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RESUMO 

A legislac;ao tributaria brasileira vigente atualmente possui dois tipos de tributos que 
incidem sobre o lucro das pessoas juridicas, o imposto de renda sobre o lucro e a 
contribuic;ao social sobre o lucro liquido. A base de calculo para a cobranc;a desse 
tributo esta descrita no CTN e no regulamento do imposto de renda das pessoas 
juridicas o RIR/99 e, possui tn3s modalidades, a saber: lucro real; lucro presumido e 
lucro arbitrado. 0 objetivo deste estudo e de comparar as tres modalidades de 
cobranc;a desse imposto, num dado periodo de tempo - tres anos subseqOentes -
aplicados na empresa Trevisan Participac;6es e Empreendimentos Ltda, com a 
finalidade de demonstrar as vantagens e desvantagens da utilizac;ao de urn outro 
sistema. Nesse sentido, pretende-se demonstrar no decorrer desse trabalho, que urn 
born planejamento tributario preventivo, antes da ocorrencia do fato gerador, produz 
a elisao fiscal, ou seja, a reduc;ao da carga tributaria dentro da legalidade. 

Palavras-chave: lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, planejamento tributario. 
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1 INTRODUCAO 

1.1 APRESENTA<;AO 

Desde os prim6rdios da civilizagao, o homem sentindo necessidade de 

conviv€mcia em grupo, necessitava de uma entidade superior, capaz de organizar a 

sociedade de forma ordenada, com regras especificas de conduta. 

Surge, entao, o Estado, com a fungao de levar a coletividade solugoes as 

mais diversas necessidades da populagao, nas diversas areas, como educagao, 

saude, seguranga, infra-estrutura urbana e viaria. 

Segundo BOTTENBENDER (2004), "o Estado pode ser visto como urn 

6rgao, ou instrumento a servi<;o da sociedade, e seu papel primordial e o de 

defender e proteger esta contra quem esta fora dela ou se opoe a ela. A ordem 

juridica protege as pessoas e bens contra os que violaram as normas de agir da 

sociedade. Quante as demais finalidades atribuidas ao Estado, ditas de natureza 

interna, sao em verdade frutos das necessidades dos agrupamentos sociais, tais 

como as questoes ligadas ao bern estar das pessoas (seguranga, saude, 

alimentagao, educagao), e sua ordem de priorizagao interna, ou eventual 

hierarquizagao, sao variaveis ao Iongo do tempo e do espago". 

Para alcan<;ar seus objetivos, precisava de recursos financeiros oriundos da 

cobran<;a de tributes, sendo esta a principal fonte de capta<;ao de numerarios 

necessaries a manutengao de todo o sistema. 

A arrecadagao tributaria da-se por meio de impostos, taxas, contribuigao de 

melhoria, emprestimos compuls6rios e contribuigoes para fiscais, sempre 

regulamentados por lei obedecendo ao principia da legalidade. 

0 instrumento de atribui<;ao de competencia do Estado em legislar e a 

Constituigao Federal e divide o poder de instituir e cobrar tributes a Uniao, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios. 

0 imposto e uma obrigagao e seus fatos geradores estao caracterizados 

pela lei que autoriza a sua cobran<;a. 0 Poder Executive pode, nas condi<;6es enos 

limites estabelecidos em lei, alterar aliquotas ou a base de calculo do imposto, afim 

de ajusta-lo aos objetivos da politica cambial e do comercio exterior. 
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A realidade tributaria brasileira, com seus inumeras impastos, muitas vezes, 

calculados com aliquotas elevadas, pode desestimular a iniciativa privada, onerando 

sua capacidade pradutiva e reduzindo seus Iueras. Para minimizar os efeitos 

causados par urn planejamento equivocado ou ate par falta dele, surge o 

planejamento tributario, com urn conjunto de tecnicas, atraves de praticas legais 

visando evitar a incidencia do tributo, a redw;ao ou ate o retardo de seus 

pagamentos. 

Evidencia-se, com o exposto acima,a grande importancia do planejamento 

tributario, como uma ferramenta de decisao na gestao das empresas, pais 

preventivamente, e passive! planejar antes da ocorrencia do fato gerador do 

impasto, qual a melhor forma de enquadramento dentra da legislagao pertinente , 

optando pela mais vantajosa,pois e fungao do administrador gerir os recursos da 

melhor forma passive! dentro dos interesses da empresa. 

Uma das formas de planejamento tributario comega com a opgao de escolha 

pelo contribuinte de uma das tres formas de pagamento sabre o Iuera da empresa

lucra real, Iuera presumido e Iuera arbitrado, sempre obedecendo a legislagao e seus 

limites. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Geral 

0 Objetivo geral deste trabalho academico e demonstrar ao contribuinte do 

impasto de renda ,a importancia da utilizagao de uma das ferramentas disponiveis 

de gestao. 0 Planejamento Tributario, como forma de minimizar os efeitos causados 

pela excessiva carga tributaria auferida sabre o Iuera das empresas e em especial 

da empresa TREVISAN PARTICIPA<;OES E EMPREENDIMENTOS L TDA, objeto 

deste estudo. 
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1.2.2 Especificos 

- ldentificar e caracterizar as tres formas de tributac;ao do impasto de renda 

sobre o lucro da pessoa juridica e suas aliquotas; 

- aplicar os calculos para apurac;ao do impasto devido nos tres anos 

consecutivos- 2001, 2002 e 2003; 

- comparar os resultados obtidos e seus efeitos sobre o lucro; 

- mostrar a importancia do Planejamento Tributario preventive. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A carga tributaria elevada a que estao sujeitas as empresas no Brasil, obriga 

aos contribuintes a fazerem estudos e planejamentos tributaries, visando minimizar o 

peso dos impastos em seus custos. A atual complexidade do Sistema Tributario 

Nacional tern dificultado a interpretac;ao das diversas leis e normas que regem estes 

tributes e, muitas vezes, por desconhecimento, interpretac;6es erroneas, tern 

causado prejuizos na contabilidade das empresas. 

Na conjuntura economica atual, muitas empresas estao passando por 

dificuldades financeiras, obrigando ao administrador estar sempre atualizado na 

legislac;ao, pois ela muda constantemente, as vezes, dentro de urn mesmo exercicio 

fiscal e o profissional desta area, ja nao consegue aplicar somente os principios 

contabeis basicos devido a grande complexidade e dinamica do tema em estudo. 

Por isso, manter uma escriturac;ao contabeis completa, sempre atualizadas, 

independentes do porte da empresa tern sido uma opc;ao viavel e de grande 

importancia para que as organizac;oes nao venham a passar por dificuldades junto 

ao fisco. 

Com o intuito de buscar formas alternativas para a obtenc;ao de reduc;ao do 

efeito causado pelo planejamento equivocado no tocante impasto sobre o lucro das 

empresas, tem-se na ferramenta- planejamento tributario preventive, ou seja, antes 

do fato gerador do impasto, a grande sa ida para minimizar, reduzir ou retardar a sua 

cobranc;a. 
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Segundo MARTINEZ (2002, p. 01), "em epocas de mercado competitive e 

recessive, de aumento da concorr€mcia entre as empresas nacionais, o 

planejamento tributario assume urn papel de extrema importancia na estrategia e 

finangas das empresas, pois quando se analisam os balangos das mesmas, 

percebe-se que os encargos relatives a impostos, taxas e contribuigoes sao, na 

maioria dos casos, mais representatives do que os custos de produgao". 

0 estudo de casos e jurisprud€mcias sobre o assunto em questao foi feito 

com auxilio de contadores envolvidos nesta area, com a finalidade de troca de 

conhecimentos e experiencias ao Iongo do tempo, e aborda as tres formas de 

tributagao do imposto de renda da pessoa juridica, seus desdobramentos, suas 

causas e conseqOencias , tambem procura evidenciar que a opgao por urn ou outro 

sistema cabe exclusivamente a escolha do contribuinte,obviamente, dentro da 

legalidade, e, portanto,as caracteristicas e peculiaridades de cada organizagao 

sempre devem ser observadas com muito afinco pelas pessoas responsaveis pela 

area tributaria . 

Neste sentido, justifica-se, desta maneira, a elaboragao desta monografia, 

em virtude da grande complexidade e importancia dos temas abordados, para que 

aos olhos do leigo possa ficar de forma clara e objetiva a mensagem de que urn born 

planejamento preventive, coeso, dentro das normas estabelecidas pela lei, pode e 

deve ser uma constante nas organizagoes. 

1.4 METODOLOGIA 

Para o alcance dos objetivos propostos neste trabalho, utilizou-se a pesquisa 

bibliografica como fonte de informagoes para urn embasamento te6rico. 

Segundo EGGERT, eta/ (1998, p. 12): 

A pesquisa bibliografica e um meio de a<;ao e de investiga<;ao do pesquisador. E a pesquisa 
que se efetua tentando resolver um problema au adquirir novas conhecimentos a partir de 
informa<;oes ja publicadas. Seu objetivo e desvendar, recolher e analisar as principais 
contribui<;oes te6ricas sabre um determinado fato, assunto au ideia. A investiga<;ao feita 
mediante pesquisa bibliografica consiste em levantamento da bibliografia existente sabre o 
tema, leitura e documenta<;ao da bibliografia e sele<;ao final do material coligido. 
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Atraves da leitura, buscamos a fundamentagao te6rica necessaria ao 

levantamento das hip6teses, tratando de encontrar em textos, passagens,conceitos 

e ideias, as que melhor passam a colaborar para urn born entendimento do assunto 

a ser pesquisado. 

As anotag6es feitas durante a leitura constituem a documentagao 

preparat6ria necessaria para a comunicagao cientifica e a organizagao do material 

foi feita atraves de fichas-resumo, que podem ser entendidas como uma sintese de 

urn livro, ou de urn capitulo, ou mesmo trecho de varios livros, objetivando a 

elaboragao de urn trabalho ordenado de conclus6es pessoais ou de grupo. E 
necessario salientar que os objetivos do resumo vao variar de acordo com os 

interesses basicos demonstrados que podem ser classificagao, informagao ou de 

critica (HOHNE, 1990, p. 47). 

Junto a metodologia de pesquisa utilizada e sua fundamentagao te6rica , 

atraves de situag6es praticas, como a analise do balango patrimonial da empresa no 

periodo de tres anos consecutivos-2001 ,2002 e 2003, verificando a receita bruta, 

pega fundamental para apuragao do imposto devido, procedeu-se todos OS calculos 

necessaries para sua realizagao de forma objetiva. 

Feita a coleta dos dados, o passo seguinte foi de organizar e estruturar 

todas as informag6es dentro da metodologia atual,utilizando a monografia como 

meio de tornar publico este trabalho cientifico . 

0 primeiro item trata dos objetivos a que se prop6e este estudo com suas 

justificativas e metodologia empregada na sua estrutura formal. 

No segundo item tem-se toda fundamentagao te6rica para o entendimento 

do tema em questao 

0 terceiro item descreve a empresa, balangos e os devidos calculos para 

apuragao do imposto sobre a renda. Realiza-se tambem uma comparagao e o 

confronto entre as tres modalidades de apuragao do imposto de renda da pessoa 

juridica, suas vantagens e desvantagens. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Para a devida compreensao dos objetivos propostos por este trabalho, serao 

descritos, a seguir as tres formas de apurac;ao do imposto de renda da pessoa 

juridica, seus aspectos legais, a importancia do planejamento tributario como 

ferramenta na tomada de decisao do administrador, pois, dependendo da forma de 

apurac;ao adotada pela empresa, existe a possibilidade de redugao do imposto 

devido, pelas pr6prias caracteristicas da organizac;ao. 

Os tributos incidentes sobre o lucro da empresa, incluindo a CSLL segundo 

AMARAL (2004, p. 04), representam 20,8% de toda arrecadagao fiscal no Brasil no 

anode 2002. 

2.1 IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURiDICA 

0 fato gerador do imposto de renda das pessoas juridicas traduz-se no 

lucro. Segundo SHINGAKI, 2001, p. 10 define fato gerador como: 

... concretizac;ao da hip6tese de incidencia prevista na lei, gerando a obrigac;ao 
tributaria; em outras palavras, e a situac;ao ou causa, de conteudo econ6mico que, 
ocorrendo cria a obrigac;ao de pagar determinado imposto. E um ato ou fato que 
gera uma obrigac;ao tributaria. 

WATANABE (2003, p. 20) esclarece que para a quantificac;ao do valor do 

imposto de renda, e necessaria conhecer sua aliquota e base de calculo, pois, a 

base de calculo segundo o autor "e o montante sobre o qual sera aplicada a aliquota 

do tributo. A aliquota do imposto de renda incidente sobre a base de calculo e de 

15% (art. 3°, Lei n° 9.249/95). E cobrado um adicional de 10% sobre o lucro que 

ultrapassar R$ 20.000,00 ao mes (RIR/99 art. 42)". 

A base de calculo do imposto sobre a renda, ou seja, a forma de apurar o 

lucro tributavel e determinado em diferentes formas no Brasil: lucro real, lucro 

presumido ou lucro arbitrado. 



7 

2.1.1 Lucro Real 

0 lucro real e conceituado como sendo urn dos tipos de lucro tributavel para 

fins da legislagao do imposto de renda. Este difere do lucro liquido apurado 

contabilmente por ser ajustado conforme prescrito na legislagao fiscal. De acordo 

com o artigo 277 do RIR/1999: "lucro real e o lucro liquido do periodo de apuragao 

ajustado pelas adigoes, exclusoes ou compensagoes prescritas ou autorizadas por 

este Decreto (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 6°)". 

2.1.1.1 Base de Calculo 

A apuragao da base de calculo para as pessoas juridicas tributadas com 

base no lucro real e esclarecida pela Secretaria da Receita Federal, que administra e 

arrecada o tributo: 

Segundo a Secretaria da Receita Federal o lucro real sera determinado a 

partir do lucro liquido do periodo de apuragao obtido na escrituragao comercial 

(antes da provisao para o imposto de renda) e demonstrado no Lalur, observando-se 

que: 

1) Serao adicionados ao lucro llquido (RIR/1999, art. 249): a) os custos, despesas, 
encargos, perdas, provisoes, participa<;oes e quaisquer outros valores deduzidos na 
apura<;ao do lucro lfquido que, de acordo com a legisla<;ao tributaria, nao sejam dedutiveis 
na determina<;ao do lucro real; b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros 
valores nao incluldos na apura<;ao do lucro llquido que, de acordo com a legisla<;ao 
tributaria, devam ser computados na determina<;ao do lucro real. 
2) Poderao ser excluldos do lucro llquido (RIR/1999, art. 250): a) os valores cuja dedu<;ao 
seja autorizada pela legisla<;ao tributaria e que nao tenham sido computados na apura<;ao 
do lucro llquido do perlodo de apura<;ao (Exemplo: deprecia<;ao acelerada incentivada); b) 
os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluldos na apura<;ao do 
lucro llquido que, de acordo com a legisla<;ao tributaria, nao sejam computados no lucro 
real. 
3) Poderao ser compensados, total ou parcialmente, a op<;ao do contribuinte, os prejulzos 
fiscais de perlodos de apura<;ao anteriores, desde que observado o limite maximo de 30% 
do lucro llquido ajustado pelas adi<;oes e exclusoes previstas na legisla<;ao tributaria. 0 
prejulzo compensavel e o apurado na demonstra<;ao do lucro real de perlodos anteriores e 
registrado no Lalur (parte B), (Lei no 8.981, de 1995, art. 42). 
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2.1.1.2 Opc;ao 

As pessoas juridicas que se enquadram nos incisos abaixo estao obrigadas 

a apurac;ao com base no Iuera real : 

lnciso I - cuja receita total, no ano-calendario anterior, seja superior ao limite 

de vinte e quatro milhoes de reais, ou proporcional ao numero de 

meses do periodo, quando inferior a doze meses; A partir do ano 

civil de 2003, o valor de vinte e quatro milhoes de reais, citado no 

inciso I, foi alterado para quarenta e oito milhoes de reais. As 

demais pessoas juridicas, mesmo que nao obrigadas, podem optar 

pelo Iuera real, desde que procedam a escriturac;ao referida na 

alinea "d" deste trabalho. 

lnciso II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de 

investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas economicas, 

sociedades de credito, financiamento e investimento, sociedades de 

credito imobiliario, sociedades corretoras de titulos, valores 

mobiliarios e cambia, distribuidoras de titulos e valores mobiliarios, 

empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de credito, 

empresas de seguros privados e de capitalizac;ao e entidades de 

previdencia privada aberta; 

lnciso Ill- que tiverem Iueras, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 

exterior; 

lnciso IV- que, autorizadas pela legislagao tributaria, usufruam beneficios 

fiscais relativos a isenc;ao ou redugao do impasto; 

lnciso V - que, no decorrer do ano-calendario, tenham efetuado pagamento 

mensal pelo regime de estimativa, na forma do art. 222; 

lnciso VI- que explorem as atividades de prestac;ao cumulativa e continua 

de servigos de assessoria crediticia, mercadol6gica, gestao de 

credito, selegao e riscos, administrac;ao de contas a pagar e a 

receber, compras de direitos credit6rios resultante de vendas 

mercantis a prazo ou de prestac;ao de servigos (factoring); (RIR/99, 

art. 246) 
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2.1.1.3 Apuragao 

Quante a apuragao do lucre real este pode ser apurado trimestralmente, nos 

periodos encerrados em 31 de margo, 30 de junho, 30 de setembre e 31 de 

dezembre, ou, em periodo anual, com encerramento em 31 de dezembro. Nesta 

opgao, o pagamento e mensal, por estimativa, valendo-se da mesma base de 

calculo utilizada para a apuragao do lucre presumido, como sera visto adiante. Ao 

final do ano-calendario e necessaria apurar o lucre real e recolher a diferenga paga a 

menor. Ou entao, pleitear a restituigao paga a maier ou ainda compensa-la com o 

valor a pagar de outros tributes federais (Lei n° 9.430/96, art. 2°, 6° e 7 4, e Lei n° 

10.637/02, art. 49). 

Ocorre uma excegao quanto ao lucre arbitrado. A opgao por uma destas 

formas e irretratavel para todo o ano calendario e deve ser feita quando do 

pagamento da primeira parcela do impasto. 

Com relagao a opgao feita pelo lucre real por estimativa, a pessoa jurldica 

pode suspender ou reduzir o valor do impasto devido em cada mes, na condigao de 

demonstrar, atraves de balancetes ou balangos mensais, que o valor acumulado ja 

pago excede o valor calculado com base no lucre real ate o periodo em curse, 

conforme artigo 230 do RIR/99. 

2.1.1.4 Escrituragao Contabil e Fiscal 

As leis comerciais e fiscais estabelecidas no Decreta-Lei n° 1.598, de 1977, 

art. 7°, exigem que a pessoa juridica tributada pelo lucre real mantenha escrituragao 

de acordo. As disposigoes sobre a obrigatoriedade da elaboragao do livre diario e 

razao se encontram nos artigos 258 e 259 do RIR/99. Alem destes, existem outres 

livros necessaries como no caso da pessoa juridica, que, alem dos livres de 

contabilidade previstos em lei e regulamentos, devera possuir os seguintes livros 

(Lei n° 154, de 1947, art. 2°, e Lei n° 8.383, de 1991, art. 48, e Decreta-Lei n° 1.598, 

de 1977, arts. 8° e 27): (a) para registro de inventario; (b) para registre de entradas 

(compras); (c) de Apuragao do Lucre Real- LALUR; (d) para registre permanente de 
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estoque, para as pessoas juridicas que exercerem atividades de compra, venda, 

incorporagao e construgao de im6veis, loteamento ou desmembramento de terrenos 

para venda; (e) de Movimentagao de Combustiveis, a ser escriturado diariamente 

pelo posto revendedor. (art. 260, RIR/99) 

0 Livro de Apura<;ao do Lucro Real, tambem conhecido pela sigla Lalur, e um livro de 
escritura<;ao de natureza eminentemente fiscal, criado pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977 
em obediencia ao § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 1976, e destinado a apura<;ao extra
contabil do lucro real sujeito a tributa<;ao para o imposto de renda em cada perlodo de 
apura<;ao, contendo, ainda, elementos que poderao afetar o resultado de perlodos de 
apura<;ao futuros (RIR/1999, art. 262). 

2.1.2 Lucro Presumido 

0 contribuinte pode optar por estimar seu lucro tributavel aplicando, sobre 

sua receita bruta, as aliquotas previstas na legislagao, desde que nao seja obrigado 

a apuragao pelo lucro real,. Excepcionalmente, podem, optar pelo lucro presumido 

as pessoas juridicas enquadradas no REF IS, ate entao obrigadas ao lucro real: 

As pessoas jurldicas obrigadas ao lucro real poderao optar pelo lucro presumido durante o 
perlodo em que estiverem submetidas ao Programa de Recupera<;ao Fiscal (REFIS), exceto 
lnstitui<;6es Financeiras inclusive as equiparadas,e as factoring.(PERGUNTAS E 
RESPOSTAS, p.630, www.receita.fazenda.gov.br). 

2.1.2.1 Base de Calculo 

0 lucro presumido constitui-se a base de calculo para o impasto de renda e 

adicional, relativa a receita bruta, acrescida das demais receitas operacionais e dos 

ganhos de capital. Segundo o artigo 223 do RIR/99 trata-se dos percentuais que 

deverao ser aplicados sobre a receita bruta para a estimar o lucro, e estao 

apresentados no tabela seguinte: 



TABELA 01 - PERCENTUAIS DE ESTIMATIVA 
PRESUMIDO A PARTIR DE 1996 

ATIVIDADES 

Revenda de combustfveis 

Revenda de mercadorias 

lndustrializa<;ao p/ encomenda 

Transporte de cargas 

Servi<;os hospitalares 

Atividade rural 

Serv. Transporte/ exceto cargas 

Administra<;ao de cons6rcios 

Hotelaria e estacionamento 

Serv. Profissionais habilitados 

Representante comercial 

Administra<;ao e loca<;ao de im6veis 

Corretagem em geral 

Servi<;os da constru<;ao civil 

DA 

11 

RECEITA PARA 0 LUCRO 

PERCENTUAL 

1,6 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

16,0 

32,0 

32,0 

32,0 

32,0 

32,0 

32,0 

32,0 

As pessoas juridicas prestadoras de servigos, com excegao das prestadoras 

de servigos hospitalares e das sociedades civis de prestagao de servigos de 

profissao legalmente regulamentada, cuja receita bruta anual nao ultrapassar 

R$120.000,00, podem apurar o lucro presumido com o percentual de 16%. Pon§m, 

ao exceder o limite, estarao sujeitas a pagar a diferenga no mes subsequente, 

relativa a cada mestranscorrido (RIR/99, art. 519, §§4° a JD). 

2.1.2.2 Opgao 

A opgao pelo lucro presumido, manifestada com o pagamento da primeira 

parcela do tributo, e definitiva para o todo o ano-calendario (RIR/99, art 516, § 1° e 

4 °) com tres excegoes. 

A primeira e concedida as pessoas juridicas inscritas no REFIS, 

originalmente obrigadas ao lucro real, que optaram pelo lucro presumido. Ao 

terminarem sua adesao ao programa sao obrigadas a apuragao do restante do 

periodo com base no lucro real. 
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A segunda, para as empresas prestadoras de servigos, face ao aumento da 

base de calculo da contribuigao social de 12% para 32%: 

A pessoa juridica submetida ao lucro presumido podera, excepcionalmente, em 
rela9ao ao quarto trimestre-calendario de 2003, optar pelo lucro real, sendo 
definitiva a tributayao pelo lucro presumido relativa aos tres primeiros trimestres 
(art. 22. paragrafo unico da Lei no 1 0.684/2003). 

A terceira excegao ocorre quando as empresas enquadram-se no lucre 

arbitrado. 

2.1.2.3 Apuragao 

A pessoa juridica optante pela tributagao do lucre presumido tern a escolha 

de reconhecer a receita pelo regime da competencia ou de caixa. A opgao do ultimo 

esta condicionada a manutengao da escrituragao do livre Caixa e a observagao das 

demais exigencias impostas pel a IN SRF no 104/98. 0 lucre presumido deve ser 

apurado trimestralmente, nos periodos encerrados em 31 de margo, 30 de junho, 30 

de setembro e 31 de dezembro. 

2.1.3 Lucre Arbitrado 

Esse tipo de lucre, arbitrado, e aplicado apenas nos cases previstos pela 

legislagao do imposto de renda. Trata-se de um metodo alternative para a 

quantificagao da renda tributavel para as pessoas juridicas. 

2.1.3.1 Condig6es que levam ao arbitramento 

Existem algumas condig6es nas quais o lucre arbitrado poderc~ ser apurado 

trimestralmente 
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Poderc~ ser apurado quando o contribuinte, obrigado a tributa9ao com base 

no lucro real, nao mantiver escritura9ao na forma das leis comerciais e fiscais, ou 

deixar de elaborar as demonstra96es financeiras exigidas pela legisla9ao fiscal; 

Quando a escritura9ao a que estiver obrigado o contribuinte revelar 

evidentes indicios de fraudes ou contiver vicios, erros ou defici€mcias que a tornem 

imprestavel para identificar a efetiva movimenta9ao financeira, inclusive bancaria; ou 

para determinar o lucro real. 

Tambem sera apurado quando o contribuinte deixar de apresentar a 
autoridade tributaria os livros e documentos da escritura9ao comercial e fiscal, ou o 

Livro Caixa, na hip6tese do paragrafo unico do art. 527. 

Ocorrera quando o contribuinte optar indevidamente pela tributa9ao com 

base no lucro presumido. 

No caso de pessoa juridica estrangeira o lucro arbitrado ocorrera quando o 

comissario ou representante dessa pessoa juridica estrangeira deixar de escriturar e 

apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou 

domiciliado no exterior. E o que consta no art. 398. 

A ultima situa9ao ocorre quando o contribuinte nao mantiver, em boa ordem 

e segundo as normas contabeis recomendadas, Livro Razao ou fichas utilizados 

para resumir e totalizar, por conta ou sub-conta, os lan9amentos efetuados no Diario. 

(RIR/99, art. 530) 

Basta o nao-cumprimento de apenas uma das condi96es supracitadas para 

levar a empresa a tributa9ao pelo lucro arbitrado. 0 Primeiro Conselho de 

Contribuintes do Ministerio da Fazenda, citado por CAMPOS (2001, p. 1183), firmou 

jurisprudencia no sentido de que "basta nao escriturar o Lalur para levar a 
obrigatoriedade pelo lucro arbitrado (ac6rdao n° 103- 04.1 09/82); ou nao preencher 

tao-somente o Livro Diario (ac6rdao n° 101-72.709/81) ou mesmo tao-somente o 

Livro de Registro de lnventario (ac6rdao n° 103- 04.257/82)". 

2.1.3.2 Auto-arbitramento 

Como regra geral, o arbitramento do lucro e aplicado pelo agente fiscal, no 

caso, a Secretaria da Receita Federal. Porem, a partir de 01/01/1995, o contribuinte 
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poderc~ proceder ao auto-arbitramento e efetivar o pagamento dos tributos com base 

no lucro arbitrado (Lei n° 8.981/95, art. 47, §§ 1° e 2°, Lei n° 9.430/96, art.1°), desde 

que seja conhecida a receita bruta. 

2.1.3.3 Base de Calculo 

A base de calculo e composta do valor resultante da aplicagao dos 

percentuais para estimativa sobre a receita, quando conhecida a receita bruta, 

adicionado das demais receitas operacionais e dos ganhos de capital. 

Os percentuais aplicaveis para o calculo do lucro arbitrado, quando 

conhecida a receita bruta, sao os mesmos usados para o calculo do lucro 

presumido, acrescidos de 20%. 

TABELA 02 - PERCENTUAIS DE ESTIMATIVA DA RECEITA PARA 0 LUCRO ARBITRADO A 
PARTIR DE 1996 

ATIVIDADES PERCENTUAL 

Revenda de combustlveis 1,92% 

Fabrica<;ao propria 9,6% 

Revenda de mercadorias 9,6% 

lndustrializa<;ao p/ encomenda 9,6% 

Transporte de cargas 9,6% 

Servi<;os hospitalares 9,6% 

Atividade rural 19,2% 

Serv. Transporte/ exceto cargas 19,2% 

Administra<;ao de cons6rcios 38,4% 

Hotelaria e estacionamento 38,4% 

Serv. Profissionais habilitados 38,4% 

Representante comercial 38,4% 

Administ. Loca<;ao de im6veis 38,4% 

Corretagem em geral 38,4% 

Servi<;os da constru<;ao civil 38,4% 

Factoring 38,4% 

Bancos, institui<;6es financeiras e assemelhados 
45,0% 

1,92% 

9,6% 

9,6% 

9,6% 

9,6% 

9,6% 

19,2% 

19,2% 

38,4% 

38,4% 

38,4% 

38,4% 

38,4% 

38,4% 

38,4% 

38,4% 

45,0% 
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0 artigo 535 do RIR/99 exp6e que quando a pessoa juridica nao tiver receita 

bruta conhecida, o arbitramento s6 pode ser efetuado pelo Fisco. 

Assim como acontece com a estimativa e o lucro presumido, as empresas 

exclusivamente prestadoras de servigos tributadas com base no lucro arbitrado 

podem usufruir redugao do percentual de arbitramento. 

2.1.3.4 Apuragao 

0 arbitramento do lucro, opgao manifestada com o pagamento da primeira 

quota ou quota (mica, pode abranger todo o ano-calendario. Assegura-se, porem 

que, a tributagao com base no lucro real ou presumido quanto aos trimestres nao 

submetidos ao arbitramento, desde que a pessoa juridica atenda aos quesitos para 

a opgao e cumpra as obrigag6es acess6rias do sistema de apuragao do lucro que 

escolher (RIR/99, art. 531, inciso 1). 

0 lucro arbitrado sera apurado em periodos trimestrais, com encerramento 

ao final de cada trimestre do ano civil. 

2.2 PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

Para uma correta tomada de decis6es, e necessaria que o administrador 

mantenha uma permanente atualizagao de seus registros contabeis, os quais 

servirao de base no planejamento de futuras ag6es, evitando-se com isso a nova 

ocorrencia de erros anteriores. Para tanto o planejamento e fundamental para a 

prosperidade futura de qualquer neg6cio. 

Segundo a definigao de MEGGINSON, MOSLEU, PETRI (1986, p. 104), "o 

planejamento implica o desenvolvimento de um programa para realizar os objetivos 

e metas da organizagao. Por isso o planejamento envolve reconhecer a necessidade 

de agao, investigar e analisar a necessidade, desenvolver uma proposta de agao 

com base na investigagao e na analise, e tomar uma decisao". 
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Com o aumento da carga tributaria das empresas do Brasil, torna-se 

necessaria e importante o planejamento tributario preventive como uma forma de 

controle na gestae empresarial. 

Segundo FABRETTI (1999, p. 28), "o estudo feito preventivamente, ou seja, 

antes da realizagao do fato administrative, pesquisando-se seus efeitos juridicos e 

economicos e as alternativas legais menos onerosas, denomina-se planejamento 

tributario". 

ZALUNCA (2002, p. 01), aponta as medidas tomadas pelo contribuinte como 

"urn conjunto de sistemas legais que visam diminuir o pagamento de tributes. 0 

contribuinte tern o direito de estruturar o seu neg6cio da maneira que melhor lhe 

parega, procurando a diminuigao dos custos de seu empreendimento, inclusive dos 

impostos. Se a forma celebrada e juridica e licita, a fazenda publica deve respeita-

Ia". 

0 planejamento tributario de acordo com MARINS (2002, p. 33), tambem e 

entendido como "a analise do conjunto de atividades atuais ou dos projetos de 

atividades economico-financeiras do contribuinte (pessoa fisica ou juridica), em 

relagao ao seu conjunto de obrigagoes fiscais, com o escopo de organizar suas 

finangas, seus bens, neg6cios, rendas e demais atividades com repercussoes 

tributarias, de modo que venha sofrer o menor onus fiscal possivel". 

0 planejamento fiscal pode e deve ser empregado com seguranga pelas 

empresas, sem que sejam utilizadas praticas ilicitas. Dentro da economia legal de 

tributes essa pratica e denominada elisao fiscal. Em contraponto, o emprego de 

praticas ilicitas e denominado de evasao fiscal. 

2.2.1 A Legitimidade do Planejamento Tributario 

Em materia tributaria, a Constituigao Federal, no seu art. 150, incise Ill, 

assegura que nenhum tribute sera exigido ou aumentado sem estar estabelecido em 

Lei. 

Segundo SHINGAKI (2002, p.09), alguns principios legais servem como 

base e ate mesmo justificam a existencia do planejamento tributario. Sao eles o 

principio da legalidade estrita e da irretroatividade, derivados da Constituigao 
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Federal. Estas passagens garantem seguranga nas relag6es entre o Estado e os 

contribuintes ao regularem as mais diversas praticas tributarias existentes: 

Legalidade estrita: "II - ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senao em virtude da lei" (CF, art 5*, II). 

lrretroatividade: 0 art.150, Ill, proibe o Estado de cobrar tributos referentes a 

fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigencia da lei que os tiver instituidos. 

2.2.2 Aspectos Modificadores da Carga Tributaria 

Gada uma das tres diferentes formas de apuragao da base de calculo do 

imposto de renda possui particularidades que devem ser consideradas para fins de 

planejamento tributario, pois dependendo da opgao escolhida, o valor do imposto 

podera ser alterado, para mais ou para menos. 

Na maioria dos casos as pessoas juridicas tributadas pelo lucro real sao 

contempladas com alguns incentives fiscais, apenas nestas situag6es, podendo 

deduzir os incentives fiscais concedidos de forma integral ou dento do limite 

estabelecido pela Lei. 

De acordo com o Manual de Preenchimento DIPJ, item 17.1.6.4 da 

Secretaria da Receita Federal os casos sao os seguintes: 

Carater Cultural e Artfstico, Programa de Alimenta<_;:ao ao Trabalhador, Desenvolvimento 
Tecnol6gico lndustriai/Agropecuario, Atividade Audiovisual, Fundos do Direito da Crian<;:a e 
do Adolescente, Regionais de Redu<_;:ao e/ou lsen<_;:ao do Impasto, e de Redu<_;:ao por 
Reinvestimento, em conformidade com a legisla<_;:ao pertinente. 

Ficam impedidas de se beneficiarem de incentives fiscais, aquelas empresas 

que fazem a apuragao pelo lucro presumido. 

No caso de empresas apresentarem prejuizos fiscais em determinado 

periodo, a legislagao do IR permite que as pessoas juridicas tributadas com base no 

lucro real compensem esses prejuizos. Entretanto no lucro presumido nao gozam 

desta faculdade, porque a base de calculo e determinada em percentuais de 

presungao de lucro. 
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Por ocasiao da distribuigao de lucro aos acionistas, pelo lucro real, somente 

ocorre baseado em balangos, enquanto que, no lucro presumido, a isengao alcanga 

o lucro presumido liquido, ou seja, o lucro deduzido do IRPJ, CSL, PIS e COFINS, 

desde que a contribuigao ocorra ap6s o encerramento do trimestre de apuragao. 

Entretanto, se a empresa tiver uma escrituragao contabil, esta podera distribuir a 

totalidade do lucro liquido contabil sem a incidencia do imposto. 

No caso das empresas tributadas pelo lucro presumido, estarao fora do 

alcance do PIS nao cumulativo conforme Lei no 10.637/2002, e da COFINS nao 

cumulativa segundo Lei 10.833/2003. Para essas empresas o recolhimento das 

referidas contribuigoes devera ser efetuado na forma estabelecida pela Lei no 

9.718/98. Porem, a maioria das empresas tributadas pelo lucro real estao sujeitas a 

nao cumulatividade do PIS e da COFINS, que possuem aliquotas de 1,65% e 7,6% 

respectivamente. 

Segundo BONINI (2003), a ideia de que a falta de uma escrituragao contabil, 

ao contrario do que muitos pensam, pode colocar a empresa em serias dificuldades: 

... se a empresa adotar o lucro presumido e nao adotar uma conta contabil apurado, 
vai ficar sujeita a distribuir os lucros isentos de imposto de renda na fonte e na 
forma da lei. Se, contudo, distribuir sem o respaldo contabil, o valor distribuido 
como lucro que exceder este limite sera considerado rendimento comum sujeito a 
tabela de imposto de renda na fonte, compensavel na declarac;ao de ajuste anual. 

Mesmo a empresa adotando a tributagao pelo lucro presumido, e mantiver a 

escrituragao contabil, onde ficar demonstrado que o lucro contabil deduzido do 

imposto de renda e da contribuigao social sobre o lucro liquido, for superior a regra 

fiscal sem a sua adogao, os lucros excedentes apurados contabilmente poderao ser 

distribuidos com isengao do imposto de renda. 

Na hora de realizar a agao entre o lucro real e o presumido, as empresas 

prestadoras de servigos deverao tomar muito cuidado, pois, segundo BUOSI (2003) 

"caso a medida provis6ria que aumenta a aliquota da COFINS de 3% para 7,6% seja 

aprovada provocara urn aumento de 153,33% sobre o valor do imposto a ser 

recolhido", o autor ainda afirma que, "os prestadores de servigos serao os rna is 

prejudicados pela mudanga proposta pelo governo". 

BUOSI (2003) cita urn exemplo de simulagao em uma empresa comercial 

em que a empresa comprou 1 mil em mercadorias. Alterando a aliquota da COFINS, 
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ao comprar a mercadoria a empresa passa a ter direito a R$76,00 de credito. Esse 

valor sera abatido do impasto a ser pago na venda do produto. Segundo o autor, 

supondo-se que o produto seja vendido por R$3 mil, a empresa teria que recolher 

R$228 de impasto, mas poderia abater credito de R$76. Entretanto, no setor de 

servigos a empresa nao compra produtos que geram creditos. "0 servigo inicia-se e 

encerra-se na propria empresa sem que ocorram creditos para serem abatidos sobre 

o faturamento final". 0 contador fez uma simulagao para descobrir o ponto de 

equilibria entre os tributos pagos na opgao pelo lucro real e pelo lucro presumido 

chegando-se a seguinte conclusao. 

Utilizando-se aliquota da COFINS de 3% chegou-se a conclusao que com 

urn lucro liquido de 21,15% a empresa recolheria o equivalente a 14,33% de 

impastos tanto no presumido quanto no lucro real. "Com lucro inferior a 21,15% 

compensa optar pelo lucro real em 2004. Para quem estiver acima desse percentual 

e mais interessante optar pelo lucro presumido", aconselha o contador. 

Segundo BUOSI (2003), no calculo de recolhimento sobre lucro presumido 

foi incluido o PIS (0,65%), COFINS (3%), ISS (3%), IR (4,8%), e Contribuigao Social 

sobre o Lucro (2,88%) todos incidindo sobre o faturamento que da uma soma de 

14,33%. Nesse caso a simulagao com lucro real a tributagao e diferente e ha 

cobranga de PIS (1 ,65%), COFINS (3%), ISS (3%), que resulta em uma soma de 

aliquotas de 7,65% sobre o faturamento. Alem disso, havera incidencia de Impasto 

de Renda de 15% e da contribuigao social sobre o lucro de 9%. Esses dois impastos 

incidem sobre a diferenga entre receita bruta e todos os custos e despesas da 

empresa. "Na linguagem contabil o resultado dessa operagao recebe o nome de 

lucro antes dos impastos e contribuigoes". 

BUOSI (2003) realizou tambem uma simulagao e aprovagao da COFINS 

para 7,6% e chegou a conclusao que para se pagar o mesmo valor percentual entre 

lucro presumido e lucro real a empresa devera apresentar lucro liquido de 6,59%. 

"Caso o lucro liquido seja inferior a 6,59%, compensa optar pelo lucro real. Se for 

maior que 6,59%vale a pena optar pelo lucro presumido". 0 autor lembra que o 

aumento da aliquota de COFINS de 3 para 7,6% desloca o ponto de equilibria de 

21,15% entre o presumido e real para 6,59% com uma diferenga de 14,56 pontos 

percentuais. Por esse motivo, os empresarios devem estar atentos a contabilidade 

para realizar urn planejamento tributario que permita pagar menos impasto. Afirma 
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que muitos empresarios que nao fazem planejamento tributario optam pelo Iuera 

presumido mesmo tendo prejuizo. Afirma que "essas pessoas estao pagando 

impasto a maior". 

2.2.3 Distin9ao entre Elisao e Evasao 

Ambos os conceitos englobam a96es ou omiss6es com a finalidade de 

eliminar, reduzir, ou postergar uma a9ao fiscal, sendo nitida a linha que as distingue 

e separa. 

2.2.3.1 Evasao 

Segundo SHINGAKI (2002, p. 25), "quando atos contraries a lei, como 

omissao ou simula9ao, sao praticados pelo contribuinte com a finalidade de diminuir, 

deixar de pagar ou retardar o pagamento de tributes, tem-se a evasao fiscal". 0 

autor conceitua a evasao fiscal como: "toda e qualquer a9ao ou omissao ilicita 

tendente a eliminar o cumprimento de obriga9ao tributaria". 

Na visao de MARINS (2002, p. 31 ), quando a conduta proibida se enquadra 

em transgressao penal tributaria ocorre a sonega9ao. Sobre esta forma entende-se 

que: 

Pratica crime tributario quem suprime ou reduz tribute por meio de supressao de 
informac,;:6es ou por meio de informac,;:ao falsa, ou atraves da inserc,;:ao de dado inexato em 
livros ou documentos fiscais, ou mesmo pela falsificac,;:ao ou alterac,;:ao de nota fiscal ou 
negar-se a emiti-la, ou atraves de outras condutas consideradas fraudulentas. 

Uma vez que a obriga9ao perante o fisco foi reconhecida, a falta de 

pagamento nao possui natureza criminal. E importante ressaltar que o nao

pagamento de tributes caracterizado pela inadimpl€mcia fiscal nao tipifica a 

sonega9ao. 

Pela Lei 4.502/64, art. 72, podem ser definidas como fraude a96es ou 

omiss6es dolosas tendentes "a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a 
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ocorrencia do fato gerador da obrigac;ao tributaria principal, ou a excluir ou modificar 

as suas caracteristicas essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, 

ou a evitar ou diferir o seu pagamento". 

2.2.3.2 Elisao 

A elisao se baseia em brechas existentes na legislac;ao. Engloba medidas 

criativas e legais, elaboradas a partir da escolha entre dois ou mais caminhos 

explicitos na lei. Dessa forma conforme HUCK (1998, p. 11 ), "se a evasao e sempre 

fraudulenta, a elisao e uma categoria 16gica de reflexao, uma maneira de designar 

esquematicamente as tecnicas com aparencia legal destinadas a contornar ou evitar 

a aplicac;ao das leis tributarias". 

MARTINEZ (2002, p. 2), alem de varios estudiosos da area tributaria 

mantem o consenso de que "a elisao ocorre quando os procedimentos, legalmente 

aceitos, sao efetuados antes da ocorrencia do fato gerador". Para o autor "a elisao 

fiscal representa a execuc;ao de procedimentos, antes do fato gerador, legitimos, 

eticos, para reduzir, eliminar ou postergar a tipificac;ao da obrigac;ao tributaria, 

caracterizando, assim, a legitimidade do planejamento tributario". 

fiscal: 

OLIVEIRA (1998, p. 109), porem, apresenta outra abordagem sobre a elisao 

... a elisao, que visa elidir validamente a obriga<;ao tributaria, caracteriza-se pela pratica de 
atos, ou pela omissao de atos, antes da ocorrencia do fato gerador de uma dada obriga<;ao 
tributaria, e sem que a atitude ativa ou omissiva do sujeito passivo em potencial represente 
viola<;ao de dispositivo legal. Quanto a este ultimo aspecto, e de particular importancia a 
efetividade das a<;6es da pessoa, de maneira a que nao haja uma situa<;ao de mera 
simula<;ao dos fatos, atraves da exterioriza<;ao de uma realidade aparente, mas nao real. A 
elisao, portanto, evita que a hip6tese de incidencia prevista em tese na lei se consume em 
fato imponfvel atual e efetivo, afastando, destarte, o nascimento da rela<;ao jurfdica 
tributaria. 

Sob seu ponto de vista MACHADO (2002, p. 119), entende que elisao e 

evasao possuem sentidos contrarios. Segundo o autor "a evasao e utilizada para 

designar a conduta licita e elisao para designar a conduta ilicita". No seu 

entendimento elidir e eliminar, ou suprimir, e, somente se pode eliminar, ou suprimir 

o que existe. Desta forma, quando se elimina ou suprimi urn tributo esta-se agindo 
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licitamente, na medida em que se esta eliminando ou suprimindo a relagao tributaria 

que ja se encontra instaurada. Em contrapartida, evadir-se e fugir. Quando se foge 

esta-se evitando, podendo a agao de evitar ser preventiva. Nessa premissa, quem 

evita pode estar agindo licitamente. 

2.3.DEVER DO ADMINISTRADOR 

Para que o administrador tenha sucesso em seu empreendimento e 

necessaria que possua tres habilitagoes basicas: humana, tecnica e conceitual. 

Segundo KATZ (1986, p.85), o administrador necessita de requisitos para o 

desenvolvimento de suas tarefas. Uma suficiente aptidao tecnica para entender a 

mecfmica do cargo pelo qual e responsavel. Uma suficiente habilidade humana no 

tratamento com as pessoas, para ser urn membro eficiente de urn grupo e ainda ser 

capaz de cooperar no esforgo comum da equipe que dirige. 

Ainda deve possuir suficiente habilidade conceitual para distinguir os 

relacionamentos entre os varios fatores ligados a sua condigao que o fagam agir de 

maneira a conseguir o maximo de vantagens para a organizagao em geral. 

Dentre todas essas vantagens o papel mais importante para a sobrevivencia 

de uma empresa e a redugao de custos e despesas tributarias atraves do 

planejamento de tributos. 

ROLIM, (1998, p. 52), expoe da seguinte forma: 

... quando realizado dentro das formas licitas, e um ramo da administra<;ao tributaria, 
devendo ser considerado tambem como uma atividade da rotina empresarial de significativa 
importancia, especialmente quando o proprio legislador imp6s ao administrador o dever de 
empregar todos os recursos - obviamente, legais - que estiverem ao seu alcance, no sentido 
de lograr os fins e no interesse da empresa. 

A imposigao do legislador a que se referem os autores anteriores esta 

contida na Lei das Sociedades Anonimas, e assim o diz: 

... o administrador da companhia deve empregar, no exercicio de suas fun<;oes, o cuidado e 
diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na administra<;ao de seus 
pr6prios neg6cios. [e que] deve exercer as atribui<;oes que a lei e o estatuto lhe conferem 
para lograr os fins e no interesse da companhia (Lei 6.404/76, art.153 e 154). 
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3 A EMPRESA 

3.1 BREVE RETROSPECTO HISTORICO 

A empresa TREVISAN PARTICIPA<;OES E EMPREENDIMENTOS L TDA

CGC-01.351.920.0001-17, sito a Rua Maria Augusta da Silva no 370-Atuba-Parana, 

nasceu fruto da cisao da empresa CASSOL S/A, empresa de cunho familiar. Sua 

principal atividade e na assessoria em gestao empresarial, atraves da participagao 

do Condominia Shopping Beira Mar, em Florian6polis- SC. 

3.2 FORMA DE APURA<;AO DO IMPOSTO DE RENDA 

A empresa faz apuragao do imposto de renda atraves do lucro presumido, 

trimestralmente e pelo regime de compet€mcia. 

3.3 CALCULO DO IMPOSTO DEVIDO NOS ANOS 2001-2002 E 2003 

Para efeito de estudo, calculamos o imposto devido nos tres anos 

subsequentes 2001, 2002, 2003, atraves do lucro presumido conforme a empresa 

apura atualmente. 

TABELA 03- APURAyAO IR DEVIDO LUCRO PRESUMIDO- ANO 2001 

1 
1 Receita bruta 53.328,43 
2 Outras receitas 330,24 
3 Base de calculo * 17.065,10 
4 Base de apura<;ao ** 17.395,34 
5 IR (15%) 2.609,30 
6 IR retido /Comp 288,58 
7 IR Liquido pagar 2.320, 72 
* 32% da receita bruta(D.R.E) 

Trimestres 
2 

50.502,12 
461,67 

16.160,68 
·16.622,35 

2.493,35 

2.493,35 

** somat6rio da base calculo + outras receitas. 

3 
50.693,99 

843,20 
16.222,08 
17.065,28 
2.559,79 

2.559,79 

4 
65.841,85 

1.017,43 
21.069,39 
22.086,82 

3.313,02 
372,33 

2.940,69 

Total Ano 
220.366,39 

2.652,54 

10.975,46 
660,91 

10.314,55 
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A empresa apurou R$ 10.314,55 de imposto devido a pagar neste ano, 

aplicando a legislagao pertinente do lucro presumido, calculado trimestralmente pelo 

regime de competencia. 

TABELA 04- APURAQAO IR DEVIDO LUCRO PRESUMIDO- ANO 2002 

1 Receita bruta 
2 Outras receitas 
3 Base de calculo * 
4 Base de apurac;ao ** 
5 IR (15%) 
6 IR retido /Comp 
7 IR Liquido pagar 

1 
56.315,09 

823,96 
18.020,83 
18.844,79 
2.826,72 

2.826,72 

Trimestres 
2 

57.988,17 
423,26 

18.556,21 
18.979,47 
2.846,92 

2.846,92 

3 
58.688,28 

183,04 
18.773,85 
18.956,89 
2.843,53 

215,23 
2.628,30 

4 
76.704,88 

289,76 
24.545,56 
24.835,32 

3.725,30 
10,66 

3.714,64 

Total Ano 
249.676,42 

1.720,02 

10.975,46 
225,89 

12.016,58 

A empresa apurou R$ 12.016,58 de impasto devido a pagar neste ano. 

TABELA 05- APURAQAO IR DEVIDO LUCRO PRESUMIDO- ANO 2003 
Trimestres 

1 2 3 4 Total Ano 
1 Receita bruta 67.074,24 66.932,99 69.588,95 88.547,27 292.143,45 
2 Outras receitas 224,46 96,67 63,73 384,86 
3 Base de calculo * 21.463,76 21.418,56 22.268,46 28.335,13 
4 Base de apurac;ao ** 21.688,22 21.418,56 22.365,13 28.398,86 
5 IR (15%) 3.253,23 3.212,78 3.354,77 4.259,83 14.080,61 
6 IR retido /Comp 33,73 2,02 35,75 
7 IR Liquido pagar 3.253,23 3.212,78 3.321,04 4.257,81 14.044,86 

A empresa apurou R$14.044,86 de imposto devido a pagar neste ano. 

3.4 CALCULO DO IMPOSTO DEVIDO ATRAVES DO LUCRO REAL 

TABELA 06- LUCRO REAL 03 ANOS SUBSEQUENTES 
A no Lucro Liquido Exerc. (D.R.E) IRa Pagar (15%) 

2001 121.280,95 18.192,14 

2002 116.211,43 17.431,71 

2003 189.555,72 28.433,36 

Total 427.048,10 64.057,21 



3.5 CALCULO DO IMPOSTO DEVIDO ATRAVES DO LUCRO ARBITRADO 

TABELA 07- APURAQAO IR DEVIDO LUCRO ARBITRADO- ANO 2001 

1 
1 Receita bruta 53.328.43 
2 Outras receitas 330,24 
3 Base de calculo * 20.478,12 
4 Base de apurac;ao ** 20.808,36 
5 IR (15%) 3.121,25 
6 IR retido /Comp 288,58 
7 IR Liquido pagar 2.832,67 
* 38.4% da receita bruta(D.R.E) 

Trimestres 
2 

50.502,12 
461,67 

19.392,81 
19.854,48 
2.978,17 

2.978,17 

** somat6rio da base calculo + outras receitas. 

3 
50.693,99 

843,20 
19.466,49 
20.309,69 

3.046.45 

3.046,45 

4 
65.841,85 

1.017,43 
25.283,27 
26.300,70 

3.945,10 
372,33 

3.572,77 

Total Ano 
220.366,39 

2.652,54 

13.090,97 
660,91 

12.430,06 
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A empresa apurou R$ 12.430,06 de imposto devido a pagar neste ano, 

aplicando a legislagao pertinente do lucro arbitrado, calculado trimestralmente e por 

ter conhecido a receita bruta nestes periodos. 

TABELA 08- APURAQAO IR DEVIDO LUCRO ARBITRADO- ANO 2002 

1 Receita bruta 
2 Outras receitas 
3 Base de calculo * 
4 Base de apurac;ao ** 
5 IR (15%) 
6 IR retido /Comp 
7 IR Liquido pagar 

1 
56.315,09 

823,96 
21.624,99 
22.448,95 

3.367,34 

3.367,34 

Trimestres 
2 

57.988,17 
423,26 

22.267,46 
22.690,72 

3.403,61 

3.403,61 

3 
58.668,28 

183,04 
22.528,62 
22.711,66 

3.406,75 
215,23 

3.191,52 

4 
76.704,88 

289,76 
29.454,67 
29.744,43 

4.461,66 
10,66 

4.451,00 

Total Ano 
249.676.42 

1.720,02 

14.639,36 
225,89 

14.413.47 

A empresa apurou R$ 14.413,47 de imposto devido a pagar neste ano. 

T ABELA 09 - APURAQAO IR DEVIDO LUCRO ARBITRADO- ANO 2003 
Trimestres 

1 2 3 4 Total Ano 
1 Receita bruta 67.074,24 66.932,99 69.588,95 88.547,27 292.143.45 
2 Outras receitas 224.46 96,67 63,73 384,86 
3 Base de calculo * 25.756,51 25.702,27 26.722,16 34.002,15 
4 Base de apurac;ao ** 25.980,97 25.702,27 26.818,83 34.065,88 
5 IR (15%) 3.897,15 3.855,34 4.022,82 5.109,88 16.885,19 
6 IR retido /Comp 33,73 2,02 35,75 
7 IR Liquido pagar 3.897,15 3.855,34 3.989,09 5.107,86 16.849,44 

E empresa apurou R$ 16.849,44 de imposto devido a pagar neste ano. 



3.6 MODALIDADES DE TRIBUTA<;AO- COMPARATIVO 

TABELA 10- CALCULO IMPOSTO DEVIDO 03 MODALIDADES DE TRIBUTAyAO 
Forma de apuracao Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Total 

Luera Real 

Lucro Presumido 

Lucro Arbitrado 

18.192,14 

10.314,55 

12.430,06 

3. 7 ANALISE DOS RESULTADOS 

17.431 '71 

12.016,58 

14.413,47 

28.433,36 

14.044,86 

16.849,44 

64.057,21 

36.375,99 

43.692,97 
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Observando os resultados do quadro comparative 10 , onde estao 

delineadas as tres formas de apuragao e seus respectivos valores nos 03 anos 

subsequentes-2001 ,2002 e 2003, temos o seguinte: 

~A -Iuera real- apurau-se, R$:64.057,21 de impastos a pagar; 

~B -Iuera presumido- apurou-se, R$:36.375,99 de impastos a pagar; e 

~c - lucro arbitrado- apurau-se, R$:43.692,97 de impastos a pagar. 

Comparando os tres resultados e analisando sob a 6tica de percentuais, 

percebe-se uma grande economia de tributes atraves do calculo pelo Iuera 

presumido, da ordem de 76,09% em relagao ao Iuera real e de 20,11% em relagao 

ao arbitrado. Cabe-se salientar que pelas condig6es e atividades da empresa em 

estudo, nao podendo se valer de incentives fiscais dados pelo Governo, a opgao 

pelo lucro presumido torna-se a mais interessante, pois reduz sua carga tributaria 

efetivamente. 

Outro fator que merece ser abordado e nao foi objeto de estudo ma1s 

aprofundado e a utilizagao do regime de caixa na apuragao da base de calculo do 

impasto. Como a empresa utiliza o regime de competencia e existe uma diferenga 

entre o que foi faturado pela Beira-mar shopping e o efetivo pago, recursos 

pravenientes dos alugueis, pode-se com essa medida postergar o pagamento do 

impasto devido por essa diferenga. 
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4 CONCLUSOES 

0 grande numero de impostos e taxas que recai o setor produtivo no Brasil 

faz com que as empresas busquem formas alternativas para minimizar os efeitos 

negativos causados pelo aumento de carga tributaria. Os tributos sobre o lucro das 

organizagoes representam urn grande dispendio de numerario, na ordem de mais de 

20% de carga tributaria nacional. 

Para que se possa reduzir o onus fiscal incidente sobre o lucro, torna-se 

necessario que o administrador possua urn born conhecimento da legislagao 

tributaria e a saiba aplica de forma correta para nao incorrer em erros que possam a 

vir a deixar a empresa em situagao dificil junto ao fisco. 

Neste sentido, o planejamento tributario preventivo, ou seja, antes que 

acontega o fato gerador do imposto e o elemento chave na condugao de politicas 

que venham a reduzir, minimizar ou postergar tributos, sempre dentro da legalidade, 

para com isso, aumentar a remuneragao dos acionistas. 

Como existem tres formas de apuragao do lucro tributavel lucro real, 

presumido e arbitrado, a empresa pode optar pelo que for mais favoravel em virtude 

de sua natureza e ramo de atividade que exerce, sempre obedecendo a legislagao. 

Este trabalho academico estudou a legislagao, a jurisprudencia e a literatura 

pertinente ao imposto de renda da pessoa juridica e suas formas de apuragao, 

analisando balangos e demonstrativos patrimoniais da empresa Trevisan 

Participagoes e Empreendimentos Ltda nos tres anos subseqOentes, 2001, 2002, 

2003. 

Comparando os resultados obtidos no quadro 10, tem-se urn a clara visao da 

importancia da escolha certa, ou seja, aquela que importara em menor dispendio de 

recursos financeiros para a empresa, pelo lucro real, presumido ou arbitrado. 

No caso desta empresa, a opgao pelo lucro presumido trouxe uma economia 

de tributos consideravel mesmo sendo utilizado o regime de competencia, pois a 

diferenga entre o que foi faturado dos alugueis e o efetivo recebimento dos recursos 

e apenas urn pagamento antecipado, urn credito junto ao 6rgao competente. Esta 

diferenga podera ser objeto de estudo posteriormente, pois nao foi abordada nesta 

monografia. Fica como sugestao a opgao pelo regime de caixa, pois os impostos 

devidos serao calculados somente pelos valores reais. 



28 

Recomendamos tambem a inclusao da Contribuigao Social, PIS e COFINS 

em estudos posteriores, devido a importancia e o peso destes tributos no caixa da 

empresa, pois, cada vez mais o governo federal edita a baixa normas cada vez mais 

complexas na ansia de arrecadar cada vez mais para cobrir o deficit das contas 

publicas. 
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ANEXOS 
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ANEXO 01- BALANCO PATRIMONIAL- ANO 2001, 2002, 2003. 

TREVISAN PARTICIPA<;OES E EMPREENDIMENTOS L TDA 
·· . 

.. ·. . ·., . 

:.· . ............. ' 

I 
ATIVO I 

CIRCULANTE 

DISPONIBILIDADES 

Caixa 
Bancos Conta Movimento 
CREDITOS 

Adiantamentos 

Tributes e Contribuit;6es a compensar 

Titulos a receber 
REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 

Creditos e Valores 
Conta corrente S6cios 
Emprestimo a terceiros 

PERMANENTE 
IMOBILIZADO 

Cond.Beira Mar Shopp Center 
Estacionam. Shopping 
( - ) Depreciat;ao Acumulada 

I 

PASSIVO 
CIRCULANTE 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC. 

· Emprestimos e Financiamentos Bancarios 
FORNECEDORES 

Fornecedores nacionais 
OBRIGA<;OES TRABALHIST AS 

Folha de Pagamento do Dirigente 

Encargos Sociais a Pagar 
OBRIGA<;OES TRIBUT ARIAS 

Impastos Retidos a Recolher 
Impastos e Contribuit;6es sobre o Lucro 
Impastos e Contribuit;6es sobre Receitas 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

Outra Contas a Pagar 
REFIS - Programa de Recuperat;ao Fiscal 

PATRIMONIO LIQUIDO 

Capital Social 
Reservas de Capital 
Lucro ou Prejuizos acumulados 
Lucro ou Prejuizos do exercicio 
( - ) Lucros Distribuidos 

. , ·.>' 
·'T6~1 'dri Passivo : · ..... 

,' . ·. ; <<·· ... ":~· 

••• ' • i <i;' <' .<<" .... 
.• . 

'· '·. 
., ·.' 

79.887,13 
2.861,17 

2.861 '17 
-

77.025,96 
-

-
77.025,96 

237.020,60 
237.020,60 

5.547,07 
14.373,53 

217.100,00 
348.127,53 
348.127,53 
490.372,71 

10.373,38 
(152.618,56) 

48.463,71 
222,07 

222,07 

-
-

4.787,80 
-

4 .787,80 
43.453,84 

-

28.591,31 
14.862,53 
67.926,62 

-
67.926,62 

548.644,93 
420.000,00 

73.548,11 
6.985,66 

48.111,16 
-

235.495,16 
177.256,15 
177.256,15 

-

58.239,01 
3,20 

2.516,14 
55.719,67 
16.703,05 
16.703,05 

2.329,52 
14.373,53 
-

352.105,84 
352.105,84 
474.883,01 

10.202,17 
(132.979,34) 

103.770,28 

-
-

44,31 
44,31 

18.168,20 
1.740,00 

16.428,20 
82.234,08 

561 ,04 
59.065,57 
22.607,47 

3.323,69 
3.323,69 

-
500.533,77 
420.000,00 

73.548,11 
6.985,66 

-

-
., ·;v · 665.0~.$:;~~ >2 /·Y •. . 604.30.4,Q§ 
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TREVISAN PARTICIPA<;OES E EMPREENDIMENTOS L TDA 
. ·. , .. .. 

BALANCO PATRIMONIAL · 2002 2001 

I 
ATIVO I 

CIRCULANTE 99.253,01 79.887,13 
DISPONIBILIDADES 36.196,14 2.861,17 
Caixa 17.309,19 2.861 ,17 
Bancos Conta Movimento 18.886,95 
CREDITOS 63.056,87 77.025,96 
Titulos a receber 63.056,87 77.025,96 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 226.527,13 237.020,60 
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 226.527,13 237.020,60 
Creditos e Valores 9.427,13 5.547,07 
Conta corrente S6cios 14.373,53 
Emprestimo a terceiros 217.100,00 217.100,00 

PERMANENTE 375.707,11 348.127,53 
IMOBILIZADO 375.707,11 348.127,53 

Cond.Beira Mar Shopp Center 520.435,01 490.372,71 
Estacionam. Shopping 10.355,28 10.373,38 
( - ) Depreciac;ao Acumulada (155.083, 18) (152.618 ,56) 

.... 

.• ··. 7()1·4~!,~5 •. ; · ... · 1\i.i:O ~~§~Q~§i.~,6 
·.,· 

.····•···• ·,.· .. ·· ·.····.<·· ·:;L< .. '/A?•··> 

I 
PASSIVO 

CIRCULANTE 6.245,07 48.463,71 
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 222,07 
Emprestimos e Financiamentos Bancarios 222,07 
OBRIGA<;OES TRABALHIST AS 4.787,80 
Encargos Sociais a Pagar 4.787,80 
OBRIGA<;OES TRIBUT ARIAS 6.245,07 43.453,84 
lmpostos e Contribuic;oes sobre o Lucro 4.569,13 28.591 ,31 
lmpostos e Contribuic;oes sobre Receitas 1.675,94 14.862,53 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 67.926,62 67.926,62 
REFIS - Programa de Recuperac;ao Fiscal 67.926,62 67.926,62 

PATRIMONIO LIQUIDO 627.315,56 548.644,93 

Capital Social 420.000,00 420.000,00 
Reservas de Capital 73.548,11 73.548,11 
Lucro ou Prejuizos acumulados 72.652,84 6.985,66 
Lucro ou Prejuizos do exercicio 116.211 ,43 48.111 ,16 
( - ) Lucros Distribuidos (55 .096,82) 

I 
:• ,701.4~7~25 
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I TREVISAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
,L, ··········· ······ ···--------·-·····-······- ........... -····· ····:-7·:·c:~:··:~·-~·-···:~:---;-:-·-·····-·· ·-·····-...,.--·····-~-·······-·----····--··- - ... --·- ........ , ..................... -···-···--··---------~-----·--·---···-·--··-- -···.·····- ······-------·-···-·--····--·-------······· 

' ... , . '· ·'(:· ._: ;)./.:.'\ . . ; 

-----7-~-~~~~~~~~~~~~-~~----~---~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 

·_~:'.:::. }~~~N.~s> --~~!~!~_9-~Jo4\.b .. :.~ ---- .......... 2002 
ATIVO r . .. . . . . ···---< 2003 

CIRCULANTE 132.521,00 99.253,01 
48.496,46 
42.716,19 

5.780,27 
84.024,54 
84.024,54 

234.605,64 
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 234.605,64 226.527,13 
Creditos e Valores 17.505,64 9.427,13 
Emprestimo a terceiros 217.100,00 217.100,00 

PERMANENTE 378.397,01 375.707,11 
IMOBILIZADO 378.397,01 375.707,11 
Cond.Beira Mar Shopp Center 524.894,90 520.435,01 
Estacionam. Shopping 10.355,28 10.355,28 

PASSIVO 
CIRCULANTE 6.776,75 6.245,07 

OBRIGACOES TRIBUT ARIAS 6.776,75 6.245,07 
lmpostos e Contribuic;;6es sobre o Lucro 5.219,86 4.569,13 
lmpostos e Contribuic;;6es sobre Receitas 1.556,89 1.675,94 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 67.926,62 67.926,62 
REFIS - Programa de Recuperac;;ao Fiscal 67.926,62 67.926,62 

PATRIMONIO LIQUIDO 670.820,28 627.315,56 

Capital Social 420.000,00 420.000,00 
Reservas de Capital 73.548,11 73.548,11 
Lucro ou Prejuizos acumulados 188.864,27 72.652,84 

Lucro ou Prejuizos do exerdcio 189.555,72 116.211,43 
( - ) Lucros Distribuidos (201 .147,82) (55.096,82) 
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ANEXO 02- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCiCIO- ANOS 2001, 
2002, 2003. 

TREVISAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

!:' p~M()NSTRA¢AO DO RESU~TA[)Qpq E)(~,~CI,~t,o>.' ·.· '.2003:··:;~;,·; •, 2002 . .:;. : ' 2001 :~. 
.··: 

l 
RECEIT A OPERACIONAL BRUT A 292.143,45 249.676,42 220.366,39 
Receitas de Aluguel 234.991,62 201 .180,61 181 .257,65 
Receitas de Estacionamento 57.151,83 48.495,81 39.108,74 
DEDUCOES DA RECEIT A BRUT A (10.685,87) (9.534,84) (8.140,16) 
Impastos lncidentes sobre a Receita (10.685,87) (9.534,84) (8. 140, 16) 
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 281.457,58 240.141,58 212.226,23 
LUCRO BRUTO 281.457,58 240.141,58 212.226,23 
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRA TIVAS (73.998,98) (87.612,43) (78.076,99) 
Deprecia<;ao e Amortiza<;ao (1 .769,99) (20.881 ,54) (19.639,22) 
Servi<;os de Terceiros Pessoa Juridica (8.921 ,52) (13.971 ,82) (10.955,23) 
Condominia Conta Estacionamento (10.689,50) (9.343,08) (7.899,21) 
Despesas de Funcionamento Estacionamento (22.604,38) (20.090,30) (17.026,95) 
Fundo de Promo<;ao do Shopping (6.299,98) (4.049,32) (3.595,48) 
Sue's nao Locados (16.996,95) (13.215,07) (13.698,61) 
Despesas Conta Aluguel (2.720,71) (3.595,75) (509,46) 
IPTU (3.688,35) (1 .312,37) (1 .224,08) 
Despesas Bancarias (307 ,60) (1 .153, 18) (3.528,75) 
RESUL TADO FINANCEIRO LIQUIDO (620,65) ( 21.225, 70) 725,85 
Despesas Financeiras Conta Aluguel (1 .137,83) (1 .035,79) (845,26) 
Despesas Financeiras Conta Estacionamento (248,01) (170,70) (144,98) 
Juros de Mora - ( 11 .009,20) (94,29) 
Multas Fiscais - (9.950,39) -
CPMF (855,55) (780, 19) (842, 16) 
Ganho com Aplica<;6es Financeiras 1.053,79 1 '125,45 2.027,72 
Varia<;ao Monetaria Ativa 566,95 595,12 624,82 

LUCRO OPERACIONAL 206.837,95 131.303,45 134.875,09 
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL 206.837,95 131.303,45 134.875,09 
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL (17.282,23) (15.092,02) (13.594,14) 
Provisao para IRPJ (14.089,90) (12.241 ,03) (10.975,46) 
Provisao para CSLL (3.192,33) (2.850,99) (2.618,68) 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 189.555,72 116.211,43 121.280,95 


