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RESUMO 

O  tributo no Brasil sempre foi motivo de discordância entre o Estado,  empresários e 

assalariados. Porém, sabe-se que o tributo é fundamental para o nosso pais, pois através dele é 

possível  obter os recursos para que o Estado realize as atividades  necessárias  para o nosso 

desenvolvimento. 0 objetivo desta monografia é demonstrar a aplicação da Medida Provisória 

232 editada pelo governo federal em 30 de dezembro de 2004, no que se refere ao aumento da 

base de  cálculo  da Contribuição Social (CSLL) e do Imposto de Renda das Pessoas  Jurídicas  

(IRPJ), para as empresas prestadoras de serviços optantes pelo lucro presumido, de 32% para 

40% sobre suas receitas. No decorrer deste trabalho, serão expostos os argumentos 

apresentados pelo governo, que busca justificar o aumento da base de cálculo dos impostos 

incidentes sobre o lucro, em virtude da perda da arrecadação por parte deste devido h. correção 

da tabela do Imposto de Renda da Pessoa  Física.  Para os empresários do setor de serviços, as 

justificativas apresentadas pelo governo  não  tem fundamento, sendo eles prejudicados com a 

aprovação desta medida. Essa pesquisa oferece quadros que demonstram o real impacto da 

MP 232 sobre a receita, o qual estaria entre 1,92% e 2,72%, sendo  necessário  um reajuste nos 

preços em torno de 3% a 5% para compensar h. mudança da base de  cálculo  dos impostos 

incidentes sobre o lucro, das empresas prestadoras de serviços optantes pelo lucro presumido. 

PALAVRAS-CHAVE: lucro presumido, medida  provisória  232, base de  cálculo,  setor 

de  serviços.  
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ABSTRACT 

The tribute in Brazil always was reason of discord between the State, entrepreneurs and 

wage-earners. However, one knows that the tribute is basic for our country, therefore through 

it is possible to get the resources so that the State carries through the necessary activities for 

our development. The objective of this monograph is to demonstrate the application of 

Provisional remedy 232 edited by the federal government in 30 of December of 2004, as for 

the increase of the taxable income of Contribuição Social — CSLL and of the Income tax of 

Pessoas  Jurídicas  — IRPJ, for the rendering companies of services optionees for the profit 

presumed, of 32% for 40% on its prescriptions. In elapsing of this work, the arguments 

presented for the government, that it searchs to justify the increase of the taxable income of 

the incident taxes on the profit, in virtue of the loss of the collection on the part of this due to 

correction of the table of the Income tax of the Natural person will be displayed. For the 

entrepreneurs of the sector of services, the justifications presented for the government do not 

have bedding, being wronged they with the approval of this measure. This research offers 

pictures that demonstrate the real impact of Provisional remedy 232 on the prescription, 

which would be between 1,92% and 2,72%, being necessary a readjustment in the prices 

around 3% 5% to compensate to the change of the taxable income of the incident taxes on the 

profit, of the rendering companies of services optionees for the profit vain. 

KEY -WOW): profit vain; provisional remedy 232; taxable income; sector of services. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  ASSUNTO  

Devido A. convivência em grupo, o homem passou a possuir necessidades de aspecto 

coletivo. Dessa maneira, o desenvolvimento de uma sociedade só é  possível  através da 

organização dos interesses comuns existentes, entre os membros desta. Portanto, para 

administrar necessidades de cunho comum, como saúde, educação, segurança e infra—

estrutura, foi preciso organizar instituições como o Estado: "organismo politico 

administrativo, que representa uma nação soberana, de direito público, internacionalmente 

reconhecido", Ferreira (1986, p. 714). 

Para isso, o Estado necessita de meios que permitam obter recursos para desenvolver suas 

atividades. Assim, o tributo  é  uma das formas pela qual o Estado arrecada recursos, os quais 

deverão ser devolvidos à  população na forma de serviços. Sob  está  ótica os tributos são 

relevantes, para o desenvolvimento de uma nação. Porém é necessário que se tenha bom 

censo na hora de tributar as riquezas geradas a partir do trabalho. 

No Brasil a questão  tributária,  gera muita divergência de interesse, entre Estado e 

contribuinte. 0 primeiro diz ser  necessário  tomar medidas que melhorem a arrecadação, 

dando assim possibilidades ao Estado de promover o desenvolvimento  necessário.  Do outro 

lado, contribuintes reclamam da elevada carga tributária, que segundo Franco (2004) 

it carga tributária evoluiu de quase 20% nos anos 80 para quase 40% dos dias atuais, 
sendo que sua complexibilidade atingiu pontos alarmantes, exigindo de algumas 



10 

empresas um verdadeiro batalho de especialistas em tributação para desmanchar 
esse emaranhado de  instruções normativas, medidas  provisórias e alterações  na 
legislação; cabendo a esses especialistas  encontrarem  dentre as diversas formas de 
tributação aquela que pareça ser a menos onerosa para as empresas. 

Um ponto de divergência entre Estado e contribuinte, ocorreu em virtude da MP (Medida 

Provisória) 232, editada em 30 de dezembro de 2004. A medida  provisória  dentre outros 

pontos alteraria a aliquota a base de  cálculo  da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido 

(CSLL) e do Imposto de Renda da Pessoa  Jurídica (IRPJ), para as empresas prestadoras de 

serviço tributadas pelo lucro presumido, sobre as receitas das atividades elenculas no inciso 

III do § 1° do art. 15 da Lei 9.249, de 1995 de 32 % para 40%. 

Os autores da MP 232  argumentam  que esta medida, entre outros motivos, visava 

compensar a perda de arrecadação ocorrida em virtude da correção da tabela do Imposto de 

Renda Pessoa  Física, e buscava  também,  combater a elisão fiscal das pessoas fisicas que 

criam uma pessoa  jurídica com o (mico objetivo, o de pagar menos tributos. 

Em contra partida vários prestadores de serviços, contabilistas e tributaristas alegam que 

os argumentos utilizados distorcem os fatos. Para o contabilista Z,anluca (2005): "6 evidente 

que o objetivo final da MP 232 é esmagar o contribuinte financeiramente, com a elevação dos 

tributos". 

A  empresária  Maria de  Fátima Roraão (2005) diz: "a carga  tributária  deve mais do que 

dobrar caso a MP 232 seja aprovada, o que inviabilizaria meu negócio". Essa 6 a visão de 

vários proprietários de empresas prestadoras de serviços, que se aprovada a medida provisória 

causaria uma elevação dos preços, o que resultaria numa diminuição da demanda dos 
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serviços, e conseqüentemente acarretaria inúmeras demissões e o fechamento de virias 

empresas. 

Em vista as diversas alegações toma-se necessário um estudo, que permita avaliar de 

forma imparcial quais seriam is conseqüências em relação i receita e aos preços dos serviços, 

em situações especificas, se aprovada a Medida  Provisória 232. 

1.2 TEMA 

Análise  do impacto causado pela MP 232 sobre a receita e o preço dos serviços, de 

empresas prestadoras de serviços tributadas pelo lucro presumido. 

1.3 PROBLEMA 

O peso da carga  tributária  nacional pode interferir diretamente no valor dos produtos e no 

preço dos serviços das empresas, acarretando muitas vezes numa redução do consumo e 

conseqüentemente no processo de produção ou na venda dos serviços. 

A MP 232 ao alterar a aliquota da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro 

Liquido - CSLL) e do Imposto de Renda da Pessoa  Jurídica - IRPJ, dos prestadores de 

serviços tributados pelo lucro presumido, sobre as receitas relacionadas is atividades da 

empresa de 32 % para 40%, gerou protestos e mobilizou pessoas por todo o pals, criou-se ate 

uma frente nacional contra a MP 232. Essa frente alega não ser mats  possível  suportar uma 

elevação da carga tributária, dizem que, com a aprovação da medida  provisória,  diversos 

serviços teriam que ser reajustados em pelo menos 25%, haveria dispensa de trabalhadores 



12 

para compensar as perdas, em virtude do aumento da aliquots sugerida por esta medida 

provisória. 

Sendo assim temos o seguinte problema: Qual o impacto causado sobre a receita das 

empresas prestadoras de serviços se a MP 232 fosse aprovada? Qual seria o reflexo desse 

aumento no preço dos  serviços? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

0 objetivo geral deste estudo é  demonstrar as conseqüências da MP 232, na parte em que 

se refere h mudança na aliquota na base de  cálculo  da Contribuição Social sobre o Lucro 

Liquido - CSLL e do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, sobre as receitas, e seu 

reflexo sobre o valor dos serviços, das empresas prestadoras de serviços tributadas com base 

no lucro presumido. 

1.4.2 Objetivo Especifico 

Os objetivos específicos são: 

a) identificar os tributos e as alíquotas incidentes sobre o lucro das empresas tributadas 

pelo lucro presumido; 

b) apresentar comparações entre a base de cam& sobre as receitas das prestadoras de 

serviços, sob a forma de 32% e a partir da mudança para 40%; 
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c) apontar qual deveria ser o aumento dos preços dos serviços para compensar a mudança 

da aliquota, na base de  cálculo  sobre a receita das empresas prestadoras de serviços; 

d) demonstrar o real aumento da carga  tributária  para empresas prestadoras de serviços em 

virtude da MP 232. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

Os tributos sempre foram  foco  de  atenção  por parte de empresários, trabalhadores e 

Estado, pois enquanto para  empresários  ele é motivo de preocupação e impossibilidade de 

crescimento, para o Estado é a forma pela qual, problemas podem ser solucionados e um 

futuro melhor construido. 

A MP 232 fez com que Estado e contribuinte, se questionassem, através de inúmeras 

opiniões e criticas. Para alguns a MP 232, trouxe pontos positivos independentemente de seu 

resultado. Para o historiador FAUSTO (www_folha.uol.com.br) "o movimento nacional contra 

a MP 232 é significativo pelo fato de ter brotado espontaneamente, algo incomum na historia 

recente do pais". Ela mexeu com as pessoas prova disto foi o surgimento de diversas frases do 

tipo: "o empresário  esta no limiar de uma revolta tributária, há precedentes em que a 

sociedade não se subordinou e provocou rebeliões" (Giannetti, 2005). Outros afirmaram que a 

mudança sugerida no artigo 11 da MP 232 inviabilizaria seus negócios, e pessoas teriam que 

ser demitidas para compensar as perdas em virtude da mudança. 

Os autores da medida  provisória  por sua fez, defendem-se dizendo, por exemplo, que é 

necessário  compensar a perda de arrecadação em detrimento da  correção  da tabela do imposto 

de renda da pessoa fisica. 
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Assim o interesse pela  análise  da MP 232 surgiu em virtude da polemica existente sobre o 

assunto, propondo-se a analisar os pontos apresentados por ambos os lados, demonstrando 

através de comparativos quais  mudanças realmente aconteceriam com a aplicação da MP 232. 

Este estudo busca demonstrar a importância de uma legislação  tributária sólida, e da 

necessidade de coerência por parte do Estado antes de tomar atitudes que geram reflexos para 

toda uma nação. De que, se faz necessário uma profunda discussão por parte de 

parlamentares, senadores, empresários e população, quando a assunto silo tributos. Buscado 

assim formas que permitam o crescimento, e um desenvolvimento comum a todos, seja ele 

governo,  empresário  ou trabalhador. 

1.6 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A presente pesquisa, cujo objetivo de estudo é o  impacto  da MP 232 para empresas 

prestadoras de  serviços tributados com base no lucro presumido, e seu reflexo no custo dos 

serviços, gerando um  possível  aumento de preços,  dar-se-á através  de pesquisa descritiva. Na 

concepção de GIL (1999, p.20) 

a pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever determinadas 
características  de papillae& ou fenômeno, ou estabelecimento de  relações  entre as 
variáveis.  Nesse contexto, descrever significa identificar, relatar, comparar, entre 
outros aspectos. 

Em relação aos procedimentos da pesquisa, no tocante a coleta de dados isto ocorreu por 

meio de pesquisa  bibliográfica, comenta Gil (1946, p. 48) que 
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a pesquisa  bibliográfica  é desenvolvida a partir de material já elaborado,  constituído 
de livros e artigos cientfficos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum 
tipo de trabalho desta natureza, hit pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir 
de fontes  bibliográficas.  

Este estudo ocorreu por meio de pesquisa  bibliográfica,  pois  não  foi realizado nenhum 

tipo de estudo de caso nem pesquisa de campo referente ao assunto, pois se trata de um tema 

cuja informação existe em artigos ou publicações realizadas em veículos de comunicação. 

A abordagem do problema ocorreu através de pesquisa quantitativa, pois as comparações 

serão feitas através de números, opiniões e informações para  classificá-las e analisá-las.  

A busca pelo conhecimento é relevante, pois através dele  é que se torna possível o 

desenvolvimento do trabalho. Lakatos e Marconi (1992, p. 153) segmentam o conhecimento 

em quatro tipos: o popular, o religioso, o filosófico e o cientifico. Este trabalho tem por 

objetivo exemplificar o conhecimento  científico  sobre o assunto. 

0 tema apresentado possui imenso universo, se levar em conta todo o tipo de reflexo 

criado por ele, porém  ficará  restrito a uma amostra intencional. Para (Gil, 1994, p. 128) 

uma amostra intencional, em que os individuos do selecionados a partir de certas 
caracteristicas tidas como relevantes pelos pesquisadores e participantes, mostra-se 
mais adequada para a obtenção de dados de natureza qualitativa; o que é o caso da 
Pesquisa-a010- 
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Após o embasamento cientifico e a união dos conceitos pertinentes ao assunto, sego 

coletados dados, e estes avaliados perante analise quantitativa, para se obter uma conclusão 

sobre o assunto. 

1.7 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Esta monografia não tem por  finalidade  abranger todos os pontos pertinentes à MP 232, 

estará  limitada ao estudo do reflexo desta no que se refere  à mudança na base de  cálculo  sobre 

a receita das empresas tributadas pela forma do lucro presumido. 

Este estudo não se aprofunda em outros tipos de tributação como o Sistema Integrado de 

Pagamento de Impostos e Contribuiçaes das empresas de pequeno porte e micro-empresas - 

SIMPLES, e nem faz comparativos com outras formas de tributação como lucro real ou lucro 

arbitrado. 

Essa monografia deseja abranger os impostos incidentes sobre a base de  cálculo  do lucro 

presumido, e o que muda para as empresas prestadoras de serviços, em relação ao artigo 11 da 

MP 232. 

No decorrer desta monografia surgiu um ponto que limitou a aplicação deste trabalho, já  

que alguns de seus dispositivos incluindo o objeto de estudo apresentado foram revogados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capitulo aborda aspectos conceituais sobre tributo, seus  princípios e elementos 

fundamentais. Quais as  características  do lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, e os 

impostos incidentes sobre o lucro. 

2.1 TRIBUTO 

O tributo é o ponto chave deste estudo, pois sobre ele se realizarão comparações e 

comentários. Conforme art. 3° do Código  Tributário  Nacional (CTN), "tributo  é toda 

prestação  pecuniária  compulsória, em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir que não 

constitua de ato  ilícito,  instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada". 

FABRETTI (1999, p. 115) resume este conceito da seguinte forma: "6 sempre um 

pagamento compulsório em moeda, forma normal de extinção da obrigação tributária". 

Assim, todo e qualquer tributo só pode ter sua origem por força de lei, fazendo  que,  toda e 

qualquer alteração s6  ocorrerá  também por força de lei. 

2.2 PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS 

Para serem  válidos,  os tributos devem obedecer alguns  princípios  pertinentes  à legislação. 

De acordo com FRABRETTI (1999, p. 121) "os principios  jurídicos,  fundamentados no 

estado de direito, prevalecem sobre todas as normas jurídicas, que só tem validade se editadas 

em rigorosa  consonância  com eles". 
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Os princípios do direito  tributário são previstos na Constituição Federal de 1988 — CF188, 

e tem como um dos objetivos limitar o poder de tributar por parte do Estado, visando 

assegurar o direito dos contribuintes. 

2.2.1 Principio da legalidade 

0 artigo 150 da Constituição Federal de 1988 - CF/88 incisos I destaca que, tributo não 

pode ser majorado sem lei que o estabeleça. Assim um tributo só tem validade quando 

instituído por  força  de lei, bem como qualquer tipo de alteração deve ser feita em respeito a 

esse  princípio. 

FABRETTI (1999, p. 121) coloca que o princípio  fala claramente: lei fonte principal, e 

não: decretos, instruçaes normativas, portarias, etc. Portanto, o governo não pode instituir um 

tributo por meio de instrução normativa, decretos, e sim somente por força de lei. 

2.2.2  Princípio  da irretroatividade 

Consta no Artigo 150 da Constituição Federal de 1988 - CF/88 Incisos III, alines "a", 

determina que é vedado à  União cobrar Tributos: a) "em relação a fatos geradores ocorridos 

antes do inicio da  vigência  da lei que os houver  instituído  ou aumentado". 

2.2.3 Principio da anterioridade 

0 art, 150, inciso III,  alínea "b", da Constituição Federal de 1988 — CF/88 determina 
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vedado a Uniao 

cobrar tributos 

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

Portanto, um tributo cuja lei seja aprovada em um exercido financeiro só  poderá  ser 

cobrado a partir do  exercício  seguinte. 

2.2.4 Principio da isonomia tributária 

Está  prevista no art. 150, inciso 11, da Constituição Federal de 1988 — CF/88, vedação de 

tratamento desigual entre contribuintes que se encontrão em situação equivalente, não sendo 

permitido qualquer distinção em razão da ocupação pro fissional ou função por ele exercida, 

independentemente da denominação  jurídica  dos rendimentos,  títulos  ou direitos. 

2.2.5 Principio da capacidade contributiva 

Este principio  está  estabelecido no art. 145, §10, da Constituição Federal de 88 — CF/88, 

que determina que os impostos sejam graduados segundo a capacidade econômica  do 

contribuinte. Cabe a administração tributária, respeitados os direitos individuais e nos termos 

da lei, identificar o patrimônio,  rendimentos e atividades  econômicas  do contribuinte, 

procurando cobrar, portanto, mais de quem tem maior rendimento ou resultado. 
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2.3 ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DOS TRIBUTOS 

Os elementos fundamentais de qualquer tributo são os fatos geradores e os contribuintes. 

2.3.1 Fato gerador 

Os artigos 114 e 115 do Código  Tributário  Nacional — CTN, definem como fato gerador 

Art. 114 — fato gerador da obtigagrio principal 6 a situariito definia em Lei coma 
necessária e suficiente h sua ocorrência. 
Art 115—  fato gerador da obrigaptio  acessória 6 qualquer situarrAo que, na forma da 
legislareito  aplicável, impõe a  prática ou a abstenOlo de ato que  no  configure 
obrigarelio principal. 

Assim, o tributo nascer da prestação de um serviço, no recebimento de  salário,  com a 

exportação de mercadorias, na venda de produtos, etc. 

2.3.2 Do contribuinte de fato e do contribuinte  responsável  

De acordo com Código Tributário Nacional — CNT, o contribuinte é o sujeito passivo da 

obrigação  tributária  que possui relação com o fato gerador. Porém existem dois tipos de 

contribuinte, o de fato e o responsive'. Sendo o de fato aquele que de suporta o Emus 

tributário, e o responsável  é aquele que a Lei determina para responder pela obrigação 

tributária. 
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Exemplo: o INSS  (Instituto  Nacional da Seguridade S ial) descontado em folha, 

contribuinte de fato o empregado, contribuinte  responsável  o empregador. 

2.3.3 Base de  cálculo  

E o valor sobre o qual é aplicada a aliquota correspondente ao tributo. A base de  cálculo  

deve ser definida em Lei Complementar. 

2.3.4 Aliquota 

E o percentual aplicado sobre a base de cálculo,  ambas institufdas por Lei. A aliquota e a 

base de calculo devem obedecer aos  princípios  constitucionais da legalidade, irretroatividade 

e da anterioridade. Entretanto no principio da anterioridade, alguns casos são tratados como 

exceção, como as contribuições sociais, e os impostos de importação, exportação, sobre 

produtos industrializados e sobre operações financeiras. 

2.4 FORMAS DE TRIBUTAÇÃO 

As pessoas  jurídicas,  por opção ou por determinação legal, para fins de pagamento dos 

impostos federais, são tributadas por uma das seguintes formas: 

a) Simples. 

b) Lucro Presumido. 

c) Lucro Real. 

d) Lucro Arbitrado. 
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2.4.1 Base de  cálculo  

A base de  cálculo  do Imposto de Renda, determinada segundo a lei vigente na data de 

ocorr8ncia do fato gerador pode ser, o lucro real, presumido ou arbitrado, correspondente ao 

período  de apuração. Segundo Zanluza (2004, p. 3) 

Integram a base de cálculo, todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que 
seja a denominaclo que lhes seja dada, independentemente da natureza, da  espécie  
ou na  exigência  de titulo ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou 
negocio que, pela sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na norms 
especifica de incidência do imposto. 

Com isso, além das receitas oriundas das atividades da empresa, integram a base de 

cálculo,  valores referentes a ganhos de capital na venda de um imobilizado, receitas 

financeiras, etc. 

2.4.2  Período  de apuração 

O imposto  será  determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por  períodos  

de apuração trimestral, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 

dezembro de cada ano-calendário. 

No caso da apuração com base no lucro real, o contribuinte ainda tem a opção de apurar 

anualmente o imposto devido, devendo, recolher mensalmente o imposto por estimativa. Nos 

casos de incorporação, fusão ou  cisão,  a apuração da base de  cálculo e do imposto devido  será  
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efetuada na data do evento. Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, 

a apuração da base de  cálculo e do imposto devido sera efetuada na data desse evento. 

2.4.3 Aliquotas e adicionais 

A pessoa jurídica seja comercial ou civil o seu objetivo,  pagará o imposto  de renda, 

alíquota de 15% sobre o lucro real, presumido ou arbitrado, apurado em conformidade com o 

Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99). 

De acordo com o art. 4° da Lei 9.430/96, a parcela do lucro real, presumido ou arbitrado 

que exceder ao valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses do 

respectivo  período  de apuração, se sujeita à incidência de adicional de imposto  à  aliquota de 

10%. 0 adicional aplica-se, inclusive, nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção 

da pessoa jurídica pelo encerramento da liquidação. 0 disposto neste item aplica-se, 

igualmente, à pessoa  jurídica  que explore atividade rural. 0 adicional de que trata este item 

será  pago juntamente com o imposto de renda apurado pela aplicação da aliquota geral de 

15%. 

2.4.4 Lucro real 

Lucro real é o lucro liquido do  período  de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou 

compensações prescritas ou autorizadas pelo regulamento do Imposto de Renda (Decreto n°. 

3.000/99). A determinação do lucro real  será  precedida da apuração do lucro  liquido  de cada 

período  de apuração com observância das  disposições  das leis comerciais (Lei 8.981/95, art. 

37, §1°). 
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0 lucro liquido do  exercício referido do conceito acima é a soma algébrica do lucro 

operacional, dos resultados não operacionais e das participações, e será determinado com 

observância dos preceitos da lei comercial (Lei 8.981/95). 

Portanto, o lucro liquido é aquele  definido  no art. 191 da Lei 6.404/76, porém, sem as 

deduções do art. 190. Segundo o art. 14 da Lei 9.718/98, a partir de 1999  estão  obrigadas 

apuração com base no Lucro Real as pessoas  jurídicas 

I — cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de R$ 
24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), ou proporcional ao  número  de 
meses do  período,  quando inferior a doze meses; 
Nota: a partir de 01.01.2003, a pessoa  jurídica  cuja receita total, no ano-calendário 
anterior seja inferior ao limite de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de 
reais), ou proporcional ao  número  de meses do  período  multiplicado por R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais), quando inferior a doze meses, poderá optar 
pelo regime de tributação com base no lucro presumido — Lei 10.637/2002. 
II — cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos 
de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de credito, financiamento e 
investimentos, sociedade de créditos imobiliários, sociedade corretora de  títulos,  
valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores  mobiliários,  
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros 
privados e de capitalização e entidades de  previdência  privada aberta; 
III — que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundo do exterior; 
Notas: com base no ato declaratário Interpretativo 5/2001 - SRF: 
1) Não confundir rendimentos ou ganho de capital oriundos do exterior com receitas 
de exportação. As exportações podem optar pelo lucro presumido, desde que não 
estejam nas hipóteses de vedação. A restrição deste item alcança aquelas empresas 
que tenham lucros gerados no exterior (como empresas Offshore, filiais controladas 
e coligadas no exterior, etc.). 
2) A prestação direta de serviços no exterior (sem a  utilização  de filiais, sucursais, 
agências, representação, coligadas, controlada e outras unidades descentralizadas da 
pessoa  jurídica  que lhe sejam assemelhadas) não obriga à  tributação do lucro real. 
IV — que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de beneficios fiscais 
relativos à  isenção ou redução e impostos; 
Nota: como exemplo de beneficios fiscais: o programa BEFIEX (isenção do lucro de 
exportação), redução do IR pelo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), 
projetados incentivados pela SUDENE e SUDAM, etc. 
V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo 
regime de estimativa, na forma do art. 2° da Lei 9.430/96; 
Nota: o regime de estimativa é a  opção  de pagamento mensal, estimado, com base 
na receita bruta ou nos balancetes de suspensão/redução do Imposto de Renda, para 
fins de apuração do Lucro Real no Balanço Anual. 
VI — que explorem atividades de prestação cumulativa e continua de serviços de 
assessoria créditicia, mercadológica, gestão de credito, seleção de riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creclitórios 
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring). 
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Também estão obrigadas à  apuração com base no lucro real, as empresas  imobiliárias,  

enquanto não haja registro de custo orçado (IN SRF 25/99). 0 custo  orçado  é a modalidade de 

tratamento contábil dos custos futuros de  conclusão  de obras. 

As pessoas  jurídicas,  mesmo se não obrigadas a tal, poderão apurar seus resultados 

tributáveis  com base no Lucro Real. Assim, por exempla, uma empresa que esteja com 

pequeno lucro ou mesmo  prejuízo,  não estando obrigada a apurar o Lucro Real,  poderá  fazê-

lo, visando economia tributária (planejamento fiscal). 

2 4 .4.1 Do recolhimento por estimativa 

A pessoa jurídica sujeita A  tributação  com base no Lucro Real  poderá  optar pelo 

pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base de  cálculo  

estimada (Lei n° 9.430/96, art. 2). A opção  será  manifestada com o pagamento do imposto 

correspondente ao  mês  de janeiro ou de inicio de atividade. 

Os percentuais sobre a receita total para fins de  cálculo  do imposto de renda, serão os 

mesmos utilizados pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido de acordo com a 

atividade da empresa. 

Na opção de Estimativa, o pagamento do Imposto de Renda da Pessoa  Jurídica  — IRPJ 

pode ser suspenso ou reduzido, desde que a empresa comprove através de balancete mensal, 

que o saldo do IRPJ a recolher, é menor que o calculado por Estimativa sobre a receita. 
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2.5 LUCRO ARBITRADO 

O  Decreto 3.000 de 1999 que trata do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) em 

seu artigo 530, demonstra que alguns fatores como, a falta de escrituração,  à  não apresentação 

de alguns livros fiscais ou do livro diário ou do razão, pode levar ao arbitramento por parte do 

fisco. 

0 lucro arbitrado das pessoas  jurídicas  sera determinado mediante a aplicação, sobre a 

receita bruta do trimestre, quando conhecida, do percentual de 9,6% (nove inteiros e seis 

dicimos por cento). 

De acordo com a Receita Federal no link perguntas e respostas, nas seguintes atividades o 

percentual sera de 

I - 1,92% (um inteiro e noventa dois centésimos por cento) sobre a receita bruta 
auferida na revenda, para consumo, de  combustível  derivado de petróleo,  álcool 
etílico  carburante e gas natural; 
II - 9,6% (nove inteiros e seis  décimos  por cento) sobre a receita bruta auferida na 
prestação de  serviços  hospitalares e de transporte de carga; 
BEI - 19,2% (dezenove inteiros e dois décimos por cento) sobre a receita bruta 
auferida na prestação dos demais serviços de transporte; 
IV - 38,4 Vo (trinta e oito inteiros e qualm décimos por cento) sobre a receita bruta 
auferida com as atividades de: 
a) prestação de  serviços,  pelas sociedades civis, relativos ao  exercício  de profissão 
legalmente regulamentada; 
b) intermediação de negócios; 
c) administração, locação ou cessão de bens  imóveis móveis ou direitos de qualquer 
natureza; 
d) construção por administração ou por empreitada unicamente de mão-de-obra; 
e) prestação cumulativa e continua de serviços de assessoria crecliticia, 
mercadológica, gestão de  crédito, seleção de  riscos administração  de contas a pager 
e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a pray) 
ou de prestação de  serviços  (factoring). 
O prestação de qualquer outro tipo de serviço não mencionado especificamente nas 
alíneas  "a" a 
V - 45% (quarenta e cinco por cento) sobre a receita bruta auferida nas atividades 
desenvolvidas por bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 



27 

desenvolvimento, caixas  econômicas,  sociedades de  crédito,  financiamento e 
investimento, sociedades de  crédito imobiliário, sociedades corretoras de  títulos, 
valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de  títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercan til, cooperativas de crédito, empresas de seguros 
privados e de capitsilincão e entidades de previdência privada aberta. 

De acordo com o site perguntas e respostas da Receita Federal, as pessoas  jurídicas 

devem quando do arbitramento seguir as seguintes regras: 

1) As pessoas  jurídicas  exclusivamente prestadoras de serviço em geral, mencionados nas 

alíneas  "h" a "f' do inciso IV, cuja receita bruta anual seja de até R$120.000,00 (cento e vinte 

mil reais) poderio utilizar, para determinação do lucro arbitrado trimestral, o percentual de 

19,2% (dezenove inteiros e dois décimos por cento). A pessoa  jurídica,  que houver utilizado 

esse percentual para a determinação do lucro presumido, cuja receita bruta anual acumulada 

ate determinado trimestre do ano-calenclArio, exceder o limite anual de R$120.000,00 (cento e 

vinte mil reais),  deverá determinar nova base de  cálculo  do imposto com a aplicação do 

percentual de 38,4%, (Uinta e oito inteiros e quatro  décimos  por cento) de acordo com o 

disposto no § 70  do art. 40 da Instrução Normativa — IN — da Secretaria da Receita Federal — 

SRF n° 93, de 1997, e apurar a diferença do  imposto  postergado apurado em cada trimestre 

transcorrido, no trimestre em que foi excedido o limite. 

Esta diferença  deverá  ser paga em quota  única,  por meio de Documento de Arrecadação da 

Receita Federal — Darf — separado, pelo código de receita 5625, ate o último  dia  útil  do  mês 

subsequente ao trimestre em que ocorrer o excesso. Após este prazo, a diferença  será  paga 

com os  acréscimos legais (IN SRF n° 93, de 1997, art. 41, §§ 8° e 9°). 

2) Pessoas  jurídicas que se dedicarem As atividades de venda de imóveis construídos ou 

adquiridos para revenda, de loteamento de terrenos e de incorporação de  prédios  em 

condomínio terão seus lucros arbitrados, deduzindo-se da receita bruta o custo do imóvel 

devidamente comprovado, corrigido monetariamente ate 31 de dezembro de 1995. 
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0 lucro arbitrado  será  tributado na proporção da receita recebida ou cujo recebimento esteja 

previsto para o próprio trimestre. 

2.5.1 Valores integrantes da base de  cálculo  

0 lucro arbitrado, apurado trimestralmente, sera a soma dos seguintes valores: 

a) o valor obtido pela aplicação dos percentuais sobre a receita bruta especificados; 

b) os ganhos de capital, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de 

receitas não compreendidas na atividade, inclusive: 

b.1) os rendimentos auferidos nas operações de  mútuo  realiza -s entre pessoas  jurídicas  

controladoras, controladas, coligadas ou interligadas; 

b.2) os ganhos de capital auferidos na alienação de participações societárias permanentes 

em sociedades coligadas e controladas, e de participações societárias que permaneceram 

no ativo da pessoa  jurídica  até o término do ano-calendirio seguinte ao de suas aquisições; 

b.3) os ganhos auferidos em operações com proteção contra os riscos de variação da taxa 

de juros realizadas em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros ou no mercado de 

balcão; 

b.4) a receita de locação de imóvel, quando não for este o objeto social da pessoa jurídica; 

b.5) os juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

— SELIC, para  títulos  federais, acumulada mensalmente, relativos a impostos e 

contribuições a serem restituídos ou compensados; 

b.6) as variações monetirias ativas; 

c) os rendimentos e ganhos  líquidos  auferidos em aplicações financeiras de renda fixa e 

de renda  variável;  

d) os juros sobre capital próprio auferidos; 
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e) o saldo do lucro  inflacionário  acumulado existente ao final do  período  de apuração 

anterior; 

f) o saldo dos valores cuja tributação tenha sido diferida de  períodos  de apuração 

anteriores (Lei n° 9.430, de 1996, art. 54); 

g) os valores recuperados correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no 

recebimento de  créditos,  salvo se a pessoa  jurídica  comprovar nlo os ter deduzido em período 

anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou tenha 

optado pela tributação na forma do art. 1° o Decreto-lei n° 2.397, de 1987, ou que se refiram o 

período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou 

arbitrado; 

h) o valor resultante, em cada atividade, no respectivo período de apuração, da aplicação 

dos percentuais de que trata o subitem 8.3.2.1 sobre a parcela das receitas auferidas nas 

exportações As pessoas vinculadas ou aos  países  com tributação favorecida que exceder ao 

valor já apropriado na escrituração da empresa, na forma da IN SRF n° 38, de 1997; 

i) o valor dos encargos suportados pela mutuaria que exceder ao limite calculado com 

base na taxa internacional de mercado, para depósitos em dólares dos Estados Unidos da 

América, pelo prazo de seis meses, acrescido de três por cento anuais, proporcionalizados em 

função do  período  a que se referirem os juros, quando pagos ou creditados a pessoa vinculada 

no exterior e o contrato não for registrado no Banco Central do Brasil; 

j) a diferença de receita, auferida pela mutuante, correspondente ao valor calculado com 

base na taxa a que se refere o inciso anterior e o valor contratado, quando este for inferior, 

caso o contrato,  não  registrado no Banco Central do Brasil, seja realizado com mutuaria 

definida como pessoa vinculada domiciliada no exterior; 

1) as multas ou qualquer outra vantagem paga ou creditada à pessoa  jurídica  declarante, 

ainda que a titulo de indenização, em virtude de rescisão de contrato; 
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m) os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundo do exterior; 

n) a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos de 

instituição isenta, a título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos 

bens e direitos que tenha sido entregue para a formação do referido patrimônio (Lei n° 9.532, 

de 1997, art. 17, § 3 0 , e  81,11). 

Atenção: 

1) Na determinação do lucro arbitrado, as receitas, ganhos de capital e demais resultados 

positivos serão reconhecidos segundo o regime de competência. Excetuam-se dessa regra os 

rendimentos auferidos em aplicações de renda  fixa e os ganhos líquidos auferidos em 

aplicações de renda  variável,  que serão acrescidos A. base de  cálculo  do lucro arbitrado por 

ocasião da alienação, resgate ou cessão do titulo ou aplicação (IN SRF n° 93, de 1997, art. 42, 

I, II, § 1°). 

2) Quanto A  alínea  "n", deverão ser aplicadas as normas do inciso I do art. 17 da Lei n° 

9.249, de 1995 aos valores entregues at  o final de 1995 (Lei n° 9.532, de 1997, art. 17, § 1°). 

3) 0 imposto sobre os resultados positivos mensais auferidos em aplicações de renda 

variável,  apurados em cada um dos dois meses imediatamente anteriores ao do encerramento 

do período de apuração, deve ser determinado e pago em separado, nos termos da legislação 

especifica, dispensado o recolhimento em separado relativo ao terceiro mês do  período  de 

apuração (IN SRF n° 93, de 1997, art. 42, § 20). 

2.5.2 Valores de operações praticadas com pessoas vinculadas residentes ou domiciliadas no 

exterior 
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Os valores de que  tratam  as  alíneas  "h", "i" e "j" serão apurados anualmente e acrescidos 

A base de  cálculo  do último trimestre correspondente, para efeitos de se determinar o imposto 

devido em cada  período  de apuração (IN SRF n° 93, de 1997, art. 41, § 50). 

A diferença entre o imposto calculado conforme o parágrafo  anterior e o apurado nos 

demais trimestres do ano-calendário, sem a inclusão dos valores constantes das  afincas  "h", 

"i" e "j", serio recolhidos conjuntamente com o imposto devido relativo ao quarto trimestre. 

2.6 LUCRO PRESUMIDO 

O  lucro presumido é uma forma mais simplificada de apuração trimestral do Imposto de 

Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido devido pelas pessoas  jurídicas, e tem 

como finalidade facilitar o pagamento desse imposto, sem ter que recorrer As formas de 

apuração do lucro real, ou seja, ele permite apurar o valor da Contribuição Social - CSLL e do 

Imposto de Renda - IRPJ, somente através da receita total da empress. 

O contribuinte, desde que não esteja obrigado a apuração pelo lucro real, pode optar por 

estimar seu lucro  tributável  aplicando, sobre sua receita bruta, as aliquotas previstas na 

legislação. 

A opção pela tributação com base no lucro presumido sera manifestada por  ocasião  do 

pagamento da primeira ou quota  única  do imposto devido no primeiro trimestre do  ano-

calendário,  vencível no último dia Atli de abril, sendo que a partir de 1999 a opção pela 

tributação com base no lucro presumido sera  definitiva  em relação a todo o ano-calendário  

(Lei 9.718/98, art. 13, §1°). 
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A partir de 1° de janeiro de 2003, com o advento da Lei no  10.637/02, a receita total para 

efeito de opção do Lucro Presumido passou de 24.000.000,00 para R$ 48.000.000 por ano. 0 

limite de R.$ 48.000.000 refere-se à receita total do ano-calendirio anterior. A Receita 

Federal tem esclarecido em seus manuais de orientação o que integram a receita total: 

— A receita bruta auferida na atividade objeto da pessoa  jurídica  (venda de mercadorias 

ou produtos ou da prestação de serviços, etc.); 

— As receitas de quaisquer outras fontes não relacionadas diretamente com os objetivos 

sociais da pessoa jurídica; 

— Os ganhos de capital; 

— Os ganhos  líquidos  obtidos em operações de renda  variável;  

— Os rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa. 

2.6.1 Empresas impedidas de optar pelo lucro presumido 

As pessoas  jurídicas  ficam impedidas de serem tributadas pelo lucro presumido segundo a 

Lei 9.718198 em seu art. 14 se 

1— sua receita total, no  ano-calendário  anterior tenha sido superior a R$ 48.000.000, 
ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a doze meses; 
II  — cujas atividades sejam de instituições financeiras ou equiparadas; 
III — que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundo do exterior; 

— que, autorizadas pela  legislação tributária,  usufruam de beneficios fiscais 
relativos it  isenção  ou  redução  do imposto; 
V — que, no decorrer do  ano-calendário  tenham efetuado pagamento mensal por 
estimativa, inclusive mediante balanço ou balancete de  suspensão  ou  redução  do 
imposto; 
VI — cuja atividade seja de "factoring". 
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2.6.2 Determinação do lucro presumido e do imposto de renda 

De acordo com Higuchi, no lucro presumido para efeito de apuração da base de cálculo 

do  imposto  de renda sera determinado mediante aplicação de percentuais de: 1,6%, 8%, 16%, 

e 32%, conforme a atividade exercida pela empresa, sobre a receita bruta de vendas de 

mercadorias e/ou produtos, e da prestação de serviços, apurada em cada trimestre. 

Dos valores da receita bruta poderão ser  excluídos  os valores relativos: 

a) vendas canceladas e is devoluções de vendas; 

b) descontos incondicionais concedidos e constantes na nota fiscal; 

c) ao Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI, incidente sobre as vendas, e do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços — ICMS, devido pelo 

contribuinte substituto no regime de substituição tributária. 

Revenda, para consumo, de combustível derivado de 

e- tróleo,  álcool etílico  carburante e :is natural. 

 

1 6% 

 

8% 

— Venda de mercadorias ou produtos; 

— Transporte de cargas; 

— Atividades  imobiliárias; 

Construção por empreitada, quando houver emprego de 

materiais próprios; 

— Serviços hospitalares; 

— Atividade Rural; 

Industrialização com materiais fornecidos pelo 

encomendante 
Outras atividades não especificadas exceto prestação de 

servi  os. 
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— Serviços de transporte (exceto o de cargas) 

Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 

desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de 

crédito, financiamento e investimento, sociedades de 

crédito imobiliário, sociedades corretoras de  títulos, 

valores  mobiliários e câmbio,  distribuidoras de  títulos e 

valores  mobiliários,  empresas de arrendamento mercantil, 

cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e 

de capitalização e entidades de previdência privada 

aberta; 

— Serviços gerais com receita bruta at R$ 120.000/ano l . 

16% 

— Serviços em geral; 
Serviços prestados pelas sociedades civis de profissão 

legalmente regulamentada; 

— Intermediação de negócios; 

Administração, locação ou cessão de bens móveis/imóveis 

ou direitos; 

Construção por administração ou empreitada, quando 

houver emprego unicamente de mão de obra; 

— Factoring2  . 

32% 

QUADRO 01: PERCENTUAIS POR RECEITA 

Fonte: produzido pelo autor, 2005. 

No quadro acima faz-se uma relação dos percentuais em relação a atividade desenvolvida. 

Sendo a base de  cálculo  do trimestre superior a R$ 60.000,00  haverá  um adicional de 

Imposto de Renda no  cálculo  da aliquota em 10% sobre a parcela a base de  cálculo  excedente 

a este valor. 

Exemplo: Empresa Beta 

Se a receita bruta ultrapassar RS 120.000/ano, ficará sujeita ao percentual de 32%, reiroativamente ao mês de 
janeiro. Neste caso, deve-se efetuar o recolhimento das diferenças do IRPJ apurado, até o  último  dia ail do mês 
subseqüente Aquele que ocorrer o excesso, sem nenhum acréscimo. 
2  As pessoas  jurídicas  exclusivamente prestadoras de serviços mencionadas nestes itens,  poderão  utilizar o 
percentual de 16%, enquanto a sua receita bruta acumulada do ano em curso tali ultrapassar a R.$ 120.000,00 
(parágrafo  3 0  do art. 3 IN 93/97). Na hipótese de ultrapassar este valor, observar as instruções contidas na nota 
anterior. 
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Receita Bruta no Trimestre 600.000,00 

Estando divididas em: 

Comércio 	(R$ 200.000,00 X 8%) = 16.000,00 

Transporte de Pis 	(R$ 300.000,00 X 16%) = 48.000,00 

Serviços 	(R$ 100.000,00 X 32%) = 32.000,00 

(=)  Subtotal 	  96.000,00 

(—) Demais Receitas 	  15.000,00 

Ganho de Capital na Venda de Imobilizado 	  10.000,00 

Receita de Aplicação Financeira 	  5.000,00 

(=) Base de  Cálculo 	  111.000,00 

Aliquota Normal de 15% IRPJ (111.000,00 X 15%) 	 16.500,00 

Acima de 60.000,00 

Aliquota Adicional 10% - (51.000,00 X 10%) 	 5.100,00 

IRPJ devido 	  21.750,00 

(-) IRRF Serviços 	  (1.500,00) 

(-) IRRF Aplicação Financeira 	  (1.000,00) 

IRPJ a pagar 	  19.250,00 

QUADRO 02: EXEMPLO EMPRESA BETA 

Fonte: produzido pelo autor, 2005. 

0 exemplo tem como base uma empresa cuja receita total é resultado de atividades 

diversas. Tendo imposto de renda retido na fonte sobre serviços e aplicações financeiras, a 

serem deduzidos do imposto de renda devido. 

2.6.3 Determinação da contribuição social sobre o lucro 

Segundo Higuchi para se determinar a base de cálculo da contribuição social pelo lucro 

presumido, este  será  apurado pela aplicação do percentual de 12% sobre a receita bruta de 

mercadorias e/ou produtos, e 32% sobre a receita bruta de prestação de serviços, devendo-se 
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acrescentar ao resultado os ganhos de capital e demais receitas e resultados. Sobre o resultado 

final (base de  cálculo) será  aplicada a aliquota de 9% para se apurar a contribuição social 

devida no  trimestre.  

Seja qual for o montante da receita bruta ou da base de  cálculo,  na determinação da 

contribuição social devida, não hi de se falar em redução de percentual de presunção ou 

adicional de contribuição. 

Exemplo: Empresa Gama 

Receita Bruta 100.000,00 

Venda de Mercadorias (R$ 40.000,00 X 12%) 	 4.800,00 

Prestação de Serviços (R$ 60.000,00 X 32%) 	 19.200,00 

(=) Subtotal 	  24.000,00 

(+) Demais Receitas 	  2.000,00 

Ganho de Capital na Venda de Imobilizado 	  1.200,00 

Receita de Aplicação Financeira 	  800,00 

(--) Base de  Cálculo 	  26.000,00 

CSLL a pagar (RS 26.000,00 X 9%) 	  2.340,00 

QUADRO 03: EXEMPLO EMPRESA GAMA 

Fonte: produzido pelo autor, 2005. 

0 exemplo tem como base uma empresa cuja receita total é resultado de 

diversas atividades. Possuindo sobre serviços e aplicações financeiras imposto de renda retido 

na fonte. 

2.6.4 Apropriação pelo regime de caixa ou de competência 
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As empresas optantes pelo lucro presumido, poderão reconhecer suas receitas para efeito 

de tributação pelo regime de caixa ou de competência. 

A receita proveniente de vendas de bens ou direitos ou de prestação de  serviços,  cujo 

valor seja recebido a prazo ou em parcelas, poderá ser computada na base de  cálculo  do lucro 

presumido somente no mês efetivo do recebimento, sob as seguintes condições: 

a) emissão da nota fiscal por  ocasião  da entregas do bem ou da conclusão do serviço; 

b) caso seja mantida a escrituração somente do livro caixa, neste  deverá  ser indicada, em 

registo individual, a nota fiscal a que corresponde cada recebimento; 

c) caso seja mantida escrituração  contábil, na forma da legislação comercial, os 

recebimentos das receitas  deverão  ser controlados em conta especifica, na qual, em cada 

lançamento,  deverá  ser indicada a nota fiscal a que corresponde o recebimento; 

d) os valores recebidos adiantadamente, por conta de venda de bens ou direitos ou da 

prestação de serviços, deverão ser computados como receita do mês em que se der o 

faturamento, a entrega do bem ou do direito ou a conclusão dos serviços, o primeiro que 

ocorrer; 

e) os valores recebidos, a qualquer titulo, do adquirente deverão ser considerados como 

recebimento do prep ou parte deste, at  o seu limite; 

1) o cômputo  da receita em  período  de apuração posterior ao recebimento  sujeitará  a 

pessoa  jurídica  ao pagamento do imposto com o acréscimo de juros de mora mais multa. 

Calculados na forma da legislação vigente. 

2.6.5 0 pagamento do IRPJ e CSLL 



38 

0 Imposto de Renda Pessoa  Jurídica IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido 

— CSLL apurados em cada trimestre deverão ser pagos, em cota  única, até o último  dia  útil  do 

mês  subseqüente  ao enceramento do trimestre de apuração, ou à opção da empresa em até  três 

quotas mensais iguais e sucessivas, observando o seguinte: 

) as quotas deverão ser pagas até o último dia tail dos meses subseqüentes ao de 

encerramento do  período  de apuração; 

b) nenhuma quota  poderá  ter valor inferior a R$ 1.000,00, e o imposto de valor inferior a 

R$ 2.000,00 deverá ser pago em quota (mica; 

c) o valor de cada quota, com exceção da primeira, se paga no prazo twit acréscimo de 

juros equivalentes A taxa do Sistema Especial de liquidação e Custodia (SELIC), para 

títulos federais, acumuladas mensalmente, a partir do primeiro dia do segundo mês 

subseqüente ao do encerramento do período de apuração, até o último dia do Ines anterior 

ao do pagamento, e de 1% no mês do pagamento. 

2.6.6 Distribuição de lucros ou dividendos 

Os valores pagos aos sócios ou titulares de empresas tributadas pelo lucro presumido, a 

titulo de lucro ou dividendos, ficam isentos do Imposto de Renda, independente da apuração 

contábil, até o valor da base de  cálculo  do Imposto de Renda Pessoa  Jurídica (IRPJ), deduzido 

do IRPJ, inclusive o adicional quando devido, da Contribuição Social sobre o Lucro, do PIS — 

Programa de Integração Social e da COF1NS — Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social devidos, desde que a distribuição ocorra após o encerramento do trimestre 

de apuração. 
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2.7 Tributos incidentes sobre o lucro 

Os tributos que incidem sobre o lucro das pessoas  jurídicas  são, o Imposto de Renda — IR 

e a Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL, para isso é necessário saber a base de 

cálculo e a respectiva aliquota a ser aplicada. 



3 APRESENTAÇÃO DO IMPACTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 232 

Neste capitulo serao apresentados is repercussões da MP 232, e o estudo onde se 

demonstrará o real impacto desta sobre a receita e os preços dos  serviços  para as empresas 

prestadoras de serviços tributadas pelo lucro presumido. 

3.1 A MEDIDA PROVISÓRIA 232 

Editada no dia 30 de dezembro de 2004, a medida  provisória  232, criou polemica entre 

seus autores e demais classes como, contadores, tributaristas e proprietários  de empresas 

prestadoras de serviços. 

Os principais pontos da MP 232 foram à  correção  em 10% da tabela do Imposto de Renda 

Pessoa  Física  — IRPF, e a mudança da base de  cálculo  da Contribuição Social — CSLL e do 

Imposto de Renda — IRPJ, de 32% para 40% sobre as receita das empresas prestadoras de 

serviços optantes pelo lucro presumido. 

Em relação à Contribuição Social a mudança começaria a produzir efeitos a partir de 1° 

de abril 2005 e, no tocante ao Imposto de Renda somente em 1° de janeiro de 2006. 

3.2 AS REPERCUSSÕES DA MP 232 

Com a edição da MP 232/2004, ocorreram manifestações contrarias em relação a alguns 

de seus dispositivos, principalmente do setor de serviços. Isto porque de acordo com a 

medida, o percentual de  presunção  do lucro a ser aplicado sobre a receita da prestação de 
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serviços, para efeito de apuração da base de  cálculo  da Contribuição Social e do Imposto de 

Renda da Pessoa  Jurídica,  no regime do lucro presumido seria aumentado. 

Entre os que defendem a medida, o Ministro da Fazenda Antonio Palocci (Folha de São 

Paulo, 25/02/2005), ressaltou 

o governo EIA perder receita com a correção  da tabela do imposto de renda, precisa 
do ganho de  receita  previsto na medida provisória, novos cortes — além dos R$ 15,9 
bilhões anunciados hoje — poderão ser feitos em custeio e investimentos, a depender 
de desempenho do recolhimento de tributos. 

De acordo com a Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 em seu art. 14, a 

renuncia de receita implica em perda de arrecadação. Quando isto acontece entre outras 

atitudes, esta deve estar acompanhada de medidas de  compensação  (para o exercício  que 

iniciar sua  vigência e nos dois seguintes) por meio do aumento de receita proveniente da 

elevação de alíquotas, ampliação da base de  cálculo,  majoração ou criação de tributo ou 

contribuição. 

Para a Receita Federal (0 Estado do  Paraná — 13/01/2005) "o objetivo do governo ao 

elaborar a MP 232 foi, tornar mais equilibrada a contribuição de assalariados e autônomos". 

Sobre este argumento, o governo diz querer concertar distorções na Area do trabalho, pois 

algumas empresas economizam mais, terceirizando serviços do que mantendo  funcionários 

com carteira assinada. 
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Existem também aqueles que  afirmam  que os argumentos apresentados para justificar a 

MP 232 no que se refere o artigo 11, não correspondem ao objetivo final da MP 232. Para 

AMARAL (www.portahributario.com.br ) "o governo argumenta ter uma perda com a 

correção do imposto de renda pessoa fisica de R$ 2,5 bilhões de reais. 0 que se ve é que a 

perda  será  de R$ 1,17 bilhão de real, ou seja, menos da metade do que o governo tem 

alegado". 

Empresários do setor terciário reclamam que, devido El suposta perda de arrecadação por 

parte do governo devido a  correção  em 10% (dez inteiros por cento) da tabela do Imposto de 

Renda da Pessoa  Física — IRPF, eles serão "penalizados". 

Empresária na Area da prestação de serviços de mão-de-obra com 500  funcionários,  Maria 

de  Fátima Romio, calcula que sua carga tributária deva mais do que dobrar caso a MP 232 

seja aprovada como está hoje, Roma° (Folha de Sio Paulo 16/02/2005) diz: "não sei não, mas 

acho que vai inviabilizar o meu negócio". 

Para a Frente Brasileira Contra a MP 232 (Folha de São Paulo, 16/02/2005): "o aumento 

de tributação sobre as prestadoras de serviços tem sido continuo e reiterado, o que resulta 

lançar empresas e profissionais na informalidade". 

As prestadoras de serviços já tiveram sua base de  cálculo  da Contribuição Social 

aumentada de 12% para 32% a partir de 2003, e teriam a base de  cálculo  dos impostos 

incidentes sobre o lucro elevada de 32% para 40%, se aprovado a Medida Provisória 232. 
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Rebatendo o principal argumento do governo, de que a MP 232  irá  ajustar a desigualdade 

de contribuição entre assalariados e autônomos, FARIA (www.portaltributario.com.br) diz 

que 

esse discurso  é  infundado, pois a realidade atesta contra o discurso e os argumentos 
apresentados, que parecem ter o nftido intuito de forjar junto à  opmio pública unia 
verdade que no  existe, tentando legitimarem seu desenfreado aparato confascatório. 

As empresas dizem pagar mais tributos que a pessoa fisica, pois estão condicionadas ao 

pagamento de  vários  impostos e obrigações como, Imposto Sobre Serviços — ISS,  honorários  

contábeis,  Programa de Integração Social PIS, entre outros, não existentes para profissionais 

de carteira assinada. 

3.3 ANALISE DO IMPACTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 232 

Se aprovada, a Medida  Provisória  232 mudaria o valor da base de  cálculo  da 

Contribuição Social sobre o Lucro Liquido — CSLL, e do Imposto de Renda das Pessoas 

Juridicas — IRPJ. As atividades atingidas por esse aumento seriam as empresas prestadoras de 

serviços, por exemplo: empresa de limpeza, empresa de  vigilância,  empresa de locação de 

mão-de-obra, e os profissionais que exercem profissão regulamentada como advogados, 

engenheiros, arquitetos, nutricionistas, contadores, guias de turismo, médicos, economistas, 

farmacêuticos, e demais prestação de qualquer outra espécie de serviço não mencionada 

acima. 
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Desta forma os números a serem apresentados visam demonstrar o reflexo desse aumento 

em relação 11 receita, e sobre o prego destes serviços. 

3.3.1 Impacto sobre a receita e o reflexo no prego dos  serviços 

A seguir, demonstra-se os  cálculos  da Contribuição Social — CSLL, e do Imposto de 

Renda da Pessoa  Jurídica — IRPJ, das empresas prestadoras de serviços tributadas pela forma 

de lucro presumido, se aplicada a medida  provisória 232. A receita total provém 

exclusivamente do desenvolvimento de suas atividades, ou seja, delas não faz parte receitas 

financeiras e ganhos de capital como à venda de imobilizado, por exemplo. As  análises  a 

serem demonstradas baseiam-se em diferentes tipos de receita, e trazem o impacto sobre a 

receita caso a MP 232 fosse aprovada. 

Antes MP 232 
Impacto s/ 

 
Receita 

01 — Receita Trimestral R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 

02 — Aliquota sobre o Faturamento Bruto 32% 40% 

03 — Lucro Presumido R$ 48.000,00 R$ 60.000,00 

4— Ali quota CSLL 9% 9% 

5— Valor da CSLL a pagar R$ 4.320,00 R$ 5.400,00 

6— Relação  % CSLL x Receita 2,88% 3,60% 

7— CSLL 0,72% 

08 — Imposto de Renda a pagar 

9— Lucro Presumido R$ 48.000,00 R$ 60.000,00 

10— Aliquota de 15% até 60.000,00 R$ 7.200,00 R$ 9.000,00 

11 — Adicional de 10% - - 

12— Total do imposto IRPJ R$ 7.200,00 R$ 9.000,00 

13 —  Relação  % IRPJ x Receita 4,8% 6,0% 

14 — IRPJ 1,20% 
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15 — Total do aumento em relação à receita (07+14) 

  

1,92% 

    

QUADRO 04: DEMONSTRATIVO DO IMPACTO SOBRE A RECEITA DE R$ 

150.000,00 

Fonte: produzido pelo autor, 2005. 

Neste exemplo levou-se em consideração a receita trimestral da empress no valor total de 

R$ 150.000,00 (cento e cinqUenta mil reais), e está não ultrapassou o máximo  de presunção 

do lucro no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) trimestrais permitido para o cálculo  do 

Imposto de Renda — IR a pagar, sem o adicional de 10%. Na linha 02 aplicou-se o percentual 

de 32% e 40% sobre a receita total, determinando a base de  cálculo  dos impostos incidentes 

sobre o lucro. Nas linhas 05 e 12 os valores obtidos são resultados, do produto da 

multiplicação da base de calculo, pelos percentuais de cada imposto incidente sobre o lucro. 

Temos na quarta coluna um demonstrativo do impacto sobre a receita devido aplicação da 

Medida  Provisória 232, sendo na linha 07 demonstrado o impacto somente da Contribuição 

Social — CSLL, e na linha 14 o impacto do Imposto de Renda da Pessoa  Jurídica — IRPJ, na 

linha 15 o impacto total. 

No quadro 05 a receita trimestral da empresa prestadora de serviços, é de R$ 169.000,00 

(cento e sessenta e nove mil reais), e este serve para apresentar que existe uma variação 

percentual entre 1,93% (um inteiro e noventa e três décimos por cento) e 2,71% (dois inteiros 

e setenta e um  décimos  por cento) sobre receitas entre R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um 

mil reais) e R$ 187.499,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais). 

Antes MP 232 
Impacto s/ 

Receita 
01 — Receita Trimestral R$ 169.000,00 R$ 169.000,00 

02 — Aliquota sobre o Faturamento Bruto 32% 40% 

03 — Lucro Presumido R$ 54.080,00 R$ 67.600,00 

04— Aliquota CSLL 9% 9% 

05 — Valor da CSLL a pagar R$ 4.867,20 R$ 6.084,00 



46 

6— Relação % CSLL x Receita 2,88% 3,60% 

7— CSLL 0,72% 

8— Imposto de Renda a pagar 

9— Lucro Presumido R$ 54.080,00 R$ 67.600,00 

10— Aliquota de 15% ate 60.000,00 R$ 8.112,00 R$ 10.140,00 

11 — Adicional de 10% - R$ 760,00 

12— Total do imposto IRPJ R$ 8.112,00 R$ 10.900,00 

13 — Relação % IRPJ x Receita 4,8% 6,4% 

14 — IRPJ 1,65% 

15— Total do aumento em  relação  A. receita 

(07+14) 
2,72% 

QUADRO 05: DEMONSTRATIVO DO IMPACTO SOBRE A RECEITA DE RS 

169.000,00 
Fonte: produzido pelo autor, 2005. 

0 quadro 06 revela que existe uma variação percentual em relação ao valor da receita 

utilizada, porém este não sea menor que 1,92% (um inteiro, e noventa e dois décimos por 

cento), nem superior a 2,72% (dois inteiros, e setenta e dois décimos por cento) sobre a 

receita. 

No quadro 06, a receita total oriunda das atividades da empresa é de R$ 187.500,00 

(cento e oitenta e sete mil, e quinhentos reais). 

Antes MP 232 Impacto s/ 
Receita 

01 — Receita Trimestral R$ 187.500,00 R$ 187.500,00 

2— Aliquota sobre o Faturamento Bruto 32% 40% 

3— Lucro Presumido R$ 60.000,00 R$ 75.000,00 

4— Aliquota CSLL 9% 9% 

05 — Valor da CSLL a pagar R$ 5.400,00 R$ 6.750,00 

06—  Relação  % CSLL x Receita 2,88% 3,60% 
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07—  CSLL 0,72% 

08 — Imposto de Renda a pagar 

9— Lucro Presumido R$ 60.000,00 R$ 75.000,00 

10— Aliquots de 15% até 60.000,00 R$ 9.000,00 R$ 11.250,00 

11 — Adicional de 10% - R$ 1.500,00 

12— Total do imposto IRPJ R$ 9.000,00 Rs 12.750,00 

13— Relaçrio % IRPJ x Receita 4,8% 6,8% 

14 — IRPJ 2,00% 

15 — Total do aumento em relação i receita 

(07+14) 
2,72% 

QUADRO 06: DEMONSTRATIVO DO IMPACTO SOBRE A RECEITA DE R$ 

187.500,00 

Fonte: produzido pelo autor, 2005. 

0 quadro 06 demonstra que os valores da base de  cálculo  do Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica  (IRPJ) com base na MP 232, ultrapassaram o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais), referente ao valor do imposto de renda a pagar sem o adicional de 10% previsto na 

legislação do imposto de renda. Portando além dos R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e 

cinqüenta reais), é necessário  acrescentar-se o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), referente a 10% sobre os R$ 15.000,00 (quinze mil reais), excedentes ao limite. Na 

linha 02 aplicou-se o percentual de 32% e 40% sobre a receita total para a determinação da 

base de  cálculo  dos impostos incidentes sobre o lucro. Nas linhas 05 e 13 os valores obtidos 

são resultados, do produto da multiplicação da base de  cálculo,  pelos devidos percentuais de 

cada imposto. 
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No quadro 07 considerou-se uma receita total no trimestre de R$ 12.000.000,00 (doze 

milhões  de reais), sendo esta a receita trimestral máxima permitida, para que a empresa possa 

optar pelo lucro presumido. 

Antes MP 232 
Impacto s/ 

Receita 
01 — Receita Trimestral R$ 12.000.000,00 R$ 12.000.000,00 

02 — Aliquota sobre o Faturamento Bruto 32% 40% 

03 — Lucro Presumido R$ 3.840.000,00 R$ 4.800.000,00 

04— Aliquots CSLL 9% 9% 

05 — Valor da CSLL a pagar R$ 345.600,00 R$ 432.000,00 

06—  Relação % CSLL x Receita 2,88% 3,60% 

07 — CSLL 0,72% 

08— Imposto de Renda a pagar 

09 — Lucro Presumido R$ 3.840.000,00 R$ 4.800.000,00 

10—  Aliquota de 15%  até  60.000,00 R$ 576.000,00 R$ 720.000,00 

11 — Adicional de 10% R$ 378.000,00 RS 474.000,00 

12— Total do imposto IRPJ R$ 954.000,00 R$ 1.194.000,00 

13— Relação % IRPJ x Receita 8,0% 10,0% 

14 — IRPJ 2,00% 

15 — Total do aumento em relação i 

receita (07+14) 2,72% 

QUADRO 07: DEMONSTRATIVO DO IMPACTO SOBRE A RECEITA DE RS 

12.000.000,00 

Fonte, produzido pelo autor, 2005. 

No quadro 07 os valores obtidos nas linhas 03 e 10 são resultados do produto da 

multiplicação dos percentuais existente na linha 02. 0 imposto de renda a pagar linha 13, e a 

contribuição social a pagar linha 05 foi obtido com a multiplicação dos devidos percentuais de 

cada imposto sobre a base de presunção do lucro. 
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Temos na quarta coluna um demonstrativo do impacto sobre a receita devido aplicação da 

Medida Provisória 232, sendo na linha 07 demonstrado o impacto somente da Contribuição 

Social — CSLL, e na linha 14 o impacto do Imposto de Renda da Pessoa  Jurídica  — IRPJ, na 

linha 15 o impacto total. 

Com o valor do impacto da MP 232 sobre a receita du empresas tributadas pelo lucro 

presumido, podemos calcular qual seria o reajuste necessário nos preços dos  serviços,  para 

compensar a perda de receita com o aumento da base de  cálculo  de 32% para 40%. 

Preço do Serviço (R$) 100,00 Preço do Serviço (R$) 100,00 

Impacto de 1,92% s/ a receita Impacto de 2,72% s/ a receita 

Perda (R$) (100 X 1,92%) 1,92 Perda (R$) (100 X 2,72%) 2,72 

Preço do Serviço (R$) 100,00 Preço do Serviço (R$) 100,00 

Havendo Reajuste de 2% 2,00 Havendo Reajuste de 3% 3,00 

Novo Preço (RS) (100 X 2%) 102,00 Novo Preço (R$) (100 X 3%) 103,00 

Valor do Reajuste (-) Perda (R$) 0,08 Valo do Reajuste (-) Perda (R$) 0,28 

QUADRO 08: REFLEXO SOBRE OS  PREÇOS 

Fonte, produzido pelo autor, 2005. 

Sabendo que o impacto minim° sobre a receita é de 1,92% (um inteiro e noventa e dois 

por cento) e o máximo de 2,72% (dois inteiros e setenta e dois por cento), um reajuste de 

preços entre 2% (dois inteiros por cento) e 3% (tees inteiros por cento), compensaria a perda 

em virtude do aumento da base de  cálculo  dos impostos incidentes sobre o lucro, de 32% para 

40% sobre suas receitas, já que as empresas necessitariam realizar uma quantidade menor de 

serviços para obterem a mesma receita. 
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Depois de calculados os valores do impacto da Medida  Provisória 232 sobre a receita das 

empresas prestadoras de serviços tributadas pelo lucro presumido, e os reajustes  necessários 

para se compensar esse impacto,  será  exposto abaixo um quadro resumo sobre os resultados 

obtidos. 

Receita Trimestral 
Impacto sobre a 

receita 

Reajuste s/ os 

Preços 

Até R$ 150.000,00 1,92% 2% 

De R$ 151.000,00 até R$ 187.499,00 1,93% a 2,71% Entre 2% e 3% 

De R$ 187.500,00 a R$ 12.000.000,00 2,72% 3% 

QUADRO 09: RESUMO 

Fonte, produzido pelo autor, 2005. 

Tendo como base os quadros demonstrados anteriormente, verifica-se que as empresas 

prestadoras de serviços possuidoras de uma receita trimestral até R$ 150.000,00 (cento e 

cinqüenta mil reais), teriam um aumento de 1,92% sobre a receita total em virtude da medida 

provisória 232, e portando um reflexo na  média  de 2% nos preços dos serviços. 

Entre os valores de R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais) e R$ 187.499,00 

(cento e oitenta e sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais)  ocorrerá  um impacto entre 

1,93% (um inteiro noventa teas décimos por cento) e 2,71% (dois inteiros setenta e um 

décimos por cento) sobre a receita. Tendo um reflexo sobre os preços de 2% (dois por cento) 

em média. 

Para empresas prestadoras . de serviços cuja receita total seja igual a R$ 187.500,00 (cinto 

e oitenta e sete mil e quinhentos reais) no trimestre até R$ 12.000.000,00 (doze  milhes  de 
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reais), sendo este último o valor máximo para que as empresa possam optar pelo lucro 

presumido, o impacto se aprovada a medida provisória 232 seria de 2,72% (dois inteiros e 

setenta e dois décimos por cento) sobre a receita, o que traria um reflexo no preço de na média 

de 3% (três inteiros por cento) sobre o preço dos serviços. 
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4 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Os  tributos,  no Brasil, sempre foram motivos de divergência entre Estado e contribuinte. 

Isto porque o tributo  está  entre os principais  dispêndios  das empresas, tendo assim, sua 

importância  realçada, fazendo de qualquer alteração que configure aumento, motivo para 

insatisfação e polemica, principalmente entre empresários. Urna legislação tribudria 

onde toda e qualquer mudança seja amplamente discutida e voltada aos interesses comuns, 6 

importantíssimo para o bom andamento do pais. 

Este trabalho estudou a Legislação pertinente ao Lucro Presumido. Também apontou 

algumas situações especificas para  cálculo  da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — 

CSLL e do  Imposto  de Renda das Pessoas Jurídicas — IRPJ, para as empresas optantes por 

está  forma de tributação sobre o lucro. 

Apesar das repercussões, a Medida  Provisória  232 ao sugerir o aumento da base de 

cálculo  para os impostos incidentes sobre o lucro das pessoas jurídicas optantes pelo Lucro 

Presumido,  produziu mudanças menores que as sustentadas por  vários empresários  do setor 

tercifirio, e de profissionais que atuam na área tributária.. Alegações de que os preços 

sofreriam reajustes de  até  25%, ou que a carga tributiria dobraria caso a MP 232 fosse 

aprovada, não refletiram a realidade. 

Referente ao impacto que causaria o aumento da base de cálculo da Contribuição Social 

sobre o Lucro Liquido — CSLL e do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ, de 32% 

para 40% sobre suas receitas, esta pesquisa concluiu que os valores se encontram entre 1,92% 

(um inteiro e noventa e dois décimos por cento) e não ultrapassariam 2,72% (dois inteiros e 



53 

setenta e dois décimos por cento) dependendo da receita existente, levando em consideração o 

teto  máximo  de receita no valor R$ 12.000.000,00 (dose  milhões  de reais) ao trimestre, 

permitidos para se ter a opção pelo lucro presumido. 

Assim para compensar a perda de receita, se aprovada a Medida  Provisória  232, seria 

necessário  um reajuste nos preços dos serviços na ordem de 2% (dois inteiros por cento) e 3% 

(três inteiros por cento), sendo este os percentuais necessários, para compensar o impacto se 

aprovada a Medida  Provisória  232 no que se refere seu art. 11, em relação  à receita e o prego 

dos serviços. 

Nesta monografia não existem comparativos entre o valor dos tributos pagos pelas 

pessoas  jurídicas  optantes pelo lucro presumido, em comparação ao valor pago por um 

profissional com carteira assinada. Desta forma recomenda-se o estudo sobre tal assunto em 

pesquisas futuras. 

Futuros trabalhos podem estudar aspectos ligados a mudanças geradas repentinamente na 

legislação  ixibutifiria em virtude de Medidas  Provisórias.  
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6  GLOSSÁRIO  

C 

Código  Tributário Nacional 	 CTN 

Contribuição para o Financiamento da 	
COFINS 

Seguridade Social 

Contribuição Social Sabre o Lucro Líquido 	 CSLL 

Documento de Arrecadação de Receitas 	
DARF 

Federais 

Imposto  de Renda da Pessoa Física 

Imposto de Renda da Pessoa  Jurídica  

Imposto  sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços 

Imposto  sobre Produtos Indusirializaclos 

Imposto  Sobre Serviços 

Instituto Nacional da Seguridade Social 

Instrução Normativa 

Medida  Provisória  

Programa de Integração Social 

Regulamento do Imposto de Renda .11.4•4•11 

IRPF 

IRPJ 

ICMS 

IN 

IS S 

INSS  

IN 

MP 

PIS 


