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RESUMO

RODRIGUES, Raphael José. A viabilidade da utilização do auto-arbitramento do
lucro como ferramenta do planejamento tributário: Um estudo de caso. 2005. 118
folhas. Curso de Ciências Contábeis, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2005.

As empresas brasileiras estão sujeitas à cobrança de dois tributos incidentes sobre
o lucro e dois incidentes sobre o faturamento (no âmbito Federal), sendo eles o IRPJ e a
CSLL, apurados sobre o lucro das Pessoas Jurídicas, e o PIS e a COFINS apurados sobre
o faturamento. A respeito dos que incidem sobre o lucro existem três formas de apuração
da base de cálculo (Lucro Presumido, Lucro Real e Lucro Arbitrado), e quanto aqueles
que incidem sobre o faturamento existem duas formas de apurá-los, ou seja, de forma
cumulativa — para as empresas tributadas pelo Lucro Presumido e Arbitrado — e a forma
não-cumulativa — para as empresas optantes pela sistemática do Lucro Real. As
empresas ao decidirem em qual sistemática estarão sujeitas, desde que não obrigadas por
Lei a qualquer uma delas, deverão antes de tudo tentar projetar os resultados para todo o
ano, através de dados históricos, tendências, pesquisa de mercado, análise do setor. A
legislação reza que, uma vez pago o DARF com o código da modalidade escolhida, não
mais poderá haver mudança para outra modalidade no mesmo ano-calendário, porém,
existem algumas exceções, uma delas é a sugerida neste estudo, que consiste em
verificar a possibilidade de a empresa utilizar-se da alternativa de auto-arbitrar o seu
lucro para poder mudar a sistemática de tributação escolhida. Destaca-se que o autoarbitramento do lucro somente poderá ser utilizado se a empresa conhecer sua receita
bruta e descummir algumas das exigências com relação à escrituração. 0 objetivo desta
monografia consiste em demonstrar, através de um estudo de caso, realizado na empresa
"Agronegócios Paulista Ltda.", a possibilidade de a empresa utilizar-se do autoarbitramento do lucro como condição para mudança de sistemática de apuração durante
o ano-calendário, passando do Lucro Presumido para o Lucro Real, quando a segunda
opção for mais vantajosa do que a primeira, através de dados reais, mostra-se que em
algumas situações especificas, as empresas poderão obter economia tributária valendo-se
dessa ferramenta pouco utilizada, porém, muito eficaz em determinados casos.

PALAVRAS CHAVE: Lucro Arbitrado. Auto-Arbitramento do Lucro. Planejamento
Tributário.

ABSTRACT

RODRIGUES, Raphael Jose. The viability of the use of the auto-survey of the profit
as tool of the Planning Tributary a case study. 2005. 118 leves. Course of Countable
Sciences, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, 2005.
-

The Brazilian companies are citizens to the collection of two incident tributes on
the profit and two incidents on the invoicing (in the Federal scope), being they it IRPJ
and the CSLL, refined on the profit of the Legal People, and the refined PIS and
COFINS on the invoicing. Regarding that they happen on the profit exist three forms of
verification of the taxable income (Profit Presumed, Real Profit and Decided Profit), and
how much those that they happen on the invoicing exist two forms to select them, or
either, of cumulative form - for the taxed companies for the Decided Profit Vain and and the not-cumulative form - for the companies optionees for the systematics of the
Real Profit. The companies when deciding in which systematics will be citizens, since
that not obliged for Law to any one of them, they will have before everything trying to
all project the results for the year, through historical data, trends, research of market,
analysis of the sector. The legislation prayer that, a paid time the DARF with the code of
the chosen modality, more will not be able to have change for another modality in the
same year-calendar, however, exists some exceptions, one of them is the suggested one
in this study, that consists of verifying the possibility of the company to use itself of the
alternative auto-to decide its profit to be able to change systematics of chosen taxation. It
is distinguished that the auto-survey of the profit could be used if the company to know
its gross revenue and only to disregard some of the requirements with relation to the
bookkeeping. The objective of this monograph consists of demonstrating, through a
study of case, carried through in the company "São Paulo Agronegócios Ltda", the
possibility of the company to use itself of the auto-survey of the profit as condition for
change of systematics of verification during the year-calendar, passing of the Profit
Presumed for the Real Profit, when the second option will be more advantageous of the
one than the first one, through real data, reveals that in some specific situations, the
companies will be able to get economy tax being valid if this tool little used, however,
very efficient in definitive cases.
KEY WORDS: Decided Profit. Auto-Arbitramento of the Profit. Planning Tributary.
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1 INTRODUÇÃO

Na introdução esta monografia apresenta o assunto a ser tratado como tema e fixa
um problema. Com base neste tema são fixados objetivos e apresentadas justificativas
para a pesquisa, bem como a metodologia adotada e suas limitações.

1 1 Assunto
A contabilidade, ciência cujo objeto é o patrimônio das entidades, surgiu e
desenvolveu-se num cenário social, econômico e institucional, onde a preocupação corn
a propriedade e a riqueza é uma constante na sociedade, seja ela antiga ou moderna. E
com a evolução das organizações, o homem teve que ir aperfeiçoando seu instrumento
de avaliação da situação patrimonial, sendo este o fator mais importante da evolução da
contabilidade.
Nota-se que a contabilidade evolui A medida que o cenário em que está inserida
modifica-se, onde a principio tínhamos como único usuário o proprietário, sendo que
para satisfazê-lo bastava ter um controle de estoque e ao final do exercício o resultado
(lucro ou prejuízo), depois vieram os usuários externos, na forma de credores, em
seguida o próprio Estado na busca dos tributos, e mais recentemente, os investidores e a
sociedade em geral.
Na busca constante de se preservar o patrimônio das entidades a contabilidade
vai descobrindo ferramentas cada vez mais eficazes para atingir seus objetivos, e uma
ferramenta disponível ao profissional contábil para atingir esses objetivos

é a

denominada de planejamento tributário, ou também conhecida como elisão fiscal, isto 6,
economia tributária através do pleno atendimento à legislação pertinente, juntamente
com os preceitos da ética profissional.
Procurar formas licitas para reduzir o pagamento de tributos e ao mesmo tempo
estar atento As mudanças da legislação é uma necessidade imprescindível ao profissional
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contábil para que possa dar o retorno necessário aos objetivos das empresas, ou seja, a
maximização dos lucros e a preservação do patrimônio das mesmas, para tanto, a
contabilidade utiliza-se desse ferramental valioso de gestão, ou seja,

o planejamento

tributário contribuindo assim, para a continuidade dos negócios.

1.2 Tema

0 objeto deste estudo ser á a utilização do lucro arbitrado na elaboração de um

planejamento tributário adotado em uma empresa comercial, neste sentido o tema da
monografia será: A viabilidade da utilização do auto-arbitramento do lucro como
ferramenta do planejamento tributário: Um estudo de caso.

1.3 Problema

Em algumas situações especi ficas, o resultado da empresa poderá ser majorado
em conseqüência da elisão fiscal, e paralelamente a isso haja uma redução do custo
empresarial decorrentes da opção pela escolha da melhor forma de tributação, Lucro
Presumido ou Lucro Real, integralmente durante o ano calendário ou em somente parte
dele, utilizando dentro da Lei a possibilidade de arbitrar' o seu lucro para poder mudar 2
de sistemática, ou seja, migrar do lucro Presumido para o Lucro Real.
Contudo, a questão central deste estudo consiste em verificar:

Poderá o

contribuinte utilizar-se do auto-arbitramento do lucro para poder mudar de

I
2

(RIR1 1999, art. 531).
(RIR11999, art. 531, inciso I,

e IN SFtF n 93, de

1997, art.47).
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sistemática de tributação (do lucro presumido para o lucro real), dentro do mesmo
ano calendário?
1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho consiste em demonstrar a viabilidade da
utilização do auto-arbitramento do lucro como forma de redução do ônus tributário,
valendo-se de dados reais de uma empresa comercial, realizando um estudo de caso,
demonstrando qual a melhor alternativa, adotando a opção de arbitrar o seu lucro para
poder mudar a sistemática de tributação, ou seja, passar do Lucro Presumido para o
Lucro Real, dentro do mesmo ano-calendário.

1.4.2 Objetivos específicos

Para que se possa alcançar o objetivo geral determinado é necessário
estabelecer os meios, denominados "objetivos específicos". Os objetivos específicos são
os seguintes:
a)

apresentar e conceituar a ferramenta do planejamento tributário, como também a
diferenciação de evasão de elisão fiscal;

b) identificar quais são os tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento das
pessoas jurídicas, demonstrando sua base de calculo e alíquotas,
c) discorrer sobre as formas de tributação das pessoas jurídicas, objeto deste estudo,
(Lucro Real, Lucro Presumido e Lucro Arbitrado);
d) demonstrar, através de exemplos reais e em forma de comparação, qual forma de

tributação se torna menos onerosa, levando em consideração utilização integral
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do Lucro Presumido ou somente do Lucro Real, ou ainda, a utilização do lucro
arbitrado em determinado período do ano, para alterar a sistemática de
tributação, do Lucro Presumido para o Lucro Real.

1.5 Justificativa

Devido ao grande número de tributos existentes no Brasil, incluindo os impostos,
as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições
sociais, e relacionado a isso, temos que a interpretação da legislação tributária brasileira
é uma tarefa não muito fácil, tendo como fator complicador As inúmeras alterações na
legislação pertinente ao assunto, dificultando as condições de trabalho dos contabilistas.
A forma mais eficiente e segura de atingir e alcançar os objetivos da
contabilidade e das organizações, que é o de preservar o patrimônio e a riqueza das
empresas, é a utilização da ferramenta do planejamento tributário.
Os contribuintes ao fazerem a opção pelo regime de tributação, (Lucro Real ou
Lucro Presumido), desde que não estejam obrigados por Lei a qualquer sistemática,
devem antes de tomar qualquer decisão, fazer uma análise detalhada de qual será a
melhor forma de tributação, sendo que, uma opção inadequada pode acarretar em muitas
perdas desnecessárias, e que em alguns casos podem comprometer a continuidade e até
mesmo o patrimônio das empresas. Justifica-se, dessa maneira, a elaboração desta
pesquisa devido A complexidade e suma importância dos temas a serem abordados, para
que possa tornar mais claro um assunto de tão grande importância.
Existe ainda, um interesse particular, onde o autor sente-se atraído por temas
pertinentes A área tributária por serem de grande aplicabilidade prática e envolverem as
particularidades das organizações

e

interpretação da legislação. Outro fator
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preponderante para a escolha do tema proposto será a contribuição do trabalho para
futuras discussões, com o intuito de mudar a visão de muitos empresários, que
consideram o contador um custo a mais em suas empresas e passem a olhar o
profissional da Area contábil como um agente capaz de contribuir diretamente para
redução da carga tributária e conseqüentemente para o aumento do lucro das empresas e
receba o merecido reconhecimento pela citada economia tributária.

1.6 Metodologia da pesquisa

A busca pelo conhecimento é uma atitude do mais alto nível de nobreza que o ser
humano pode realizar. Lakatos e Marconi (1992, p. 153) segmentam o conhecimento em
quatro tipos: o popular, o filosófico, o religioso e o cientifico. 0 trabalho a ser realizado
consiste em um estudo exploratório de natureza aplicada, pois objetiva gerar
conhecimentos para aplicação prática dirigidas a solução de problemas específicos,
utilizando-se conjunto sistemático de métodos, que auxiliarão no desenvolvimento das
etapas do programa.
Trata-se, de uma investigação de caráter exploratório-descritivo, com uma
metodologia de tipo qualitativo, baseada fundamentalmente na análise de casos. Quanto
a forma de abordagem, se caracteriza por ser uma pesquisa qualitativa.
Para Silva e Menezes (2000, p. 20) "pesquisa qualitativa considera que ha uma
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto 6, um vinculo indissociável entre o
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números".
Este é um trabalho acadêmico de iniciação cientifica, visando, desta forma, o
conhecimento cientifico.
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Para que se possa entender o que vem a ser conhecimento cientifico, faz-se
necessário o entendimento do conceito de ciência, conforme conceituação de Cotrim
(1993, p. 19):

Ciência é o conhecimento de caráter racional, sistemático e seguro dos fatos c
fenômenos do mundo. Seu objetivo é tornar o mundo compreensível,
proporcionando ao homem meios de exercer controle sobre a Natureza.

A pesquisa é o objeto da ciência, desta forma sua realização torna-se inevitável
para que se possa alcançar o conhecimento cientifico. Conforme Gil (1993, p. 19), podese definir pesquisa como "o procedimento racional e sistemático que têm como objetivo
proporcionar respostas aos problemas que são propostos".
Conforme destaca o autor conclui-se que a pesquisa deverá ser direcionada para a
resolução dos problemas apresentados, sendo que há duas formas de classificar as
pesquisas, a primeira de acordo com os objetivos gerais, que são — exploratórias,
descritivas e explicativas — e a segunda de acordo com os procedimentos técnicos
utilizados, sendo estas - bibliográfica, documental, experimental, levantamento e estudo
de caso. Neste trabalho sera realizada uma pesquisa exploratória, bibliográfica com a
elaboração de um estudo de caso.
Salomon (1978, p. 141) define pesquisa exploratória como "as que têm por
objetivo definir melhor o problema, proporcionar as chamadas intuições de solução,
descrever comportamentos de fenômenos, definir e classificar fatos e variáveis". E Gil
(1993, p. 48) define pesquisa bibliográfica como aquela que "6 desenvolvida a partir de
material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos",
portanto, este estudo sera desenvolvido através de pesquisas feitas em material já
publicado, tendo sua maior incidência, principalmente, em legislação especifica, livros e
artigos especializados em matéria tributária.
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Eggert, et al. (1998, p. 12), também conceitua pesquisa bibliográfica, como
segue:

A pesquisa bibliográfica é um meio de ação c de investigação do pesquisador.
a pesquisa que se efetua tentando resolver um problema ou adquirir novos
conhecimentos a partir de informações já publicadas. Seu objetivo
desvendar, recolher c analisar as principais contribuições teóricas sobre um
determinado fato, assunto ou idéia.

Em suma, este é o estudo ou pesquisa de caráter cientifico sobre um único tema,
que sera desenvolvido a partir de material já elaborado, com o objetivo de resolver e/ou
aprimorar o conhecimento sobre um problema, no intuito de aumentar e complementar o
conhecimento cientifico adquirido. Para que se possa atingir os objetivos já traçados será
realizado um estudo de caso em uma empresa única, logo, por se tratar de um estudo
desta natureza, haverá limitações, não podendo seu resultado ser generalizado, pois pode
ocorrer que a unidade escolhida para investigação seja bastante anormal em relação as
muitas de sua espécie.
A coleta destes dados, depois de organizada e estruturada, é comunicada através
de uma monografia, maneira de tornar público este trabalho, conforme, Eggert, et al.
(1998, p. 5)

Todo trabalho de pesquisa necessita ser tornado público para adquirir cal-Ater
cientifico. A pesquisa cientifica torna-se contribuição mais efetiva para a
ciência e para a sociedade quando trabalhos são publicados e difundidos para
a comunidade.

Como observa-se na citação acima, este trabalho, para que possa ser tornado
público e adquira caráter cientifico, deverá ser publicado, apresentado e disponibilizado
para a comunidade, seja ela cientifica ou não.

1.7 Limitações 6. pesquisa

Destaca-se que esta monografia não contempla todos os pontos considerados
relevantes quanto ao estudo da utilização do planejamento tributário, este adotado para
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as empresas optantes pela sistemática de tributação das pessoas jurídicas (Lucro Real,
Lucro Presumido e Lucro Arbitrado), portanto, aborda tão somente as pessoas jurídicas.
Este estudo também não aborda o sistema de tributação das micro-empresas e
empresas de pequeno porte, (SIMPLES), sendo que estas não apuram lucro para o fim
especifico de pagamento de impostos incidentes sobre o mesmo.
Neste trabalho somente serão abordados somente quatro tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal, ou seja, o IRPJ e CSLL, sendo estes incidentes sobre
o lucro e o PIS e a CORNS, estes incidentes sobre o faturamento das empresas, sendo
desconsiderado para efeito de comparação todos os outros tributos devidos pelas
mesmas, sendo que para uma aplicabilidade prática, as empresas devem reconhecer os
efeitos de todos os tributos que incidam em suas atividades.
Este trabalho foi elaborado de acordo com a legislação vigente até 30 de
novembro de 2005, sendo que quaisquer alterações posteriores à mesma deverão ser
analisadas e dependendo do caso desconsideradas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capitulo aborda os conceitos considerados necessários para uma compreensão
dos objetivos relacionados, destacando e conceituando o planejamento tributário, como
também, apresentando suas finalidades, operacionalização,

e ainda, apontando as

diferenças entre elisão e evasão fiscal. Destaca ainda, o conceito de tributo, que dividese em impostos, taxas e contribuições de melhorias, e por fim relaciona-se os tributos
incidentes sobre o lucro e sobre o faturamento das pessoas jurídicas, como também a
forma de apura-los, ou seja, Lucro Real, Lucro Presumido e Lucro Arbitrado.

2.1 Planejamento Tributário

0 mundo globalizado, o mercado competitivo e a elevada carga tributária a que
estão sujeitas as empresas brasileiras requerem, a todo instante, praticas de
gerenciamento eficazes para preservar a continuidade do empreendimento, com isso o
planejamento tributário assume um papel de extrema importância na estratégia e nas
finanças das empresas.

2.1.1 Conceito

A expressão "planejamento tributário" deve designar a técnica de organização
preventiva de negócios visando a uma licita economia de tributos, seja evitando a
incidência destes, seja reduzindo ou diferindo o respectivo impacto fiscal sobre as suas
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operações, onde, de acordo com 13 8gas (2003, P. 339), o planejamento tributário pode ser

assim definido:
(...) utilização de alternativa mais vantajosa econômica c financeiramente.
amparada na legislação vigente, cm comparação com alternativa que
represente mais desembolso de tributos para o contribuinte. Assim, são
exemplos de planejamento tributário:
a) Escolha adequada da forma de tributação;
b) Verificação da possibilidade de utilização do sistema de tributação
SIMPLES, enquadrando a empresa como micro empresa ou empresa de
pequena porte;
c) Utilização adequada dos incentivos fiscais para cinema, cultura, programa
de alimentação ao trabalhador. Fundo da criança, dentre outros;
d) Utilização de juros sobre capital próprio ao invés de dividendos na
destinação do lucro apurado em determinado período;
e) Reorganizações societárias, efetuadas coma objetivo de reduzir os gastos
com tributos dentro de grupos econômicos.

Cabe ressaltar que o planejamento tributário não deve ser confundido com evasão
fiscal, que consiste em descumprir a legislação pertinente, a fim de reduzir a carga
tributária e obter vantagens econômico-financeiras. Latorraca (2000, p. 63), define o
planejamento tributário como sendo "(...) a atividade empresarial que, desenvolvendo-se

de forma preventiva, projeta os atos e fatos administrativos com o objetivo de informar
quais os ônus tributários em cada uma das opções legais disponíveis".
Conforme relatos do autor descrito acima, o planejamento tributário deverá ser
desenvolvido de forma preventiva, que consiste em projetar as ações desenvolvidas na
organização, ou seja, planejando os atos e fatos administrativos e conhecendo o ônus
tributário que acarretará cada uma dessas ações.

Na visão de Borges (1998, p. 60), o planejamento tributário também pode ser
assim entendido:
(...) como uma técnica gerencial que visa projetar as operações industriais, os
negócios mercantis e as prestações de serviços, visando conhecer as
obrigações c os encargos tributários inseridos em cada uma das respectivas
alternativas legais pertinentes para, mediante meios e instrumentos legitimos,
adotar aquela que possibilita a anulação, redução ou adiamento do ônus fiscal.
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Diante do exposto pelo autor, pode-se afirmar que o planejamento tributário se
caracteriza por ser um conjunto de procedimentos legais que projetam a redução do
custo dos empreendimentos com o pagamento de tributos.

2.1.2 Importância

O planejamento tributário ganha espaço no mundo empresarial, e sua aplicação
se justifica à medida que se eleva a carga tributária, onde, segundo o estudo do Instituto
Brasileiro de Planejamento Tributário (1BPT), (Disponível em:
www.tributarista.org.br ), a arrecadação tributária geral do pais nos últimos cinco anos
se apresenta da seguinte forma:

Tabela 1 — Arrecadação dos Tributos Federais do Brasil
ANO

ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: EM RS MILHÕES
CRESCIMENTO E M RELAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

AO ANO ANTERIOR

AO ANO DE 2000

11,31%
22,40%
14,68%
16,18%

11,31%
36,24%
56,23%
81,51%

250.302
278.599
2001
341.007
2002
391.052
2003
454.313
2004
Fonte: Adaptado do sitio www.ibpt.com.br
2000

EVOLUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA (EM RSMILITOES)
454.313
391.052
341.007
278.599
250.302

2000

2001

2002

2003

• TRIBUTOS FEDERAIS

Gráfico 1 — Evolução da Carga Tributária Brasileira (Tributos Federais)
Fonte: Elaborado a partir do sitio www.ibpt.com.br .

2004
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Conforme demonstrado pela tabela e gráfico acima, a arrecadação dos tributos
federais no Brasil saltou de R$ 250.302 milhões para R$ 454.313 milhões em apenas
cinco anos, um aumento efetivo de quase 82% (oitenta e dois por cento), devido a isto, é
que o planejamento tributário vem ganhando importância dentro das organizações, sendo
tratado como ponto estratégico, assim como o planejamento das receitas, de marketing,
ou seja, deverá ser tratado como parte integrante e indispensável da administração das
empresas.
Ao se adotar um sistema de economia fiscal (planejamento tributário), se faz
necessário à análise de alguns aspectos:
-

Análise econômico-financeira;

-

Análise jurídica;

-

Análise fiscal;

-

Análise fisco-contábil.
A análise econômico-financeira visa adotar procedimentos que resultem na

maximização do resultado planejado, a jurídica ressalta a importância de haver
fundamento jurídico a ser alegado, já a fiscal cita que é necessário que as obrigações
acessórias estejam cumpridas e em ordem de forma a não desencadear um processo de
fiscalização, e por fim a análise fisco-contábil destaca que a contabilidade reveste-se de
importância fundamental para o sucesso do planejamento, pois em quase em sua
totalidade as informações contábeis é que dão suporte As operações.

2.1.3 Finalidades

0 planejamento tributário decorre de, principalmente, dois fatores verificados na
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empresa: o primeiro se refere ao elevado ônus tributário a que estão sujeitas as
organizações, já o segundo faz menção a consciência dos diretores quanto a

complexidade da legislação tributária. Isso exige da organização investimentos no
sentido de identificar procedimentos legais alternativos, que resultem em menor ânus
tributário.

Na opinião de Zanluca (Disponível em: www.portaltributario.com.br ), o
planejamento tributário têm como finalidade a:

(...) economia (diminuição) legal da quantidade de dinheiro a ser entregue ao
governo. Os tributos (impostos, taxas e contribuições) representam importante
parcela dos custos das empresas, senão a maior. Com a globalização da
economia, tornou-se questão de sobrevivência empresarial a correta
administração do ônus tributário.

Complementando a citação acima, as finalidades do planejamento tributário
seriam:

a) evitar a incidência do tributo, nesse caso adota-se procedimentos com o fim de
evitar a ocorrência do fato gerador;

b) reduzir o montante do tributo, as providências serão no sentido de reduzir a base
de cálculo ou aliquota do tributo;

c) retardar o pagamento do tributo, o contribuinte adota medidas que tern por fim
postergar o pagamento do tributo, sem ocorrência da multa.

A finalidade do planejamento tributário, por fim, poderá ser resumida conforme a
figura a seguir, de acordo com a esquematização elaborada pelo professor Cláudio Borba
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(2001, p. 9):
Visando a anulação do Onus fiscal

De acordo com os interesses a
curto e médio prazo da
empresa, deverão ser
realizados os seguintes tipos
de planejamento fiscal:

Visando a Redução do Onus fiscal

Visando o adiamento do Onus fiscal

Visando o controle e administração do Onus fiscal,
resultante para a empresa, após realizados os
planejamentos citados anteriormente

Figura 1 — Finalidades do Planejamento Tributário
Fonte: Adaptado de BORBA (2001, p.9).

A figura acima vem ao encontro do que já foi exposto anteriormente e demonstra
detalhadamente os tipos e os objetivos do planejamento tributário, caracterizado pela
anulação, redução, adiamento ou controle do ônus fiscal das empresas.

2.1.4 Operacionalização

Conforme o exposto no subitem 2.1.3, são quatro as finalidades do planejamento
tributário, sendo que, para que possa ser realizado com segurança, o mesmo deverá ser
adotado utilizando-se formas de condutas licitas, respeitando a legislação e seguindo as
normas vigentes. Segundo Pêgas (2003, p. 340), para que possa ser operacionalizado a
empresa precisará:

(...) de um Departamento Fiscal que acompanhe efetivamente a legislação
tributária e que faça a integração com a atividade e as rotinas da empresa ou
do grupo de empresas. Este departamento deverá, para atender a enorme
demanda da legislação fiscal, ter no mínimo o seguinte:
a) Profissionais qualificados, o que já é possível encontrar no mercado,
devido a grande direcionamento c desenvolvimento de estudantes dc
contabilidade voltados para a área tributária;
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Se possível, separar as atividades de cálculo, recolhimento e
planejamento e acompanhamento das operações envolvendo tributos,
que devem ser integrados, porém feitos de forma separada;
c) Acesso fácil e rápido a Internet, Leis, Regulamentos, Legislação Federal,
Estadual e Municipal.
d) Participação em fóruns, debates, congressos sobre assuntos ligados A
area tributária;
e) Assinaturas de Boletins técnicos, Leis e Regulamentos comentados;
Compras de livros e periódicos sobre assuntos da area tributária;
f)
g) Dependendo do tamanho e da complexidade das operações da empresa,
recomendável o acompanhamento de uma empresa de consultoria tributária,
com revisão mensal (ou no máximo trimestral) dos cálculos c recolhimentos
dos principais tributos da empresa ou grupo de empresas.
b)

Assim a contabilidade é um instrumento gerencial para tomada de decisões
também na Area tributária, estas práticas tornando-se rotineiras nas organizações
garantem não s6 uma economia tributária, como também uma certa segurança na
operacionalização do planejamento tributário.

2.1.5 Conceitos de elisão fiscal e evasão fiscal

Faz-se agora necessário o conceito de elisão e evasão fi scal, assim definidas
por Fabretti (1999, p. 28):

0 planejamento tributário preventivo (antes da ocorrência do fato gerador do
tributo) produz a elisão fiscal, ou seja, a redução da carga tributária dentro da
legalidade.
O perigo do mau planejamento é redundar em evasão fiscal, que é a redução
da carga tributária descumprindo determinações legais e que é classificada
como crime de sonegação fiscal (Lei n° 8.137/90).

Conforme cita o autor, a elisão fiscal, ou seja, a redução da carga tributária
dentro da legalidade somente será legal ou licita, se realizada antes da ocorrência do fato
gerador do tributo

0 quadro 1, apresentado na página seguinte, relata de forma sintética as

principais diferenças entre estes dois conceitos:

'79

EVASÃO FISCAL
ELISÃO FISCAL
Ilegal (Contraria as Leis)
Legal
Passível de sanção penal (crime de sonegação
NIE'o é passive! de sanção
fiscal)
Medidas adotadas após a ocorrência do fato gerador Medidas adotadas antes da ocorrência do fato gerador
Deve ser combatida
Deve ser estimulada

Quadro 1 — Diferenças entre a Evasão Fiscal e Elisão Fiscal
Fonte — Adaptado de UTUMI (2002, p.48)

Conforme exposto pelo autor no quadro acima não existe nenhuma semelhança
entre a evasão e elisão fiscal, sendo que a evasão se caracteriza por ser contrária as Leis
e será considerado crime contra a ordem tributária, já a elisão fiscal compreende ações
de caráter legal, de acordo com a legislação pe rtinente

2.1.5.1 Elisão Fiscal

A elisão fiscal é alcançada quando o contribuinte a elabora valendo-se de
métodos e procedimentos legais perante o fisco, Margairaz (2001, apud MOTTA 2004,
p. 34) afirma que:
A elisão fiscal é reconhecida como tal, quando um contribuinte recorre a uma
combinação engenhosa ou que ele efetua uma operação particular se baseando
sobre uma convenção não atingida pela legislação fiscal em vigor. Ele usa o
texto legal sem o violar: ele sabe utilizar habilmente uma brecha do arsenal
fiscal.

Portanto, a elisão fiscal somente terá validade quando respeitadas todas as
premissas contidas na legislação fiscal, ou seja, estará seguro o contribuinte que adotar
uma conduta licita, omissivas ou comissivas, que tenham a finalidade única de evitar a
incidência do fato gerador da obrigação tributária, reduzir seu montante ou adiar seu
cumprimento.
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Outra característica da elisão fiscal se refere ao momento que em serão executado
os procedimentos para que os objetivos sejam atingidos, como afirma Martinez
(Disponível em: www.ibpt.com.br ): "A elisão fiscal representa a execução de

procedimentos, antes do fato gerador, legítimos, éticos, para reduzir, eliminar ou
postergar a tipificação da obrigação tributária, caracterizando, assim, a legitimidade do
planejamento tributário."
Conforme descreve o autor, a elisão fiscal somente terá legitimidade quando o
contribuinte adotar os procedimentos antes da ocorrência do fato gerador do(s)
tributo(s), sendo de suma importância que os atos praticados não sejam considerados
como uma mera simulação.
No entanto, pode-se concluir que o contribuinte somente terá segurança em seu
planejamento fiscal e seus atos se tornarão válidos ou lícitos perante o fisco se alguns
critérios/cuidados forem seguidos, como por exemplo:
a) não violar a legislação fiscal;
b) adoção dos procedimentos antes do fato gerador; e
c) procedimentos reais, ou seja, não houve uma simulação,

2.1.5.2 Evasão Fiscal

A evasão fiscal é caracterizada quando o contribuinte utiliza-se de métodos,
práticas e atos proibitivos frente ao ordenamento jurídico, tendo como finalidade A
redução, retardamento ou até mesmo o não pagamento dos tributos, importante ressaltar
que a simples inadimplência dos tributos vencidos ou vincendos, não caracteriza a
evasão fiscal, visto que a obrigação tributária foi reconhecida. A evasão fiscal
diferencia-se da elisão fiscal principalmente pelo fato de infringir a legislação. No
entendimento de Gorges (2003, p. 271), a evasão fiscal "(...) trata-se de conduta ilícita,
proibida pela legislação tributária, configurando crime contra a ordem tributária. Sujeitase As penalidades cíveis e criminais".
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Existem várias formas de evasão fiscal 3 , o qual destaca-se, principalmente:
a) Sonegação — Ocorrida quando o contribuinte omite ou esconde de forma dolosa,
com o intuito de impedir, ou retardar, total ou parcialmente das autoridades
competentes ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Na sonegação a
intenção do contribuinte será a de evitar a apuração da obrigação tributária;
b) Fraude — Na fraude a intenção é a de evitar o pagamento do tributo já devido, ou
seja, toda ação que visa excluir, modificar, reduzir ou diferir o montante do
imposto devido será considerado como sendo uma fraude;
c) Conluio — 0 art. 73, da Lei n° 4.502/64, define conluio como sendo: "(...) o ajuste
doloso entre duas ou mais pessoas, naturais ou jurídicas, visando os efeitos da
sonegação ou fraude";
d) Para Huck (1998, p. 118), a simulação é definida como:

(...) a declaração de vontade irreal, emitida conscientemente, mediante acordo
entre as partes, objetivando a aparência de um negócio jurídico quo não existe
ou que, se existe, e distinto daquele que efetivamente se realizou, com o fito
de iludir terceiros.

Conforme declaração do autor, ocorre a simulação quando o contribuinte com o
intuito de iludir terceiros (principalmente o fisco), realiza um ato irreal, ou seja, simula
uma situação empresarial para obter vantagens tributárias.

2.2 Tributo

Sendo o objeto central deste trabalho, os tributos incidentes sobre o lucro e sobre
o faturamento das Pessoas Jurídicas no âmbito Federal, faz-se agora necessário o
entendimento de "tributos", sendo este o enfoque principal do planejamento tributário.
Os arts. 3° a 5° do Código Tributário Nacional conceitua tributo como segue:

3

Lei 4.502/64 art. 71 a 73
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Art. 3° - Tributo é toda prestação pecuniária compulsoria, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito.
instituído em Lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.
Art. 4° A natureza jurídica específica do tributo á determinada pelo fato
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualifica-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela Lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Art. 5° Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.

Conforme descrição dos artigos do CTN (Código Tributário Nacional), tributo é
sempre um pagamento compulsório em moeda, ou um correspondente que nela se possa
expressar, desde que autorizado por Lei, sendo esta sua forma normal de extinção da
obrigação tributária. E sua natureza jurídica está diretamente condicionada pelo seu fato
gerador. Logo, temos que, tributo é gênero e as espécies são os impostos, taxas e
contribuições.

2.2.1 Imposto

Caracterizado como sendo uma fonte permanente de recursos financeiros do
Poder Público, independem da atuação da Administração Pública para que se concretize
seu fato gerador.
Fabretti (1999, p. 118), define imposto como sendo, "Aquele que, uma vez
instituído por Lei, é devido, independente de qualquer atividade estatal em relação ao
contribuinte. Portanto, não esta vinculado a nenhuma prestação especifica do Estado ao
sujeito passivo".
Destaca-se que os impostos consistem em uma forma de captação de riqueza do
contribuinte para com o Estado, respeitando o principio da capacidade contributiva,
assim definido na Constituição Federal, em seu art. 145, § 1°.

Art. 145 (...)
§ 1° Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado a administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar
respeitados os direitos individuais c nos termos da Lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
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Logo, quanto maior for o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas
do contribuinte, mais imposto o mesmo irá pagar.

2.2.2 Taxas

Espécie de tributo tendo como fato gerador vinculado a uma atividade estatal
especifica, (prestação pecuniária e compulsória), que pode ser um serviço público ou o
exercício de policia. Por exercício do poder de policia entende-se o poder de vigilância
de todos os setores da atividade humana passíveis de fiscalização pelo poder publico.
0 artigo 77 do Código Tributário Nacional conceitua taxas como sendo .
Art. 77. As taxas cobradas pela Unido, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou
pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm corno fato
gerador o exercício regular do poder de policia, ou a utilização, efetiva ou
potencial, de serviço público especifico c divisível, prestado ao contribuinte
ou posto A. sua disposição.
Parágrafo único. A taxa não pode ter base de calculo ou fato gerador idêntico
aos que corresponderam a imposto, nem ser calculada em função do capital
das empresas.

Salienta-se que ocorre a incidência das taxas em dois casos apenas: quando
ocorre a prestação de serviço público ou quando é exercido o poder de policia. Outro
aspecto que deve ser observado é o fato de não necessitar de efetiva utilização do serviço
prestado ou posto à sua disposição para concretizar o fato gerador, sendo então a taxa
uma receita publica derivada e compulsória pela qual o Estado vai se ressarcir de
despesas oriundas de serviços postos a. disposição do contribuinte.

2.2.3 Contribuições de melhoria

Espécie de tributo vinculada a realização de alguma obra pública, e so poderá ser
cobrada se em conseqüência de tal obra ocorra valorização imobiliária para
contribuinte.

o
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Definido assim pelo art. 81 do Código Tributário Nacional:
Art. 81. A contribuição de melhoria é cobrada pela União, pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas
atribuições, é instituída para fazer face ao custo das obras públicas de que
decorra valorização imobiliária, tendo corno limite individual o acréscimo de
valor da obra para resultar para cada imóvel beneficiado.

Contudo, deduz-se que o sujeito passivo da contribuição de melhoria é toda
pessoa fisica ou jurídica proprietária de bens imóveis que, em virtude de obras públicas
tragam valorização imobiliária para esses imóveis.

O código Tributário Nacional, em seu art. 82, § 1 0 , descreve que para se chegar A
base de cálculo da contribuição de melhoria deve ser levado em conta o custo da obra
em função dos fatores individualizados de valorização:
Realmente, a especificidade da contribuição de melhoria reside em ser ela um
instrumento pelo qual se retira do proprietário do imóvel A vantagem adicional que ele,
individualmente, auferiu com a realização da obra pública, ou retira dele, pelo menos, o
equivalente ao custo da obra pública respectiva. Se o incremento de valor dos imóveis,
no total, é maior do que o custo da obra prevalece este como limite global. Os
contribuintes serão, neste caso, beneficiário proporcionalmente. Neste sentido Machado
(1999, p. 339) menciona que:

Se a titulo de contribuição de melhoria a união, o Estado ou o Município
cobra mais do que o incremento de valor dos imóveis, ou cobra mais do que o
custo da obra publica, na verdade esta cobrando imposto, e não contribuição
de melhoria. E, se cobra imposto que não compreende em sua competência
tributária, fere a constituição.

Diante da explanação do autor, chega-se a conclusão que o ente público fará jus
ao direito de cobrar a contribuição do favorecido pela valorização imobiliária, somente
até o limite individual da citada valorização, se exigir ou cobrar valor superior a este

estará na verdade cobrando imposto.
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2.3 Tributos incidentes sobre o lucro das pessoas jurídicas

No Brasil, são dois os tributos que incidem sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas,
sendo eles:
a) Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
b) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL).
De acordo com os Estudos Tributários da Secretaria da Receita Federal,
(Disponível em: www.receita.fazenda.gov.br ), o IRPJ e a CSLL, representaram 5,84% 4
3,09%, respectivamente, totalizando quase 9% de toda a arrecadação tributária Federal
do ano de 2004, a tabela abaixo demonstra tal situação:

Tabela 2 — Arrecadação Federal em 2004 (Tributos Incidentes sobre o Lucro)
ARRECADAÇÃO FEDERAL: 2004 EM RS MILHÕES
PORCENTAGEM
VALOR
TRIBUTO
5,84%
37.020
IRPJ
3,09%
19.575
CSLL
100%
634.390
TOTAL ARRECADAÇÃO FEDERAL
Fonte: Adaptado de: www.receita.fazenda.gov.br .

Conforme demonstrado pelo tabela acima, observa-se que somente estes dois
tributos, isoladamente, totalizaram no ano um total de R$ 56.595.000,00 (cinqüenta e
seis milhões, quinhentos e noventa e cinco mil reais).

2.3.1

Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ)

0 imposto de renda da pessoa jurídica incide diretamente sobre o lucro das
pessoas jurídicas, sendo este o seu fato gerador. Entende-se por fato gerador a
concretização da hipótese de incidência, o que gera a obrigação tributária, logo, as
empresas ao aferirem lucros contábeis estarão sujeitas a hipótese de incidência do
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Imposto de Renda, salvo se as mesmas forem tributadas pela sistemática do Lucro
Presumido, Lucro Arbitrado ou SIMPLES, pois estas, independentemente de auferirem
lucros contábeis ao final do período, estarão sujeitas aos tributos incidentes sobre o
mesmo.

2.3.2

Contribuição social sobre o lucro liquido (CSLL)

A Contribuição social sobre o lucro liquido (CSLL) se caracteriza por ser uma
contribuição parafiscal determinada pelos artigos 149 e 195 da Constituição Federal e
cobrada pelo Ministério da Fazenda. Foi instituída pela Lei n° 7.689/88, sendo aplicadas
as mesmas normas de apuração e pagamento aplicadas ao Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas, sendo que a forma de tributação adotada para cálculo e pagamento do IRPJ
deverá ser o mesmo adotado para a CSLL, não poderá, por exemplo, a empresa optar em
pagar o IRPJ pela sistemática do Lucro Real e a CSLL sobre o Lucro Presumido.

2.4 Tributos incidentes sobre o faturamento das pessoas jurídicas

Os dois tributos incidentes sobre o faturamento das pessoas jurídicas são o PISPASEP (Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público),
e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), onde, de acordo
com os Estudos Tributários da Secretaria da Receita Federal, (Disponível em:
www.receita.fazenda.gov.br ), em 2004 representaram, respectivamente, 2,70% e 12,23%
do total da arrecadação tributária federal, conforme demonstrado pela tabela 3:
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Tabela 3 — Arrecadação Federal em 2004 (Tributos Incidentes sobre o Faturamento)
'ARRECADAÇÃO- FEDERAL: 2004 EM RS MILHÕES
TRIBUTO

VALOR

PORCENTAGEM

PIS

17.116

2,70%

77.593
634.390

12,23%

COFINS
TOTAL ARRECADAÇÃO FEDERAL
Fonte: Adaptado de: www. receita .fazenda.gov.br .

100%

A tabela acima demonstra que o PIS e a COFINS, isoladamente, representaram
14,93% de toda arrecadação tributária federal, somando R$ 94.709 milhões no ano de
2004.

2.4.1 Programa de integração social e formação do patrimônio do servidor público (PISPASEP)

A contribuição para o Programa de integração social (PIS), foi instituída pela LC
no 7, de 07/09/1970.
Sua contribuição sera apurada mensalmente pelas pessoas jurídicas de direito
privado e as que lhe são equiparadas pela legislação do imposto de renda, empresas
públicas e as sociedades de economia mista e sua subsidiarias; entidades sem fins
lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive fundações,
com base na folha de salários; pessoas jurídicas de direito público interno, com base no
valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas.

2.4.2 Contribuição social para financiamento da seguridade social (COFINS)

A Lei Complementar n° 70, de 30/12/1991, instituiu a contribuição social para
financiamento da seguridade social (COFINS), nos termos do inciso I do artigo 195 da
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Constituição Federal, calculada sobre o valor do faturamento mensal das pessoas
jurídicas ou a elas equiparadas.

2.5 Formas de tributação da pessoa jurídica

Para as empresas sujeitas ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica existem três
formas de apuração do lucro tributável, A Lei 9.430/96 em seu art 10 esclarece tal
situação como segue:
Art. 1 0 . A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas sera determinado corn base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.

Conforme citado no artigo acima, para as Pessoas Jurídicas e a elas equiparadas, os
tributos apurados sobre o lucro, Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), e a
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), deverão ser apurados com base no

lucro real anual, lucro real trimestral, lucro presumido ou lucro arbitrado, e esta opção
deverá ser manifestada mediante pagamento de um Documento de Arrecadação Federal
(DARF), da la quota ou quota (mica, de qualquer um dos regimes, sendo que a legislação

não permite mudar a forma de tributação durante o ano-calendário (art.13, Lei 9.718/98),
exceto no caso especifico em que o contribuinte fizer o auto-arbitramento de seu lucro
para que possa mudar sua sistemática de tributação, conforme art. 531 contidos no
Regulamento do Imposto de Renda (RIR 99), e art. 47 da Instrução Normativa (IN), n°
93/97da Secretaria da Receita Federal, o qual serão descritos na integra no tópico que

trata do Lucro Arbitrado.
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2.5.1

Lucro Real
Lucro Real é o lucro liquido do período de apuração ajustadas pelas adições,

exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pelo RIR 1 99 (Regulamento do

Imposto de Renda), (Decreto-Lei 1.598/77, art. 6).
A determinação do lucro real sera 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 0). Importante ressaltar que o lucro real fiscal não deve ser confundido com o

lucro apurado contabilmente, dado que nem todos os custos, despesas encargos e perdas
reconhecidos na escrituração contábil, serão aceitos pela legislação fiscal.
Estão obrigadas a apurar o lucro real, conforme art. 14 da Lei 9.718/98, as

seguintes empresas:
a) cuja receita total, no ano calendário anterior, seja superior a R$ 48.000.000,00,
ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a doze meses;
b) cujas atividades sejam de instituições financeiras ou equiparadas;
c) que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;

d) que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de beneficios fiscais
relativos à isenção ou redução do imposto;
e) que, no decorrer do ano calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo
regime de estimativa, inclusive mediante balanço ou balancete de suspensão ou redução
do imposto;
f) cuja atividade seja de "factoring".
Destaca-se que, a pessoa juridica não enquadrada das situações relatadas acima,
poderá, opcionalmente, submeter-se a sistemática de apuração com base no lucro real,

desde que cumpra todas as exigências contidas nesse regime de tributação.
Dentro desta modalidade de tributação existem duas possibilidades, a saber:
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2.5.1.1 Lucro Real Anual
a) Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ)

As pessoas Jurídicas que optarem pela apuração do lucro real anual terão que
pagar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro calculado por estimativa,
e seguirão as mesmas regras aplicadas ao lucro presumido. A base de cálculo do imposto
de renda a ser pago mensalmente, corresponderá ao somatório de um percentual aplicado
sobre a receita bruta do mês, sendo variáveis estes percentuais, dependendo da atividade
da pessoa jurídica e constam no art. 15 da Lei n° 9.249/95, assim apresentado por
Higuchi (2005, p. 26):

Art. 15. (...)
I — 8% na venda de mercadorias e produtos e serviços hospitalares;
II — 1,6% na revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo.
álcool etílico carburante c gas natural;
III — 16% na prestação de serviços de transporte, excel° o de carga que é 8%;
IV — 16% para as instituições financeiras e equiparadas;
V — 16% na prestação de serviços em geral pelas pessoas jurídicas com receita
bruta até R$ 120.000,00, exceto serviços hospitalares, de transportes c de
profissões regulamentadas (art. 40, Lei n° 9.250 1 95);
VI — 32% na prestação de demais serviços.

A aliquota do imposto de renda corresponderá a 15% aplicado sobre o resultado
desses percentuais demonstrados acima, e mais um adicional de 10% sobre a parcela do
lucro estimado que exceder a R$ 20.000,00.
0 contribuinte que optar pelo recolhimento do IRPJ com base no lucro real
anual, com recolhimento mensal deverá efetuar o pagamento do imposto mensal
estimado correspondente ao mês de janeiro (vencível no Ultimo dia útil de fevereiro), sob
código especifico no DARF, e será irretratável para todo o ano-calendário.
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Na opção de estimativa, o pagamento do IRPJ pode ser suspenso ou reduzido, em
cada mês, desde que a empresa comprove, através de balanços ou balancetes mensais,
que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional (art. 20 da
Lei 9430/96). Poderá, ainda, esta pessoa jurídica, reduzir o valor do imposto a pagar ao
montante correspondente à diferença positiva entre o imposto devido no ano calendário
em curso, calculado com base no balanço ou balancete levantado e a soma do imposto
pago correspondente aos meses do mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que se
referir o balanço ou balancete. No estudo de caso desta monografia, os cálculos do IRPJ
e da CSLL por esta sistemática serão realizados com base no lucro real mensal
acumulado, ou seja, não serão utilizados os percentuais de estimativas.

b) Contribuição social sobre o lucro liquido (CSLL)
A partir de 01/09/2003 a base de calculo da Contribuição Social Sobre o Lucro
Liquido devida mensalmente por estimativa corresponderá a:
- 12% da receita bruta nas atividades comerciais, industriais, serviços
hospitalares e de transporte;
- 32% para:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
transporte;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza;
d) prestação cumulativa e continua de serviços de assessoria crediticia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a
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receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestação de serviços (factoring).

A aliquota da CSLL, relativamente aos fatos geradores ocorridos desde
01/02/2000, por advento da Lei 10.637/2002 é de 9% (nove por cento).

2.5.1.2 Lucro Real Trimestral

a) Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ)

A empresa que optar por esse regime de lucro real deverá ao final de cada
trimestre do ano (31/mar., 30/jun., 30/set. e 31/dez.), levantar balanço acumulado no
período trimestral e definitivamente apurar o Imposto de Renda e a Contribuição Social.
Existem aspectos positivos e negativos referente 6. opção pelo lucro real
trimestral, Young (2004, p. 20), os descreve:
Como aspectos positivos apontamos que esta forma de tributação é a que mais
se aproxima da apuração verdadeira do lucro/prejuízo auferido pela pessoa
jurídica.
Pode-se fazer uso dos beneficios fiscais previstos na legislação.
Para as empresas que possuem muitas despesas, consideradas dcdutivcis para
fins de imposto de renda e contribuição social, esta é uma forma de tributação
a ser considerada.
Como pontos negativos, citamos:
a) onerosidadc da manutenção de escrituração contábil regular;
b) a questão da limitação de utilização de prejuízo fiscal no lucro real dos
trimestres subseqüentes (30%).

Conforme relatos da autora, percebe-se que existem pontos positivos e negativos
quanto a opção pela sistemática de tributação pelo lucro real trimestral, destaca-se que
até mesmo quando a empresa opta pelo lucro real, deverá fazer uma análise detalhada
quanto estas duas formas, ou seja, lucro real anual (com recolhimento mensal), ou lucro
real trimestral. Onde observa-se que na opção pelo lucro real trimestral o prejuízo fiscal
de um período somente poderá ser compensado ao montante de 30%, já no lucro real
anual, esta compensação será feita em, sua totalidade, dentro do mesmo ano calendário

.

43

A base de cálculo do IR no lucro real trimestral será o lucro liquido somado das
adições e subtraído das exclusões e compensações. Sera() adicionados ao Lucro Liquido
(RIR/1999, art. 249):
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro liquido do
período de apuração:
I. os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro liquido que de acordo com a
legislação tributária, não sejam dedutiveis na determinação do lucro real:
II. os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não
incluidos na apuração do lucro liquido que, de acordo corn a legislação
tributária, devam ser computados na determinação do lucro real.

Essas adições não tem limite para integrar a base de cálculo do imposto de renda,
e constarão na parte A do LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real).
As exclusões estão definidas no RIR/99 art. 250:
Art. 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro
liquido do período de apuração. (DECRETO-LEI n° 1,598177, art. 6°, § 31:
I. os valores cuja dedução seja autorizada por este Decreto e que não tenham
sido computados na apuração do lucro liquido do período de apuração;
II. os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluidos na
apuração do lucro liquido que, de acordo com este Decreto não sejam
computados no lucro real.
III. o prejuízo fiscal apurado cm exercícios anteriores, limitada a
compensação de trinta por cento do lucro liquido ajustado pelas adições e
exclusões previstas neste Decreto, desde que a pessoa jurídica mantenha os
livros e documentos exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do
prejuízo fiscal utilizado para compensação.

As exclusões, diferentemente das adições, têm o seu valor limitado ao montante
do lucro liquido, ou seja, até sua base chegar a zero, poderão ainda, ser compensados os
prejuízos de exercícios anteriores desde que limitado a 30% do lucro liquido (regra
válida para o lucro real trimestral), pois no lucro real anual a empresa poderá compensar
integralmente os prejuízos com lucros apurados dentro do mesmo ano-calendário, já
ajustado pelas adições e exclusões, controle esse encontrado na parte B do LALUR.
0 imposto de renda, apurado sobre a forma trimestral sera calculado mediante
aplicação da aliquota de 15% (quinze por cento), sobre o lucro real apurado pelas
pessoas jurídicas em geral seja comercial ou civil o seu objeto;
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A parcela do lucro real que exceder ao resultado da multiplicação de R$
20.000,00 (vinte mil reais) pelo número dos meses do respectivo período de apuração

sujeita-se à incidência do adicional, à aliquota de 10% (dez por cento). Também se
encontra sujeita ao adicional a parcela da base de cálculo estimada mensal, no caso das

pessoas jurídicas que optaram pela apuração anual do imposto de renda, que exceder a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

b) Contribuição social sobre o lucro liquido (CSLL)

As pessoas jurídicas submetidas à apuração trimestral do IRPJ com base no
lucro real deverão apurar a CSLL, devida em cada trimestre, com base no resultado
trimestral apurado contabilmente, ajustado pelas adições, exclusões e compensações
determinadas ou autorizadas pela legislação vigente via LALUR.
A aliquota da CSLL, relativamente aos fatos geradores ocorridos desde
01/02/2000, por advento da Lei 10.637/2002 é de 9% (nove por cento).

De acordo com o art. 10 da MP n° 219/2004, as pessoas jurídicas, tributadas com
base no lucro real, poderão utilizar crédito relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido, à razão de vinte e cinco por cento sobre a depreciação contábil de máquinas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em ato do Poder
Executivo, adquiridos entre 10 de outubro de 2004 e 31 de dezembro de 2005, destinados
ao ativo imobilizado e empregados em processo industrial do adquirente, observando-se
que:
- o crédito será deduzido do valor da CSLL apurada no regime trimestral ou
anual;

- o saldo do crédito está limitado a CSLL a pagar.
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2.5.1.3 PIS-PASEP e COFINS (Não-Cumulativos)

Para as empresas tributadas pelo Lucro Real, o de PIS-PASEP (Programa de
Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público), e da COFINS
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), passaram a ser nãocumulativos a partir de dezembro de 2002, com aliquota de 1,65% 4 para o PIS, e a partir
de fevereiro de 2004, com aliquota de 7,6% 5 para a CORNS, observando-se as exceções
constantes ao art. 2°, §§ 1° a 3°, da Lei n° 10.833/2003. A não cumulatividade e, pode-se
dizer, parcial, pois na determinação de qualquer tributo não-cumulativo permite-se
deduzir o montante do tributo, da mesma espécie, pago na operação anterior. No caso
dessas contribuições a não-cumulatividade é parcial porque não foi permitida a dedução
da contribuição paga em todas as operações imediatamente anteriores.
Segundo Higuchi (2005, p. 736), "A Lei 10.833, de 29-12-2003, instituiu a dita
COFINS não-cumulativa, mas que na realidade a não cumulatividade é parcial. Houve
um brutal aumento de aliquota de 3% para 7,6% e criou-se muita burocracia".
Existem algumas situações em que as operações não estão sujeitas a incidência
destas contribuições (não-cumulativas), destacadas a seguir:
a) exportação de mercadorias para o exterior;
b) prestação de serviços para pessoa fisica ou jurídica domiciliada no exterior
cujo pagamento represente ingresso de divisas; e
c) vendas a empresa comercial exportadora com o fim especifico de exportação.
São contribuintes do PIS-PASEP e da COFINS, nesta modalidade de tributação
as pessoas jurídicas, exceto as instituições financeiras e as receitas decorrentes da
4

Lei n° 10.637/2002.

5

Lei n° 10.833/2003.
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prestação de serviços com transporte coletivo, hospitalares e educação, independente da

forma de tributação adotada, que auferirem receitas, independente de classificação ou
denominação contábil.

A base de calculo destas contribuições é a totalidade das receitas auferidas, ou
seja, o faturamento do mês, que corresponde à receita bruta, sendo irrelevante o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas, com
exceção destas:
a)

as isentas, ou sujeitas a aliquota zero;

b)

as decorrentes da venda do ativo imobilizado;

c)

as oriundas de revenda de mercadoria que seja exigida da empresa

vendedora, na condição de substituta tributária;
d)

referente as vendas de álcool para fins carburantes;

e)

referentes a vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos,

reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio liquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido
computados como receita.

2.5.1.3.1

Créditos

Como já mencionado acima, o PIS, a partir de dezembro de 2002, e a COFINS, a
partir de fevereiro de 2004 — se tornaram não cumulativas, ou seja, as empresas poderão
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descontar créditos 6 relativos a:
a)

bens adquiridos para revenda, com algumas exceções;

b)

bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na

produção e fabricação de bens ou produtos destinados a venda;
c)

energia elétrica (consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica);

d)

alugueis de prédios, máquinas e equipamentos, (pagos a pessoa jurídica);

e)

valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil da

Pessoa Jurídica, exceto de optante pelo Simples;
f)

encargos de depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e outros

bens utilizados na produção de bens destinados h. venda, ou na prestação de
serviços, desde que incorporado ao ativo imobilizado e adquiridos a partir de
01/05/2004 (Lei 10.865/2004), como também de edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa também a
partir da data mencionada acima;
g)

bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado

faturamento do mês ou de mês anterior e tributada pela modalidade nãocumulativa;
h)

armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda de bens e

serviços, quando pago pelo vendedor.

O crédito sera determinado mediante a aplicação dos mesmos percentuais
utilizados para o calculo das contribuições, ou seja, 1,65% para o PIS-PASEP e 7,6%
para a COFINS, sobre o valor citados neste subitem:
0 credito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, sem atualização
monetária ou incidência de juros. (Lei 10.833/2003 art. 3 0 , IX, § 4°.)

6
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•

dos bens e serviços citados nas letras "a" e "b", adquiridos no mês;

•

das despesas citadas nas letras "c" a "f', incorridos no mês;

•

dos bens citados na letra "g", devolvidos no mês;

✓

do valor citado na letra "h", gasto no mês.

Segundo o art. 12, § 5 0 da Lei 10.83312003:

Art. 12. (...)
§ 5°A pessoa jurídica que, tributada com base no lucro presumido ou optante
pelo SIMPLES, passar a ser tributada com base no lucro real, na hipótese de
sujeitar-se à incidência não-cumulativa da COFINS, tad direito ao
aproveitamento do crédito presumido na forma prevista neste artigo, calculado
sobre o estoque de abertura, devidamente comprovado, na data da mudança
do regime de tributação adotado para fins do imposto de renda.

0 crédito citado no parágrafo acima será determinado, sobre o valor do estoque
existente na data que passou a ser não-cumulativos as contribuições, ou seja, 01/12/2002
para o PIS-PASEP aplicando-se o percentual de 0,65% e 01/02/2004 para a COFINS
aplicando-se o percentual de 3%, devendo ser utilizado o referido crédito em 12 parcelas
mensais, iguais e sucessivas, a partir das datas mencionadas acima.

2.5.2 Lucro Presumido

0 lucro presumido é uma forma de apuração de resultado para a tributação dos
tributos incidentes sobre a renda das Pessoas Jurídicas, calculado por um coeficiente
aplicado sobre a receita bruta. 0 contribuinte, desde que não esteja obrigado A apuração
pelo lucro real em função da atividade exercida, da sua constituição societária, natureza
juridica ou faturamento anual superior a R$ 48.000.000,00, pode optar por estimar seu
lucro tributável aplicando, sobre sua receita bruta, as aliquotas previstas na legislação.
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Podem optar pelo lucro presumido as pessoas jurídicas que, no ano calendário
anterior, tiveram a receita bruta igual ou inferior a R$ 48.000.00,00 (quarenta e oito
milhões de reais), ou proporcional ao número de meses em atividade no ano, quando
inferior a doze meses e ainda:

Durante o período em que estiverem submetidas ao Programa dc Recuperação
Fiscal (Refis), as pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real, exceto Instituições
Financeiras (inclusive as equiparadas e as factoring), poderão optar pelo lucro
presumido. (Perguntas e Respostas, p. 520, www.receita .fazenda.gov.br ).

A opção pela tributação com base no lucro presumido sera manifestada por
ocasião do pagamento do DARF referente a primeira cota ou cota única do imposto
devido no primeiro trimestre do ano-calendário, vencivel no último dia útil 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°).

a) Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ)

0 imposto com base no lucro presumido sera determinado por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário (Lei n° 9.430/96, art. 1 e 25)
A base de cálculo para o imposto de renda e adicional é a parcela do lucro
presumido relativa à receita bruta, acrescida das demais receitas operacionais e dos
ganhos de capital.
0 artigo 223 do RIR199 trata dos percentuais a serem aplicadas sobre a receita
bruta para a estimar o lucro, variando de 1,6% a 32%, dependendo da atividade da
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empresa, conforme quadro relacionado abaixo:

Atividades Geradoras de receita

•

Revenda de Combustíveis (todos)

•

Venda de Mercadorias ou Produtos

•

Serviços Hospitalares

•

Transporte de Carga

•

Atividade Imobiliária'

•

Atividade Rural

•

Industrialização (materiais fornecidos pelo encomendante)

•

Qualquer outra atividade, desde que não haja percentual previsto,
(exceto prestação de serviços)

•

Serviço de Transporte (exceto de cargas)

•

Serviços (exceto os já citados acima e de sociedades civis não
regulamentadas), com receita bruta não superior a R$
1 20.000,008

•

Serviços Prestados por sociedades civis relativos ao exercício de
profissão legalmente regulamentada

•

Intermediação de Negócios

•

Administração e Vendas de bens imóveis

•

Mão-de-Obra utilizados na Construção Civil

•

Factoring

•

Prestação de qualquer outro serviço não especificado nesta tabela

Percentuais

1,6%

8%

16%

32%

Quadro 2 — Percentuais aplicáveis sobre a receita bruta para obtenção da
estimativa de Lucro para Pessoa Jurídica optante pelo Lucro Presumido
Fonte: Elaborado pelo autor, 2005.

A aliquota do IRPJ para o universo de empresas optantes pela sistemática do
lucro presumido será de 15% (quinze por cento), sobre a presunção do lucro (apurado
conforme quadro 2).

7

(Isião podem optar pelo lucro presumido enquanto não concluidas as operações imobiliárias para as quais
haja registro de custo orçado).
(Se ultrapassar esse limite dentro do ano calendário deverá recolher, retroativamente aos trimestres
anteriores com o percentual de 38,4%)
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A parcela do lucro presumido que exceder ao valor resultante da multiplicação de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo número de meses do respectivo período de
apuração, estará sujeito a incidência do adicional do imposto de renda com aliquota de
10% (dez por cento), devendo ser pago juntamente com

o imposto mencionado

anteriormente.

b) Contribuição social sobre o lucro liquido (CSLL)

A empresa optante por esta modalidade de tributação deverá recolher, também,
a CSLL sobre o lucro presumido, a base de calculo da Contribuição Social Sobre o
Lucro Liquido, a partir de 01/09/2003, com o advento do art. 22 da Lei 10.684/2003,
correspondera:
Art. 22. 1. o percentual da receita bruta auferida no trimestre, excluídas as
vendas canceladas, as devoluções de vendas, os descontos incondicionais
concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamcnte do
comprador dos quais o vendedor dos bens ou prestador dc serviços seja mero
depositário, correspondente a 12% (doze por cento), para as pessoas jurídicas
em geral, ou a 32% (trinta e dois por cento), no caso para as pessoas jurídicas
que desenvolvam as seguintes atividades (Lei n° 9.249, de 1995, art. 20, com
a redação dada pela Lei n° 10.684, de 2003, art. 22):
2. prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
3. intermediação de negócios;
4. administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza;
5. prestação cumulativa e continua de serviços dc assessoria crediticia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção dc riscos, administração de contas a
pagar e a receber, compra dc direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços — factoring. (Perguntas c
Respostas, p. 632, www.receita.fazenda.gov.br ).

De acordo com o texto da Lei citado acima, resumidamente, temos que a base de
calculo da CSLL, correspondente ao Lucro Presumido, sera calculado aplicando-se o

percentual de 12% sobre a receita bruta do trimestre, observadas as exclusões permitidas
na Legislação Fiscal, para as empresas em geral, e de 32% para as prestadoras de
serviços.
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A partir de 01/02/2000 a aliquota da CSLL, conforme art. 37 da Lei 10.637/2002
é de 9% (nove por cento).

2.5.2.1 PIS-PASEP e COFINS (Cumulativos)

Sao contribuintes do PIS cumulativo, segundo o art. 2° da Lei n° 9.715/98,
alterada pelo art. 13 da MP no 2.158-35/01, e deverão recolhe- Ias mensalmente as:
a) Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de

economia mista e suas subsidiárias;
b) Entidades sem fins lucrativos, discriminadas no artigo 13 da MP n° 2.15835/01; e

c) Pessoas jurídicas de direito público interno.

Já os contribuintes da COFINS segundo Higuchi (2005, p. 735) são:

0 art. 1° da LC n° 70/91 elegeu como sujeito passivo da obrigação tributária
da contribuição social sobre o faturarnento as pessoas jurídicas cm geral c a
elas equiparadas pela legislação do imposto de renda. No campo da nãoincidência estão exclusivamente as pessoas fisicas.
Nem toda pessoa jurídica esta sujeita ao pagamento da COF1NS porque ha
imunidade constitucional do art. 195, § 7°, da CF para as entidades
beneficentes de assistência social, que atendam as exigências estabelecidas em
Lei, e isenções subjetivas e objetivas concedidas em Leis. As isenções
previstas nos arts. 6° e 70 da LC 70/91 foram revogadas pelo art. 93 da MP n°
2.158-35, de 2001, mas foram concedidas novas isenções.

Para efeito da base de cálculo, todas as receitas, exceto as textualmente
excluídas, integram a base de calculo da COFINS e do PIS, sejam operacionais ou não
operacionais. Obviamente, manteve-se também o Faturamento.
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A respeito exclusivamente da COFINS, Pégas (2003, p, 155) destaca que:

A base de calculo da COFINS até janeiro de 1999 era o faturamento, definido
como a receita bruta das vendas de mercadorias e de serviços de qualquer
natureza. A aliquota aplicada era de 2%.
A partir de fevereiro de 1999, a base de cálculo passou a ser o faturamento.
definido como a totalidade das receitas das empresas, independentemente da
sua natureza, do tipo da atividade exercida e da sua classificação contábil. A
aliquota passou a ser de 3%, sendo que exclusivamente para o ano de 1999 foi
permitida a compensação de 1% (parcela majorada da aliquota) coin a CSL
devida. Portanto a base de cálculo atual abrange todas as receitas auferidas
pelas pessoas jurídicas.

As aliquotas aplicáveis a este módulo são de 0,65 % para o PIS e de 3% para a
COFINS, sendo que conforme Pêgas (2003, p. 153), "a característica principal do PIS e
da COF1NS é o de ser contribuições cumulativas, ou seja, incide em cascata, em todas as
etapas da produção", como afirma o autor nesta modalidade, as contribuições não são

passíveis de utilização de créditos, como é o caso da COFINS não-cumulativa.

2.5.3

Lucro Arbitrado

Dentre as modalidades de apuração do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas e da Contribuição Social Sobre o Lucro, existe aquela em que a base de cálculo
do IRPJ, é arbitrado, seja pela própria pessoa jurídica ou, de oficio, pela fiscalização da
Receita Federal, 0 Lucro Arbitrado será aplicado apenas nos casos previstos pela
legislação do imposto de renda, assim entendido:
Forma de apuração da base de calculo do imposto de renda utilizada pela
autoridade tributária ou pelo contribuinte. Aplicável pela autoridade tributária
quando a pessoa jurídica deixar de cumprir as obrigações acessórias relativas
determinação do lucro real ou presumido, conforme o caso. Quando
conhecida a receita bruta, e desde que ocorrida qualquer das hipóteses de
arbitramento previstas na legislação fiscal, o contribuinte poderá efetuar o
pagamento do imposto de renda correspondente com base nas regras do lucro
arbitrado. (Perguntas e Respostas, p. 556, www.receita .fazenda.gov.br ).
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0 lucro arbitrado é uma forma peculiar de apuração da base de cálculo do

imposto de renda. Este, dependendo de certas condições é alternativo ao lucro real ou
presumido, os quais são os sistemas padrão.
No entendimento de Recktenvald e Avila (2002, p.93) "A utilização desta
sistemática de apuração, isto 6, o arbitramento, é obrigatoriamente trimestral, podendo
ser mesclada, dentro de determinado ano, com o lucro presumido ou real".
Conforme citado acima, a sistemática do lucro arbitrado poderá ser utilizada,
alternativamente, no mesmo ano-calendário com o lucro real ou o lucro presumido, este
entendimento esta embasado na Lei, conforme o art. 531 do RIR/99:

Art. 531(...)
I - A apuração com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-calendário.
assegurada, ainda, a tributação com base no lucro real relativa aos trimestres
não submetidos ao arbitramento, se a pessoa juridica dispuser de escrituração
exigida pela legislação comercial c fiscal que demonstre a lucro real dos
períodos não abrangidos por aquela modalidade de tributação:

E ainda na IN SRF n' 93, de 1997, descrita a seguir:

Art. 47. A pessoa Jurídica que, cm qualquer trimestre do ano-calendário, tiver
seu lucro arbitrado, poderá optar pela tributação com base no lucro presumido
relativamente aos demais trimestres desse ano calendário, desde que não
obrigada à apuração do lucro real.

De acordo com os citados artigos, a regra geral sera aquela que reza que uma vez
pago o DARF, o contribuinte não mais poderá alterar sua forma de tributação durante o
mesmo ano calendário, contudo, existe a exceção, ou seja, se o contribuinte for
fiscalizado pelo fisco e tiver seu lucro arbitrado, ou mesmo fizer o auto-arbitramento,
poderá, com isso, alterar sua forma de tributação dentro deste mesmo ano calendário,

desde que não esteja obrigado por Lei a nenhuma outra sistemática.
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2.5.3.1 Hipótese de arbitramento
0 Lucro Arbitrado sera calculado trimestralmente, no decorrer do ano-calendário
e será determinado nas seguintes situações, conforme art. 530 do RIR/99.

Art. 530 (...)
I — o contribuinte , obrigado a tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das Leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II — a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
HI — o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo Unico9 do art. 527 do RIR.
IV — o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V — o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do
comitente residente ou domiciliado no exterior (art.398);
VI — o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.

Conforme mencionado pelo artigo supracitado, basta o não cumprimento de
somente uma das várias condições demonstradas para que o fisco arbitre o lucro da
empresa, onde, segundo o Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, apud Queiroz (2003, p. 25), já firmou jurisprudência no sentido de que basta
não preencher tão-somente o Livro Diário (acórdão n° 101-72.709/81), ou o Livro de
Registro de Inventário (acórdão n° 103-04.257/82) e até mesmo o Livro Caixa (acórdão
n° 8871 de 11/11/2005) que diz: "t cabível o arbitramento do lucro quando o sujeito
passivo , optante pelo regime de tributação com base no Lucro Presumido, confessa não
possuir o Livro Caixa escriturado".

9

(0 disposto no inciso I deste artigo (manter o Livro Registro de Inventario) não se aplica à pessoa
jurídica que no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a
movimentação financeira, inclusive bancária).
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2.5.3.2 Auto-arbitramento
Geralmente o cálculo do IRPJ e da CSLL com base co lucro arbitrado será
determinado pelo Fisco sendo esta uma prerrogativa do mesmo, que poderá fazê-lo na
forma da Lei, segundo critérios apontados acima, contudo, a partir de 01/01/1995, o
contribuinte poderá se antecipar à ação fiscal e fazer o auto-arbitramento m, desde que
conhecida a receita bruta.
Neste sentido, cabe destacar que:

Na ocorrência de qualquer das hipóteses de arbitramento, previstas no art, 47
da Lei n2 8.981, de 1995, a pessoa juridica pode, quando conhecida a receita
bruta, efetuar o pagamento do imposto de renda correspondente coin base no
lucro arbitrado.
A apuração do imposto de renda com base no lucro arbitrado abrange todos os
trimestres do ano-calendário, assegurada a tributação com base no lucro real
ou presumido relativa aos trimestres não submetidos ao arbitramento, se:
a) a pessoa jurídica dispuser dc escrituração comercial e fiscal que demonstre
o lucro real dos períodos não abrangidos pela tributação com base no lucro
arbitrado; ou
b) puder optar pelo lucro presumido. (DIN 2005 — Tópico Ajuda 18.3.1 —
Lucro Arbitrado).

Destaca-se, porém, a possibilidade do contribuinte, quando conhecida sua receita
bruta, e desde que desrespeitada alguma das várias condições expostas no subitem
anterior faça o auto-arbitramento, sendo que esta opção abrangerá todos trimestres deste
ano, sendo-lhe assegurada a possibilidade de optar pela sistemática do lucro real (desde
que mantenha sua contabilidade regular e que demonstre o lucro real do período não
abrangido pelo arbitramento), ou lucro presumido (desde que não esteja obrigado a
sistemática do lucro real), sendo que esta possibilidade poderá ser interessante ao
contribuinte que poderá utiliza-la para fins de planejamento tributário, conforme

I° (Lei n° 8.981/95, art. 47, §§ 1 0 e 2°, Lei n° 9.430/96, art. 1 0 ).
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destacado por Assing (2003, p. 1), (Disponível em www.machadoc.com br), onde o
mesmo cita que:

(...) o contribuinte pode optar pelo arbitramento, nos trimestres que não
manteve escrituração regular (artigo 531, I, do Regulamento do IR). Logo,
esta possibilidade poderá ser interessante para fins de planejamento fiscal.
no(s) trimestre(s) em que o contribuinte tiver lucro operacional que justifique
a opção.

Com isto, o contribuinte poderá utilizar-se da possibilidade de arbitrar seu lucro
quando, dentre outros fatores, seu lucro operacional ou as previsões de vendas e/ou
faturamento não se confirmarem.

2.5.3.3 0 Auto-arbitramento do lucro como opção do planejamento tributário

Como já mencionado anteriormente, o contribuinte poderá arbitrar o seu lucro e
antecipar-se ao fisco, desde que conhecida sua receita bruta e descumpra alguma das
várias condições previstas no art. 530 do RIR199, porém, destaca-se aqui neste estudo a
possibilidade do contribuinte em arbitrar seu lucro para poder mudar de sistemática (do
lucro presumido para o lucro real, dentro do mesmo ano calendário), desde que esta
opção se configure na mais vantajosa. Para melhor visualização do exposto, cita-se um
exemplo:
Supõe-se que uma empresa (empresa comercial), não esteja obrigada a
sistemática do lucro real e opte pelo recolhimento do IRPJ e CSLL„ pelo lucro
presumido, pague o DARF em 30 de abril, o art.13, Lei n° 9.718/98, reza que uma vez
pago a primeira parcela do imposto mediante DARF, não poderá ser alterado durante o
ano-calendário este regime de tributação adotado (Lei n° 9.718/98, art. 13).
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No entanto, conforme art. 531 do RIR/99, está disposto que será assegurado a
pessoa jurídica que tiver seu lucro arbitrado, desde que demonstre seu lucro real e
disponha de escrituração exigida pela legislação comercial e fiscal, a possibilidade de
optar pela sistemática do lucro real nos trimestres não abrangidos pelo arbitramento.
Com isso, voltando ao exemplo da empresa comercial, a mesma, verificou
através de seus balancetes que está apurando prejuízo fiscal acumulado de janeiro a abril
e pelas suas previsões de vendas e faturamento, esta situação permanecerá até o final do
exercício. No entanto, se a empresa continuar a recolher seus tributos pela sistemática do
lucro presumido, terá que recolher o IRPJ e a CSLL mesmo auferindo prejuízo fiscal.
Porém, se a empresa fizer o auto-arbitramento, alegando a falta de escrituração
do Livro Caixa (conforme acórdão 8871 de 11/11/2005), nos meses de janeiro a março
(1 0 trimestre), deste ano, conforme art. 531 do RIR/99, poderá, a partir de 01 de abril
optar pelo lucro real, realizando um balanço de reabertura da escrita

e passando a

registrar normalmente sua contabilidade, e se no período de 01 de abril a 31 de
dezembro daquele ano, se concretizar o prejuízo fiscal, não haverá desembolso de IRPJ e
CSLL.
Este exemplo sera demonstrado detalhadamente no estudo de caso desta
monografia.

2.5.3.4 Base de cálculo do IRPJ quando conhecida a receita bruta

A base de cálculo do IRPJ das pessoas jurídicas submetidas ao regime do lucro
arbitrado sera determinada mediante aplicação dos mesmos percentuais constantes na
quadro 2 (Lucro Presumido), acrescidos de 20% (vinte por cento), sobre a receita bruta
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auferida em cada trimestre, somando-se outras receitas operacionais e os ganhos de
capital, conforme tabela:

Atividades Geradoras de receita
• Revenda de Combustíveis (todos)

Percentuais
1,92%

• Venda de Mercadorias ou Produtos
• Serviços Hospitalares, Transporte de Carga, Atividade Rural
• Industrialização (materiais fornecidos pelo encomendante)

9,6%

• Qualquer outra atividade, desde que não haja percentual previsto,
(exceto prestação de serviços)
• Serviço de Transporte (exceto de cargas)
• Serviços (exceto os já citados acima e de sociedades civis não
regulamentadas), com receita bruta não superior a R$ 120.000,0011

192°A
,

• Serviços Prestados por sociedades civis relativos ao exercício de
profissão legalmente regulamentada
• Intermediação de Negócios
• Administração e Vendas de bens imóveis

38,4%

• Mão-de-Obra utilizados na Construção Civil, Factoring
• Prestação de qualquer outro serviço não especificado nesta tabela
• Qualquer atividade referente a Bancos, Instituições Financeiras e
semelhantes

45%

Quadro 3 — Percentuais aplicáveis sobre a receita bruta para obtenção da
estimativa de Lucro para Pessoa Jurídica optante pelo Lucro Arbitrado
Fonte: Elaborado pelo autor 2005.

Os valores apresentados no quadro acima são os mesmos referentes ao Lucro
Presumido já acrescidos dos 20%, exceto o Ultimo, pois para os bancos, as instituições
financeiras e semelhantes, não é permitido a tributação pelo Lucro Presumido, somente
Lucro Real e Arbitrado. Importante destacar que o valor alcançado pela multiplicação

(Se ultrapassar esse limite dentro do ano calendário devera recolher, retroativamente aos trimestres
anteriores com o percentual de 38,4%)
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dos percentuais apresentados no quadro 3, resultará na base de cálculo do IRPJ
arbitrado, e não no imposto a recolher.

2.5.3.5 Base de cálculo quando não conhecida a receita bruta

Quando não conhecida a receita bruta o arbitramento somente poderá ser
determinado pelo fisco, através de procedimento e oficio, mediante a utilização de uma
das seguintes alternativas de cálculo (Lei n° 8.981/95, art. 51):

Art. 51. (...)
I — um inteiro e cinco décimos do lucro real referente ao último período cm
que a pessoa jurídica manteve escrituração de acordo com as Leis comerciais
e fiscais;
II — quatro centésimos da soma dos valores do ativo circulante, realizável a
longo prazo e permanente, existentes no último balanço patrimonial
conhecido;
III — sete centésimos do valor do capital, inclusive sua correção monetária
contabilizada como reserva de capital, constante do último balanço
patrimonial conhecido ou registrado nos atos de constituição ou alteração da
sociedade;
IV — cinco centésimos do valor do patrimônio liquido constante do último
balanço patrimonial conhecido;
V — quatro décimos do valor das compras de mercadorias efetuadas no Inds;
VI — quatro décimos da soma, em cada mês, dos valores da folha de
pagamento dos empregados e das compras de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem;
VII — oito décimos da soma dos valores devidos no mês a empregados;
VIII — nove décimos do valor mensal do aluguel devido.

Lembra-se que o auto-arbitramento do Lucro somente poderá ser realizado se a
empresa conhecer sua receita bruta, sendo esta uma das condições para tal prática.

2.5.3.6 Aliquota do IRPJ
A aliquota do imposto de renda que incidirá sobre a base de cálculo arbitrada é
de 15% (RIR/1999, art. 541), 0 adicional do imposto de renda devido pelas pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro arbitrado será calculado mediante a aplicação do
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percentual de 10% sobre a parcela do lucro que exceder ao valor de R$60.000,00 em
cada trimestre

2.5.3.7 Base de cálculo da CSLL

As pessoas jurídicas optantes pela tributação com base no lucro, calcularão a
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL mediante a aplicação de um
percentual sobre a soma da receita bruta da sua atividade operacional e das demais
receitas, resultados e ganhos.
A base de cálculo da CSLL está disciplinada nos arts. 29 da Lei n° 9.430/96, 20
da Lei n° 9.249/95 e 55 da Lei n° 8.981/95, e corresponderá a soma dos seguintes
valores:
- 12% da receita bruta; e os
- ganhos de capital na alienação de bens e direitos do ativo permanente, rendimentos e
ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa e variável, demais
receitas e rendimentos positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso
anterior.

A base de cálculo da CSLL das pessoas jurídicas prestadoras de serviços
corresponderá a 32% da receita bruta l2
Quando não conhecida a receita bruta, o art. 55 da Lei n° 8.981/95 dispõe que o
lucro arbitrado para a incidência do imposto de renda também constituirá a base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro.

12

(art. 22 da Lei n° 10.684/2003)

6')

2.5.3.8 Aliquota da CSLL
A aliquota da CSLL é única, ou seja, não se modifica em vista da opção pelo
lucro real, presumido ou arbitrado, sendo aplicado o percentual de 9% sobre a base de

cálculo.

2.5.3.9 PIS-PASEP e COFINS
0 PIS e a COFINS devidos pelas empresas tributadas com base no lucro
arbitrado obedecerão as normas aplicadas aos contribuintes tributados com base no lucro
presumido, sem acréscimo das aliquotas, ou seja, 0,65% de PIS e 3% para a COFINS,
sendo que estarão submetidas A sistemática da cumulatividade.
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3. ESTUDO DE CASO
Neste capitulo são demonstrados os resultados obtidos através da aplicação das diversas
formas de apuração dos tributos incidentes sobre o lucro e sobre o faturamento da empresa analisada.
O estudo compara, para o ano dc 2004, a tributação decorrente da sistemática do Lucro Real, Lucro
Presumido, integralmente durante o ano-calendário, e Lucro Arbitrado alternado com o Lucro Real
no mesmo ano-calendário.

3.1 Identificação da empresa
0 estudo de caso desta monografia foi realizado em uma empresa situada na
cidade de Santana do Parnaiba no interior do Estado de São Paulo, a citada empresa sera
tratada, a pedido da mesma, com o pseudonome de Agronegócios Paulista Ltda., os
dados foram obtidos através do escritório de consultoria, assessoria jurídica e tributária
onde trabalho, denominado Machado & Associados Consultores S/C Ltda , cuja matriz
encontra-se em Sao Paulo — SP com filial no bairro Córrego Grande — Florianópolis —
S C.
A empresa Agronegócios Paulista existe há mais de 10 anos, iniciou suas
atividades em 08/05/1995, atuando no ramo do agronegócio, para ser mais preciso com a
comercialização de gado vivo para os frigoríficos da região do interior paulista e outros
estados, como por exemplo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. A
empresa possui várias fazendas, as quais utiliza para a criação do gado desde o seu
nascimento até o momento da venda para os frigoríficos, arcando assim com todos os
custos e despesas para a criação dos gados.
Foram fornecidos para a realização deste estudo de caso os demonstrativos de
resultados dos últimos anos da empresa, a tributação sempre foi realizada pela
sistemática do Lucro Presumido, se configurando esta na melhor forma de tributação
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devido à elevada margem de lucro da atividade, no entanto, para o ano de 2004, devido a
reestruturações societárias (ocorridas no ano de 2003), após realizar uma cisão,

desmembrando parte das receitas transferindo-as para outras empresas do grupo, a
lucratividade da mesma foi muito reduzido, ocasionando inclusive um prejuízo ao final

do ano de 2004. Com isto, a opção pelo Lucro Presumido, que sempre se configurou na
melhor alternativa de tributação até o ano de 2003, deixou de ser para o ano de 2004
conforme demonstrado pela tabela abaixo:
Tabela 4 — Comparação entre as modalidades de tributação (ano de 2003)
RONEGÓCIOS PAULISTA LTD A.
(VALORES EM RS)
ANO

IRPJ

CSLL

145.164,98

91.348,93

PIS

COFINS

TOTAL

253.747,03

545.239,46

LUCRO PRESUMIDO

54.978,52

LUCRO REAL TRIMESTRAL

2003

394.197,6

150551,13

71.894,99

253.747,03

870.390,75

LUCRO REAL MENSAL

412.197,60

150.551,13

71.894,99

253.747,03

888.390,75

Fonte: Elaborado pelo autor através dos dados fornecidos pela empresa.

Como se pode perceber, de acordo, com a tabela acima, a tributação pela
sistemática do Lucro Presumido (para o ano de 2003), foi muito mais vantajosa do que
qualquer outra, levando em consideração que a empresa não poderia optar pelo
SIMPLES, na comparação acima o cálculo do PIS foi sob a sistemática da nãocumulatividade, o que ocorre desde dezembro de 2002, para as empresas optantes pela

sistemática do Lucro Real Mensal ou Lucro Real Trimestral.

3.2 Dados da empresa para elaboração do planejamento tributário

Como

já

mencionado anteriormente, os dados referente b. empresa

"Agronegócios Paulista Ltda.", foram obtidos através da empresa de Consultoria

Empresarial — Machado & Associados Consultores S/C Ltda. Os dados necessários para
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a elaboração das simulações, comparações e detalhamento do planejamento tributário,
refere-se a demonstração do resultado do exercício (DRE), de 2004, apresentada abaixo:

AG4onpoctos PA U L

LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - FINDO EM 31/12/2004 — EM REAIS
5.517.709,63
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
5.517.709,63
VENDAS DE PRODUTOS

VENDAS DE GADO
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS

PIS SOBRE FATURAMENTO

COFINS SOBRE FATURAMENTO
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS
DEVOLUÇÕES DE VENDAS
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) CUSTOS
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS
IPTU
IMPOSTOS E TAXAS
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
CONTRBUIÇÃO CONFEDERATIVA
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCÁRIAS
DESCONTOS CONCEDIDOS
JUROS PASSIVOS
ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS
C.P.M.F
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS
(=) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
GANHOS DE CAPITAL NA VENDA DO IMOBILIZADO
PROVISOES PARA IMPOSTOS
PROVISÃO 'RR! S/ LUCRO PRESUMIDO
PROVISÃO CSLL S/ LUCRO PRESUMIDO
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

5.517.709,63
222.278,52
200.834,66

35.765,08
165.069,58
21.443,86

21.443,86
5.295.431,11
4.534.373,78
4.534.373,78
777.436,83
50.836,35

32.955,24
6.054,72
160,08
3.310,59
240,00
720,00
422,58
6.973,14
850.583,82

1.856,58
48.972,48
766.800,72
58,74
32.895,30
6.053,64

6.053,64
(134.309,20)
227.995,08

227.995,08
224.861,55

144.437,50
80.424,06
(131.175,67)

Quadro 4 — Demonstração do resultado do exercício — 2004.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

Importante destacar que a DRE acima destacada foi obtida a partir dos dados
fornecidos pela empresa, e que todos os tributos que ali estão foram calculados pela
sistemática do Lucro Presumido (o que sera demonstrado mais adiante). A seguir
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apresenta-se um detalhamento, por mês e por trimestre, das Receitas, Custos e Despesas,
primeiramente serão detalhadas as Receitas da empresa:
Tabela 5 — Detalhamento das receitas por mês e por trimestre.
AGRONEGÓCIOS PAULISTA LTDA — VALORES EM REAIS
GANHO CAPITAL
OUTRAS
TRIM.
VENDA
RECEITA DE
TRIM.
RECEITAS
IMOBILIZADO
OPERACIONAIS
VENDAS
376,77
26.850,00
701.327,73

MtS
jan/04
fev/04

389,781,11

mar/04

465.215,47

1.556.324,31

1.905,60

1.078,26

22.050,00

450,57

-

abr/04

204.109,91
385.349,10

778,29

424.428,27

1.141,62

-

jul/04

408.457,59

304,77

-

ago/04
set/04
out/04

479.426,20

nov/04

544.173,64

dcz/04

594.577,23

TOTAL

5.517.709,63

1.386.426,31

498.542,52

336,87

-

1.288,05

679,59

107.995,08
603,21

268,53

60.000,00

167.995,08

-

334,68
5.517.709,63

-

-

1.561.071,73

-

-

2.256,78

303,69

422.320,86

60.000,00

11.100,00

mai/04
jun/04

1.013.887,28

TRIM

6.053,64

6.053,64

227.995,08

227.995,08

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

Conforme demonstrado pela tabela acima exposta, as receitas de vendas, no ano
de 2004, totalizaram R$ 5.517.709,63, para o mesmo ano a empresa auferiu outras
receitas operacionais e ganho de capital com a venda do imobilizado, perfazendo R$
6.053,64 e R$ 227.995,08, respectivamente.
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA DE VENDAS - ANO 2004

j an/0 4

fey/04 mar/04 abr/04 m ai/O 4 jun/04

j u 1/04

ago/04

set/04

out/04 nov/04 dez/04

Gráfico 2 — Acompanhamento das receitas de vendas durante o ano de 2004
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.
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Analisando o gráfico apresentado na página anterior, pode-se inferir que no ano
de 2004, a receita de vendas não se manteve regular, ou seja, nos primeiros meses houve
uma gradativa queda, e após este período se manteve regular. Abaixo relaciona-se as
despesas mensais da empresa:
Tabela 6 - Detalhamento dos custos e despesas mensais da empresa
AGRONEGOCIOS PAULISTA LTDA - VALORES EM REAIS
jan.04

1ev-04

mar-04

abr-04

mat-04

uo-04

Jul-04

ago-04

let-04

out-04

nov-04

dez-04

TOTAL

32.600,02

33 010,00

26.580,01

27.979,99

31.120,00

28.600,00

22 420,00

23.824,99

38.860,00

38.860,00

40.507,03

37 129,24

381.491,28

FÉRIAS

-

1.883,31

3.208,35

2.453,49

5.777,79

3.840,00

4.159,98

2.400,00

13° SALÁRIO

•

1.012,50

-

-

1.055,55

2.199,96

1.200,00

-

-

28.403,08

23.722,92
.13,871,09

4.320,00
4.564,77

4.556,70

4375,24

2.111,13
4.532,55

5.389,98

0,00

1.740,00

4.626,27

4.495,98

4.525,11

8.249,22

8.399,22

SALARK)S

INDENIZ. TRAB.

-

INSS

4.615,20

-

•

8.280,72

6.774,12

13.561,11
68.195,10
17.280,84

FGTS

3.195,99

3.230,85

4.151,64

3.011,82

3.070,20

3.990,60

4.432,62

3.629,37

3.893,85

3.893,85

3.933,09

10.159,32

2.848,89

2.489,56

3.487,24

3.508,46

2.981,01

2.806,92

4.696,02

9.221,22

5.405,91
1.153,80

5.374,14

ALIMENTAÇÃO

1.785,00

49.070,53

DEPRECIAÇÃO

54.901,27
2.487,00

54.901,27
1.643,64

55.941,46
10.635,36
31.365,21

55,958,81
3.650,88
23.090,43

56.092,08
1.275,18
24.493,20

55.497,50
918,00

56.404,25
493,50

56 404,25
231,46

56.630,23
690,00

670.065,72
28.803,79

26.800,44

55.941,24
4.335,03
22.589,76

55.452,12
1,597,50

28.299,24

55.941,24
846,24
29.548,23

22.785,00 27.563,21

20.235,78

33.487,05

55.010,97

345.268,52

3.267,49

2.154,46
13.725,32

2.089,56
13.985,31

1.987,41

2.158,79

2354,78

2.487,13

1.974,16

2.487,89

2.354,56

4.589,00

29.748,52

13.985,31

13.985,36

13.989,70

14.023,02

1.843,29
13.863,03

13.874,38

14.101,06

14.101,06

14.157,56

167.516,43
154.118,61

MATERIAL CONSUMO
COM BUSTIVEIS
MANUTENÇÃO EQUIP.
ALUGUEL INST,
MANUTENÇÃO INSTAL.
CONS. IMÓVEIS

13.725,32
3.215,89

2.124,00

2.058,56

2.157,46

1.256,49

2.058,56

2.158,43

2.059,46

2.200,47

1.098,00

3.004,12
57.000,00

19 500,00

2.264,70
16.458,54

3.667,59
1.587,43

3.504,93
8.292,09

7.295,61

3,983,49
1.307,37

0,00
6.165,57

1.248,00

ENERGIA
TELEFONE

6.459,90
5.333,61

1.978,54
22.608,60

27 983,25

16.744,56

5.760,45

5.681,10

6.053,97

7,705,74

5.549,67

2.437,59

2.027,79

2.830,92
2.078,04

5.533,11

1364,20

2.447,31

1.700,10

2.431,26

2.895,54

3.162,06

1.534,35

66.557,31
25.173,04

SERV, PREST. PI
VIAGENS
REMÉDIOS

3.216,79
3.228,91

2.048,53
2.312,92

2.297,85
3.151,99

3.458,16
3.747,01

2.868,00
5.113,45

2.578,13
10.156,13

1.561,83
3.366,51

31.589,78
47.437,90

15.487,53

19.872,23

16.428,43

20.147,58

17.654,13

11.5,17,53

198.100.34

-

-

1.122,00

18.452,23
-

2.059,48
4.478,75
17.528,21

2.079,84
2.417,14

22.457,89

4.218,41
3.308,48
14.248,76

2.354,74
2.317,23

8.796,23
-

2.848,02
3.839,38
15.479,59
585,00

•

864,78

-

-

1.746,30

4,318,08

774,00

-

-

-

-

•

-

MAT. LIMPEZA
PEQ, IMOBILIZ.

52.319,46

16.246,20 10.875,30
46.279,43 60.470,88

23.292,00 57.225,15 19.875,23
19.652,34 67.805,22 35.254,83

65.690,82

23.647,43 19.448,84 43.871,67 26.518,91
44.237,79 94.839,54 79.827,06 33.567,46

82.213,50

305.648,51
666.971,97

VETEFUNARIO

15.987,56

59,653,20

22.057,43

19.457,23

19.242,00 29.874,45

17.845,23

16.972,32

10 815,00

259.063,40

5.487,58
-

10.890,00
19.204,56
.

19.487,43

FRETES

16.781,55
3.487,53
-

9.875,23

13.457,26

11.485,84

12.579,91

8.476,32

4.879,53

6.549,52

14.210,32

11.548,75

121.242,35

17.203,44

-

-

-

-

8.833,02

-

9.538,41

35.574,87

18.000,00
-

18.000,00
.

18.000,00
-

18.000,00
-

18.000,00
-

18.000,00
-

18.000,00
-

18.000,00
150,00

18.000,00
-

18.000,00
150,00

21.600,00
150,00

219.600,00

SAT

18.000,00
.

CONDOMINIO
HONORÁRIOS CIBEIS

8.946,12
6.829,11

8.745,23

7.548,19

8.956,23

10.045,98

7.468,47

7.468,47

10.120,77

8.794,62

10.120,77

7.468,47

104.477,94

9.925,23

6.380,91

6.947,73

7.405,41

6.893,79

6.899,64

9.149,22

13.316,25

14,795,88

102.728,64

DESP. LEGAIS
COZINHA

-

7.035,21
-

8.794,62
7.150,26

-

1.182,00

-

-

184,80

328,30

324,90

228,60

219,30

0,00

202,50

4,587,00

1.757,34
.

1.035,60

1.788,45

1.272,15

2 393,55

1.313,55

20.061,27

ESTACIONAMENTOS
JUR. MULT. S/ EMPR.

-

9,27

2616,21

694,89

7.981,80

MANUT, VE1CULOS

4.521,56

7.247,52

5.426,25

9.798,09
-

194.359.91

-

-

2.835,75
5,878,53
42372,97

MAN. VEIC. AGRIC.
ALIM. ANIMAIS

FUNRURAL
PRÓ-LABORE

29.451,23

•

•

774,00

19.548,43
37.133,10

15.648,12

450,00

253,20

1.809,00

368,40

252,00

216,00

747,21
.

2.794,65

1.722,60

1,722,60

1.722,60

1.790,97

-

45,00

-

-

1,80

-

551,67

-

6,87

4.101,09

45.324,79
-

52.670,37

9.987,53

26.167,92

11.013,24

6.038,70

5.040,00

11.123,94

REFEIÇÓES

-

127,50

-

-

-

-

ASSOC, CLASSE

-

-

-

-

-

1.314,78

-

659,07

-

861,90

CORREIOS

237,30
3.497,56

458,43
3.208,68

329,89

582,59

547,56

LOC. MAQ. EQUIP.

4.587,41

3.978,42

IPTU

5.434,59

-

4.781,13

3.909,54

4.587,46
2.287,35

IMP. E TAXAS

93,57

2.913,87

-

6.054,72

-

342,00
-

ASSINAURAS

TAXA LIC. FUNC.
CONTR. SIND.
CONT. ASSIST.

-

-

221,10

678,42

548,76

549,98

487,79

3.598,46

2.189,56

2.978,42

3.598,46

2.678,42

652,15
1.987,43

584,56
5.682,69

-

-

3.285,90

3.285,90

3.399,03

3.285,90

354,30
160,08

900,99
-

1.386,99
-

63,00
-

-

3.285,90
_.

-

1.182,00

45,00

127,50

32.955,21
160,08

3.310,59
0,00

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

3.310,59

-

-

-

240,00

-

-

-

•

-

-

240,00

CONT, CONFED
TEUB. FEDERAIS

0,00

-

-

-

720,00

-

-

-

-

-

-

720,00

136,35

140,61

132,24

6,69

6,69

TRIB ESTAD.

5.400,00

108,00

101,25

-

-

13,98

70,62

-

-

90,54

18,75

1.170,00

6.973,14

BANCARIAS

196,50
-

154,20

69,00

93,90

63,90

93,90

535,47

275,01

90,00

90,00

90,00

104,70

DESC. CONC.

-

-

-

-

-

13.080,18

-

26.625,15
2,34

0,00
83.493,21

25.298,40

JUROS
ENC. St EMPR.

-

73.136,04

76.524,27

-

-

61.716,78
-

69.544,14

56,40

-

-

-

-

CPMF
TOTAL

59.121,30 62.323,83
-

422,58

10.593,90
155397,16 98.718,84
-

-

9.198,24
295,56
25,68
7.437,96
594,00
237,57
3.210,24
312,87
18,51
39,72
1.361,73 10.163,22
406.694,78374.101,73394.380,03309.578,04448.801,16 419.540,34 404.535,36437,770,54512.279,79408.98383550.595.39568.532,96

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

1.856,58
48.972,48
766.800,72
58,74
32.895,30
5.435.793,95
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Os custos e despesas da empresa analisada, no ano de 2004, conforme tabela 6,
se mantiveram regular durante o ano, com exceção ao mês de abril que apresentou um
significativo aumento, para uma melhor visualização, apresenta-se o gráfico abaixo:

ACOMPANHAMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS - ANO 2004

jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez104

Gráfico 3 — Acompanhamento dos Custos e Despesas durante o ano de 2004.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

Conforme já citado no parágrafo anterior, no mês de abril apesar de ser o mês
onde a empresa obteve sua menor receita de vendas o nível de custos e despesas se
mantiveram elevados, esta situação poderá ser melhor percebida com o gráfico abaixo:

RECEITAS DE VENDAS X CUSTOS E DESPESAS - ANO 2004

jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 Jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04
O RECEITAS DE VENDAS • CUSTOS E DESPESAS

Gráfico 4 - Comparativo entre a Receita de Vendas em relação aos Custos e
Despesas.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.
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Conforme demonstra o gráfico 4, os custos e despesas, no decorrer do ano de
2004, sempre acompanharam de perto a receita de vendas da empresa, ou seja, quando
existia um aumento de receita o mesmo ocorria com os custos e despesas, com exceção
dos meses, de janeiro e abril, onde, no primeiro a receita de vendas foi quase que 73%
superior aos seus custos e despesas, já no segundo ocorreu o inverso, houve urna

significativa redução da receita de vendas e o mesmo não ocorreu com os custos e
despesas que foram quase 150% maior do que as receitas de vendas em abril daquele
ano.

Após a apresentação da empresa e dos dados principais e primordiais para uma
análise (planejamento tributário), apresenta-se agora os seguintes cálculos:
a) tributação com base no Lucro Presumido (o que efetivamente ocorreu);
b) tributação com base no Lucro Real Mensal (utilizando-se dos balancetes de
redução e suspensão);
c) tributação corn base no Lucro Real Trimestral; e

d) tributação com base no Lucro Arbitrado (1° trimestre de 2004), e depois a
mudança para o Lucro Real Mensal (2°, 3° e 4° trimestres de 2004)

3.3 Apuração dos tributos pelo Lucro Presumido
a) IRPJ e CSLL
Como já foi mencionado, a empresa no ano de 2004, foi tributada integralmente
pela sistemática do Lucro Presumido, onde, abaixo demonstra-se os cálculos realizados
para se chegar aos valores de IRPJ e CSLL pagos durante o ano de 2004.
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Tabela 7 — Valores apurados de IRPJ e CSLL de acordo com o Lucro Presumido.

AGRONEGOCIOS PAULISTA LTDA
CALCULO DO IRPJ E CSLL SI LUCRO PRESUMIDO ANO DE 2004— EM REAIS
TRIM

DESCRIÇÃO DA
RECEITA

VALOR A PAGAR

BASE DE CÁLCULO
VALOR
IRF'J

CSLL

IRPJ

ADICIONAL
IRPJ

CSLL

J

1'

2°

VENDAS DE PRODUTOS

1.556.324,31

DEVOLUÇÕES DE VENDAS

(9.929,14)

OUTRAS REC. oPERAC.

1 905,60

GANHO CAPITAL VENDA IMOB.

60.000,00

VENDAS DE PRODUTOS

1 013.887,28

DEVOLUÇÕES DE VENDAS

(2.763,25)

OUTRAS REC. OPERAC.

2.256,78

185.617,21

247 473,02

27.842,58

12.561,72

22.272.57

83.146,70

123 591,66

12.472,01

231467

1 1 123,25

111.752,95

166.985,40

16.762,94

5.1 ,5.39

13 028.69

293.233,12

355.550,53

43.984,97

23.323,31

31.999,55

673.749,98

893.600,61

101.062,50

43.375,00

80.424,06

GANHO CAPITAL VENDA IMOB.

3°

4'

VENDAS DE PRODUTOS

1.386.426,31

DEVOLUÇÕES DE VENDAS

(5.615,06)

OUTRAS REC. OPERAC.

1.288,05

GANHO CAPITAL VENDA IMOB.

-

VENDAS DE PRODUTOS

1.561.071,73

DEVOLUÇÕES DE VENDAS

(3.136,41)

OUTRAS REC. OPERAC.

603,21

GANHO CAPITAL VENDA IMOB.

167.995,08

TOTAL

5.730.314,49

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

A tabela exposta acima demonstra detalhadamente os tributos apurados pela
sistemática do Lucro Presumido para o ano de 2004, a base de calculo do IRPJ foi
alcançada através da seguinte equação matemática:

(((Vendas de Produtos — Devoluções de vendas) x 8%) + Outras Receitas
Operacionais + Ganho Capital Venda Imobilizado)
A aliquota do IRPJ corresponde ao percentual de 15%, aplicados diretamente
sobre a base de cálculo descrita acima, o total de IRPJ apurado no ano de 2004
correspondeu ao montante de R$ 101.062,50, em todos os trimestres do ano a base de
cálculo, apurada da forma explicitada acima, excedeu os R$ 60.000,00, por este motivo
houve o adicional de 10%, somando um total no ano no valor de R$ 43.375,00, já a base
de cálculo da CSLL foi apurada da seguinte forma:

TI

(((Vendas de Produtos — Devoluções de vendas) x 12%) + Outras Receitas
Operacionais + Ganho Capital Venda Imobilizado)
A CSLL corresponde ao percentual de 9% aplicados diretamente sobre a base de

cálculo demonstrada acima, o que representou um montante de R$ 80.424,06.

b) PIS e COFINS
Apresenta-se abaixo os tributos apurados no ano de 2004 a titulo de PIS e

COFINS, de forma cumulativa, ou seja, de acordo com a sistemática do Lucro
Presumido:

Tabela 8 — Valores apurados de PIS e COFINS de acordo com o Lucro Presumido.
AGRONEGÓCIOS PAULISTA LTDA
CALCULO DO PIS E DA COFINS S/ LUCRO PRESUMIDO ANO DE 2004— EM REAIS
mt s RECEITA DEVOLUÇÕES OUTRAS BASE DE
COF 1NS
PIS
RECEITAS CALCULO
VENDAS
DE VENDAS
20 874,96
4.522,91
695.832,04
376,77
5.872,46
jan-04 701.327,73
11.651,16
2.524,42
388.372,14
1.078,26
2.487,23
fev-04 389.781,11

mar-04

465.215,47

1.569,45

450,57

464.096,59

3.016,63

13.922,9

abr-04

204.109,91

1.154,23

778,29

203.733,97

1.324,27

6.112,02

mai-04

385.349,10

958,35

336,87

384.727,62

2.500,73

11.541,83

jun-04

424.428,27

650,67

1.141,62

424.919,22

2.761,97

12.747,58

jul-04

408.457,59

3.248,26

304,77

405.514,10

2.635,84

12.165,42

ago-04

479.426,20

1.379,34

679,59

478.726,45

3.111,72

14.361,79

set-04

498.542,52

987,46

303,69

497.858,75

3.236,08

14.935,76

out-04

422.320,86

234,79

-

422.086,07

2.743,56

12.662,58

nov-04

544.173,64

1.333,83

268,53

543.108,34

3.530,20

16.293,25

dez-04

594.577,23

1.567,79

334,68

593.344,12

3.856,74

17.800,32

35.765,08

165.069,58

5.502.319,41
6.053,64
21.443,86
TOTAL 5.517.709,63
Fonte: E aborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

Como pode-se observar, na tabela acima, diferentemente do IRPJ e da CSLL, o
PIS e a COFINS, são calculados mensalmente, de forma cumulativa, corn aliquotas de

0,65% e 3% respectivamente, sendo que, ao contrario do que ocorre com a base de
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calculo do IRPJ e da CSLL, essas duas contribuições não incidem sobre o ganho de
capital, logo sua base de calculo correspondem ao resultado de: Receitas de Vendas —
Devoluções de vendas + Outras Receitas.

3.4 Apuração dos Tributos pelo Lucro Real Mensal

a) IRPJ e CSLL
A partir dos dados fornecidos pela empresa, faz-se agora as simulações
considerando a tributação com base no Lucro Real Anual (com pagamentos mensais),
calculados sobre o lucro real mensal.

Tabela 9 — Valores apurados de IRPJ e CSLL de acordo com o Lucro Real Mensal
AGRONEGÓCIOS PAULISTA LTDA
CÁLCULO DO IRE.' E CSLL SI LUCRO REAL ANUAL ANO DE 2004 — EM REAIS
1,,,i f.... s

RECEITA DESPESAS
ACUM,
ACUM.

REAL

IRE

GANHO

LUCRO
IRP.1

ACUM.

AMC'
'REY

CSLL

CAPITAL
VENDA

ADICIONAL IRPJ A
SI GANHO PAGAR

IMOBILIZ.

CAPITAL

CSL1, A
PAC;AR

jan - 04

695.832,04

435.447,51

244.974,05

39.057,68 24.038,45 23.434,61

26.850,00

4.712,50

67.808,63 23.434,61

fev-04

1.084.204,18

387.733,57

245.612,62

39.153,47 22.102,31 23.492,08

22.050,00

3.512,50

3.608,29

57,47

mar-04 1.548.300,77 420.795,13

304.341,58

45.648,69 24.432,46 27.389,21

11.100,00

1.665,00

8.554,22

3.897,13

1.769.034,74

509.578,04

(1.502,49)

-

-

-

-

-

-

-

mai-04 2.153.762,36

454.360,01

(71.134,88)

-

-

-

-

-

-

-

jun-04 2.578.681,58

438.226,03

(84.441,69)

-

-

-

-

_

-

-

2.984.195,68

424.079,00

(103.006,59)

-

-

-

-

-

ago-04 3.462.922,13 459.645,44

(83.925,57)

-

-

-

-

-

-

-

set-04

abr-04

jul-04

-

3.960.780,88

533.958,85

(120.025,67)

-

-

-

-

-

-

-

out-04 4.382.866,95

430.962,77

(128.902,37)

-

-

-

107.995,08

24.998,77

24.998,77

-

nov-04 4.925.975,29 579.446,36

(165.240,38)

-

-

-

60.000,00

13.000,00

13.000,00

-

599.774,67

(171.670,94)

-

-

-

-

-

-

123.859,83 70.573,22 74.315,90

227.995,08

dez-04 5.519.319,41

TOTAL 35.082.876,01 435.447,51

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

47,888,77
,

117.969,91 27.389,21
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Como se pode observar, as receitas, os custos e as despesas, apresentadas na
tabela 9, estão dispostas de forma acumulada, por isso, tern-se na 4' coluna o Lucro Real
mensal acumulado, obtido através da diferença entre as receitas acumuladas

e as

despesas acumuladas.
A receita acumulada é calculada somando-se as receitas de vendas, as outras
receitas operacionais e subtraindo-se as devoluções de vendas, já a despesa acumulada
será a soma de todos os custos e despesas já demonstradas anteriormente, neste capitulo,
e ainda o PIS e a COFINS, que terão seus cálculos demonstrados a seguir. Sobre o Lucro
Real mensal será aplicado o percentual de 15% a titulo de IRPJ e 9% de CSLL, e sobre a
parcela do Lucro Real que exceder a R$ 20.000,00 sera aplicado o percentual de 10% a
titulo de adicional de Imposto de Renda. Na mesma tabela têm-se o ganho de capital que
tell o IR e adicional calculados separadamente, isso porque o ganho de capital não será
adicionado as receitas para fazer parte da confrontação para se chegar ao Lucro Real
mensal, devido ao fato de que, independente de a empresa obter lucro ou prejuízo,
deverá recolher o IR decorrente deste ganho. Importa destacar que se a empresa
analisada, fosse tributada pela sistemática do Lucro Real Anual teria um ônus tributário,
a titulo de IRPJ e CSLL no total de R$ 145.364,91.

b) PIS e COFINS
Antes de demonstrar a apuração do PIS e da COFINS na modalidade do Lucro
Real, serão apresentados os custos e despesas operacionais da empresa que dão direito
aos créditos dessas contribuições, relacionados a seguir:
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Tabela 10 - Relação dos custos e despesas com direito ao crédito de PIS e COFINS
AGRONEGOCIOS PAULISTA LTDA
CUSTOS E DESPESAS QUE GERAM CRÉDITOS MENSAIS RELATIVOS AO PIS E A COFINS - 2004 - EM
REAIS

DESPESA

Jan

fev

mar, .

. 9br

Mal

J11111

ill]

ago

set

out

nov

del,

Iv1ATERIA I, CONSUMO

2.487,00

1 643,64

846,24

4.335,03

10.635,36

3 650,88

1.275,18

1.597,50

918,00

.193,50

231.46

690,00

C:REDITO PIS

41,04

27,12
124,92

13,96
64,31

71,53
329,46

175,48
808,29

60,24
277,47

21,04
96,91

26,36
121,41

15,15
69,77

8,14
37,51

3,82
17,59

11.39
.12,::
55410.97
907.68

CREDIT° COFINS
COMBUSTÍVEIS

28.299,24

26200,44

29.548 23

22.589,76

31365,21

23.090,43

24 49120

22.785,00

27.56121

20.235 78

33 487,05

CRÉDITO PIS
CREDIT° COFINS

466,94

442,21

487,55

372,73

517,53

3130,99

404,14

375,95

454,79

333,89

552,54

2.036,83

2.245,67

1.716,82

2.383,76

1.754,87

1.861,48

1.731,66

2.094,80

1.537,92

2.545,0 2

41811,83

MANUTENÇÃO EQUIP.

1.267,49

2.154,46

2.089,56

1.987,41

2.354,78

2.354,56

53,91

1.974,16
32,57

2.487,89

CRÉDITO PIS

1.843,29
30,41

4.589,00
75,72

CREDIT° COFINS
ALUGUEL INST.

13.725,32

CRÉDITO PIS

226,47

CREDIT° COFINS

35,55

34,48

32,79

2.158,79
35,62

38,85

2.487,13
41,04

41,05

38,85

163,74

158,81

151,04

164,07

178,96

189,02

I 40,09

150,04

189,08

178,95

348,76

13.725,32

11985,31

11985,31

13.985,36

13.989,70

14.023,02

13.861,03

13.874,38

14.101,06

i 4.101,06

14.157,56

226,47

230,76

230,76

230,76

230,83

231,38

228,74

228,93

232,67

232,67

1.043,12

1 062,88

1.062,88

1.062,89

1.063,22

L065,75

1.053,59

1054,45

I 071,68

1.071,68
27.983,25

MANUTENÇÃO INSTAL.

3.215,89

2.124,00

2.058,56

2.157,46

1.256,49

2.058,56

2.158,43

2.059,46

1976,54

3004,12

CREDITO PIS

53,06

35,05

33,97

35,60

20,73

33,97

35,61

33,98

32,65

49,57

461,72

161,42

156,45

163,97

95,49

156,45

164,04

156,52

150,37

228,31

2 126,73
7.705,74

.

CRÉDITO CORNS

233,60
,

1.07197
_...
2.264,70
37,37
1'72,12
. .._.__
55.1967

ENERGIA

1983,49

1667,59

5333,61

6.165,57

8.292,09

2830,92

5.533,11

5.760,45

5.681,10

6.053,97

CREDIT° PIS

65,73

60,52

88,00

101,73

95,05

93,74

99,89

127,14

91,57

405,35

468,58

46,71
215,15

91,30

278,74

136,82
630,20

420,52

437,79

431,76

460,10

585,64

421,77

L587,43
26,19

1.564,20
2521

2.437,59
40,22

2.027,79
33,46

2.078,04

2447,31

1. 700,10

3.162,06

1.534,35

40,38

28,05

2.431,26
40,12

2.895,54

34,29

47,78

52,17

2512

120,64

118,88

185,26

154,11

157,93

186,00

129,21

184,78

220,06

240,32

110,01

53,08

2.048,53
33,80

2.297,85
37,91

3.458,16
57,06

2.868,00
47,32

2.848,02
46,99

4.218,41
69,60

2.354,74
38,85

2.578,13
42,54

2.059,48
33,98

2079 .84
34,32

1 561,83
25,77

155,69

I 74,64

262,82

217,97

216,45

320,60

178,96

195,94

156,52

158,07

118,70

VIAGENS

1.257,46

1.058,46

997,46

897,46

897,89

784,48

856,16

1.058,46

1.157,81

1.026,59

1.158,40

1.267,43

CREDITO PIS

20,75

17,46
80,44

16,46
75,81

14,81

14,82

68,21

68,24

12,94
59,62

14,13
65,07

17,46
80,4,1

19,10
87,99

16,94
78,02

19,11
88,04

20,91
96,32

22.457,89

11487,53

19.87 223

18.452,23

15 479,59

14.248,76

16 42843

20.147,58

17.528,21

17654,13

CRÉDITO COFINS
TELEFONE
CREDITO PIS

1.307,37
21,57

CREDITO COF1NS
SERV. PREST. PJ
CRÉDITO PIS

3.216,79

CREDIT() CORNS

CREDIT° COFINS
REMEDIOS
CREDIT° PIS

8796,23
145,14

CRÉDITO CORNS
MAN. VII( AGRICOLAS
CREDITO PIS

16.246,20
268,06

CREDITO C:OFINS

_
11.547,53

370,56

255,54

327,89

304,46

255,41

235,10

271,07

332,44

289,22

291,29

190,53

1 706,80

1.177,05

1.510,29

1.402,37

1.176,45

1.082,91

1.248,56

1.531,22

1.332,14

1.3,11,71

877,61

10.875,30
179,44

21292,00
384,32

57.225,15

19.875,23

29.451,23

21647 43

19,44824

43871,67

327,94

485,95

390,18

320,91

723,88

19.548,43
322,55

158402

944,21

26.518,91
437,56

826,52

1770.19

4.349,11

1.510,52

2.238,29

1.797,20

1.478,11

3.334,25

2.015,44

1 485,68

1189.26
82 213,50

258,19

A LIM ENTAÇÃO ANIMAIS

46.279,43

60.470,88

19.652,34

67.805,22

35.254,83

65.690,82

44.237,79

94.839,54

79.827,06

33.567,46

37 133,10

CREDITO PIS

763,61

997,77

324,26

1.118,79

581,70

1.083,90

729,92

1.564,85

1.317,15

553,86

612,70

1.356,52

4.595,79

1.493,58

5.I53,20

2 679,37

4.992,50

3.362,07

7.207,81

6.066,86

2.551,13

2.822,12

6248,23
10.815,00

CREDITO COFINS
VETF.RINARIO

15.987,56

16.781,55

10.890,00

19 487,43

59.653,20

22057,43

19.457,23

1924200

29.874,45

17.845,23

16.97232

CREDITO PIS

263,79

276,90

179,69

321,54

984,28

363,95

321,04

317,49

492,93

294,45

280,04

178,45

1.275,40

827,64

1.481,04

4.533,64

1.676,36

1.478,75

1.462,39

2.270,46

1.356,24

1.289,90

821,94

3.487,53

19.204,56

9.875,23

13.457,26

11.485,84

12.579,91

8.476,32

4.879,53

6.549,52

14.210,32

80,51

108,07

234,47

CREDIT° COFINS
FRETES

5.487,58

.....-r
11 548,75

CRÉDITO PIS

90,55

57,54

316,88

162,94

222,04

189,52

207,57

139,86

CREDrro COF1NS

417,06

265,05

1.459,55

750,52

1.022,75

872,92

956,07

644,20

370,84

497,76

I 079,90

CONDOMÍNIO

8.946,12
147,61

8.745,23

7.548,19

8.956,23
147,78

7.468,47
123,23

10.120,77
166,99

10.120,77

124,55

7.468,47
123,23

8.794,62

144,30

10.045,98
165,76

8.794,62

CREDITOPIS

145,11

145,11

166,99

123,23

CRÉDITO COFINS

679,91

664,, 64

573,66

680,67

763,49

567,60

567,60

769,18

668,39

668,39

769,18

567,60

110NORTRIOS CTBEIS
CREDIT° PIS

6.829,11

7.035,21
116,08

9.925,23
163,77

6.380,91
105,29

6.947,73
114,64

7.405,41
122,19

6.893,79
113,75

6.899,64

7.150,26

9.149,22

13.316,25

14195,88

113,84

117,98

150,96

219,72

244,13

534,68

754,32

484,95

528,03

562,81

523,93

524,37

543,42 ,

695,34

1.012,04

1.124,49

112,68

CREDITO COFINS

190,55
8 77,71
..._....,
7.468,47

MANUT. VEÍCULOS

45.324,79

52.670,37

9.987,53

26.167,92

11.013,24

6.038,70

5.040,00

11.123,94

4.521,56

7.247,52

5.426,25

9.798,09

CREDIT° PIS

747,86

869,06

431,77
1.988,76

181,72
837,01

99,64
458,94

83,16
383,04

i 83,55

74,61

119,58

89,53

4.002,95

164,79
759,05

845,42

343,64

550,81

412,40

161,67
74.1,65
.I ",6o

CRÉDITO COFINS
CORREIOS

237,30

458,43

221,10

678,42

548,76

549,98

487,79

652,15

584,56

329,89

582,59

CRÉDITO PIS
CREDITO COFINS
LOC. MAC) EQUIP.

3,92

7,56

3,65

11,19

9,05

9,07

8,05

9,65

5,44

34,84

16,80

51,56

41,71

41,80

37,07

10,76
49,56

44,43

25,07

9,61
41,28

9 .03
41 41

1497,56

3.208,68

3.59R46

2.189,56

2.978 42

1598,46

2.678,42

1.987,43

3 978..1?.

.1 58 7.46

57,71

52,94

59,37

36,13

49,14

59,37

44,19

32,79

5.682,69
93,76

4.587A1

CREDITO PIS

75,69

65,64

-6 69

243,86

273,48

166,41

226,36

273,48

203,56

151,04

431,88

348,64

302,36

348,05

CREDITO CORNS

TOTAL DE CRÉDITOS

PIS
COFINS

3.603,47

2.945,71
4.564,76 4.153,28 3.678,04
3.976,52
18.316,07 13.568,12 21.025,56 19.130,25 16.941,29

3.204,82

3.996,98 4.347,59 3.043,85 3.814,90

14.761,60 18.410,32 20.025,28 11.020,17 17.571,66

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

_

4.217,33
19.425,29
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0 crédito do PIS e da COFINS são calculados aplicando-se, respectivamente, os
mesmos percentuais para o cálculo dessas contribuições, ou seja, 1,65% e 7,6%, sendo
os mesmos deduzidos do tributo a pagar. Da tabela 10, dois fatores deverão ser
lembrados:
1 — a COFINS passou a ser não-cumulativa a partir de 01/02/2004, logo, neste mês
não foi calculado o referido crédito;
2 — o crédito de um determinado mês se não for totalmente utilizado neste mês
poderá se-10 nos meses subseqüentes.
Com o exposto acima, temos que a COFINS no mês de janeiro de 2004 foi
calculado de forma cumulativa, ou seja, aplicando-se os 3% diretamente sobre a base de
calculo. Abaixo apresenta-se o cálculo das citadas contribuições:
Tabela 11 — Valores apurados de PIS e COFINS de acordo com o Lucro Real Mensal
AGRONEGOCIOS PAULISTA LTDA

CALCULO DO PIS E DA COFINS S/ LUCRO REAL ANO 2004 — EM
RECEITA
N 1ÉS

DE
VENDAS

DRY. DE OUTRAS BASE DE
CALCULO
REC.

VENDAS

PIS

REAIS

PIS A
CRÉDITOS COFINS A
CREDITO
COFINS
DE COFINS RECOLHER
S DE PIS RECOLHER

jan-04

701.327,73

5.872,46

376,77

695.832,04

11.481,23

3.603,47

7.877,76

20.874,96

-

20.874,90

fev-04

389,781,11

2.487,23

1.078,26

388.372,14

6.408,14

3.976,52

2.431,62

29.516,28

18.316,07

11.200,21

mar-04

465.215,47

1.569,45

450,57

464.096,59

7.657,59

2.945,71

4.711,88

36.563,34

13.568,12

22.995,22

a br-04

204.109,91

1.154,23

778,29

203.733,97

3.361,61

4.564,76

-

15.483,78

21.025,56

-

mal -04

385.349,10

958,35

336,87

384.727,62

6.348,01

4.153,28

991,58

29.239,30

19.130,25

4.567,27

jun-04

424.428,27

650,67

1.141,62

424.919,22

7.011,17

3.678,04

3.333,12

32.293,86

16.941,29

15.352,57

juI-04

408.457,59

3.248,26

304,77

405.514,10

6.690,98

3.204,82

3.486,16

30.819,07

14.761,60

16.057,47

ago-04

479.426,20

1.379,34

679,59

478.726,45

7.898,99

3.996,98

3.902,01

36.383,21

18.410,32

17.972,89

set-04

498.542,52

987,46

303,69

497.858,75

8.214,67

4.347,59

3.867,08

37.837,27

20.025,28

17.811,98

out-04

422.320,86

234,79

-

422.086,07

6.964,42

3.043,85

3.920,57

32.078,54

14.020,17

18.058,37

nov-04

544.173,64

1.333,83

268,53

543.108,34

8.961,29

3.814,90

5.146,39

41.276,23

17.571,66

23.704,58

dez-04

594.577,23

1.567,79

334,68

593.344,12

9.790,18

4.217,33

5.572,85

45.094,15

19.425,29

25.668,87

45.241,02

387.460,00

TOTAL 5.517.709,63 21.443,86 6.053,64

5.502.319,41 90.788,27

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela

c npresa.

194.264,39
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0 PIS e a COFINS apurados de forma não-cumulativa, em várias empresas,
inclusive nesta, representam o maior ônus tributário, em falando-se de tributos federais,
a base de calculo para essas duas contribuições é a mesma daquela utilizada pelo Lucro
Presumido, ou seja, de forma cumulativa, sem a utilização de créditos, porém, para as
empresas tributadas pelo Lucro Real essas contribuições serão não-cumulativas, ou seja,
poderão ser utilizados créditos para o abatimento do valor do débito apurado.

3.5 Apuração dos tributos pelo Lucro Real Trimestral

a) IRPJ e CSLL

A tributação com base no Lucro Real Trimestral seguirá, praticamente, a mesma
lógica do Lucro Real Mensal, onde os itens que compõe a base de cálculo serão
idênticos (a diferença entre os dois refere-se ao período, ou seja, enquanto um será
trimestral o outro será mensal), outra diferença importante entre estas duas modalidades
se refere ao fato de que na opção trimestral, a compensação dos prejuízos de um
trimestre para o outro (dentro do mesmo ano-calendário), será limitado a 30%, já no
Lucro Real Mensal todo o prejuízo do ano poderá ser compensado dentro do mesmo ano
— este assunto já foi abordado detalhadamente em tópico especifico no capitulo 2 desta
monografia — a tabela disposta na página seguinte apresenta os cálculos de IRPJ e CSLL
decorrentes do Lucro Real Trimestral:
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Tabela 12 — Valores apurados de IRPJ e CSLL de acordo com o Lucro Real Trimestral.
AGRONEGOCIOS PAULISTA LTDA
CALCULO DO 1RPJ E CSLL SI LUCRO REAL TRIMESTRAL ANO DE 2004 — EM
REAIS
TOTAL
TRIM

TOTAL DE

CUSTOS E
RECEITAS DESPESAS
DAS

LO
REAL

CAN HO
CAPITAL
VENDA

iRp.i.

ADICIONAL
1R

CSLL

IRPJ A
PAGAR

CSLL A

24.432,46

27.389,21

79.971,14

27.389,21

PAGAR

IMOBILIZ.

P

1.548,300,77 1.243.976,20 304.324,57

60.000,00

54.648,69

20

1.013.380,81 1.402.164,08 (388.783,27)

-

-

-

-

-

3°

1.382.099,30 1.417.683,28 (35.583,98)

-

-

-

-

-

-

40

1.558.538,53 1.610.183,80 (51.645,27)

167.995,08

25.199,26

12.799,51

-

37.998,77

-

TOTAL 5.502.319,41 5.674.007,36 (171.687,95)

227.995,08

79.847,95

43.231,96

27.389,21

117.969,91

27.389,21

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

Para simplificação e apresentação, a tabela acima demonstra as receitas, os
custos/despesas pelo seu total trimestral, sobre as receitas, importa ressaltar que o
resultado obtido corresponde a soma das receitas de vendas com as outras receitas
operacionais deduzindo-se as devoluções de vendas, já os custos/despesas já incluem o
valor apurado de PIS e COFINS para o trimestre (sendo estas apuradas mensalmente).

b) PIS e COFINS
Como mencionado no parágrafo anterior, o PIS e a COFINS, tanto para o Lucro
Real Mensal quanto para o Lucro Real Trimestral, sobre a forma não-cumulativa,

deverão ser apurados mensalmente, sendo que os valores e forma de tributação para
estas duas modalidades de tributação dentro do Lucro Real serão idênticas, portanto, os
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valores para se calcular os créditos e a sua base de calculo já foram apresentados dentro
da simulação realizada para o Lucro Real Mensal. Abaixo apresenta-se somente os
valores a serem recolhidos mensalmente a titulo de PIS e COFINS para o Lucro Real
Trimestral:
Tabela 13 — Valores apurados de PIS e COFINS de acordo com o Lucro Real — 2004.
AGRONEGÓCIOS PAULISTA LTDA
VALORES APURADOS DE PIS E COFINS PELO LUCRO REAL — EM REAIS
COFINS A RECOLHER
PIS A RECOLHER
MÊS
20.874,96*
7.877,76
jan-04
11.200,21
2.431,62
fev-04
21.703,22
4.711,88
mar-04
abr-04
4.567,27
991,58
mai-04
15.352,57
3.333,12
jun-04
16.057,47
3.486,16
jul-04
17.972,89
3.902,01
ago-04
17.811,98
3.867,08
set-04
18.058,37
3.920,57
out-04
23.704,58
5.146,39
nov-04
25.668,87
5.572,85
dez-04
192.972,39
45.241,02
TOTAL
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

* Como já destacado anteriormente, o valor apurado de COFINS para o mês de janeiro
de 2004 obedeceu à regra anteriormente utilizada, ou seja, apuração de forma
cumulativa, onde a não -cumulatividade passou a vigorar (para a COFINS), somente a
partir do tiles de fevereiro do mesmo ano.
A seguir sera apresentada a última simulação deste estudo de caso, onde, depois
de demonstrado os tributos apurados pela sistemática do Lucro Presumido, Lucro Real
Mensal e Lucro Real Trimestral, chega-se ao objeto central deste estudo, ou seja, a
apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pela sistemática do Lucro Arbitrado (1°
trimestre), combinado com o Lucro Real Mensal (2°, 3° e 4° trimestres), sendo, depois
comparado com as demais possibilidades de apuração desses tributos para se chegar a
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uma conclusão, ou seja, qual seria a melhor forma de tributação para a empresa em
estudo para o ano de 2004.
3.6 Apuração dos tributos combinando-se o Lucro Arbitrado e o Lucro Real Mensal

1) Lucro Arbitrado
Nesta simulação serão utilizados, como em todas as outras já realizadas, os dados
fornecidos pela empresa em estudo, levando também em consideração, que a empresa já
optou pela sistemática do Lucro Presumido para o 1° trimestre de 2004, para tanto, já
pago os DARF's decorrentes dessa opção para este trimestre. Sendo assim, o que está
sendo proposto é que a empresa, após a opção pela sistemática do Lucro Presumido, ao
perceber, através de dados financeiros e contábeis, que a situação, por algum motivo, se
altere (em relação ao seu faturamento, margem de lucro etc.), faça o auto-arbitramento
de seu lucro no primeiro trimestre e assim, possa alterar sua modalidade de tributação,
passando a ser tributada pelo Lucro Real Mensal ou Trimestral.
A seguir será apresentado o resultado deste auto-arbitramento do lucro para o I°
trimestre de 2004:
a) IRPJ e CSLL
Tabela 14 — Valores apurados de IRPJ e CSLL de acordo com o Lucro Arbitrado

AGRONEGOCIOS PAULISTA LTDA
CÁLCULO DO IRPJ E CSLL Si LUCRO ARBITRADO — 1° TRIM. 2004
EM REAIS
VALOR A PAGAR

BASE DE CÁLCULO
TRIM

DESCRIÇÃO DA RECEITA
VENDAS DE PRODUTOS

1°

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
DEVOLUÇÕES DE VENDAS
GANHO CAPITAL VENDA IMOBILIZ.

TOTAL

VALOR

IRP,I

CSLL

IRE!

1.556.324,3
1.905,60
31.553,93
210.359,54 247.473,02
(9.929,14)
60.000,00
1.608.300,7 210.359,54 247.473,02 31.553,93

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

ADICIONAL
IRP.I

CSLL

15.035,95

22.272,57

15.035,95

22.272,57
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A tributação com base no Lucro Arbitrado será, somente, trimestral e a base de
cálculo, do IRPJ, para o caso em tela corresponderá:

(((Vendas de Produtos - Devoluções de vendas) x 9,6%) + Outras Receitas Operacionais

Ganho de Capital s/ Venda do Imobilizado)

0 percentual de arbitramento para que se possa chegar na base de calculo do
IRPJ corresponde a 9,6%, esse percentual corresponde aos mesmos aplicados para as

empresas tributadas com base no Lucro Presumido, (8%, para venda de produtos e
mercadorias), acrescidos de 20%.
Destaca-se que depois de aplicado o percentual de arbitramento (9,6%),
chegaremos ao valor da base de cálculo do IRPJ, onde, para se chegar ao valor a ser
recolhido, deverá ser aplicado o percentual de 15% sobre a base de cálculo descrita
acima. Para o estudo de caso em tela, como a empresa já efetuou o recolhimento com
base no Lucro Presumido, deverá a mesma recolher a diferença, para o 1° trimestre, entre
o que foi efetivamente pago (Lucro Presumido), e o Lucro Arbitrado, acrescidos com a
devida multa e juros.
Já o percentual aplicado para se chegar à base de cálculo da CSLL, será

exatamente aquele aplicado para as empresas optantes pelo Lucro Presumido, ou seja:
(((Vendas de Produtos - Devoluções de vendas) x 12%) + Outras Receitas Operacionais

Ganho de Capital s/ Venda do Imobilizado)

Conhecida a base de cálculo da CSLL, deverá ser aplicado o percentual de 9%
para se conhecer o valor do debito do imposto. Como o valor será o mesmo tanto pelo
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Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado, a empresa não terá que recolher qualquer
diferença, para o 1° trimestre, referente ao auto-arbitramento realizado.

b) PIS e COFINS
0 PIS e a COFINS calculados para as empresas tributadas pelo Lucro Arbitrado,
será idêntico aquele calculado para as empresas tributadas pelo Lucro Presumido, sendo
assim, os valores já foram apresentados no tópico 3.4 deste capitulo, abaixo descreve-se

somente os valores apurados para essas duas contribuições:

Tabela 15 — Valores apurados de PIS e COFINS de acordo com o Lucro Arbitrado
AGRONEGÓCIOS PAULISTA LTDA
VALORES DO PIS E COFINS S/ LUCRO ARBITRADO -1° TRIMESTRE — EM REAIS

MÊS
PIS A RECOLHER
COFINS A RECOLHER
4.522,91
20.874,96
jan-04
2.524,42
11.651,16
fev-04
3.016,63
13.922,90
mar-04
TOTAL
10.063,96
46.449,02
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.
Após realizado, somente para o 1° trimestre, o auto-arbitramento do lucro com os

valores dos tributos aprestados acima, a empresa deverá, em 01/04/2004, levantar um
balanço de abertura e passar a manter sua contabilidade "em dia" respeitando todas as
exigências legais e fiscais para poder, a partir do 2° trimestre de 2004, ser tributada pela
sistemática do Lucro Real.
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2) Lucro Real Mensal

a) IRPJ e CSLL
Os valores de IRPJ e CSLL apurados em decorrência desta opção estão dispostos
na tabela abaixo:

Tabela 16 — Valores apurados de IRPJ e CSLL de acordo com o Lucro Real Mensal
(abril a dezembro — 2004).

AGRONEGÓCIOS PAULISTA LTDA
CALCULO DO IRPJ E CSLL S/ LUCRO REAL MENSAL — ABRIL A DEZEMBRO — EM REAIS
TOTAL DE
RECEITA
MENSAL

MÊS

RECEITA
ACLTM.

TOTAL DE
DESPESAS
MENSAL

DESPESA
ACM,. I.

LUCRO
REAL
ACUM.

ADIC,
CSLL
IRP.I
IRPJ

-

obr-04

203.733,97 1.752.034,74 509.578,04

1.753.554,24

(1.519,50)

mai-04

384.727,62 2.136.762,36 454.360,01

2.207.914,25

(71.151,89)

-

-

jun-04

424.919,22 2.561.681,58 438.226,03

2.646.140,28

(84.458,70)

-

-

jai-04

405.514,10 2.967.195,68 424.079,00

3.070.219,28 (103.023,60)

-

ago - 04

478.726,45 3.445.922,13 459.645,44

3.529.864,71

(83.942,58)

-

set-04

497.858,75 3.943.780,88 533.958,85

4.063.823,56 (120.042,68)

out-04

422.086,07 4.365.866,95 430.962,77

4.494.786,33 (128.919,38)

nov-04

543.108,34 4.908.975,29 579.446,36

5.074.232,69 (165.257,40)

dez-04

593.344,12 5.502.319,41

599.774,67

5.674.007,36 (171.687,95)

TOTAL

3.750.284,67

3.920.453,12 30.760.988,47

IR E
GANHO
ADIO.
CAPITAL
SiGANI-10
VENDA
DE
MOB.
CAPTI Al.

WEI A
PAGAR

CSII. A
PAGAR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107.995,08 24.998,7 24.998,77

-

-

-

-

60.000,00 13.000,0

13.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

167.995,08 37.998,7

37.998,77

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

Como a empresa efetuou o auto-arbitramento do seu lucro no 10 trimestre do ano,
ela conhecia suas receitas e despesas nesse período, por isso, na tabela acima, constam
os valores de receita e despesas acumuladas (necessários para apuração do Lucro Real
Mensal), sendo que a partir do mês de abril de 2004 a mesma começou a obter prejuízo,
se estendendo até o final do ano, e conseqüentemente, não houve desembolso de IRPJ e
CSLL, salvo nos meses de outubro e novembro de 2004 que a empresa obteve receita
proveniente da venda do imobilizado (ganho de capital), com isso o seu desembolso foi,
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respectivamente, R$ 24.998,77 e R$ 13.000,00, desembolso este que ocorreria em
qualquer modalidade de tributação.

b) PIS e COFINS

0 PIS e a COFINS decorrentes do Lucro Real já foram calculados anteriormente

(tópico 3.5 deste capitulo), sendo demonstrados inclusive os créditos para serem
utilizados, a tabela apresentada abaixo evidencia os valores a serem recolhidos
mensalmente (de abril a dezembro), para esta modalidade:

Tabela 17 — Valores apurados de PIS e COFINS apurados de acordo com o Lucro Real
(abril a dezembro — 2004).
AGRONEGOCIOS PAULISTA LTDA
CALCULO DO PIS E DA COFINS S/ LUCRO REAL — ABRIL A DEZEMBRO
EM REAIS
ive, c,

"

BASE DE
CALCULO

203.733,97
mai-04 384.727,62
jun-04 424.919,22
405.514,10
jul-04
ago-04 478.726,45
set-04 497.858,75
out-04 422.086,07
nov-04 543.108,34
dez-04 593.344,12
TOTAL 5.502.319,41
abr-04

PIS
3.361,61
6.348,01
7.011,17
6.690,98
7.898,99
8.214,67
6.964,42
8.961,29
9.790,18
90.788,27

CO FINS A
CRÉDITOS
PIS A
CRÉDITOS
COFINS DE COFINS RECOLHER
DE PIS RECOLHER
4.564,76
4.153,28
3.678,04
3.204,82
3.996,98
4.347,59
3.043,85
3.814,90
4.217,33

991,58
3.333,12
3.486,16
3.902,01
3.867,08
3.920,57
5.146,39
5.572,85
45.241,02

15.483,78
29.239,30
32.293,86
30.819,07
36.383,21
37.837,27
32.078,54
41.276,23
45.094,15
387.460,00

21.025,56
19.130,25
16.941,29
14.761,60
18.410,32
20.025,28
14.020,17
17.571,66
19.425,29

4.567,27
15.352,57
16.057,47
17.9'72,89
17.811,98
18.058,37
23.704,58
25.668,87
194.264,39

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

Como pode-se perceber, devido a não-cumulatividade dessas duas contribuições,
não houve valores a pagar no mês de abril de 2004, este fato ocorre quando a empresa
possui crédito superior ao débito do imposto, no mês em questão, a empresa possuía
para o PIS R$ 4.564,76 de créditos, e o valor do débito correspondia a R$ 3.361,61, com
isto, neste mês a empresa não terá PIS a recolher, e a diferença de R$ 1.203,15 de
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créditos restantes poderão ser utilizados nos meses subseqüentes, no caso em tela foi
utilizado no mês de maio de 2004, raciocínio igual deverá ser aplicado para a COFINS.

3.7 Resultados das simulações realizadas
Depois de realizadas as simulações para a empresa "Agronegócios Paulista
Ltda.", relativas ao ano de 2004, apresenta-se abaixo os resultados sob a forma de
tabelas e gráficos, de acordo com a seguinte ordem:
1) Lucro Presumido;
2) Lucro Real Mensal;
3) Lucro Real Trimestral;
4) Lucro Arbitrado/Lucro Real.

3.7.1

Lucro Presumido

Tabela 18 — Total de tributos apurados pelo Lucro Presumido para o ano de 2004.

AGRONEGOCIOS PAULISTA LTDA
LUCRO PRESUMIDO — EM REAIS
PIS
TRIMESTRE/ANO
IRP.1
CSLL
22.272,57
40 404 30
1') TRIM/04
11.123,25
14.786 68
2° TRIM/04
15.028,69
21.938,24
3 0 TRIM/04
31 999,55
67.308,28
4' TRIM/04
80.424,06
144.437,50
TOTAL
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

10.063,96
6.586,98
8.983,65
10.130,50
35.765,08

CORNS
46,449,02
30.401,42
41.462,98
46.756 16
165.069,58
,

Ressalta-se novamente que a empresa, no ano de 2004, foi tributada por esta
sistemática, e que todas as outras simulações serão comparadas com o resultado desta
modalidade, para uma melhor visualização, os valores constantes acima estão dispostos
no gráfico apresentado na página seguinte:
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TRIBUTAÇÃO TOTAL - LUCRO PRESUMIDO - 2004

2° TRIMJ04

30 TRIM/04

4° TRIM/04

• IRPJ 1:1 CSLL • PIS CI CORNS

Gráfico 5 — Totais dos tributos apurados durante o ano de 2004 — Lucro Presumido
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

3.7.2

Lucro Real Mensal

Tabela 19 - Total de tributos apurados pelo Lucro Real Mensal para o ano de 2004.
AGRONEGOCIOS PAULISTA LTDA
LUCRO REAL MENSAL — EM REAIS
IRPJ
PIS
CSLL
TRIMESTRE/ANO
15.021,27
27.389,21
79.971,14
1' TRIM/04
4.324,70
2" TRIMUO4
11.255,25
3° TRIM/04
14.639,80
37.998,77
40 TRIM/04
45.241,02
27.389,21
117.969,91
TOTAL

COFINS
53.778,39
19.919,84
51.842,34
67.431,82
192.972,39

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

A tabela apresentada acima, apesar de referir-se ao Lucro Real Anual, foi
elaborada com valores trimestrais, nota-se que somente houve IRPJ a pagar no 1° e 40
trimestres do ano, e CSLL somente no 1° trimestre de 2004, devido aos prejuízos
acumulados a partir do mês de abril do corrente ano, e no 4° trimestre pelo ganho de
capital auferido coma venda do imobilizado.
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O gráfico abaixo demonstra a mesma situação apresentada acima:

TRIBUTAÇÃO TOTAL - LUCRO REAL MENSAL - 2004

I° TRIM/04

2"

I]; i N1:04
30 TRIM/04
• I RP.1 DCSLL • PIS 0 COFINS

IW
4° TRIM/04

Gráfico 6 — Totais dos tributos apurados durante o ano de 2004 — Lucro Real
Mensal
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

3.7.3

Lucro Real Trimestral

Tabela 20 - Total de tributos apurados pelo Lucro Real Trimestral para o ano de 2004.
AGRONEGOCIOS PAULISTA LTDA
LUCRO REAL TRIMESTRAL EM REA'S
PIS
IRPJ
CSLL
TRIMESTRE/ANO
27.389,21
15.021,27
79.081,14
1" TRIM/04
4.324,70
2° TRI1V1/04
11.255,25
3° TRIM/04
14.639,80
37.998,77
4° TRIM/04
45.241,02
117.969,91
27.389,21
TOTAL
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa
—

COFINS
53.778,39

19.919.84
51.842,34

67.431,82
192.972,39

Da mesma forma do que ocorreu com o Lucro Real Mensal, nesta modalidade o
IRPJ e a CSLL não foram apurados em todos os trimestres devidos aos mesmos motivos

apresentados na simulação anterior. Para esta modalidade também apresenta-se o gráfico
dos valores apresentados na tabela acima:
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Gráfico 7 — Totais dos tributos apurados durante o ano de 2004 — Lucro Real

Trimestral
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

3.7.4 Lucro Arbitrado e Lucro Real no mesmo ano
Tabela 21 - Total de tributos apurados pelo Lucro ArbitradotLucro Real Mensal para o
ano de 2004.
AGRONEGOCIOS PAULISTA LTDA
LUCRO ARBITRADO/LUCRO REAL MENSAL — EM REAIS
COFINS
PIS
CSLL
IRPJ
TRIMESTRE/ANO
46.449,02
10.063,96
22.272,57
46.589,88
1° TRIM/04
19.919,84
4.324,70
r TRIM/04
51.842,34
11.255,25
3' TRIM/04
67.431,82
14.639,80
37.998,77
4" TRIM/04
40.283,70
185.643,02
22.272,57
84.588,65
TOTAL
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

Esta simulação, (Lucro Arbitrado no 1° trimestre e Lucro Real Mensal no 2°, 3° e
4° trimestres do ano), representou a forma mais econômica para a empresa, sendo

apurado no 1° trimestre, em relação ao Lucro Presumido 20% a mais de IRPJ, nos
demais tributos os valores apurados foram os mesmos, e nos demais trimestres os
valores foram iguais aos apurados pelo Lucro Real Mensal. Novamente utiliza-se do
gráfico para demonstrar os valores citados acima:
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Gráfico 8 — Totais dos tributos apurados durante o ano de 2004 — Lucro
Arbitrado/LueroReal Mensal.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

Se a empresa fosse tributada por esta sistemática (Lucro Arbitrado no 10 trimestre
e Lucro Real Mensal nos outros trimestres do ano), teria um dispêndio com esses

tributos no montante de R$ 332.787,95, o que seria inferior a qualquer outra forma de
tributação, estas comparações estarão demonstradas no próximo tópico deste capitulo.

3.8 Comparações entre as simulações realizadas
Após a realização e apresentação dos resultados das simulações, apresenta-se
neste tópico as comparações necessárias entre as diversas modalidades de tributação, a
fim de demonstrar de forma gráfica os totais apurados ern cada sistemática, a figura
abaixo evidencia tais valores como segue:
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COMPARAÇÃO ENTRE AS MODALIDADES DE
TRIBUTAÇÃO - ANO DE 2004

R$ 425.696,21

LUCRO PRESUMIDO

LUCRO REAL MENSAL
LUCRO ['UAL FRIN1LS IRAI.
Aiimmarir.

R$ 383.572,53
• RS 383.57.53

LUCRO ARBITRADO/LUCRO REAL —• R$ 332.787.95

Figura 2 – Totais de tributação durante o ano 2004 entre as diversas modalidades.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.

Conforme demonstra a figura acima, a tributação com base no Lucro
Arbitrado/Lucro Real Mensal, no mesmo ano calendário, se configurou a melhor opção

para a empresa em estudo, o total de tributos apurados por esta sistemática
corrrespondeu à R$ 332.787,95, o que representa uma diferença de R$ 92.908,26 se

comparado com o Lucro Presumido (a sistemática adotada para o ano ern questão).
Ficou claro, com a demonstração desta figura, que o Lucro Presumido foi a alternativa
mais onerosa entre as possibilidades que a empresa poderia optar para o ano de 2004,
conforme demonstra a tabela apresentada na página seguinte:

90

Tabela 22 — Comparativo entre as modalidades de tributação para o ano de 2004

AGRONEGOCIOS PAULISTA L'I'DA — (VALROES EM REAIS)
SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO

DIFERENÇA EM
TRIBUTAÇÃO RELAÇÃO AO

PERCENTAGEM ECONOMIA %

PRESUMIDO
LUCRO PRESUMIDO

425.696,21

100,000%

LUCRO REAL MENSAL

383.572,53

42.123,68

90,105%

9,895%

LUCRO REAL TRIMESTRAL

388.682,53

37.013,68

91,305%

8,695%

21,825%
78,175%
332.787,95
92.908,26
LUCRO ARBITRADO/LUCRO REAL
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela empresa.
Como já mencionado anteriormente, a tributação a que foi submetida 6. empresa

no ano de 2004 foi a mais dispendiosa, se comparando com as outras possibilidades, o
Lucro Presumido representou em termos percentuais 21,825% a mais do que a tributação
com base no Lucro Arbitrado/Lucro Real Mensal no ano. Se a empresa, no estudo de
caso, não utiliza-se da alternativa de arbitrar o seu lucro teria que recolher os RS
425.696,21 no entanto, através de uma prática pouco comum (auto-arbitramento do lucro
para poder mudar de sistemática), e com a utilização do planejamento tributário os
ganhos tributários poderiam (se a empresa efetivamente utiliza-se deste ferramenta!), ter
sidos significativamente relevantes para a mesma.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

4.1 Considerações finais

Este trabalho abordou três das quatro formas de tributação existentes no pais
(Lucro Presumido, Lucro Real e Lucro Arbitrado), tendo como objetivo geral, a
verificação da possibilidade de as empresas poderem utilizar-se do auto-arbitramento do
lucro para poder mudar de sistemática de tributação dentro do mesmo ano-calendário
(passar do Lucro Presumido para o Lucro Real).
0 estudo de caso desta monografia apresentou de forma clara e concisa os
resultados das diversas formas de tributação a que a empresa poderia se enquadrar no
ano de 2004 (Lucro Presumido, Lucro Real Mensal, Lucro Real Trimestral e por ultimo
a utilização do Lucro Arbitrado e Lucro Real Mensal dentro do mesmo ano), ficou
comprovado que em algumas situações especificas, o resultado da empresa poderá ser
majorado (pagando menos tributos, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), com a utilização do
planejamento tributário, também denominado de elisão fiscal.
Os resultados demonstram que a empresa poderia utilizar-se da ferramenta de
auto-arbitrar-se (alegando a não escrituração do Livro Caixa), para poder, no decorrer do
ano-calendário mudar de sistemática, sendo esta uma das exceções previstas em Lei para
tal prática.
Destaca-se que, de acordo com os resultados demonstrados no estudo de caso, a
diferença em relação aos valores apresentados entre o Lucro Presumido e as demais
formas de tributação foram satisfatórias somente em relação ao IRPJ e CSLL, pois se
forem levadas em consideração somente os valores apurados de PIS e COFINS os
resultados seriam diferentes, ou seja, no Lucro Presumido, se analisássemos somente o
PIS e a COFINS, devido a cumulatividade dessas contribuições, os dispendios seriam

92

menores, porém, se considerarmos o IRPJ e a CSLL o ônus tributário desses tributos
seriam superiores aos ganhos obtidos com o PIS e a COFINS.
Em uma análise conjunta, a tributação com base no Lucro Arbitrado alternado
com o Lucro Real Mensal, conforme já demonstrado no capitulo anterior foi muito mais
vantajosa em termos de desembolso do que a tributação a que a empresa foi submetida
(Lucro Presumido). Por esse motivo é que, quando se analisa os tributos federais (IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS), jamais poderá ser feita um julgamento em separado, pois se
analisássemos somente o PIS e a COFINS, estaríamos aferindo que a melhor forma de
tributação para este caso seria o Lucro Presumido, onde na verdade, conforme

demonstrado pelas várias tabelas e gráficos constantes neste estudo de caso, de fato, pelo
Lucro Presumido se pagaria menos PIS e COFINS do que pelo Lucro Arbitrado/Lucro
Real Mensal, no entanto, em uma análise completa sobre todos os tributos a economia
real obtida no ano-calendário de 2004 seria de R$ 92.908,26.
Respondendo 6. problemática desta pesquisa, que consistia em verificar se o
contribuinte pode utilizar-se do auto-arbitramento do lucro, dentro da legalidade, se
beneficiando desta possibilidade para poder mudar de sistemática de tributação dentro

do mesmo ano-calendário, e conseqüentemente pagar menos tributos Federais, o
embasamento teórico e o estudo de caso demonstram que esta possibilidade existe e o
contribuinte além de ter segurança nesta aplicação, poderá ter seu ônus tributário
reduzido, no caso em tela a economia representou quase 21,83%, passando de R$
425.696,21 para R$ 332.787,95 (Lucro Presumido e Lucro Arbitrado/Real mensal,
respectivamente).
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4.2 Recomendações

Mostrou-se neste trabalho as diversas formas de tributação A que estão
submetidas às empresas em nosso pais, dada a importância desses fatores para o
crescimento e competitividade das organizações. O foco principal desta monografia foi
à utilização do Lucro Arbitrado como ferramenta do planejamento tributário, valendo-se
da possibilidade de arbitrar o seu próprio lucro para poder mudar de sistemática de
tributação, ou seja, passar do Lucro Presumido para o Lucro Real dentro do mesmo ano-

calendário. Os tributos analisados foram o IRPJ a CSLL o PIS e a COFINS, pois
somente estes se modificam em relação is formas de tributação apresentada.
Alerta-se que, somente em casos específicos a utilização do Lucro Arbitrado
produzirá ganhos tributários para a empresa, nesta monografia os resultados somente
foram obtidos devido ao fato de que a partir de determinado mês a empresa passou a não
mais auferir lucros, e sim prejuízos, como também por existir no Lucro Arbitrado
algumas particularidades, como, por exemplo, não ser obrigatório a sua utilização para
todo o ano civil, como ocorre para as demais sistemáticas.
Futuros trabalhos podem verificar a relação inversa, ou seja, uma determinada
empresa, a partir de um determinado período do ano passar a auferir lucros elevados, e já
ter optado pela sistemática do Lucro Real (a principio não poderá haver mudança para o
Lucro Presumido), com isso se ela continuar a ser tributada com base nesta sistemática a
carga tributária sera muito superior ao Lucro Presumido, devido aos elevados lucros e a
não-cumulatividade do PIS e da CORNS, no entanto, da mesma forma que foi feito para
este estudo, a empresa poderá mudar de sistemática e passar a recolher seus tributos pela
forma que lhe traga um menor ônus tributário.
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ANEXOS

ANEXO A — Regulamento do Imposto de Renda — Lucro Arbitrado. Disponível em:
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Subtítulo IV - Lucro Presumido

CAPITULO I - PESSOAS JURÍDICAS AUTORIZADAS A OPTAR
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido
igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando
inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (Lei n° 9.718, de 1998, art. 13).
Nola: 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,
quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo regime de tributação corn base no
lucro presumido — Lei 10637/2002.

§ 1 0 A opção pela tributação com base no lucro presumido sera definitiva
em relação a todo o ano-calendário (Lei n° 9.718, de 1998, art. 13, § 1°).
Nota: por força do disposto no parágrafo único do art. 22 da Lei 10684/2003, a pessoa
jurídica submetida ao lucro presumido poderá, excepcionalmente, em relação ao quarto
trimestre-calendário de 2003, optar pelo lucro real, sendo definitiva a tributação pelo
lucro presumido relativa aos tit'sprimeiros trimestres.

§ 2° Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta
auferida no ano anterior sera considerada segundo o regime de
competência ou caixa, observado o critério adotado pela pessoa jurídica,
caso tenha, naquele ano, optado pela tributação com base no lucro
presumido (Lei n° 9.718, de 1998, art. 13, § 2°).

§ 3° A pessoa jurídica que não esteja obrigada 6. tributação pelo lucro real
(art. 246), poderá optar pela tributação com base no lucro presumido.
§ 4 0 A opção de que trata este artigo sera manifestada com o pagamento
da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração de cada ano-calendário (Lei n° 9.430, de 1996, art.

26, § 1°).
§ 5° 0 imposto com base no lucro presumido sera determinado por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário,
observado o disposto neste Subtítulo (Lei n° 9.430, de 1996, arts. 10 e 25).

Inicio de Atividade
Art. 517. A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre
manifestará a opção com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
relativa ao período de apuração correspondente ao inicio de atividade (Lei n° 9.430, de
1996, art. 26, § 2°).
Base de Cálculo
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7° do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei n° 9.249, de 1995, art. 15, e Lei n° 9.430, de
1996, arts. 1° e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a definida
no art. 224 e seu parágrafo

§ 1° Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo sell de
(Lei n° 9.249, de 1995, art. 15, § 1°).
I — um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de
revenda, para consumo, de combustível derivado de
petróleo, álcool etílico carburante e gas natural;
II — dezesseis por cento para a atividade de prestação de
serviço de transporte, exceto o de carga, para o qual se
aplicará o percentual previsto no caput;
III — trinta e dois por cento, para as atividade de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a
de serviços hospitalares;

b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de
bens, imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza.
§ 2° No caso de serviços hospitalares aplica-se o percentual previsto no
caput
§ 3° No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade (Lei n° 9.249, de 1995, art. 15, § 2°).
§ 4° A base de calculo trimestral das pessoas jurídicas prestadoras de
serviços em geral cuja receita bruta anual seja de até cento e vinte mil
reais, será determinada mediante a aplicação do percentual de dezesseis
por cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração (Lei n°
9.250, de 1995, art. 40, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 1 0).
Nota: as sociedades prestadoras de serviços relativos ao exercício de profissões
legalmente regulamentada, como por exemplo as escolas, inclusive as creches, mesmo

com receita bruta anual de até R$ 120.000,00, não podem aplicar o percentual de 16%
sobre a receita bruta parafins de determinação do Lucro presumido, devendo, portanto,
aplicar o percentual de 32%, conforme Ato Declaratório Normativo COSIT 22/2000.

§ 5 0 0 disposto no parágrafo anterior não se aplica As pessoas jurídicas
que prestam serviços hospitalares e de transporte, bem como As
sociedades prestadoras de serviços de profissões legalmente
regulamentadas (Lei n° 9.250, de 1995, art. 40, parágrafo único).
Nota: as sociedades prestadoras de serviços relativos ao exercício de profissões
legalmente regulamentada, como por exemplo as escolas, inclusive as creches, mesmo
com receita bruta anual de até R$ 120.000,00, não podem aplicar o percentual de 16%
sobre a receita bruta parafins de determinação do Lucro presumido, devendo, portanto,
aplicar o percentualde 32%, conforme Ato Declaratório Normativo COSIT 22/2000.

§ 6° A pessoa jurídica que houver utilizado o percentual de que trata o §
5°, para apuração da base de cálculo do imposto trimestral, cuja receita
bruta acumulada até determinado Ines do ano-calendário exceder o limite
de cento e vinte mil reais, ficará sujeita ao pagamento da diferença do
imposto postergado, apurado em relação a cada trimestre transcorrido.

§ 7° Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a diferença deverá ser
paga até o Ultimo dia útil do Ines subseqüente ao trimestre em que
ocorreu o excesso.
Valores Diferidos no LALUR
Art, 520. A pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior, houver sido tributada com
base no lucro real, deverá adicionar A base de calculo do imposto, correspondente ao
primeiro período de apuração no qual houver optado pela tributação com base no lucro
presumido, os saldos dos valores cuja tributação havia diferido, controlados na parte "B"
do LALUR (Lei n° 9.430, de 1996, art. 54).
CAPITULO II- GANHOS DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos A base de cálculo de que trata este
Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado o disposto nos
arts. 239 e 240 e no § 3° do art. 243, quando for o caso (Lei n° 9.430, de 1996, art. 25,
inciso II).

§ 1 0 0 ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de
aplicações em ouro não tributadas como renda variável corresponderá
diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo
valor contábil.

§ 2° Os juros e as multas por rescisão contratual de que tratam,
respectivamente, os arts, 347 e 681 serão adicionados A base de cálculo
(Lei n° 9.430, de 1996, arts. 51 e 70, § 3°, inciso III).
§ 3° Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas,
inclusive com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados

ao lucro presumido para determinação do imposto, salvo se o contribuinte
comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou que se
refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação
com base no lucro presumido ou arbitrado (Lei n° 9.430, de 1996, art.
53).
§ 4° Na apuração de ganho de capital, os valores acrescidos em virtude de
reavaliação somente poderão ser computados como parte integrante dos
custos de aquisição dos bens e direitos se a empresa comprovar que os
valores acrescidos foram computados na determinação da base de cálculo
do imposto (Lei n° 9.430, de 1996, art. 52).
Nola: A partir de 01.01.2000, as receitas decorrentes das variações monetárias dos
direitos de créditos e das obrigações, em função da taxa de câmbio, serão consideradas,
para efeitos da base de calculo, entre uma das seguintes opções:
1. no momento da liquidação da operação correspondente ("regime de caixa"); ou
2. pelo regime de competência,
aplicando-se a opção escolhida para todoo ano-calendário.
Art. 522. Para os fins de apuração do ganho de capital, as pessoas jurídicas de que trata
este Subtítulo observarão os seguintes procedimentos (Lei n° 9.249, de 1995, art. 17):

I — tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorrido até o final
de 1995, o custo de aquisição poderá ser atualizado monetariamente até
31 de dezembro desse ano, não se lhe aplicando qualquer atualização
monetária a partir dessa data;
II — tratando-se de bens e direitos adquiridos após 31 de dezembro de
1995, ao custo de aquisição dos bens e direitos não será atribuida
qualquer atualização monetária.
Parágrafo Calico. Nos caso de incorporação, fusão ou cisão, as pessoas jurídicas de que
trata este Subtítulo observarão o disposto nos arts. 235 e 386.
Custo do Bem na Alienação de Imóvel Rural
Art. 523. A partir de 10 de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital,
considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua —
VTN constante do Documento de Informação e Apuração do ITR — DIAT, observado o
disposto no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, nos anos da ocorrência de sua aquisição e
de sua alienação, respectivamente (Lei n° 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente a 1° de janeiro de 1997, será considerado custo de aquisição o
valor constante da escritura pública, observado o disposto no parágrafo único do art. 136
e nos incisos I e II do art. 522 (Lei n° 9.393, de 1996, art. 19, parágrafo Calico).
Custo de Aquisição no Caso de Recebimento de Quotas ou Ações
Art. 524. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital
por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas
constituídas com esses lucros, o custo de aquisição sera igual à parcela do lucro ou

reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista (Lei n° 9.249, de 1995, art.
10, parágrafo único).
Programa Nacional de Desestatização
Art. 525. 0 custo de aquisição de ações ou quotas leiloadas no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização corresponderá ao custo de aquisição dos direitos contra a
Unido, observado o disposto no art. 431 (Lei n° 8.383, de 1991, art. 65, §§ 1° e 2°, e Lei
n° 9.249, de 1995, art. 17).
CAPÍTULO III - DEDUÇÕES DO IMPOSTO
Art. 526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de calculo, vedada qualquer dedução a titulo de incentivo fiscal (Lei n°
8.981, de 1995, art. 34, Lei n° 9.065, de 1995, art. 1°, Lei n° 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei n° 9.532, de 1997, art. 10).
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte ou pago seja superior ao
devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto a pagar relativo aos períodos
de apuração subseqüentes.
CAPÍTULO IV - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada A opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei n° 8.981, de 1995, art. 45):
I — escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II — Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término do ano-calendário,
III — em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial
e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os
livros de escrituração obrigatários por legislação fiscal especifica, bem
como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. 0 disposto no inciso I deste artigo não se aplica A pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei n° 8.981, de 1995, art. 45,
parágrafo único).
Nota: a falta de escrituração dos livros referidos sujeitará a pessoa jurídica ao
arbitramento do lucro ( art. 529 e seguintes).
CAPÍTULO V - OMISSÃO DE RECEITA
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido sera computado para
determinação da base de calculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei n° 9.249, de
1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas
com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais
elevado (Lei n° 9.249, de 1995, art. 24, § 1°).
Subtítulo V - Lucro Arbitrado
CAPÍTULO 1- HIPÓTESES DE ARBITRAMENTO
Art. 529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá as disposições previstas
neste Subtítulo.

Art. 530. 0 imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, sera
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n° 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 1 0):
I — o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II — a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III — o contribuinte deixar de apresentar á. autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na
hipótese do parágrafo único do art. 527;
IV — o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no
lucro presumido,

V — o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do
comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI — o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário

CAPÍTULO II- BASE DE CÁLCULO
Arbitramento pelo Contribuinte
Art. 531. Quando conhecida a receita bruta (art. 279 e parágrafo único) e desde que
ocorridas as hipóteses do artigo anterior, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do
imposto correspondente com base no lucro arbitrado, observadas as seguintes regras (Lei
n° 8.981, de 1995, art. 47, §§ 1° e 2°, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 1°):
I — a apuração com base no lucro arbitrado abrangerá todo o anocalendário, assegurada, ainda, a tributação com base no lucro real relativa
aos trimestres não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica
dispuser de escrituração exigida pela legislação comercial e fiscal que
demonstre o lucro real dos períodos não abrangidos por aquela
modalidade de tributação;
II — o imposto apurado na forma do inciso anterior, terá por vencimento o
último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento de cada período
de apuração.

Base de Calculo quando conhecida a Receita Bruta
Art. 532. 0 lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais
fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei n° 9.249, de
1995, art. 16, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Instituições Financeiras
Art. 533. Nas atividades desenvolvidas por 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, o percentual para determinação
do lucro arbitrado sera de quarenta e cinco por cento (Lei n° 9.249, de 1995, art. 16,
parágrafo único, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Empresas Imobiliárias
Art. 534. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construidos ou
adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de prédios em
condomínio terão seus lucros arbitrados, deduzindo-se da receita bruta trimestral o custo
do imóvel devidamente comprovado (Lei n° 8.981, de 1995, art. 49, e Lei n° 9.430, de
1996, art. 1°).
Parágrafo único. 0 lucro arbitrado sera tributado na proporção da receita recebida ou
cujo recebimento esteja previsto para o próprio trimestre (Lei n° 8.981, de 1995, art. 49,
parágrafo único, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 1°).
Base de Calculo quando não conhecida a Receita Bruta
Art. 535. 0 lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, sera determinado
através de procedimento de oficio, mediante a utilização de uma das seguintes
alternativas de cálculo (Lei n°8.981, de 1995, art. 51):
I — um inteiro e cinco décimos do lucro real referente ao último período
em que a pessoa jurídica manteve escrituração de acordo com as leis
comerciais e fiscais;
II — quatro centésimos da soma dos valores do ativo circulante, realizável
a longo prazo e permanente, existentes no último balanço patrimonial
conhecido;
III — sete centésimos do valor do capital, inclusive a sua correção
monetária contabilizada como reserva de capital, constante do Ultimo
balanço patrimonial conhecido ou registrado nos atos de constituição ou
alteração da sociedade;
IV — cinco centésimos do valor do patrimônio liquido constante do Ultimo
balanço patrimonial conhecido;
V — quatro décimos do valor das compras de mercadorias efetuadas no
mês;
VI — quatro décimos da soma, em cada mês, dos valores da folha de
pagamento dos empregados e das compras de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem;

VII — oito décimos da soma dos valores devidos no mês a empregados;
VIII — nove décimos do valor mensal do aluguel devido.
§ 1° As alternativas previstas nos incisos V, VI e VII, a critério da
autoridade lançadora, poderão ter sua aplicação limitada,
respectivamente, ás atividades comerciais, industriais e de prestação de
serviços e, no caso de empresas com atividade mista, ser adotados
isoladamente em cada atividade (Lei n°8.981, de 1995, art. 51, § 1°).
§ 2° Para os efeitos da aplicação do disposto no inciso I, quando o lucro
real for decorrente de período de apuração anual, o valor que servirá de
base ao arbitramento será proporcional ao número de meses do período
de apuração considerado (Lei n° 8.981, de 1995, art. 51, § 2°, e Lei n°
9.430, de 1996, art. 1°).
§ 3° No caso dos incisos I a IV, deverá ser efetuada atualização monetária
até 31 de dezembro de 1995 (Lei n° 8.981, de 1995, art. 51, § 3°, e Lei n°
9.249, de 1995, art. 4°).
§ 4° No caso deste artigo, os coeficientes de que tratam os incisos II, III e
IV, deverão ser multiplicados pelo número de meses do período de
apuração (Lei n° 9.430, de 1996, art. 27, § 1°).
§ 5° Na hipótese de utilização das alternativas de cálculo previstas nos
incisos V a VIII, o lucro arbitrado será o valor resultante da soma dos
valores apurados para cada mês do período de apuração (Lei n° 9.430, de
1996, art. 27, § 2°).
CAPITULO III - GANHOS DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS
Acréscimos à Base de Cálculo
Art. 536. Serão acrescidos a base de cálculo os ganhos de capital, os rendimentos e
ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados
positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 531, auferidos no período de
apuração, observado o disposto nos arts. 239, 240, 533 e 534 (Lei n° 9.430, de 1996, art.
27, inciso II).
§ 1° Os juros e as multas por rescisão contratual de que tratam,
respectivamente, os arts. 347 e 681, serão adicionados h. base de calculo
(Lei n° 9.430, de 1996, arts. 51 e 70, § 3°, inciso III).
§ 2° Na apuração de ganho de capital, os valores acrescidos em virtude de
reavaliação somente poderão ser computados como parte integrante dos
custos de aquisição dos bens e direitos se a empresa comprovar que os
valores acrescidos foram computados na determinação da base de calculo
do imposto (Lei n° 9.430, de 1996, art. 52).
§ 3° Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas,
inclusive com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados
ao lucro arbitrado para determinação do imposto devido, salvo se o

contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual
tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou que
se refiram a período ao qual tenha se submetido ao regime de tributação
com base no lucro presumido ou arbitrado (Lei n° 9.430, de 1996, art.
53).
§ 4° A pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior, houver sido
tributada com base no lucro real, deverá adicionar a base de cálculo do
imposto, correspondente ao primeiro período de apuração no qual for
tributada com base no lucro arbitrado, os saldos dos valores cuja
tributação havia diferido, controlados na parte "B" do LALUR (Lei n°
9.430, de 1996, art. 54).
§ 5° Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada
no Brasil, os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior
serão adicionados ao lucro arbitrado para determinação da base de cálculo
do imposto (Lei n° 9.430, de 1996, art. 16, § 3°).
§ 6° Para os fins de apuração do ganho de capital, as pessoas jurídicas de
que trata este Subtítulo observarão os seguintes procedimentos (Lei n°
9.249, de 1995, art. 17):
1 — tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha
ocorrido até o final de 1995, o custo de aquisição poderá
ser atualizado monetariamente até 31 de dezembro desse
ano, não se lhe aplicando qualquer atualização monetária a
partir dessa data;
II — tratando-se de bens e direitos adquiridos após 31 de
dezembro de 1995, ao custo de aquisição dos bens e
direitos não sera atribuída qualquer atualização monetária.
§ 7° Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, as pessoas jurídicas de
que trata este Subtítulo observarão o disposto nos arts. 235 e 386.
§ 8° No caso de alienação de imóvel rural observar-se-á as disposições do
art. 523.
§ 9° No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento
de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de
aquisição sera igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que
corresponder ao sócio ou acionista (Lei n° 9.249, de 1995, art. 10,
parágrafo
§ 10. 0 custo de aquisição de ações ou quotas leiloadas no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização, correspondera ao custo de
aquisição dos direitos contra a União, observado o disposto no art. 431
(Lei n° 8.383, de 1991, art. 65, §§ 1° e 2°, e Lei n° 9.249, de 1995, art.
17).

CAPITULO IV - OMISSÃO DE RECEITAS
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532 (Lei n° 9.249, de
1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas, não sendo
possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será
adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado (Lei n° 9.249, de 1995,
art. 24, § 1°).
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES DIVERSAS
Penalidades
Art. 538. 0 arbitramento do lucro não exclui a aplicação das penalidades cabiveis.
Vendas Diretas do Exterior
Art. 539. No caso de serem efetuadas vendas, no Pais, por intermédio de agentes ou
representantes de pessoas estabelecidas no exterior, quando faturadas diretamente ao
comprador, o rendimento tributável sera arbitrado de acordo com o disposto no art. 532.
Parágrafo único. Considera-se efetuada a venda no Pais, para os efeitos deste artigo,
quando seja concluida, em conformidade com as disposições da legislação comercial,
entre o comprador e o agente ou representante do vendedor, no Brasil, observadas as
seguintes normas:
I — somente caberá o arbitramento nos casos de vendas efetuadas no
Brasil por intermédio de agente ou representante, residente ou
domiciliado no Pais, que tenha poderes para obrigar contratualmente o
vendedor para com o adquirente, no Brasil, ou por intermédio de filial,
sucursal ou agência do vendedor no Pais;
II — não caberá o arbitramento no caso de vendas em que a intervenção do
agente ou representante tenha se limitado à intermediação de negócios,
obtenção ou encaminhamento de pedidos ou propostas, ou outros atos
necessários à mediação comercial, ainda que esses serviços sejam
retribuidos com comissões ou outras formas de remuneração, desde que o
agente ou representante não tenha poderes para obrigar contratualmente o
vendedor;
III — o fato exclusivo de o vendedor participar no capital do agente ou
representante no Pais não implica atribuir a este poderes para obrigar
contratualmente o vendedor;
IV — o fato de o representante legal ou procurador do vendedor assinar
eventualmente no Brasil contrato em nome do vendedor não é suficiente
para determinar a aplicação do disposto neste artigo.

CAPÍTULO VI - Deduções do Imposto
Art. 540. Poderá ser deduzido do imposto apurado na forma deste Subtítulo o imposto
pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo, vedada
qualquer dedução a titulo de incentivo fiscal (Lei n° 9.532, de 1997, art. 10).

ANEXO B — Perguntas e Respostas da Secretaria da Receita Federal — Lucro

Arbitrado. Disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br . Acessado em 24 de
outubro de 2005.
Lucro Arbitrado
556 0 que é lucro arbitrado?

0 arbitramento de lucro é uma forma de apuração da base de calculo do imposto de
renda utilizada pela autoridade tributaria ou pelo contribuinte.
aplicável pela autoridade tributária quando a pessoa jurídica deixar de cumprir as
obrigações acessórias relativas a determinação do lucro real ou presumido, conforme o
caso.
Quando conhecida a receita bruta, e, desde que ocorrida qualquer das hipóteses de
arbitramento previstas na legislação fiscal, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do
imposto de renda correspondente com base nas regras do lucro arbitrado.
557

Qual a legislação que atualmente disciplina as regras aplicáveis ao arbitramento?
•
•
•
•
•
•
•
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Lei n2 8.981, de 1995, art. 47 e seguintes;
Lei n2 9.064, de 1995, art. V-, 32 e 52;
Leis rr2 9.065, de 1995, art. 1 2;
Lei n2 9.249, de 1995, arts. 22, 32, 16 e 24;
Lei n2 9.430, de 1996, arts. 1 2, 42, 27, 48 e 51 a 54;
Lei n2 9.779, de 1999, art.22; e
RIR/1999, arts. 529 a 539.
A quem cabe a aplicação do arbitramento de lucro?

Ocorridas quaisquer das hipóteses que ensejam o arbitramento de lucro, previstas na
legislação fiscal (v. pergunta 563), poderá o arbitramento:
I. ser aplicado pela autoridade fiscal, em qualquer dos casos previstos na legislação
do imposto de renda (RIR/1999, art. 530);
2. ser adotado pelo próprio contribuinte, quando conhecida a sua receita bruta
(RIR/1999, art. 531).
NOTA:
Sobre opção por regime de apuração do IRPJ, v.: Lucro Presumido, perguntas 520 e 525;
Lucro Real-Estimado, pergunta 595.
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j Como será exercida pelo contribuinte a tributação com base no lucro arbitrado?

A tributação com base no lucro arbitrado sera manifestada mediante o pagamento da
primeira quota ou da quota única do imposto devido, correspondente ao período de
apuração trimestral em que o contribuinte, pelas razões determinantes na legislação, se
encontrar em condições de proceder ao arbitramento do seu lucro.
NOTA:
Sobre o momento da opção pelo regime de apuração do 1RPJ, v.: Lucro Presumido,
pergunta 519; Lucro Real-Estimativa, pergunta 596.
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Poderá haver mudança do regime de tributação durante o ano-calendário para o
contribuinte que já efetuou o recolhimento com base no lucro arbitrado?

A pessoa jurídica que, em qualquer trimestre do ano-calendário, tiver seu lucro arbitrado
poderá optar pela tributação com base no lucro presumido nos demais trimestres, desde
que não esteja obrigada à apuração pelo lucro real (RIR/1999, art. 531, inciso I, e IN
SRF n2 93, de 1997, art. 47).
NOTA:
Sobre mudança de regime durante o ano-calendário, v.: Lucro Presumido, perguntas 526
e 528; Lucro Real-Estimado, pergunta 597; v. ainda Lucro Arbitrado, pergunta 561.
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A pessoa jurídica que tenha adotado o regime de tributação com base no lucro real
poderá mudar a forma de tributação para o lucro arbitrado no curso do mesmo
ano-calendário?

A adoção do regime de tributação com base no lucro arbitrado só é cabível na ocorrência
de qualquer das hipóteses de arbitramento previstas na legislação tributária. Ocorrendo
tal situação e conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá arbitrar o lucro tributável
do respectivo ano-calendário, ou somente de um trimestre, sendo-lhe assegurado o
direito de permanecer no regime do lucro real nos demais períodos de apuração
trimestrais (RIR 1 1999, art. 531, inciso I, e IN SRF n2 93, de 1997, art. 47).
NOTA:
Sobre mudança de regime de apuração do IRPJ, v.: Lucro Presumido, perguntas 526 e
528; Lucro Real-Estimativa,
597; v. ainda
Arbitrado, pergunta 560.
__
_ pergunta
_
_ Lucro
_
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Em caso de arbitramento de lucro ficam as pessoas jurídicas liberadas da
comprovação da origem das receitas recebidas e da aplicação de penalidades?

Não. Mesmo sendo tributadas com base no lucro arbitrado persiste a obrigatoriedade de
comprovação das receitas efetivamente recebidas ou auferidas.
0 arbitramento de lucro em si por não ser uma sanção, mas uma forma de apuração da
base de cálculo do imposto, não exclui a aplicação das penalidades cabíveis (RIR1999,
art. 538).
563

Quais as hipóteses de arbitramento do lucro previstas na legislação tributária?

0 imposto de renda devido trimestralmente sera determinado com base nos critérios do
lucro arbitrado quando (RIR/1999, art. 530):
1. a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b. determinar o lucro real;
1. o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou deixar de apresentar o Livro Caixa, no qual
deverá estar escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária,
quando optar pelo lucro presumido e não mantiver escrituração contábil regular;
2. o contribuinte optar indevidamente pelo lucro presumido;
3 o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente, residente
ou domiciliado no exterior;

4. o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizadas para resumir, totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário;
5. o contribuinte não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais,
ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação
fi scal, nos casos em que o mesmo se encontre obrigado ao lucro real.
NOTA:
As pessoas jurídicas, cujas filiais, sucursais ou controladas no exterior não dispuserem
de sistema contábil que permita a apuração de seus resultados, terão os lucros
decorrentes de suas atividades no exterior determinados, por arbitramento, segundo as
disposições da legislação brasileira (IN SRF n 2 213, de 2002, art. 52).
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Qual é o período de apuração do lucro arbitrado?

0 imposto de renda com base no lucro arbitrado é determinado por períodos de apuração
trimestrais encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro
de cada ano-calendário (Lei n2 9.430, de 1996, art. 1 2; RIR1 1999, art. 220 e 530).
NOTA:
Sobre período de apuração, Lucro Presumido, v. pergunta 518.
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565 Qual o critério a ser utilizado para apuração do lucro arbitrado?
lucro arbitrado será apurado mediante a aplicação de percentuais (v. pergunta 567):
a. sobre a receita bruta quando conhecida, segundo a natureza da atividade
econômica explorada (RIR 1 1999, art. 532);
b. quando desconhecida a receita bruta, sobre valores (bases) expressamente
fixados pela legislação fiscal (RIR/1999, art. 535).
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Como se obtem a base de cálculo para tributação das pessoas jurídicas pelo lucro
arbitrado, quando conhecida a receita bruta?

A base de calculo do lucro arbitrado sera o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas (RIR/1999, art. 532 e 536):
1. o valor resultante da aplicação dos percentuais variáveis relacionados na
pergunta 567, conforme o tipo de atividade operacional exercida pela pessoa
jurídica, sobre a receita bruta auferida nos respectivos trimestres;
2. ao resultado obtido na forma do item 1 deverão ser acrescidos os ganhos de
capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras
(renda fixa e variável), as variações monetárias ativas, as demais receitas e todos
os resultados positivos obtidos pela pessoa jurídica, inclusive os juros recebidos
como remuneração do capital próprio, os descontos financeiros obtidos, os juros
ativos não decorrentes de aplicações e os demais resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas no item anterior;
3. também deverão ser incluídos os valores recuperados correspondentes a custos e
despesas inclusive com perdas no recebimento de créditos, salvo se o
contribuinte comprovar não ter deduzido tais valores em período anterior no qual
tenha se submetido à tributação com base no lucro real, ou que se refiram a
período a que tenha se submetido ao lucro presumido ou arbitrado.

NOTAS:
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao
lucro arbitrado para determinação da base de calculo do imposto (RIR 1 1999, art. 536, §
52).

Sobre base de cálculo, v.. Lucro Presumido, pergunta 530; Lucro Real-Estimado,
pergunta 599.
567 Conhecida a receita bruta de uma pessoa jurídica quais os percentuais que devem
ser aplicados para apuração do lucro arbitrado?
Os percentuais a serem aplicados sobre a receita bruta, quando conhecida, são os
mesmos aplicáveis para o cálculo da estimativa mensal e do lucro presumido, acrescidos
de 20%, exceto quanto ao fixado para as instituições financeiras (RIR/1999, arts. 532 e
533):

r

Atividades

Percentuais

Atividades em geral (RIR11999, art. 532)

9,6%

Revenda de combustíveis

1,92%

Serviços de transporte (exceto transporte de carga)

19,2%

Serviços de transporte de cargas

9,6%

Serviços em geral (exceto serviços hospitalares)

38,4%

Serviços hospitalares

9,6%

Intermediação de negócios

38,4%

Administração, locação ou cessão de bens e direitos de qualquer natureza
38,4%
(inclusive imóveis)
Factoring

38,4%

Bancos, instituições financeiras e assemelhados

45%

NOTA:
Sobre percentuais aplicáveis A receita, para obtenção da base de cálculo do: Lucro
Presumido, v. pergunta 531; Lucro Real-Estimativa, v. pergunta 600.
Sobre percentuais aplicáveis sobre outros valores, para obtenção da base de calculo do
Lucro Arbitrado (receita não-conhecida), v. pergunta 574.
568

Os percentuais serão sempre os mesmos ainda que a pessoa jurídica venha a ser
tributada reiteradamente através do arbitramento de lucro em mais de um período
de apuração?

Sim. Inexiste previsão legal para se agravar os percentuais de arbitramento.
569 Como deverá ser apurado o lucro arbitrado da pessoa jurídica com várias
atividades como, por exemplo, posto de gasolina que alem de revender combustíveis
derivados de petróleo, obtém receita de mercadorias adquiridas para revenda e de
prestação de serviços?
Quando se tratar de pessoa jurídica com atividades diversificadas serão adotados os
percentuais específicos para cada urna das atividades econômicas, cujas receitas deverão
ser apuradas separadamente (RIR 1 1999, art. 223, § 32).
NOTA:

Sobre percentuais aplicáveis à receita, quando a pessoa jurídica explorar atividades
diversificadas, para obtenção da base de calculo do: Lucro Presumido, v. pergunta 532;
Lucro Real-Estimativa, v. pergunta 601.
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Como deverá ser apurado o lucro arbitrado das pessoas jurídicas que exercem
atividades imobiliárias?

As pessoas jurídicas que se dediquem à venda de imóveis, construidos ou adquiridos
para revenda, loteamentos e/ou incorporação de prédios em condomínio terão seus
lucros arbitrados deduzindo-se da receita total o valor do custo do imóvel devidamente
comprovado, corrigido monetariamente até 31/12/1995.
0 lucro arbitrado será tributado na proporção da receita recebida ou cujo recebimento
esteja previsto para o próprio trimestre (RIR/1999, art. 534).
571

As empresas exclusivamente prestadoras de serviços podem usufruir a redução do
percentual de arbitramento, assim como acontece com a estimativa e o lucro
presumido já que os percentuais para cálculo do lucro sio os mesmos?

Sim. Para as pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviço, cuja receita bruta
anual seja de R$120.000,00, o percentual será de 19,2%.
Caso a receita bruta acumulada até um determinado trimestre do ano-calendário exceder
este limite ficará a pessoa jurídica sujeita ao pagamento da diferença do imposto
postergado, apurada em relação a cada trimestre transcorrido, em quota única até o
Ultimo dia útil do més subseqüente ao trimestre em que ocorrer o excesso, sem
acréscimos (Lei n' 9.250, de 1995, art. 40; e IN SRF ni2 93, de 1997, art. 41, §§ 62 ao 92).
NOTA:
Tal prerrogativa não se aplica as pessoas jurídicas que prestam serviços hospitalares e
transporte, bem como As sociedades prestadoras de serviço de profissões legalmente
regulamentadas.
572

Qual o conceito de receita bruta para fins do lucro arbitrado?

Compreende-se no conceito de receita bruta o produto da venda de bens nas operações
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de
conta alheia.
Na receita bruta se inclui o ICMS e deverão ser excluídas as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador dos quais o vendedor ou prestador é mero depositário
(exemplo: WI).
NOTA:
Ver, sobre conceito de receita bruta para fins de: aferição do limite para adesão ao Lucro
Presumido, pergunta 522; Lucro Presumido, pergunta 537; Lucro Real-Estimativa,
pergunta 602).
[573 0 que se considera ganho de capital para fins de tributação pelo lucro arbitrado?

Nas alienações de bens classificáveis no ativo permanente e de aplicações em ouro não
tributadas como renda variável ou renda fixa, o ganho de capital corresponderá
diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo custo contábil.
NOTAS:
No caso de não haver comprovação dos custos pela pessoa jurídica implicará a adição
integral da receita A base de cálculo do lucro arbitrado.
Sobre o que pode ser considerado custo ou valor contábil de bens e direitos, para fins de
apuração dos ganhos de capital, v. pergunta 540.

Para fins de apuração do ganho de capital as pessoas jurídicas deverão considerar,
quanto aos bens e direitos adquiridos até o final de 1995 (RIR1 1999, art. 536, § 6-2):
a. se do ativo permanente, o valor de aquisição, corrigido monetariamente até
31/12/1995, diminuído dos encargos de depreciação, amortização ou exaustão

acumulada;
b. se, embora não classificados no ativo permanente, sujeitos à correção monetária
até 31/12/1995, o valor de aquisição corrigido até essa data.
Caso na alienação de bem ou direito seja verificada perda, esta não sera computada para
fins do lucro arbitrado.
Na apuração de ganho de capital, os valores acrescidos em virtude de reavaliação
somente poderão ser computados como parte integrante dos custos de aquisição dos bens
e direitos se a pessoa jurídica comprovar que os valores acrescidos foram computados na
determinação da base de calculo do imposto (RI1211999, art. 536, § 22).
Sobre ganhos de capital para efeitos de tributação no:
•
•
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Lucro Presumido, v. perguntas 539 e 540.
Lucro Real-Estimativa, v. pergunta 603.
Quais os coeficientes aplicáveis com vistas a apuração do lucro arbitrado, quando
não for conhecida a receita bruta?

0 lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando não conhecida a receita bruta, será
determinado por meio de procedimento de oficio, mediante a utilização de uma das
seguintes
alternativas de calculo RIR11999 art. 535):
.._
Coeficiente
Bases Alternativas
- Lucro real referente ao ultimo período em que a pessoa jurídica manteve 1,5
escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais.
- Soma dos valores do ativo circulante, realizável a longo prazo e permanente, 0,04
existentes no Ultimo balanço patrimonial conhecido.
- Valor do capital, inclusive correção monetária contabilizada como reserva de
capital, constante do último balanço patrimonial conhecido ou registrado nos atos 0,07
de constituição ou alteração da sociedade.
- Valor do patrimônio liquido constante do último balanço patrimonial conhecido.

0,05

- Valor das compras de mercadorias efetuadas no mês

0,4

- Soma, em cada mess, dos valores da folha de pagamento dos empregados e das 0,4
compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
- Soma dos valores devidos no mês a empregados

0,8

- Valor mensal do aluguel

0,9

NOTAS:
1. 0 art. 535, § 1 2, RIR1 1999 estabelece que, a critério da autoridade lançadora,
poderão ser adotados limites e preferências na aplicação dos percentuais, levando
em consideração a atividade da empresa:

a. atividade industrial - soma da folha de pagamento dos empregados, das compras
de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem;
b. atividade comercial - valor das compras;
c. atividade de prestação de serviço - soma dos valores devidos aos empregados.
1. De acordo com a IN SRF n2 93, de 1997, art. 43, deve ser observado:

a. no caso de empresa com atividade mista, ser adotados isoladamente em cada uma
delas;
b. se o critério eleito for o lucro real, quando este for decorrente de período -base
anual ou mensal, o valor que servirá de base ao arbitramento sera proporcional ao
número de meses do período -base considerado;
c. ao valor determinado de acordo com estes percentuais serão adicionados, para
efeitos de se determinar o lucro arbitrado, outros resultados.
Sobre percentuais aplicáveis sobre a receita bruta, quando conhecida, para obtenção da

base de cálculo do Lucro Arbitrado, v. pergunta 567.
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Qual o regime de reconhecimento de receitas quando a pessoa jurídica opta pelo
lucro arbitrado?

Regra geral, a pessoa jurídica apura a base de calculo dos impostos e contribuições pelo
regimento de competência, sendo exceção os rendimentos auferidos em aplicações de
renda fixa e os ganhos líquidos em renda variável, os quais devem ser acrescidos à base
de cálculo do lucro arbitrado quando da alienação, resgate ou cessão do titulo ou
aplicação (IN SRF n2 93, de 1997, art. 41 § 22, art.42 e 43).
NOTAS:
1. Também constitui exceção à regra geral (regime de competência), os lucros
derivados nas empresas imobiliárias, os quais serão tributados na proporção da
receita recebida ou cujo recebimento esteja previsto para o próprio trimestre;
2. Relativamente aos ganhos líquidos, o imposto de renda sobre os resultados
positivos mensais apurados em cada um dos dois meses imediatamente anteriores
ao do encerramento do período de apuração será determinado e pago em
separado, nos termos da legislação especifica, dispensado o recolhimento em
separado relativamente ao terceiro mês do período de apuração. 0 imposto pago
em separado sera considerado antecipação, compensável com o imposto de renda
devido no encerramento do período de apuração;
3. A pessoa jurídica poderá excluir a parcela das receitas financeiras decorrentes da
variação monetária ativa dos direitos de crédito e das obrigações, em função da
taxa de câmbio, submetida à. tributação, segundo regime de competência, relativo
a períodos compreendidos no ano-calendário de 1999, excedente ao valor da
variação monetária efetivamente realizada, ainda que a operação tenha sido
liquidada (MP n2 2.158-35, de 2001, art. 31));
4. Sobre reconhecimento de receitas, Lucro Arbitrado, v. pergunta 554.
576 Qual o procedimento a ser adotado na hipótese de arbitramento quando até o anocalendário anterior a pessoa jurídica pagou imposto de renda com base no lucro
real e tinha valores diferidos controlados na parte B do Lalur?

No período de apuração em que a pessoa jurídica tiver seu lucro arbitrado deverão ser
adicionados à base de calculo trimestral do imposto os saldos dos valores constantes na

parte B do Lalur, cuja tributação havia sido anteriormente diferida, aplicando-se esse
entendimento, inclusive, ao saldo do lucro inflacionário diferido (RIR11999, art. 536, §

42).
NOTA:
Sobre valores diferidos, controlados na Parte B do Lalur, v.: Lucro Presumido, pergunta
549; Lucro Real-Estimativa, pergunta 605.
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Qual a aliquota de imposto e qual o adicional a que estão sujeitas as pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro arbitrado?
A aliquota do imposto de renda que incidirá sobre a base de cálculo arbitrada é de 15%
(RIR1 1999, art. 541).
0 adicional do imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro arbitrado sera calculado mediante a aplicação do percentual de 10% sobre a
parcela do lucro que exceder ao valor de R$60.000,00 em cada trimestre. 0 valor do
adicional deverá ser recolhido integralmente, não sendo admitida quaisquer deduções.
Na hipótese de período de apuração trimestral inferior a três meses (inicio de atividade,
por exempto), deverá ser considerado, para fins do adicional, o valor de R$20.000,00
multiplicado pelo número de meses do período (R1R11999, art. 542 e 543).
NOTA:
Sobre aliquota aplicável e adicional, cfe.: perguntas 032 e 033; Lucro Presumido,
pergunta 541; Lucro Real-Estimativa, pergunta 606.
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As pessoas jurídicas que optarem pela tributação com base no lucro arbitrado estão
obrigadas a apresentar a DIPJ?

A pessoa jurídica tributada com base no lucro arbitrado deverá apresentar, anualmente, a
D1PJ, instituída por intermédio da IN SRF n2 127, de 1998
Na hipótese de adoção do lucro arbitrado apenas em alguns dos períodos de apuração, e
nos demais o regime de tributação pelo lucro real ou presumido, deverá informar na
DIPJ, juntamente com as demais informações exigidas pelo regime escolhido, em
quadro ou ficha especifica utilizada para aquela forma de tributação, o(s) período(s) de

apuração arbitrado(s).
579 Qual o tratamento tributário aplicável aos lucros, rendimentos e ganhos de capital
oriundos do exterior, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação
com base no lucro arbitrado ?
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao
lucro arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
580
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Como se dará a distribuição do lucro arbitrado ao titular, sócio ou acionista da
pessoa jurídica e sua respectiva tributação?

Poderá ser distribuído a titulo de lucros, sem incidência do imposto de renda
(dispensada, portanto, a retenção na fonte), ao titular, sócio ou acionista da pessoa
jurídica, o valor correspondente ao lucro arbitrado, diminuído de todos os impostos e
contribuições (inclusive adicional do IR, CSLL, Cofins, PIS/Pasep) a que estiver sujeita
a pessoa jurídica (Lei n2 9.249, de 1995, art. 10; ADN Cosit n2 4, de 1996).
Acima desse valor, a pessoa jurídica poderá distribuir, sem incidência do imposto de
renda, até o limite do lucro contábil efetivo, desde que ela demonstre, via escrituração
contábil feita de acordo com as leis comerciais, que esse Ultimo é maior que o lucro
arbitrado.
Todavia, se houver qualquer distribuição de valor a titulo de lucros, superior àquele
apurado contabilmente, deverá ser imputada à conta de lucros acumulados ou de

reservas de lucros de exercícios anteriores. Na distribuição incidirá o imposto de renda
com base na legislação vigente nos respectivos períodos (correspondentes aos exercícios
anteriores), com acréscimos legais.
NOTAS:
Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, bem assim
quando se tratar de lucro que não tenha sido apurado em balanço, a parcela excedente
será submetida A tributação, que, no caso de beneficiário pessoa fisica, dar-se-á com base
na tabela progressiva aplicável aos rendimentos do trabalho assalariado (IN SRF n2 93,
de 1997, art. 48, § 42)
Sobre distribuição de lucros, Lucro Presumido, v. pergunta 545.
581 A isenção do imposto de renda para os lucros distribuídos pela pessoa jurídica
tributada com base no lucro arbitrado abrange os demais valores por ela pagos ao
titular, sócio ou acionista?
Não. A isenção somente abrange os lucros distribuídos, não alcançando valores pagos a
outros títulos, como por exemplo: pró-labore, aluguéis e serviços prestados, os quais se
submeterão à tributação conforme a legislação que rege a matéria (FN SRF n2 93, de
1997, art. 48).
No caso desses rendimentos serem percebidos por pessoas fisicas serão submetidos A
tributação com base na tabela progressiva; no caso de beneficiários pessoas jurídicas
serão considerados como receita operacional, sendo passíveis ou não de tributação na
fonte, conforme a hipótese.
NOTA:
Sobre valores não compreendidos na distribuição de lucros, ref. Lucro Presumido, v.
pergunta 546.
582

Quais os incentivos fiscais ou deduções do imposto de renda que as empresas que
optarem pelo lucro arbitrado poderio utilizar?

Do imposto apurado com base no lucro arbitrado não será permitida qualquer dedução a
titulo de incentivo fiscal (RIR/1999, art. 541 e 614, II).
Entretanto, poderá ser deduzido, do imposto apurado em cada trimestre (IN SRF n2 93,
de 1997, art. 44):
1. o imposto de renda pago ou retido na fonte sobre receitas que integraram a base
de cálculo do imposto devido, desde que pago ou retido até o encerramento do
correspondente período de apuração;
2. o imposto de renda pago indevidamente em períodos anteriores.
NOTA:
Sobre incentivos ou deduções, Lucro Presumido, v. pergunta 548.
583

Como poderá ser compensado o imposto pago a maior no período de apuração?
No caso em que o valor retido na fonte ou já pago pelo contribuinte for maior que o
imposto a ser pago no período de apuração trimestral, a diferença a maior poderá ser
compensada com o imposto relativo aos períodos de apuração subseqüentes
NOTAS:
O imposto de renda retido na fonte maior que o imposto de renda apurado no período
trimestral compensável como "imposto de renda negativo de períodos anteriores"
Sobre compensação de imposto retido ou pago a maior, v.. Lucro Presumido, pergunta
550; Lucro Real-Estimativa, pergunta 611.

584

A pessoa jurídica que for tributada com base no lucro arbitrado em algum período
de apuração perde o direito à compensação dos prejuízos fiscais verificados em
período anterior?

Não. Observe-se que o regime de tributação com base no lucro arbitrado não prevê a
hipótese de compensar prejuízos fiscais apurados em períodos de apuração anteriores
nos quais a pessoa jurídica tenha sido tributada com base no lucro real.
Entretanto, tendo em vista que não existe mais prazo para a compensação de prejuízos
fiscais, caso a pessoa jurídica retorne ao sistema de tributação com base no lucro real
poderá nesse período compensar, desde que mantenha o controle desses valores no
Lalur, Parte B, os prejuízos fiscais anteriores, obedecidas as regras vigentes no período
de compensação.
NOTA:
Sobre prejuízos fiscais de exercícios anteriores, Lucro Presumido, v. pergunta 551.
585

Qual o tratamento a ser dado pelo fisco is pessoas jurídicas que optarem pela
tributação com base no lucro arbitrado, no caso de ser constatada receita bruta
(operacional ou não) não oferecida à tributação (omissão de receita)?

A partir de 1 2/01/1996, foram estabelecidas regras, com relação A. apuração de omissão
de receitas, no sentido de que os valores apurados em procedimento de oficio deveriam
ser tributados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa
jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão, devendo o montante
omitido ser computado para determinação da base de calculo do imposto de renda e do
adicional (RIR11999, art. 537); bem como da CSSL, PIS e Cofins.
Desse modo, no caso de ser apurada omissão de receita em pessoa jurídica que no
período de apuração fiscalizado houver adotado a forma de tributação com base no lucro
arbitrado, a autoridade fiscal deverá recompor a respectiva base de cálculo, incluindo o
montante omitido. A receita assim tributada, considerada distribuída ao titular, sócio ou
acionista, não mais sofrerá tributação, seja na fonte, seja na declaração.
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas, não sendo possível a
identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta sera adicionada àquela
que corresponder o percentual mais elevado.
NOTA:
Sobre omissão de receitas, v.: Lucro Presumido, pergunta 552; Lucro Real-Estimativa,
pergunta 616.

