislações?(marque quantas alternativas achar pertinentes) 

(  )ISS (  )INSS (  )IRPF (  )IR/CSLL/PIS/Cofins (  )Não sinto dificuldade 

 

4.4 Conforme art. 34 do RAE, o Enc Set Fin é o agente ESPECIALIZADO responsável 

pelas atividades contábeis e financeiras da UA. Diante disso, o senhor acha que 
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exigências quanto à formação (A/Q/S) para atuação como Enc Set Fin se enquadrariam 

nessa exigência normativa por um especialista na função e, por conseguinte, diminuiriam 

os problemas que as UG do Exército Brasileiro têm a respeito de falhas na execução de 

retenções tributárias? 

(  )Sim, na minha opinião poderiam atuar como Enc Set Fin os oficiais intendentes, QCO 

de contabilidade ou qualquer outro oficial possuidor de graduação em ciências 

contábeis/administração 

(   )Sim, na minha opinião somente oficiais intendentes, QAO, QCO de contabilidade e 

QCO de administração poderiam ser Enc Set Fin 

(  )Não, na minha opinião os estágios de Rotinas do Setor Financeiro ministrados pela 

Força tornam os militares que os realizam aptos ao exercício da função de Enc Set Fin. 

Porém, o problema a respeito de falhas na execução de retenções tributárias está no não 

direcionamento à prática no SIAFI e nas fragilidades do próprio ensino de legislação 

tributária (tanto nos cursos de formação como nos estágios fornecidos pelo EB)   

(  )Não, na minha opinião as UG do EB, em geral, não possuem problemas quanto à 

retenção tributária que por vezes deve ser realizada e os estágios fornecidos pela Força 

especializam os militares tornando-os aptos ao exercício da função de Enc Set Fin 

 
 

 


