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RESUMO 

ANJOS, Wellington Ely dos. Aspectos Fundamentais para a Pratica de Gestao 
Tributaria nas Empresas Brasileiras. A globaliza9ao da economia e um fato e 
qualquer empresa ou grupo empresarial deve buscar uma gestao tributaria eficaz, que 
assegure o correto cumprimento das obriga96es fiscais, evitando as multas e 
contingencias tributarias, mas que busque solu96es seguras e legais para a 
diminui9ao da carga tributaria. 0 objetivo principal e implementar uma filosofia de 
gestao tributaria nas empresas brasileiras, sejam elas de grande, medio, pequeno 
porte ou microempresa; partindo-se do preceito da elisao fiscal, ou seja, princfpios 
legais e lfcitos de acordo com o ordenamento jurfdico do sistema tributario brasileiro. 
Sendo, os procedimentos metodol6gicos terao carater empfrico e descritivo, fazendo
se necessarias abordagens como: estudos bibliograficos, artigos e pesquisa que 
apresentem um fator referencial para o tema. A partir dos estudos, conclui-se que o 
gerenciamento das obriga96es tributarias nao pode ser mais considerado como 
necessidade cotidiana, mas sim como algo estrategico dentro das empresas, 
independentemente de seu porte ou setor. 

Palavras Chaves: Globaliza9ao da Economia; Sistema Tributario Nacional; lmpostos 
e Contribui96es; Empresas Brasileiras; Planejamento Tributario. 
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1. INTRODUCAO 

A decada de 1990 significou para diversos paises uma tentativa de 

recuperac;ao econ6mica, inclusive para o Brasil. Mudanc;as no cenario internacional -

associados a modificac;oes pronunciadas no estilo tradicional de programar e 

executar politicas econ6micas - levou efetivamente a urn contexto sem precedentes 

hist6rico, com taxas "reduzidas" de inflac;ao, maior convivencia com produtos 

importados e "menor interferemcia do estado". 

A estabilizac;ao dos prec;os e abertura comercial nos paises em 

desenvolvimento promoveu atividades econ6micas e investimentos, tanto atraves do 

aumento da demanda interna por bens de consumo, quanta de acesso facilitado a 

bens de capital com custos mais baixos, o ganho real da renda da populac;ao 

aumentou o consumo interno, conseqOentemente houve urn aumento nas 

importac;oes, gerando urn efeito multiplicador maior. 

Porem, observa-se que a carga tributaria vern elevando-se consideravelmente 

eo nivel de arrecadac;ao da maquina governamental tambem tern aumentado sendo 

assim importante para cada empresa (contribuinte) encontrar e estabelecer criterios 

frente a alta carga tributaria, sendo a pratica legal do planejamento tributario um 

mecanismo eficaz mais eficiente na reduc;ao dos recolhimentos dos impastos e 

contribuic;oes. E preciso estar atento as mudanc;as econ6micas e legais para os 

diversos ramos de atividade econ6mica, identificando possiveis incentivos fiscais no 

ambito federal, estadual e municipal. 

Ha tempos se discute a respeito da carga tributaria, de fato excessiva. 

Discute-se tambem a irracionalidade do sistema tributario brasileiro, tao alterado e 

desfigurado por diversas emendas constitucionais e por praticas que se traduzem 

em situac;oes mais onerosas para os contribuintes. 

Atualmente existem aproximadamente 84 tributos vigentes, com diversas leis 

e regulamentos sendo constantemente alterados. A carga tributaria (somat6rio dos 

tributos federais, estaduais e municipals arrecadados) em relac;ao ao PIB- Produto 

lnterno Bruto do terceiro trimestre de 2008 atingiu 35,30%, contra 34,46% no mesmo 

periodo de 2007, tendo urn aumento de 0,84 ponto percentual do PIB, conforme 

estudos do IBPT- lnstituto Brasileiro de Planejamento Tributario. 
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Diversos aspectos que poderiam ser discutidos mediante o exposto, mas este 

trabalho procura responder especificamente a seguinte pergunta ou situa<;ao 

problema: Qual o nivel de importancia de uma Gestao Tributaria em uma empresa 

na economia brasileira? 

A motiva<;ao e/ou maior justificativa em realizar este trabalho consiste na 

divulga<;ao de elementos que a gestao tributaria pode oferecer para as empresas 

brasileiras nao colocando duvidas sob sua aplicabilidade e execu<;ao dentro de urn 

planejamento estrategico empresarial. 

A globaliza<;ao da economia e urn fato e qualquer empresa ou grupo 

empresarial deve buscar uma gestao tributaria eficaz, que assegure o correto 

cumprimento das obriga<;6es fiscais, evitando as multas e contingencias tributarias, 

mas que busque solu<;oes seguras e legais para a diminui<;ao da carga tributaria. 

As microempresas e pequenas empresas quanta as medias e grandes 

empresas estao atordoadas com a carga tributaria existente no pais, comprovando a 

necessidade urgente da ado<;ao de procedimentos legais que obtenham resultados 

concretos de redu<;ao do custo tributario. Assim, fazer urn correto planejamento 

tributario empresarial e uma necessidade de sobrevivencia no mercado. 

0 planejamento tributario deve ser vista como indispensavel redutor de custos 

e como arma essencial na competitividade e sobrevivencia da empresa. As 

vantagens apuradas em conseqOencia da gestao tributaria, em muitos casas 

desafogam o caixa da empresa, contribuindo para uma melhor gestao do capital de 

giro. Se revertido esse resultado em favor da melhoria do produto, servi<;o ou 

mercadoria obtera uma boa receita conjugada em dais extremos: fim do desperdicio 

tributario e maior competitividade da companhia. 

0 objetivo principal e implementar uma filosofia de gestao tributaria nas 

empresas brasileiras, sejam elas de grande, media, pequeno porte ou 

microempresa; partindo-se do preceito da elisao fiscal, ou seja, principios legais e 

licitos de acordo com o ordenamento juridico do sistema tributario brasileiro. E os 

respectivos objetivos especificos sao: 

• Apresentar alguns aspectos importantes sabre o Sistema Tributario Nacional. 



8 

• Destacar as formas de tributac;ao para Pessoa Jurfdica e considerac;oes sobre 

alguns impastos. 

• Demonstrar importantes ferramentas de Planejamento Tributario. 

Observe-se no estudo realizado pelo IBPT - lnstituto Brasileiro de 

Planejamento Tributario (2008) para o fato de que mesmo com a revisao do Valor 

Corrente do PIB, Carga Tributaria bate novo recorde; nos nove primeiros meses de 

2008, carga tributaria atinge 36,36% do PIB, ante 35,09% do mesmo perfodo de 

2007; de janeiro a setembro de 2008 foram arrecadados R$ 779,14 bilh6es (no 

mesmo perfodo de 2007 o total foi de R$ 670,48); houve aumento nominal de 

arrecadac;ao de R$ 108,66 bilhoes em relac;ao ao mesmo perfodo de 2007 (16,21 %); 

arrecadac;ao Federal teve crescimento nominal de R$ 76,14 bilh6es (16,38%); 

arrecadac;ao dos Estados apresentou crescimento nominal de R$ 29,00 bilhoes 

(16,70%); tributos municipais cresceram 11,01%, em termos nominais (R$ 3,52 

bilh6es); e, a carga Tributaria Per Capita do perfodo cresceu 15,00% (nominal), ou 

seja cada brasileiro pagou R$ 535,90 a mais de tributos ante igual perfodo de 2007, 

o que por si s6 e muito mais do que apenas preocupante. 

Dadas as circunstancias, trata o Planejamento Tributario de estudo realizado 

previamente. lsto permite afirmar que, antes da realizac;ao do fato administrativo, 

dever-se-a pesquisar os efeitos economicos e jurfdicos e as alternativas legais 

menos onerosas. Assim, o empresario estara realizando o planejamento tributario 

para sua empresa. 

Com o mercado competitivo e recessivo e o aumento de concorr€mcia entre 

as empresas nacionais, o planejamento tributario assume um papel de extrema 

importancia na estrategia e financ;as das empresas, pois, quando se analisam os 

balanc;os destas, percebe-se que os encargos relativos a tributos sao, na maioria 

dos casos, mais representativos do que os custos da produc;ao ou comercializac;ao. 

Nem sempre todas as empresas brasileiras tem condic;oes de realizarem os 

seus planejamentos tributarios dados o custo com as operac;oes necessarias para 

execuc;ao destes planejamentos. Evidente que existem muitas alternativas legais 

validas para as grandes empresas, mas e muitas vezes inviavel para pequenas e 

medias empresas em face dos custos, entretanto, o empresario deve buscar 
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alternativas viaveis que o possibilitam estudar urn meio licito de se organizar 

objetivando a economia tributaria. 0 empresario nao deve e nem pode ficar alheio a 
realidade tributaria brasileira e tern que buscar alternativas licitas e uma delas que 

pode ser favoravel sera o planejamento tributario adequado a realidade de sua 

empresa. 

0 Planejamento Tributario e preventive, pois deve ser feito antes da 

ocorrencia do fato gerador do tribute, o que possibilita a elisao fiscal, ou seja, a 

redu<;ao da carga tributaria dentro da legalidade. 

A Gestae Tributaria e tao importante quanto o Planejamento Estrategico e 

Financeiro, parte do principia de que todos os contribuintes tern o direito de ordenar 

tributariamente seu neg6cio visando: reduzir custos, otimizar seus resultados para a 

competitividade, promover a expansao empresarial e em alguns cases, manter a 

sobrevivencia da empresa. 

As vantagens fiscais apuradas em consequencia da Gestae Tributaria, 

traduzidas em reais, em muitos cases desafogam o caixa da empresa. Se revertido 

esse resultado em favor da melhoria do produto, teremos uma boa receita conjugada 

em dois extremes: fim do desperdicio tributario e maier competitividade da empresa. 

Os procedimentos metodol6gicos terao carater empfrico e descritivo, fazendo

se necessarias abordagens como: estudos bibliograficos, artigos e pesquisa que 

apresentem urn fator referendal para o tema, trazendo discussoes sobre legisla<;ao e 

planejamento tributario, regimes tributaries (Lucre Real - Lucre Presumido -

SIMPLESNACIONAL), contribui<;6es e impastos Federais, Estaduais e Municipais e 

algumas das particularidades tributarias, como por exemplo: Protocolos, Decretos 

Leis; enfim aspectos pertinentes ao tema/objeto. 

As informa<;oes sobre os impastos, contribui<;oes e taxas do pais e estados 

serao levantados em empresas de consultoria tributaria e nas institui<;oes 

governamentais, tais como: Ministerio da Fazenda (MF), Planalto e Camara do 

Brasil, Receita Federal do Brasil (RFB), Conselho Nacional de Polftica Fazendaria 

(CONFAZ), Secretarias Fazendarias Estaduais do Brasil (SEFA), Prefeituras 

Municipais. E, demais 6rgaos e institui<;oes que se fizerem necessaries para 

desenvolver o trabalho proposto. 
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As experiencias praticas e os resultados apresentados, que serao obtidos 

futuramente, sabre o funcionamento da gestao tributaria poderao causar um impacto 

positive sabre o prisma de mudangas, pais podera haver uma quebra muito grande 

de paradigmas pelos conceitos aqui aplicados, podendo deixar clara que: as 

empresas brasileiras ainda nao utilizam muito essa potente ferramenta de gestao, 

fazendo-se necessaria aprender o planejamento tributario. 
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2. SISTEMA TRIBUTARIO BRASILEIRO 

2.1. Aspectos lniciais 

Segundo Oliveira, et all (2009, p. 05), a natural evolugao das diversas 

sociedades vern acompanhada de longa data por duas ciencias que caminham 

juntas e complementam-se, sao: o Direito e a Contabilidade. 

0 Direito e uma ciencia de normas obrigat6rias que disciplinam as relagoes 

dos homens na sociedade, assim sendo um conjunto de normas jurfdicas vigentes 

em determinado pafs. Dentre estas, destacam-se as normas gerais de direito 

tributario aplicaveis a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios, 

constituindo o Sistema Tributario Nacional, cujo fim e disciplinar a arrecadagao e a 

distribuigao de rendas, citado em Oliveira, et all (2009, p.05). 

Ja para a ciencia contabil, Oliveira, et all (2009, p. 05), diz que: 

A Contabilidade, par sua vez, e a ciencia que estuda e pratica as fungoes de 

orientac;:ao, controle, e registro dos atos e fatos de uma administrac;:ao 

econ6mica, servindo como ferramenta para o gerenciamento da evoluc;:ao 

do patrimonio de uma entidade e, principalmente, para a prestagao de 

contas entre os s6cios e demais usuaries, entre os quais se destacam as 

autoridades responsaveis pela arrecadac;:ao dos tributes de uma nagao ou 

regiao. 

Partindo-se do pressuposto considerado por Oliveira, et all, essas duas 

ciencias podem ser atribufdas como cerne da gestao tributaria, ja que sao 

determinados aspectos da legislagao tributaria, devido a grande influencia nas 

rotinas das organizagoes. 

2.2. Legisla~ao Tributaria 

E oportuno, de infcio, transcrever o conceito dado pelo C6digo Tributario 

Nacional a legislagao tributaria, conforme o art. 96 da Lei n.0 5.172/66, de 25 de 

outubro de 1966:1 

"Art. 96. A expressao "legislagao tributaria" compreende as leis, os tratados 

e as convengoes internacionais, os decretos e as normas complementares 

1 BRASIL. C6digo Tributario Nacional. Organizayao dos textos, notas remissivas e indices por Juarez de Oliveira. 25. ed. 
Sao Paulo: Saraiva, 1996. p.47. 



12 

que versem, no todo ou em parte, sabre tributos e relac;oes jurfdicas a eles 

pertinentes." 

A Constituic;ao Federal de 1988 trouxe profundas alterac;oes no Sistema 

Tributario Nacional, nao s6 em relac;ao a quantidade e ao campo de incidencia dos 

tributes, mas tambem quanta a propria distribuic;ao dos valores arrecadados entre 

Uniao, Estados e Municfpios, o que atualmente vern comprometendo uma razoavel 

reforma tributaria principalmente em razao de nao haver consenso entre os 

governantes de como devem ser repartidos os valores arrecadados. 

2.3. Tributos - Conceitos e Especies 

0 C6digo Tributario Nacional conceitua tribute como toda prestac;ao 

pecuniaria, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao constitua 

sanc;ao por ato ilfcito, institufda em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada. 

Para melhor entendimento sabre a definic;ao de tribute, segundo Oliveira, et 

all (2009, p. 08), e possfvel decompor sua definic;ao nas seguintes caracterfsticas: 

• prestac;ao pecuniaria: significa que o tribute deve ser pago em unidades 

de moeda corrente, inexistindo o pagamento in natura ou in Iabore, ou 

seja, o que e pago em bens ou em trabalho ou prestac;ao de servic;o; 

• compuls6ria: obrigac;ao independente da vontade do contribuinte; 

• em moeda ou cujo valor se possa exprimir: os tributes sao expresses em 

moeda corrente nacional (no caso brasileiro em reais) ou par meio de 

indexaderes; 

• que nae censtitua sanc;ae de ate ilfcito: as penalidades pecuniarias ou 

multas nao se incluem no conceito de tribute; assim, e pagamento de 

tribute nao decorre de infrac;ao de determinada norma ou descumprimento 

da lei; 

• institufda por lei: s6 existe a obrigac;ao de pagar o tribute se uma norma 

jurfdica com forc;a de lei estabelecer essa obrigac;ao; 
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• cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada: a 

autoridade nao possui liberdade para escolher a melhor oportunidade de 

cobrar o tribute; a lei ja estabelece todos os passes a serem seguidos. 

Oliveira, et all, (2009, p.08) explica ainda que a natureza juridica especifica do 

tribute e determinada pelo fato gerador da respectiva obrigac;ao, sendo irrelevantes 

para qualifica-la: 

I- a denominac;ao e demais caracteristicas formais adotadas pela lei; e 

II- a destinac;ao legal do produto da sua arrecadac;ao. 

No que se refere as especies de tributes, o Sistema Tributario Nacional esta 

estruturado de forma a permitir ao Estado a cobranc;a de: 

• Impastos que decorrem de situac;ao geradora independente de qualquer 

contraprestac;ao do Estado em favor do contribuinte; 

• Taxas que estao vinculadas a utilizac;ao efetiva ou potencial por parte do 

contribuinte, de servic;os publicos especificos e divisiveis; 

• Contribuic;oes de melhoria que sao cobradas quando do beneficia trazidos 

aos contribuintes por obras publicas. 

Segundo Oliveira, et all, (2009, p.08), as taxas e contribuic;oes de melhoria 

tern pouco significado, tanto no que se refere ao montante arrecadado, como ao 

impacto causado no contribuinte. Ja os impastos representam, de fato, o instrumento 

do qual o Estado dispoe tanto para angariar recursos para gerir a Administrac;ao 

Publica e permitir investimentos em obras publicas, como para direcionar o 

comportamento da economia. 

Com a edic;ao da Constituic;ao Federal de 1988, surgiram para financiamento 

das atividades sociais as contribuic;oes sociais, que, embora tenham sido tratadas no 

capitulo dos tributos, assumem as caracteristicas destes para fazer face aos 

investimentos do governo nesse setor. As contribuic;oes sociais instituidas tem como 

base os Iueras das sociedades, a folha de pagamento dos empregados e o 

faturamento das empresas. Atualmente, sao subdivididas em contribuic;oes ao INSS, 

Contribuic;ao Sindical, Contribuic;ao PIS/PASEP, Contribuic;ao Social sobre o Lucre 

Uquido e Contribuic;ao para o Fundo de lnvestimento Social (COFINS). 
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2.4. Principios 

De acordo com Oliveira, et all, (2009, p.1 0), os princfpios constitucionais 

tributarios prevalecem sabre todas as demais normas jurfdicas, as quais s6 tern 

validade se editadas em rigorosa consonancia com eles. Tais principios, segundo a 

Constituic;ao Federal, sao vistos a seguir. 

Assim, sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e 
vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios: 

I. exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabelega (Principia da 

Legalidade ); 

II. instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 

situagao equivalente, proibida qualquer distingao em razao de ocupagao 

profissional ou fungao por eles exercida, independentemente da 

denominagao jurfdica dos rendimentos, tftulos ou direitos (Principia da 

lsonomia Tributaria); 

Ill. cobrar tributos: 

a) em relagao a fatos geradores ocorridos antes do infcio da 

vigencia da lei que os houver institufdo ou aumentado (Principia 

da lrretroatividade Tributaria); 

b) no mesmo exercfcio financeiro em que haja sido publicada a lei 

que os instituiu ou aumentou (Principia da Anterioridade). 

Principia da Competencia 

Previsto no art. 150, § 6°, e no art. 151, inciso Ill, da Constituic;ao Federal- o 

exercicio da competemcia tributaria e dado a Uniao, ao Estado ou ao Municipio, que, 

por meio de sua Casa Legislativa, exercitarao as competencias tributarias, nao 

sendo permitida qualquer delegac;ao ou prorrogac;ao desta competencia para outro 

ente que nao seja aquele expressamente previsto na Constituic;ao. 
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Principio da Uniformidade Geografica 

Nos termos do art. 151, incise I, a tributac;ao da Uniao devera ser uniforme em 

todo o territ6rio nacional, nao podendo criar distinc;oes em relac;ao aos Estados, aos 

Municfpios e ao Distrito Federal. 

Principio da Nao-Discriminacao Tributaria 

0 art. 152, visando a procedencia e ao destine dos bens, proibe a 

manipulac;ao de aliquotas, bases de calculo ou qualquer formula tributaria em 

beneficia ou prejuizo da economia da Uniao, dos Estados ou dos Municfpios. 

Principio da Capacidade Produtiva 

0 art. 145, § 1°, estabelece o principia da capacidade economica do 

contribuinte, que, por mera definic;ao, seria a possibilidade economica de pagar os 

tributes. 

E considerada subjetiva quando se refere a condic;ao pessoal do contribuinte 

(capacidade economica real); e objetiva quando se leva em conta manifestac;oes 

objetiva de riqueza do contribuinte (bens im6veis, titulos, etc - supostamente de 

capacidade tributaria ou riqueza). 

Principio da Autoridade Tributaria 

No art. 145, § 1°, aparece o principia da autoridade tributaria, e sao 

justificadas as prerrogativas da administrac;ao tributaria. 

Principio da Tipologia Tributaria 

As taxas e os impastos nao podem ter a mesma base de calculo; portanto, as 

especies tributarias sao definidas pela distinc;ao de dais fatores: hip6tese de 

incidencia e base de calculo, conforme se depreende do art. 145, § 2°. 
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2.5. Elementos Fundamentais do Tributo 

Segundo Oliveira, et a/( (2009, p. 11 ), e importante destacar que nasce uma 

obrigac;ao quando, par meio de uma relac;ao jurfdica, determinada pessoa (credor) 

pode exigir de outra (devedor) uma prestac;ao (objeto), em razao de previa 

determinac;ao legal ou de manifestac;ao de vontade (exemp/o, o recebimento do 

prec;o de um bem em um contrato; o pagamento de premia em um concurso; a 

satisfac;ao de um pagamento pela utilizac;ao ou disposic;ao de um servic;o publico e 

outros). 

Assim, e possfvel afirmar que obrigagao tributaria e a relagao de Direito 

Publico na qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do contribuinte (sujeito passivo) 

uma prestagao (objeto) nos termos e nas condigoes descritos na lei (fato gerador), 

enfatiza Oliveira, et all, (2009, p.11 ). 

Destacam-se, portanto, tn§s elementos basicos da obrigagao tributaria, sendo 

elas: a Lei, o Objeto eo Fato Gerador. 

A lei e o principal elemento da obrigagao, pois cria os tributos e determina as 

condigoes de sua cobranga (princfpio da legalidade dos tributos). Contudo, assume, 

em urn sistema jurfdico, formas diferentes de expressao, a partir de urn texto 

fundamental (Constituigao), as regras ordinarias de convivencia (leis em sentido 

restrito). 

0 objeto representa as obrigagoes que o sujeito passivo (contribuinte) deve 

cumprir, segundo as determinagoes legais. Basicamente, as prestagoes consistem 

em: pagamento do valor em dinheiro referente ao tributo devido ou a multa imposta 

por nao-atendimento a determinagao legal (obrigagao principal) ou cumprimento de 

formalidades complementares, destinadas a comprovar a existencia e os limites da 

operagao tributada e a exata observancia da legislagao aplicavel (obrigagao 

acess6ria), como, por exemplo, a escrituragao de livros fiscais, a apresentagao de 

declaragoes de rendimentos, o preenchimento de formularies, a abstengao da 

pratica de certos atos. 

0 fato gerador da obrigagao principal e a situagao definida em lei como 

necessaria e suficiente para sua ocorrencia. De forma mais simples, conceitua-se 

como "o fato" que gera a obrigagao de pagar o tributo. 
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2.6. lmunidade e lsencao Tributaria 

lmunidade 

Segundo Oliveira, et all, (2009, p.14) "as imunidades podem ser classificadas 

como privilegios dados a alguem para que se livre ou se isente de certas imposic;oes 

legais em virtude de que nao e obrigado a fazer ou cumprir certo encargo de 

obrigac;ao de carc!Jter legal", como: 

• imunidade diplomatica; 

• imunidade judicial; 

• imunidade parlamentar; 

• imunidade tributaria. 

A imunidade tributaria e estabelecida pela Constituigao e abrange OS 

seguintes aspectos: 

• vedagao de entres estatais institufrem impastos sabre o patrimonio, a renda 

au as servigos, uns dos outros - nao alcanga as atividades economicas 

reguladas pelo direito privado; 

• vedagao de entes estatais instituirem impastos sabre o patrimonio, a renda e 

as servigos das entidades mantenedoras de temples de qualquer culto; 

• vedagao de entes estatais institufrem impastos sabre o patrimonio, a renda e 

as servigos das entidades representativas de partidos politicos, sindicatos dos 

trabalhadores, instituigoes de educagao e de assistencia sem fins lucrativos; 

• vedagao de entes estatais instituirem impastos sabre livros, jornais, peri6dicos 

e papel destinado a impressao destes. 

lsencao 

Entende-se na linguagem jurfdica, segundo Oliveira, et all, (2009, p.14), que a 

isengao e atribufda a dispensa, a imunidade, a concessao a alguma coisa au 

pessoa, para que se possa livrar esquivar au desobrigar de algum encargo que a 

todos pesa, au para que se livre de qualquer obrigagao. 

A isengao e concedida par lei. 
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3. PESSOAS JURiDICAS E ALGUNS ASPECTOS FUNDAMENTAlS 

3.1. Regime de Apurac;ao do Lucro Real 

3. 1. 1. lntroduc;ao 

As pessoas juridicas podem optar pela tributa9ao do Iuera, na forma do Luera 

Presumido ou Pelo Luera Real, e em algumas vezes pelo Luera Arbitrado. Algumas 

atividades e acima de um determinado faturamento, as empresas devem tributar 

suas receitas na forma do Luera Real. 0 lucro a ser tributado sera sabre o montante 

do Iuera lfquido ajustado, pelas adi96es, exclusoes e compensa96es permitidas pelo 

Impasto de renda. 

Qualquer empresa pode optar, sem qualquer restri9ao, pela tributa9ao com 

base no Iuera real. Alias, este e o regime proprio de incidencia do Impasto de Renda, 

pois, neste regime se demonstra o resultado efetivo apurado no exercfcio da 

atividade. 

Para que a empresa possa optar por outro regime devera verificar a 

possibilidade de enquadramento. 

Os demais regimes tem por caracteristica a forma simplificada de apura9ao e 

escritura9ao com possibilidade, em certos casos, de redu9ao da carga tributaria. 

• Empresas Obrigadas a Apurac;ao do Lucro Real 

a) cuja receita total, no ano-calendario anterior, seja acima de R$ 48.000.000,00; 

b) institui96es financeiras, empresas de seguras privados, de capitaliza9ao, de 

previdencia privada e equiparadas; 

c) que tenham Iueras ou rendimentos oriundos do exterior; 

d) que gozem de beneficios fiscais de isen9ao/redu9ao do impasto de renda; 

e) que no decorrer do ano tenham efetuado a suspensao ou redu9ao do impasto; 

f) empresas de fomento mercantil -"Factoring"; 

g) empresas de constru9ao civil com registro de custo or9ado. 
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• Formas de Tributac;ao 

As empresas que apuram o Iuera real, durante o ano calendario poderao 

adotar como forma de calculo do Impasto de Renda da CSLL, o Lucro Real 

Trimestral ou o Lucro Real Anual (estimativa mensa/). 

No Iuera real trimestral os recolhimentos efetuados sao definitivos, ou seja, 

nao estarao sujeitos a ajustes no encerramento do ano-calendario. 

0 regime da estimativa tem por caracteristica ser uma forma de antecipac;ao 

mensal de IR/CSLL, resultando, portanto, em calculos provis6rios cujos 

recolhimentos serao ajustados com o IR/CSLL apurados no encerramento do 

periodo-base, normalmente em 31/dezembro. 

Artigo 2°, § 6° da IN SRF n°. 93/97. 

Uma vez exercida a opc;ao pelo pagamento mensal do impasto calculado por 

estimativa, a empresa devera apurar o Luera Real em 31 de dezembro do respectivo 

ano-calendario. 

A diferenc;a constatada entre o tributo (impasto ou contribuic;ao) apurado com 

base no Luera Real em 31.12. XX e a soma dos pagamentos mensais feitos por 

estimativa no mesmo ano-calendario: 

a) quando positiva sera paga em quota (mica, ate 0 ultimo dia util do mes de margo 

do ano seguinte; 

b) quando negativa sera compensada com o tributo mensa I a ser pago a partir do 

mes de janeiro do ano seguinte (ou sera objeto de restituic;ao). 

• Opc;ao pela Forma de Tributac;ao 

A opc;ao pela forma de tributac;ao se da com o primeiro recolhimento do 

impasto no ano-calendario atraves do c6digo informado no DARF. 

Uma vez efetuada a opc;ao o regime adotado e definitivo para todo o ano

calendario, ou seja, nao podera ser alterado. 

Arts. n°s. 17 e 35, § 2° da IN SRF n°. 93/97 e Art. 13, § 1° da Lei n°. 

9.718/98. 
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3.1.2. Real Trimestral e Estimativa: Vantagens X Desvantagens 

REAL TRIMESTRAL 
VANTAGENS DESVANTAGENS 

impasto e pago trimestralmente e pode no caso de lucro real maior que o 
ser parcelado em tres quotas; estimado, nEIO tera outra alternativa; 

Se o lucro for menor que o lucro estimado, devera escriturar o diario, inventario e o 
e haja previsao segura da inexistencia de Lalur trimestralmente; 
prejufzos; apurando prejufzo-fiscal, a compensac;:ao 

No caso de saldo negative, podera ser nos trimestres seguintes estara limitada a 
corrigido a partir do mes seguinte. 30% do lucro. 

ESTIMATIVA MENSAL 
VANTAGENS DESVANTAGENS 

Podera suspender ou reduzir o impasto Se nao for comparado com o lucro real 
men sal se 0 lucro for menor ou apurar podera ser recolhido impasto maior que o 
prejufzos-fiscais; efetivamente devido; 

Se 0 lucro real for maior pod era impasto pago na forma de antecipac;:ao 
desconsidera-lo e simplesmente recolher o nao e corrigido durante o ano; 
impasto com base no lucro estimado; No caso de sal do negative s6 sera 

E um sistema simplificado de apurac;:ao. corrigido a partir do ano seguinte; 
Toma-se por base as receitas. sistema de suspensao exige escriturac;:ao 

Os resultados negatives se compensarao regular por ocasiao de cada balancete que 
automaticamente com os positives, pois os for utilizado para suspensao e reduc;:ao. 
balancetes sao apurados de forma 
acumulada. 

3.1.3. Luera Real Trimestral 

Adotado este regime de Luera Real Trimestral, a pessoa jurfdica devera ao 

final de cada perfodo-base (trimestral), apurar o Iuera lfquido, nos termos da 

legislac;ao comercial e fiscal, o que vai lhe exigir escriturac;ao contabil completa. 

Este Iuera lfquido sera transportado para o LALUR para fins ajustes e assim 

chegando-se a determinac;ao do Iuera real, base de calculo do IR. 

Par sua vez, seguindo o mesmo sistema, a CSLL sera calculada sabre o Iuera 

lfquido ajustado pelas adic;oes, exclusoes e compensac;oes que lhe sao pr6prias, na 

forma definida pela legislac;ao em vigor. 

3. 1.4. Regime da Estimativa Mensa/ 

0 regime da estimativa mensa! caracteriza-se pela forma simplificada de 

recolhimento. Uma vez definida a receita bruta, sabre ela aplicam-se os percentuais 
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de presungao de lucro, os mesmos previstos para o regime do lucro presumido. A 

esta base deverao ser acrescidas as demais receitas e ganhos de capital. 

Neste regime vigora o sistema de suspensao ou redugao do IRPJ e CSLL que 

certamente vai exigir da empresa rigida organizagao contabil para que se possa 

compravar com base em escrituragao completa, que o impasto ja pago excede o 

devido no periodo em curso ou, simplesmente, compravar que nao se deve impasto 

no periodo em curso. 

Para quem esta apurando o Iuera real, este sistema de suspensao/redu<;ao e 
uma das principais formas de planejamento tributario a ser adotada durante o ano

calendario. E um sistema facultativo, podendo ser adotado quando melhor convier 

ao contribuinte. 

Arts. 4°, 6° e 10, da IN SRF n°. 93/97 

No regime da estimativa a base de calculo e formada pelo somat6rio do Iuera 

estimado e demais receitas e ganhos de capital. 

0 Iuera e calculado da seguinte forma: 

a) aplicando os percentuais de presungao sabre a receita bruta; ou, 

opcionalmente, 

b) com base no balancete de suspensao que vai demonstrar o lucro 

acumulado do periodo-base. 

• Conceito de Receita Bruta 

A receita bruta sobre o qual se aplicam os percentuais de presungao 

compreende o produto da venda de bens (mercadorias ou pradutos) nas opera<;oes 

par conta propria, o prego dos servi<;os prestados e o resultado auferido nas 

operagoes de conta alheia (par exemplo: comissoes), observando-se que: 

a) nao se incluem na receita bruta: 

a.1) o IPI (sea empresa for contribuinte deste impasto) cobrado destacadamente 

do comprador, do qual o vended or dos bens e mero depositario; 

a.2) o ICMS por substituigao tributaria, cobrado pelo contribuinte substitute que 

figura como mera depositario do impasto cobrado antecipadamente; 
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a.3) as contribuic;oes ao PIS/PASEP e COFINS cobradas, pelo contribuinte 

substitute que figura como mero depositario do impasto cobrado 

antecipadamente; 

b) devem ser excluidos da receita bruta: 

b.1) as vend as canceladas ( devoluc;oes); e 

b.2) os descontos incondicionais concedidos (que consta da NF e nao depende 

de evento futuro); 

• Percentuais do Lucro Estimado 

ATIVIDADE GERADORA DA RECEITA PERCENTUAL 
Revenda, para consume, de combustive! derivado de petr61eo, alcool etilico 

carburante e gas natural 1,6% 
Venda de mercadorias e produtos (exceto revenda de combustive! para 

consume) 
Transporte de cargas 
Servigos hospitalares 
Atividade Rural 
lndustrializagao com materiais fornecidos pelo encomendante 8,0% 
Atividades lmobiliarias 
Construgao par empreitada, quando houver emprego de materiais pr6prios, 

em qualquer quantidade 
Outras atividades (exceto prestagao de servigos para a qual nao esteja 

previsto percentual especffico) 
Servigos de transporte (exceto ode cargas) 
Servigos (exceto hospitalares, de transporte e de sociedades civis de 

profissao regulamentada) prestados com exclusividade par empresas com 16% 
receita bruta anual nao superior a R$ 120.000,00 

lnstituigoes financeiras a entidades a elas equiparadas 
Servigos em geral, para os quais nao esteja previsto percentual especffico, 

inclusive prestados par sociedades civis de profissoes regulamentadas 
I ntermed iagao de neg6cios, inclusive representagao co mercia I e 

corretagem (se Seguros, im6veis, etc.) 
Administragao, locagao ou cessao de bens im6veis, m6veis e direitos de 32% 

qualquer natureza 
Factoring 
Construgao par empreitada, quando houver emprego unicamente de mao-

de-obra, ou seja, sem o emprego de materiais 

A base de calculo da estimativa, deverao ser somadas as demais receitas e 

ganhos de capital, no mes em que forem auferidos. Podemos citar, entre outros: 

a) juros ativos, nao decorrentes de aplicac;oes financeiras, inclusive os 

incidentes sabre valores restituidos ou compensados; 

b) descontos financeiros obtidos; 
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c) receita de locac;ao de bens permanentes, quando este nao for o objetivo 

social da empresa, deduzido dos encargos necessarios a sua percepc;ao; 

d) variac;oes monetarias ativas; 

e) ganhos de capital nas alienac;oes de bens do ativo permanente; 

f) 1/120 do saldo do Iuera inflacionario existente em 31.12.95. 

Nao devem ser somadas a base de calculo os rendimentos de aplicac;oes 

financeiras, recuperac;ao de creditos que nao representem ingresso de novas 

receitas, reversao de provisoes, Iueras e dividendos recebidos, ajuste da 

equivalencia patrimonial, juros sabre o capital proprio. 

Arts. 4°, 6° e 7° da IN SRF n° 93/97. 

• Prestadoras de Service com Receita Bruta Anual de ate R$120.000,00 

As empresas exclusivamente prestadoras de servic;os em geral, que nao 

sejam de profissao regulamentada e cuja receita bruta nao exceder a R$120.000,00, 

poderao utilizar, para determinac;ao da base de calculo do impasto, 0 percentual de 

16°/o. 

Diferenca de lmposto: a empresa ficara sujeita ao pagamento da diferenc;a do 

impasto, apurada em relac;ao a cada mes transcorrido, quando houver utilizado o 

percentual de 16°/o e a receita bruta acumulada ano periodo exceder o limite de 

R$120.000,00. A diferenc;a de impasto devera ser paga ate o ultimo dia util domes 

subsequente aquele em que ocorrer o excesso. Quando paga no prazo previsto 

acima, a diferenc;a sera recolhida sem acrescimos. 

Exemplo: 

Dados hipoteticos relativos aos meses de janeiro a abril de 2006. 

Mes Receita Bruta - R$ Acumulado Percentual 
Jan/2006 20.000,00 20.000,00 16% 
Fev/2006 30 .000,00 50.000,00 16% 
Mar/2006 40 .000,00 90.000,00 16% 
Abr/2006 50.000,00 140.000,00 32% 

Ate o mes de marc;o de 2006 a empresa utilizou o percentual del 



16% sabre o valor da receita bruta de R$90.000,00. A partir do mes de 
abril de 2001 passou a utilizar o percentual de 32%, tendo em vista que o 
valor acumulado ultrapassou o limite de R$120.000,00. 

Assim, devera ser recolhida a diferenc;a de impasto, relativa a utilizac;ao 
do percentual de 16% (32%-16% = 16%), ou seja: 

Calculo da Diferen~a de Impasto 
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Jan a Mar/2006 I Valores - R$ I % I Base de Calculo do IR 
Base de Calculo Acumulada I 9o.ooo.oo I 16 I 14.400,00 

Diferen~a de Impasto Devida: R$14.400,00 x 15% = R$2.160,00 

No exemplo em tela, a diferen<;a devera ser recolhida, juntamente com o 

impasto do mes de abril de 2006, ate o ultimo dia do mes de maio de 2006 (Art 3° 

§4° da IN SRF n° 93/97). 

• Atividades lmobiliarias 

As pessoas jurldicas que explorem atividades imobiliarias relativas a 

loteamento de terrenos, incorpora<;ao imobiliaria, constru<;ao de pn§dios destinados a 
venda deverao considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido, 

relativo as unidades imobiliarias vendidas. 

0 Iuera estimado sera calculado aplicando-se o percentual de 8°/o sabre o 

valor das receitas recebidas (§ 7° do art. 3° e inciso I do art. 5° da IN SRF n° 

93/97). 

• Comercializa~ao de Veiculos Usados 

A pessoa jurldica que tenha como objeto social, declarado em seus atos 

constitutivos, a compra e venda de velculos automotores devera observar que, nas 

opera<;6es de venda de velculos usados, o valor a ser computado na determina<;ao 

da base de calculo sera apurado segundo o regime aplicavel as opera<;6es de 

consigna<;ao. 

Assim, na determina<;ao da base de calculo, sera computada a diferen<;a 

entre o valor pelo qual o velculo usado houver sido alienado, constante da nota fiscal 

de venda, e o seu custo de aquisi<;ao constante da nota fiscal de entrada (IN SRF n° 

152/98). 
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• Calculo do IR Estimado 

Sabre a base de calculo determinada na forma dos itens anteriores incide o 

Impasto de Renda determinado pela aplicagao da aliquota de 15%. 

Art. soda IN SRF n° 93/97. 

• Calculo do Adicional Mensa! 

Estara sujeita a incidencia do adicional a parcela a parcela de Iuera excedente 

a R$ 20.000,00 multiplicada pelo numero de meses do periodo de apuragao. 

Art. S0
, § (mico, da IN SRF n° 93/97. 

Exemplos de Adicional 

a) Regime da estimativa - calculo com base na receita bruta/demais receitas: 

1:> Admitindo-se a base de calculo ....................................... R$ 12.000,00 

1:> IRPJ = 15% sabre R$ 12.000,00 ..................................... R$ 1.800,00 

1:> Admitindo-se a base de calculo ....................................... R$ 24.000,00 

1:> IRPJ normal = 15% sabre R$ 24.000,00 ......................... R$ 3.600,00 

1:> IRPJ Adicional = 10% sabre R$ 4.000,00 ....................... R$ 400,00 

1:> IRPJ a recolher ................................................................ R$ 4.000,00 

b) Regime da estimativa - calculo com base em balancete de redugao/suspensao 

em julho de 2005 (7 x R$20.000,00 = R$140.000,00 = limite do adicional): 

1:> Admitindo-se a base de calculo ....................................... R$ 110.000,00 

1:> IRPJ = 15% sabre R$ 110.000,00 ................................... R$ 16.500,00 

1:> Admitindo-se a base de calculo ....................................... R$ 170.000,00 

1:> IRPJ normal= 15% sabre R$ 170.000,00 ....................... R$ 25.500,00 

1:> IRPJ Adicional = 10% sabre R$ 30.000,00 .................... R$ 3.000,00 

1:> IRPJ a recolher ................................................................ R$ 28.500,00 

• Dedu~oes do Impasto 

A pessoa juridica tributada com base na estimativa mensal pode deduzir do 

impasto apurado: 
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a) o Impasto de Renda Retido da Fonte, ou pago pela propria empresa, conforme o 

caso, sabre receitas computadas na determinagao da base de calculo, pagas ou 

creditadas a empresa par pessoas juridicas a titulo de: 

a.1) remuneragao pel a prestagao de servigos profissionais; 

a.2) remuneragao pela prestagao de servigos de limpeza e conservagao, 

vigilancia e locagao de mao-de-obra; 

a.3) comiss6es e corretagens, etc.; 

a.4) remuneragao de servigos de propaganda e publicidade; 

a.5) importancias recebidas de entidades da administragao publica federal; 

a.6) juros remuneratorios do capital proprio; 

a.7) outras remunerag6es sujeitas ao IRRF. 

b) o saldo de impasto pago indevidamente ou a maior em perfodos anteriores, que 

ainda nao tenham sido objeto de compensagao. 

0 impasto de renda pago indevidamente ou a maior em periodos anteriores 

podera ser atualizado monetariamente da seguinte forma: 

a) se pago ate 1.995, atualizado ate 31 de dezembro daquele ana, pelo valor da ufir 

de 0,8287, e acrescido de juros equivalentes a taxa Selic, acumulada mensalmente, 

a partir der 01.01.96; 

b) se pago a partir de 1° de janeiro de 1.996, acrescido de juros equivalentes a 
taxa SELIC. 

• Exemplo do Calculo da Estimativa Mensa! 

A empresa que tenha optado pelo pagamento do impasto par 

estimativa(dessa forma obrigada a apuragao do Luera Real). Admitam-se OS 

seguintes dados, para 0 mes de janeiro de 2001: 

- Receita Bruta da Atividade Comerciai. ................................................................... R$400.000,00 

- Receita Bruta da Prestac;:ao se Servic;:os em Gerai. ................................................. R$50.000,00 

- Receita de aluguel de um im6vel da empresa ......................................................... R$6.000,00 
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-Luera na venda de um veieulo do imobilizado .......................................................... R$14.000,00 

Calculos 
Receita Bruta Ajustada 

R$400.000,00 X 

8% ............................................................................................................ R$32.000,00 

R$50.000,00 X 32% .......................................................................................................... R$16.000,00 
=Subtotai(Lucro 
Estimado) ................................................................................................. R$48.000,00 
Acrescimos a base de calculo: 

Reeeita de Aluguei. ............................................................................ R$6.000,00 

Luera na Venda de Vefeulo ................................................................. R$14.000,00 ......... R$20.000,00 

Base de Calculo da 
Estimativa ........................................................................................ R$68.000,00 

Impasto: 15% x R$68.000,00 ......................................................................................... R$10.200,00 

Adicional: 10% x R$48.000,00(*) ...................................................................................... R$4.800,00 

=Impasto Devido ................................................................................ R$15.000,00 

(*)Pareela da Base de Caleulo Mensal que exeedeu a R$20.000,00 
(R$68.000,00- R$20.000,00 = R$48.000,00) 

3.2. Balanc;o de Suspensao/Reduc;ao Do IR/CSLL 

0 sistema de suspensao ou redugao do impasto (IR/CSLL) e proprio do 

regime da estimativa. Portanto nao se fala em suspensao/redugao em outro regime 

de tributagao. 

Sera possfvel suspender ou reduzir o IRPJ e a CSLL de cada mes desde que 

se demonstre atraves de balango ou balancete do perfodo a inexistencia de Iuera 

tributavel, ou que o valor pago excede o valor do impasto devido. 

Note-se que a op~ao pelo sistema de tributa~ao deve ser o mesmo para 

IRPJ e para CSLL. 

lsto quer dizer que a vantagem deve ser aferida em relagao aos dais tributos. 

Art. 230 e segs. do Decreta n° 3.000/99 e Art. 10 e segs. da IN SRF n° 93/97. 

• Como Praticar a Suspensao ou Reduc;ao 

Os balangos/balancetes deverao ser levantados com observancia das lei 

comerciais e fiscais e transcritas no livro diario. A demonstragao do Iuera real do 
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perfodo abrangido devera ser transcrita na parte "A" do LALUR. (Art. 35 da Lei n° 

8.981/95). 

• Apurac;ao do Lucro Real lntermediario (Balanc;o de Suspensao/Reduc;ao) 

0 balango/balancete devera compreender o perfodo transcorrido dentro do 

ano-calendario. Assim para definirmos o perfodo de abrangencia deveremos 

observar as seguintes circunstancias: 

a) Perfodo de abrangf!mcia de empresa constitufda ate o ana anterior: 

P de 01.01 a 31.01 para suspensao/redugao do impasto apurado em janeiro; 

P de 01.01 a 28.02 para suspensao/redugao do impasto apurado em fevereiro; 

P de 01.01 a 31.07 para suspensao/redugao do impasto apurado em julho. 

P e assim, sucessivamente, a criteria da empresa. 

b) Empresa que foi constitufda durante o ano-calendario. Ex., 23.02.2005 

P de 23.02 a 28.02 para suspensao/redugao do impasto apurado em fevereiro; 

P de 23.02 a 30.04 para suspensao/redugao do impasto apurado em abril; 

P de 23.02 a 30.06 para suspensao/redugao do impasto apurado em junho. 

P de 23.02 a 30.07 para suspensao/redugao do impasto apurado em julho. 

P e assim, sucessivamente, a criteria da empresa. 

Na hip6tese em que a empresa optar pela estimativa e nao reunir os 

elementos necessaries para adotar este regime de suspensao/redugao, devera 

obrigatoriamente recolher com base na receita bruta. 

• Calculo da Suspensao ou Reduc;ao 

Os valores apurados com base neste sistema servem (mica e exclusivamente 

para definir a situagao tributaria daquele perfodo. 
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Se a empresa pretende suspender/reduzir o pagamento de periodos 

subseqOentes devera levantar novo balancete, desconsiderando aqueles levantados 

anteriormente. 

0 novo balancete sera exigido inclusive quando a empresa ja tiver 

demonstrado saldo de impasto a recuperar demonstrado em meses anteriores. 

Art.13, II da IN SRF n° 93/97. 

• Compensacao do lmposto pago Anteriormente 

Do impasto apurado com base no resultado acumulado poderao ser 

deduzidos os cn§ditos da pessoa jurfdica: 

a)o impasto pago em perfodos anteriores (IR/CSL estimado); 

b)o IRRF: 

• sabre receitas; 

• aplicacoes financeiras(somente no Bai.Susp./Red), 

c)o saldo negativo (IR/CSL) de ano-calendario anterior; 

d)o IR/CSL pago a maior ou indevidamente. 

Art. 12, Ill da IN SRF n° 93/97 . 

• Exemplo de Suspensao Integral: 

Luera real apurado com base no resultado acumulado em 30.06.2001: 

11° PASSOI P Calculo do IRPJ e do Adicional: 

P IRPJ = 15% sabre R$ 360.000,00 ........................................ . 

P Adicional = 10% sabre R$ 240.000,00 ................................ . 

P IRPJ a pagar ......................................................................... . 

12° PASSOI P Verificar os cn§ditos existentes em 30.06.2005: 

P Impasto pago por estimativa .............................................. . 

P Impasto retido na fonte ....................................................... . 

R$ 54.000,00 

R$ 24.000,00 

R$ 78.000,00 

R$ 80.000,00 

R$ 2.000,00 
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P Total dos creditos ................................................................ . (R$ 82.000,00) 

13° PASSOI P Verificar resultado .................................... . (R$ 4.000,00) 

Nesta situagao podera ser efetuada a suspensao integral do IRPJ tendo em 

vista que os creditos (impasto ja pago) supera o devido no perfodo em curso. 

• Exemplo de Reduc;ao: 

Aproveitando dados do exemplo anterior supondo que a estimativa de junho 

resulte no impasto a pagar de R$ 10.000,00: 

11° PASSOI P Calcular IRPJ: considerando que seja ........................... R$ 90.000,00 

12° PASSOI P Creditos existentes: considerando que sejam ............... R$ 82.000,00 

13° PASSOI P Verificar resultado comparando os dais sistemas, assim: 

PELO SISTEMA DA ESTIMATIVA II PELO SISTEMA DE SUSPENSAO 
-Valor a ser recolhido competencia 07/01 -Valor devido no perfodo em 
......... R$1 0.000,00 curso .......................... R$90.000,00 
-Valor das antecipac;oes ja efetuadas -Valor das antecipac;oes ja efetuadas 
.................... R~82.000,00 ..................... R~82.000,00 
Somat6rio das antecipac;oes ................................ -Valor a ser 
R$92.000,00 recolhido ......................................... R$ 8.000,00 

Se optar pelo recolhimento com base na estimativa devera ser recolhida a importfmcia de 
R$10.000,00, que somada aos creditos de R$ 82.000,00 totalizara antecipac;oes de R$ 92.000,00; 

Contudo, se optar pela tributac;ao com base no resultado acumulado devera ser reco/hido 
mais R$ 8.000,00, que corresponde a diferenc;a entre o devido R$ 90.000,00 e o que ja foi 
antecipado R$ 82.000,00. 

• Vantagem Tributaria 

Tanto na suspensao como na redugao o valor que deixou de ser pago, fica no 

caixa da empresa a custo zero podendo ser utilizado livremente em suas atividades 

operacionais, ou ate em investimentos. 

I 
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• Exemplo de Desconsiderac;ao do Balancete: 

11° PASSOI P Calcular o IRPJ: considerando que seja .............. R$ 100.000,00 

12° PASSOI 1:> Cn§ditos existentes: considerando que sejam ...... R$ 82.000,00 

13° PASSOI P Verificar resultado conforme segue: 

I PELO SISTEMA DA ESTIMATIVA I PELO SISTEMA DE SUSPENSAO 
-Valor a ser recolhido competencia 07/01 -Valor devido no perfodo em 
.......... R$1 0.000,00 curso ......................... R$1 00.000,00 
-Valor das antecipa<;oes ja efetuadas -Valor das antecipa<;6es ja efetuadas 
..................... R~82.000,00 ..................... R~82.000,00 
Somat6rio das antecipa<;6es ................................. -Valor a ser 
R$92.000,00 recolhido ........................................ R$ 18.000,00 

Se optar pelo recolhimento com base na estimativa devera ser recolhida a importancia de 
R$ 10.000,00, que somada aos creditos de R$ 82.000,00 totalizara antecipa<;6es de R$ 92.000,00; 

Contudo, se optar pela tributa<;ao com base no resultado acumulado devera ser reco/hido 
mais R$ 18.000,00, que corresponde a diferen<;a entre o devido R$ 100.000,00 e o que ja foi 
antecipado R$82.000,00. 

Desvantagem: Nesta hip6tese o resultado acumulado gera um impasto a pagar superior 
aquele apurado com base na estimativa. lsto que dizer que o Iuera estimado esta sendo mais 
vantajoso devendo o balancete ser desconsiderado, e efetuar o recolhimento de R$ 1 0.000,00. 

Se a situa<;ao persistir ate o final do ana, a diferen<;a de impasto a pagar podera ser paga no 
ana seguinte, ate 31.01.2001 sem acrescimos ou ate 31.03.2006 acrescido de juros SELIC. 

Quadro-Resumo da Suspensao/Reduc;ao 

IMes I Estimativa(RB) I Luera Real Acumulado 

Janeiro 12.000,00 8.000,00 Redu<;ao 

Fevereiro 10.000,00 20.000,00-8.000,00= 12.000,00 RB 

Mar<;o 15.000,00 25.000,00-18.000,00= 7.000,00 Redu<;ao 

Abril 12.000,00 35.000,00-25.000,00= 10.000,00 Redu<;ao 

Maio 12.000,00 30.000,00-35.000,00= 5.000,00(-) Suspensao 

Junho 10.000,00 50.000,00-35.000,00= 15.000,00 RB 

Julho 12.000,00 (Prejufzo) 0 -45.000,00= 45.000,00(-) Suspensao 
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Recolhimentos da estimativa a maier em 2000: 

Janeiro R$ 8.000,00 Julho 

Fevereiro R$1 0.000,00 Agosto 

Margo R$ 7.000,00 Setembro 

Abril R$1 0.000,00 Outubro 

Maio Novembro 

Junho R$1 0.000,00 Dezembro (Qrejufzo} 

R$45.000,00 

- A partir de 31.12.00, o valor de R$ 45.000,00 passou a ser considerado 

pagamento a maier, podendo a partir de janeiro de 2001 ser corrigido pela taxa 

SELIC, e pode ser utilizada para compensagao com a estimativa, a partir de 

fevereiro/2001, competencia de janeiro (AD n°3/2000). 

Recolhimentos da estimativa a menor em 2.005 

Janeiro R$8.000,00 

Fevereiro R$1 0.000,00 

Margo R$7.000,00 

Abril R$1 0.000,00 

Maio 

Junho R$1 0.000,00 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro R$1 0.000,00 (com base na rec. bruta) 

R$55.000,00 

-em 31.12.00 deu um IRPJ de R$80.000,00- R$55.000,00 = R$25.000,00 

- saldo a recolher em quota (mica em 31/03/2006 

se recolher em 31/01/2006 - sem juros 

em 28/02/2006 - 1% de juros 

em 31/03/2006 - selic fevereiro + 1% 
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3.3. Regime de Apuracao do Lucro Presumido 

3.3.1. lntrodw;ao 

Embora nao seja a forma mais adequada sob o ponto de vista economico, 

pais baseia-se em mera presungao de Iuera, a tributagao pelo Impasto de Renda 

segundo as regras do Iuera presumido e, na verdade, bastante pratica e simplificada, 

o que tern despertado o interesse de urn numero cada vez maior de empresas, 

principalmente daquelas impedidas de optar pelo Simples Nacional. 

• Empresas lmpedidas ao Lucro Presumido 

Empresas impedidas de optar pelo Iuera presumido par serem obrigadas a 
apuragao do Iuera real: 

a) cuja receita total, no ano-calendario anterior, seja acima de R$ 48.000.000,00; 

b) instituigoes financeiras, empresas de seguras privados, de capitalizagao, de 

previdencia privada e equiparadas; 

c) que tenham Iueras ou rendimentos oriundos do exterior; 

d) que gozem de beneffcios fiscais de isengao/redugao do impasto de renda; 

e) que no decorrer do ana tenham efetuado a suspensao ou redugao do impasto; 

f) empresas de tomenta mercantil- "Factoring". 

A partir de 1997, o Impasto de Renda das Pessoas Jurfdicas passou a ser 

determinado trimestralmente, com base no Iuera real, presumido ou arbitrado 

apurado em perfodos de apuragao encerrados em 31 de mar~o, 30 de junho, 30 de 

setembro e 31 de dezembro de cada ano (art. 1° da Lei n° 9.430/96), ressalvada a 

alternativa de apuragao com base na estimativa mensal para empresas sujeitas a 

apuragao do Iuera real anual. 

Janeiro /Fevereiro /Man;:o 
1 o Trimestre Perfodo de Apuragao: 31 de margo 

2° Trimestre 
Abril/ Maio/ Junho 

Perfodo de Apuragao: 30 de junho 
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3° Trimestre 
Julho/ Agosto/ Setembro 

Perfodo de Apurac;ao: 30 de setembro 

4° Trimestre Outu bro/N ovem bro/Dezem br Perfodo de Apurac;ao: 31 de dezembro 

• Formalizac;ao da Opc;ao 

Podem optar pelo Iuera presumido todas as pessoas jurfdicas nao obrigadas 

a apura<;ao do Impasto com base no Iuera real. 

A op<;ao pela tributa<;ao com base no Iuera presumido sera manifestada com 

o pagamento da primeira ou unica quota do impasto devido correspondente ao 

primeiro perfodo de apura<;ao de cada ano-calendario e sera aplicada em rela<;ao a 

todo o perfodo de atividade da empresa em cada ano-calendario (art. 26 da Lei n° 

9.430/96). 

Assim, considera-se formalizada a op<;ao mediante a indica<;ao, no campo 04 

do DARF, do c6digo de receita proprio do impasto apurado nesse regime de 

tributa<;ao (2089). 

Portanto, em rela<;ao ao ano-calendario de 2001, a op<;ao sera manifestada 

com o pagamento da primeira quota ou quota unica do impasto apurado no primeira 

trimestre cujo vencimento se deu em 30/04/2001. 

A pessoa juridica que iniciar atividade a partir do segundo trimestre 

manifestara a op<;ao pelo Iuera presumido com o pagamento da primeira quota ou 

quota unica do impasto devido relativo ao perfodo de apura<;ao de infcio de atividade 

(art. 26, § 2° da Lei n° 9.430/96). 

Nao impede o exercicio da op<;ao pela tributa<;ao com base no Iuera 

presumido o fato de a empresa nao ter efetuado o pagamento nos prazos legais ou 

ter pago com insuficiencia. Ocorrida este hip6tese, o debito devera ser pago com os 

acrescimos legais cabiveis. 

Ate 31.12.1998 era admitido que a pessoa juridica alterasse sua op<;ao, de 

Iuera presumido para Iuera real, em rela<;ao ao mesmo ano-calendario (Lei n° 

9.430/96, art. 26, §§ 3° e 4°). 
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Todavia, de acordo como§ 1° do art. 13 da Lei n° 9.718/98, incorporado ao § 

1 o do art. 516 do Rl R/99, a partir do ano-calendario de 1999 a opgao pel a tributagao 

com base no Iuera presumido passa a ser definitiva em relagao a todo o ano

calendario. 

• Base de Calculo 

0 Iuera presumido sera apurado, trimestralmente, pela soma das seguintes 

parcelas (arts. 25, 51 e 53 da Lei n° 9.430/96): 

1. o valor resultante da aplicagao dos percentuais de presungao indicados no 

quadro do subitem 4.3, sabre a receita bruta da atividade auferida em cada 

trimestre; e 

2. demais receitas e ganhos de capital e outros acrescimos a base de calculo. 

3.3.2. DeterminaQao Do Luera Presumido 

• Conceito de Receita Bruta 

A receita bruta sabre o qual se aplicam os percentuais de presungao 

compreende o produto da venda de bens (mercadorias ou produtos) nas operagoes 

par conta propria, o prego dos servigos prestados e o resultado auferido nas 

operagoes de conta alheia (par exemplo: comissoes), observando-se que (Art 5° da 

IN SRF 93/97 e Art. 224 e 519 do RIR/99): 

a) nao se incluem na receita bruta: 

a.1) o IPI (sea empresa for contribuinte deste impasto) cobrado destacadamente 

do comprador, do qual o vendedor dos bens e mero depositario; 

a.2) o ICMS par substituigao tributaria, cobrado pelo contribuinte substitute que 

figura como mero depositario do impasto cobrado antecipadamente; 

a.3) as contribuigoes ao PIS/PASEP e COFINS cobradas, pelo contribuinte 

substitute que figura como mero depositario do impasto cobrado 

antecipadamente; 

b) devem ser excluidos da receita bruta: 
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b.1) as vend as canceladas (devoluc;oes) ; e 

b.2) os descontos incondicionais concedidos (que consta da NF e nao depende 

de evento futuro); 

• Ado~ao do Regime de Caixa 

Alternativamente ao regime de competencia , e admitido que, para efeito de 

determinac;ao do Iuera presumido, a receita de venda de bens ou direitos ou de 

prestac;ao de servic;os com recebimento a prazo ou em parcelas seja reconhecia 

segundo o regime de caixa , ou seja, somente no mes do efetivo recebimento, desde 

que observadas as seguintes regras (IN SRF n° 104/98): 

a) que escriture apenas o livro Caixa: deve emitir a nota fiscal por ocasiao da 

entrega do bem ou direito ou da conclusao do servic;o e indicar, no livro Caixa, em 

registro individual , a nota fiscal a que corresponder cada recebimento; 

b)pessoa juridica que mantenha escritura~ao contabil: devera controlar os 

recebimentos de suas receitas em conta especffica e indicar nessa conta, em cada 

lanc;amento, a nota fiscal a que corresponder o recebimento. 

3.3.3. Percentuais de Presuncao Aplicaveis sabre a Receita Bruta da Atividade 

IATIVIDADE GERADORA DA RECEITA I PERCENTUAL I 
Revenda, para consume, de combustfvel derivado de petr61eo, alcool 

etilico carburante e gas natural 

Venda de mercadorias e produtos (exceto revenda de combustfvel para 

con sumo) 

Transporte de cargas 

Servi<(OS hospitalares 

Atividade Rural 

lndustrializa<(ao com materiais fornecidos pelo encomendante 

Atividades lmobiliarias 

Constru<(ao por empreitada, quando houver emprego de materiais 

pr6prios, em qualquer quantidade 

Outras atividades (exceto prestac;ao de servic;os para a qual nao esteja 

previsto percentual especifico) 

Servi<(os de transporte ( exceto o de cargas) 

1,6% 

8,0% 



Servi<;os (exceto hospitalares, de transporte e de sociedades civis de 

profissao regulamentada) prestados com exclusividade por empresas com 16% 

receita bruta anual nao superior a R$ 120.000,00 

lnstitui<;oes financeiras a entidades a elas equiparadas 

Servi<;os em geral , para os quais nao esteja previsto percentual 

especffico, inclusive prestados por sociedades civis de profissoes 

regulamentadas 

lntermedia<;ao de neg6cios, inclusive representa<;ao comercial e 

corretagem (se Seguros, im6veis, etc.) 32% 

Administra<;ao, loca<;ao ou cessao de bens im6veis, m6veis e direitos 

de qualquer natureza 

Factoring 

Constru<;ao por empreitada, quando houver emprego unicamente de 

mao-de-obra, ou seja , sem o emprego de materiais 

3. 3. 4. Percentual Reduzido De Apura9ao Do Luera Presumido 

Regra pratica para verificar quando pode reduzir o percentual de 32% para 16% 

(quando nao ha um percentual especffico) 

1a Condi~ao Nao ser profissao regulamentada 

2a Condi~ao Ser exclusivamente presta<;ao de servi<;os 

3a Condi~ao Receita Bruta ate R$ 120.000,00 

3. 3. 5. Demais Receitas e Ganhos de Capital 
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Devera ser adicionado ao lucro presumido (Art.521 do RIR/99 e Art.36 da IN 

SRF n° 93/97): 
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a) as ganhos de capital auferidos na venda de ativos, que correspondem a diferenc;a 

positiva verificada no trimestre entre o valor da alienac;ao e o respectivo valor 

contabil do bem, corrigido monetariamente ate 31.12.95, diminuido dos encargos de 

depreciac;ao, amortizac;ao ou exclusao; 

b) os rendimentos de aplicac;oes financeiras de renda fixa e os ganhos lfquidos de 

aplicac;oes financeiras de renda variavel; 

c )demais receitas ou resultados, tais como: 

c.1) variac;oes monetarias ativas, descontos financeiros obtidos e juros ativos 

(nao decorrentes de aplicac;oes financeiras); 

c.2) juros equivalentes a taxa SELIC relativos a tributos a recuperar; 

c.3) os juros sabre o capital proprio que houverem sido pagos ou creditados 

par outra pessoa juridica da qual a empresa seja s6cia; 

c.4) rendimentos auferidos nas operac;oes de mutua realizadas entre pessoas 

juridicas controladas, controladoras, coligadas ou interligadas; 

c.5) receita de locac;ao de im6vel, quando nao for este o objeto social da 

pessoa juridica; 

e.G) multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada par pessoa juridica, 

ainda que a titulo de indenizac;ao, em virtude de rescisao de contrato; 

c.7) valores recuperados correspondentes a custos e despesas, inclusive com 

perdas no recebimento de creditos (exceto se comprovar nao os ter deduzido 

em periodo anterior); 

c.8) ganhos auferidos em operac;oes de cobertura (hedge) realizadas em 

balsas de valores, de mercadorias e de futuros ou no mercado de balcao. 

3.3.6. Outros valores que devem ser acrescidos a base de calcu/o 

A pessoa juridica que, ate o ano-calendario anterior, houver sido tributada 

com base no Iuera real devera adicionar, tambem, a base de calculo do impasto 

correspondente ao primeiro periodo de apurac;ao no qual houver optado pelo Iuera 

presumido, os saldos dos valores cuja tributac;ao havia sido diferida e controlados na 

parte B do LALUR (art. 54 da Lei n° 9.430/96 e Art. 520 do RIR/99), tais como: 

a)lucro inflacionario a tributar; 

b)lucro nao realizado decorrente de contratos com entidades governamentais; 
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c)lucro nao realizado relativo a vendas de bens do ativo permanente com 

recebimento do prego em prazo que ultrapassa o ano-calendario seguinte ao da 

contratagao. 

3. 3. 7. Ca/culo do Impasto e Adicional 

• Aliquota 

0 impasto trimestral devido deve ser calculado, em reais, mediante aplicagao 

da aliquota de 15% sabre a base de calculo (Art. 541 do RIR/99). 

0 adicional incide sabre a parcela do Iuera presumido trimestral excedente a 

R$ 60.000,00, mediante aplicagao da aliquota de 10% (Art.542 do RIR/99). 

• Deducoes do lmposto 

A pessoa jurfdica tributada com base no Iuera presumido pode deduzir do 

impasto apurado em cada trimestre (Art. 526 do RIR/99): 

a) o Impasto de Renda Retido da Fonte, ou pago pela propria empresa, conforme o 

caso, sabre receitas computadas na determinagao da base de calculo, pagas ou 

creditadas a empresa par pessoas jurfdicas a titulo de: 

a.1) remuneragao pel a prestagao de servigos prafissionais; 

a.2) remuneragao pela prestagao de servigos de limpeza e conservagao, 

vigilancia e locagao de mao-de-obra; 

a.3) comissoes e corretagens, etc.; 

a.4) remuneragao de servigos de propaganda e publicidade; 

a.S) rendimentos de aplicagoes financeiras; 

a.6) importancias recebidas de entidades da administragao publica federal; 

a.7) juros remuneratorios do capital proprio; 

a.8) outras remuneragoes sujeitas ao IRRF. 

b) o saldo de impasto pago indevidamente ou a maior em perfodos anteriores, que 

ainda nao tenham sido objeto de compensagao. 

• lmpossibilidade de Deducao de lncentivos Fiscais 
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A partir de 1°.01.1998 deixou de ser permitida qualquer dedugao, a trtulo de 

incentivo fiscal, do impasto apurado com base no Iuera presumido (Art. 10 da Lei n° 

9.532/97). 

• Exemplo de Calculo do Impasto Trimestral 

Admitamos que uma empresa optante pela tributagao com base no Iuera 

presumido apresente os seguintes dados no 1° trimestre de 2001: 

1) Receita da vend a de produtos de fabricagao propria: 
P Total das vend as (inclusive I PI) ........................................... R$ 1.210.000,00 
P (-) IPI ..................................................................................... R$ 110.000,00 
P Receita de vendas .................................................................. R$ 1.100.000,00 
P (-) Devolugoes recebidas (lfquidas IPI) .............................. R$ 30.000,00 
P Receita de venda a ser considerada ................................... R$ 1.070.000,00 

2) Receita de prestagao de servigos ..................................... . R$ 300.000,00 
3) Ganho de capital na vend a ativo permanente ................. . R$ 25.000,00 
4) Rendimentos de aplicagao financeiras .............................. . R$ 2.500,00 
5) IRRF s/ rendimentos de aplicagao financeira ................... . R$ 500,00 

Com base nesse dados, e considerando-se os percentuais de 8% e 32%, 

respectivamente, para receita de venda de produtos e para a de prestagao de 

servigos, teriamos: 

a) Apura~ao da lucro presumido da atividade 

a.1) Receita da vend a de produtos: 8% de R$ 1.070.000,00 ........ .. R$ 

85.600,00 

a.2) Receita de prestagao servigos: 32% de R$ 300.000,00 .......... B..t 
96.000,00 

Luera Presumido da atividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 181.600,00 

b) Determina~ao da base de calculo do impasto 

b.1) Luera presumido da atividade .................................................. R$ 181.600,00 

b.2) Ganho da capital na alienagao bem do Ativo Permanente . . . . . . R$ 

25.000,00 

b.3) Rendimentos de aplicagao financeira ..................................... . R$ 2.500,00 
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Base de calculo do IR trimestral ................................................ R$ 209.100,00 

c) Calculo do imposto a pagar relativo ao 1° trimestre de 2000 

c.1) Impasto normal (R$ 209.100,00 x 15%) ................................... R$ 31.365,00 

c.2) Adicional (R$ 149.1 00,00* x 1 0%) ............................................ R$ 14.910,00 

Total do impasto devido ............................................................. R$ 46.275,00 

c.3) (-) IRRF ..................................................................................... R$ 500,00 

Impasto lfquido a pagar ............................................................. R$ 45.775,00 

*base de calculo do adicional: Iuera presumido que excedeu a R$ 60.000,00. 

• Adicional de lmposto de Renda 

Quando houverem receitas financeiras, ganhos de capital e demais receitas 

nao operacionais, deve-se aplicar a alfquota de 15% para o calculo do Impasto de 

Renda (IRPJ) e de 9% para a Contribuigao Social sabre o Luera Uquido (CSLL) 

sabre o valor bruto destas receitas. Porem, caso a empresa venha a apurar "Iuera 

presumido", superior a R$ 60.000,00, no trimestre, deve ainda calcular o valor do 

Adicional de lmposto de Renda2
. Aplica-se entao a aliquota de 10% sobre o 

excesso. 

Na forma do art. 228, 542 e 543 do Regulamento de Impasto de Renda, a 

parcela do Iuera presumido ou real que exceder o valor da multiplicagao de vinte mil 

reais pelo numera de meses do respective periodo de apuragao, ficara sujeita a 
incid€mcia do adicional do impasto a alfquota de 10%. 

0 adicional, sem nenhuma dedugao, sera pago juntamente com o impasto 

devido, nos mesmos prazos e c6digo. 

Esse adicional aplica-se, inclusive, nos casas de incorporagao, fusao, cisao e 

de extingao da pessoa juridica pelo encerramento da liquidagao. 

A alfquota do adicional e unica para todas as pessoas juridicas, inclusive 

instituigoes financeiras, sociedades seguradoras e assemelhadas. 

0 adicional incide, inclusive, sabre os resultados tributaveis de pessoa juridica 

que explore atividade rural (Lei n° 9.249, de 1995, art. 3°, § 3°). No caso de 
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atividades mistas, a base de calculo do adicional sera a soma do Iuera real apurado 

nas atividades em geral com o Iuera real apurado na atividade rural. 

Referente a Contribuigao Social Sabre o Luera Uquido - CSLL, nao ha a 

incidencia do adicional de impasto que trata os arts. 228, 242 e 243 do 

Regulamento do Impasto de Renda. 

0 recolhimento do impasto adicional devera ser feito juntamente com o 

impasto normal devido no periodo, com mesmo vencimento e periodo de apuragao. 

• Obriga~oes Acess6rias 

As pessoas juridicas tributadas com base no Iuera presumido devem manter (Art. 

527 do RIR/99): 

a) escrituragao contabil nos termos da legislagao comercial, salvo se mantiverem 

livro Caixa, no qual devera ser escriturada toda movimentagao financeira, inclusive 

bancaria; 

b) Livro Registro de lnventario, no qual devera constar registrados os estoques 

existentes no termino do ano-calendario; 

d) Todos os livros de escrituragao obrigat6rios por legislagao fiscal especifica (IPI, 

ICMS, ISS, etc.), bern como documentos e demais papeis que serviram de base 

para a escrituragao comercial e fiscal, em boa guarda e ordem, enquanto nao 

decorrido o prazo decadencial e nao prescritas eventuais agoes que lhes sejam 

pertinentes. 

• Exemplo de Calculo para o Lucro Presumido 

Exemplo de calculo do adicional de impasto de renda, para uma empresa com 

atividade de comercio de mercadorias, com a base presumida de 8% sabre a 

Receita Bruta da atividade da empresa no trimestre. Neste mesmo trimestre a 

2 A Instrut;ao Normativa n° 93, de 24 de dezembro de I 997, artigo 38, panigrafo ! 0
, disp5e sobre o adicional de 10% (dez por 

cento) sobre a parcela que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
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empresa obteve um ganho liquido na alienagao de um bem do Ativo lmobilizado no 

valor de R$ 100.000,00, conforme disposto na planilha a seguir: 

Receita Bruta 4.500.000,00 
Base Presumida 8% 
Luera Presumido da Atividade 360.000,00 
Ganho de Capital 100.000,00 
Luera Presumido Total 460.000,00 
IRPJ Normal (15%) 69.000,00 

Calculo do Adicional 

Lucro Presumido Total 460.000,00 
(-)Limite de lsenc;ao 60.000,00 
Base do Adicional 400.000,00 
Adicional de IRPJ (1 0%) 40.000,00 

lmposto de Renda a Recolher: Somat6rio do IRPJ 
Normal (15%) e do Adicional de IRPJ (10%) 

IRPJ Normal (15%) 69.000,00 
Adicional de IRPJ (10%) 40.000,00 

lmposto de Renda a Recolher 109.000,00 

1) Qual sera o valor o impasto trimestral a recolher na seguinte situayao: 

a) Empresa "Vefculos Fortes Ltda." Faturamento de uma empresa que trabalha 

com a atividade de revenda de vefculos usados e obteve no trimestre no 

trimestre a receita de R$ 758,650,00, sendo que, as entradas de vefculos 

nesta loja, sao de R$ 348.630,00? 

A receita tributavel sera a diferenga entre as notas de entrada e as notas de safda 

de vefculos usados. 

Faturamento bruto- Cancelamentos 410.020,00 

Lucro Presumido % 32% 131.206,40 

Mais 

Receitas Financeiras Bruta 0,00 

Alugueis recebidos 0,00 

Variac;ao monetaria ativa 0,00 

Juros recebidos de clientes 0,00 

Descontos Obtidos 0,00 

Juros s/ PL recebidos 0,00 

Variac;ao cambial Ativa 0,00 
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Ganho de Capital 0,00 

Outras receitas eventuais 0,00 

(=) 131 .206,40 

IRPJ 15% 19.680,96 

AIR 10% excedente R$ 20.000,00 mes 
7.120,64 R$ 60.000,00 trimestre R$ 240.000,00 anual 

Memoria de calculo do adicional: 

131.206,40- 60.000,00 = 71.206,40 

Neste trimestre a empresa devera recolher um impasto de rend a de R$26.801 ,60 

b) Empresa "Marmores Paraiso Comercio e Representac;oes Ltda." Faturamento 

de R$ 1.520.000,00 sabre a revenda de marmores e R$ 380.000,00 sabre 

representac;oes comerciais para terceiros. 

Venda de mercadorias: 1.520.000,00 

Servic;os prestados: 380.000,00 

Empresa Marmores Paraiso Comercio e Representacoes Ltda. 
1° Trimestre Faturamento 

lncidencia Comercio R$ 1.520.000,00 
Servic;os R$ 380.000,00 

Calculo do Impasto do Trimestre 
IRPJ CSLL 
R$ 1.520.000,00 X 8% = R$ 121 .600,00 R$ 1.520.000,00 X 12% = R$ 182.400,00 
R$ 380.000,00 X 32% = R$ 121 .600,00 R$ 380.000,00 X 32% = R$ 121 .600,00 
Lucre presumido total R$ 243.200,00 Lucre presumido total R$ 304.000,00 

R$ 243.200,00 X 15% = R$ 36.480,00 R$ 304.000,00 R$ 27.360,00 
~dicional de lmposto de Renda 

183.200,00 X 10% R$ 18.320,00 

Total a Recolher R$ 54 .800,00 Total a Recolher R$ 27.360,00 
* A lnstruc;ao Normativa n°. 93, de 24 de dezembre de 1997, artigo 38, paragrafo 1°, dis poe sobre o 
adicional de 10% (dez por cento) sobre a parcela que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil rea is) 
multiplicado pelo n°. de meses do perfodo de apurac;ao. Assim , como memoria de calculo do 
adicional, temos: R$ 243.200,00- R$ 60.000,00 = 183.200,00 
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c) Rede de Cafeteria "Cafe Com Biscoito Ltda." Obteve no primeiro trimestre os 

seguintes resultados: 

Janeiro: R$ 495.000,00 

Fevereiro: R$ 37 4.000,00 

Marc;o: R$ 650.000,00 

Qual seria os valores a serem recolhidos mensalmente, caso o contribuinte 

quisesse antecipar o imposto devido para gerar fluxo de caixa. 

Empresa "XYZ" - Comercio de Mercadorias 
1° Trimestre Faturamento 

Janeiro R$ 495.000,00 
Calculo do Impasto parcial do Trimestre 
IRPJ CSLL 
R$ 495.000,00 X 8% = I R$ 39.600,00 * R$ 495.000,00 X 12% = I R$ 59.400,00 
Impasto Devido Impasto Devido 
R$ 39.600,00 X 15% = I R$ 5.940,00 R$ 59.400,00 X 9% = I R$ 5.346,00 
* Aconselha-se o calculo do Adicional do Impasto de renda no ultimo mes do trimestre, vista 
que o faturamento nos meses seguintes pode vir a diminuir. Caso o contribuinte recolha o 
Adicional antecipadamente, pode incorrem em recolhimento de impasto a maior, ficando 
condicionado ao Per/Dcomp, para poder compensar estes valores. 

Empresa "XYZ" - Comercio de Mercadorias 
1° Trimestre Faturamento 

Fevereiro R$ 374.000,00 
Calculo do Impasto parcial do Trimestre 
IRPJ CSLL 
R$ 374.000,00 X 8% = I R$ 29 .920,00 * R$ 374.000,00 X 12% = I R$ 44 .880,00 
Impasto Devido Impasto Devido 
R$ 29.920,00 X 15% = I R$ 4.488,00 R$ 44.880,00 X 9% = I R$ 4.039,20 
* Aconselha-se o calculo do Adicional do Impasto de renda no ultimo mes do trimestre, vista 
que o faturamento nos meses seguintes pode vir a diminuir. Caso o contribuinte recolha o 
Adicional antecipadamente, pode incorrem em recolhimento de impasto a maior, ficando 
condicionado ao Per/Dcomp, para poder compensar estes valores. 

Empresa "XYZ"- Comercio de Mercadorias 
1 o Trimestre Faturamento 

mar9o R$ 650.000,00 
Calculo do Impasto parcial do Trimestre 
IRPJ CSLL 
R$ 650.000,00 X 8% = I R$ 52 .000,00 * R$ 650.000,00 X 12% = I R$ 78.000,00 
Impasto Devido Impasto Devido 
R$ 52.000,00 X 15% = I R$ 7.800,00 R$ 78.000,00 X 9% = I R$ 7.020,00 
* Aconselha-se o calculo do Adicional do Impasto de renda no ultimo mes do trimestre, vista 
que o faturamento nos meses seguintes pode vir a diminuir. Caso o contribuinte recolha o 
Adicional antecipadamente, pode incorrem em recolhimento de impasto a maior, ficando 
condicionado ao Per/Dcomp, para poder compensar estes valores. 

Adicional de lmposto de renda: 

Lucro Presumido total: R$ 39.600,00 + R$ 29.920,00 + R$ 52.000,00 = R$ 

121 .520,00 



Base do Adicional: R$ 121.520,00- R$ 60.000,00 = 61.520,00 

R$ 61.520,00 X 10% = R$ 6.152,00 
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Assim, no mes de abril a empresa devera recolher o impasto normal referente 

ao calculo do mes de margo e o adicional referente ao trimestre, devendo recolher 

um DARF de R$ 13.952,00 

3.4. Regime De Apuracao Do Lucro Arbitrado 

3.4. 1. lntroducao 

0 arbitramento de Iuera e uma forma de apuragao da base de calculo do 

impasto de renda utilizada pela autoridade tributaria ou pelo contribuinte. Consiste 

basicamente em aplicar as alfquotas dispostas para o Luera presumido, acrescida 

de 20%. Sabre esta base de calculo, acrescida de demais receitas nao-operacionais, 

e que se aplica a alfquota do impasto de renda, sendo, portanto, desconsideradas as 

despesas atreladas ou nao a atividade produtiva. 

3.4.2. Luera Arbitrado 

0 Luera Arbitrado e aplicavel lmpositivamente pela autoridade tributaria, 

quando a pessoa jurldica deixar de cumprir as obrigagoes acess6rias, tais como a 

escrituragao em conformidade, ou nao apresenta a documentagao que de base para 

o levantamento relative a determinagao do Iuera real ou presumido, conforme o 

caso. 

Quando conhecida a receita bruta, e, desde que ocorrida qualquer das 

hip6teses de arbitramento previstas na legislagao fiscal, o contribuinte podera 

efetuar o pagamento do impasto de renda correspondente com base nas regras do 

Iuera arbitrado. 

Se ocorridas quaisquer das hip6teses que ensejam o arbitramento de Iuera, 

previstas na legislagao fiscal, podera o arbitramento, ser aplicado pela autoridade 

fiscal, em qualquer dos casas previstos na legislagao do impasto de renda, conforme 

o art. 530. 
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Pode tambem, ser adotado pelo proprio contribuinte, quando conhecida a sua 

receita bruta conforme previsto no art. 531do RIR/1999. 

As pessoas juridicas, cujas filiais, sucursais ou controladas no exterior nao 

dispuserem de sistema contabil que permita a apuragao de seus resultados, terao os 

Iueras decorrentes de suas atividades no exterior determinados, por arbitramento, 

segundo as disposigoes da legislagao brasileira (IN SRF n°. 213, de 2002, art. 5°). 

• Receita Tributavel 

Compreende-se no conceito de receita bruta o produto da venda de bens nas 

operagoes de conta propria, o prego dos servigos prestados e o resultado auferido 

nas operagoes de conta alheia. 

Na receita bruta se inclui o ICMS e deverao ser excluidas as vendas 

canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impastos nao cumulativos 

cobrados destacadamente do comprador dos quais o vendedor ou prestador e mere 

depositario, como exemplo, o IPI. 

• Hip6teses de Arbitramento 

Na forma do art. 530 do RIR/99, o impasto de renda devido trimestralmente 

sera determinado com base nos criterios do lucre arbitrado quando: 

~ a escrituragao a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indicios 

de fraudes ou contiver vicios, erres ou defici€mcias que a tornem imprestavel 

para: 

~ identificar a efetiva movimentagao financeira, inclusive bancaria; ou 

~ determinar o lucre real; 

~ o contribuinte deixar de apresentar a autoridade tributaria os livres e 

documentos da escrituragao comercial e fiscal, ou deixar de apresentar o 

Livre Caixa, no qual devera estar escriturada toda a movimentagao financeira, 

inclusive bancaria, quando optar pelo lucre presumido e nao mantiver 

escrituragao contabil regular; 

~ o contribuinte optar indevidamente pelo lucre presumido; 
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=> o comissario ou representante da pessoa juridica estrangeira deixar de 

escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do 

comitente, residente ou domiciliado no exterior; 

=> o contribuinte nao mantiver, em boa ordem e segundo as normas contabeis 

recomendadas, Livro Razao ou fichas utilizadas para resumir, totalizar, por 

conta ou subconta, os langamentos efetuados no Diario; 

=> o contribuinte nao mantiver escrituragao na forma das leis comerciais e 

fiscais, ou deixar de elaborar as demonstragoes financeiras exigidas pela 

legislagao fiscal, nos casos em que o mesmo se encontre obrigado ao lucro 

real. 

• Opcao pela tributacao com base no lucro arbitrado 

A tributagao com base no lucro arbitrado sera manifestada mediante o 

pagamento da primeira quota ou da quota (mica do impasto devido, correspondente 

ao periodo de apuragao trimestral em que o contribuinte, pelas razoes determinantes 

na legislagao, se encontrar em condigoes de proceder ao arbitramento do seu lucro. 

A pessoa jurfdica que, em qualquer trimestre do ano-calendario, tiver seu 

lucro arbitrado podera optar pela tributagao com base no lucro presumido nos 

demais trimestres, desde que nao esteja obrigada a apuragao pelo lucro real 

(RIR/1999, art. 531, inciso I, e IN SRF no 93, de 1997, art. 47). 

• Mudanca para a o Lucro Arbitrado no decorrer do Ano Calendario 

A adogao do regime de tributagao com base no lucro arbitrado s6 e cabivel na 

ocorrencia de qualquer das hip6teses de arbitramento previstas na legislagao 

tributaria. Ocorrendo tal situagao e conhecida a receita bruta, o contribuinte podera 

arbitrar o lucro tributavel do respective ano-calendario, ou somente de urn trimestre, 

sendo-lhe assegurado o direito de permanecer no regime do lucro real nos demais 

perfodos de apuragao trimestrais (RIR/1999, art. 531, inciso I, e IN SRF n°. 93, de 

1997, art. 47). 

Mesmo sendo tributadas com base no lucro arbitrado persiste a 

obrigatoriedade de comprovagao das receitas efetivamente recebidas ou auferidas. 

0 arbitramento de lucro em si por nao ser uma sangao, mas uma forma de apuragao 
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da base de calculo do impasto, nao exclui a aplicagao das penalidades cabfveis 

(RIR1999, art. 538). 

• Periodo de Apurac;ao do Lucro Arbitrado 

0 impasto de renda com base no lucro arbitrado e determinado por perfodos 

de apuragao trimestrais encerrados em 31 de margo, 30 de junho, 30 de setembro e 

31 de dezembro de cada ano-calendario (Lei n° 9.430, de 1996, art. 1°; RIR/1999, 

art. 220 e 530). 

3.4.3. Alfquota do Luera Arbitrado 

• Tabela do Lucro Arbitrado Quando Conhecida a Receita Bruta 

A partir de 01.01.96, o lucro arbitrado, quando conhecida a receita bruta, sera 

determinado pela aplicagao sobre a mesma dos percentuais definidos no art. 15 da 

Lei n° 9.249/95, acrescidos de vinte por cento. 

ATIVIDADES Percentuais 

Servi9os de trans porte de cargas 9,6 

Sabre a receita bruta dos servi9os hospitalares 9,6 

Sabre a receita bruta de construviio por empreitada, quando houver emprego de materia is em qualquer quantidade 
9,6 

(Ato Declarat6rio Normative COSIT n° 06/97). 

Loteamento de terrenos, incorporaviio imobiliaria e vend a de im6veis construidos ou adquiridos para revenda 9,6 

Servi9os de transporte de passageiros 19,2 

Revenda de combustiveis derivados de petr61eo e alcool, inclusive gas 1,92 

Prestadoras de servi9os relatives ao exercicio de profiss6es legalmente regulamentada, inclusive escolas (S/C do 
38,4 

antigo regime do DL 2.397) 

lntermedia9iio de neg6cios, inclusive corretagem (seguros, im6veis, dentre outros) e as de representa9ao comercial 38,4 

Administraviio, locaviio ou cessao de bens im6veis, e m6veis. 38,4 

Construviio por administra9ao ou por empreitada unicamente de mao de obra 38,4 

Presta9ao de servi9os de gratica, com ou sem fornecimento de material, em rela9iio a receita bruta que nao decorra 38,4 
de atividade comercial ou industrial 

Presta9ao de servi9os de suprimento de agua tratada e coleta de esgoto e explora9iio de rodovia mediante cobran9a 38,4 
de pedagio (Ato Declarat6rio COSIT no 16/2000) 

Diferencial entre o valor de venda eo valor de compra de veiculos usados (IN SRF n°. 390/2003, ate 31 de agosto de 38,4 
2003: 16%). 
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0 Iuera arbitrado sera apurado mediante a aplicagao de percentuais 

constantes na tabela acima, sabre a receita bruta quando conhecida, segundo a 

natureza da atividade econ6mica explorada (RIR/1999, art. 532); 

0 Iuera dos pequenos prestadores de servic;:o em geral, exceto servic;:os 

hospitalares e de transporte, bem como aqueles prestados por sociedades 

prestadoras de servic;:os de prafissoes legalmente regulamentadas, cuja receita bruta 

anual seja de ate R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sera arbitrado mediante a 

aplicac;:ao do percentual de 19,2% sabre a receita bruta auferida mensalmente (Lei 

n° 9.250/95, art. 40). 

Caso a receita bruta acumulada ate um determinado trimestre do ano

calendario exceder este limite ficara a pessoa juridica sujeita ao pagamento da 

diferenc;:a do impasto postergado, apurada em relac;:ao a cada trimestre transcorrido, 

em quota (mica ate o ultimo dia util do mes subsequente ao trimestre em que ocorrer 

o excesso, sem acrescimos (Lei no 9.250, de 1995, art. 40; e IN SRF n°. 93, de 

1997, art. 41, §§ 6°. ao 9°). 

• Lucro Arbitrado quando desconhecida a Receita Bruta 

Quando nao se conhece a receita bruta ou e impossivel determinar seu 

montante, o Iuera arbitrado, quando nao conhecida a receita bruta, sera 

determinado, de oficio, mediante a utilizagao de uma das seguintes alternativas de 

calculo, sabre valores (bases) expressamente fixados pela legislac;:ao fiscal 

(RIR/1999, art. 535): 

a) 1,5 (um inteira e cinco decimos) do Iuera real referente ao ultimo periodo em que 

pessoa juridica manteve escriturac;:ao de acordo com as leis comerciais e fiscais, 

atualizado monetariamente. Quando o Iuera real for decorrente de periodo-base 

anual, o valor que servira de base ao arbitramento sera proporcional ao numera de 

meses do periodo-base considerado. 

b) 0,04 (quatra centesimos ) da soma dos valores do ativo circulante, realizavel a 

Iongo prazo e permanente, existentes no ultimo balango patrimonial conhecido, 

atualizado monetariamente, ate 31.12.95 ( UFIR de R$ 0,8287) e multiplicado pelo 

numero de meses do periodo de apurac;:ao; 
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c) 0,07 ( sete centesimos) do valor do capital, inclusive a sua corregao monetaria 

contabilizada como reserva de capital, constante do ultimo balan<;o patrimonial 

conhecido ou registrado nos atos de constituigao ou alteragao da sociedade, 

atualizado monetariamente, ate 31.12.95 ( UFIR de R$ 0,8287) e multiplicado pelo 

numero de meses do periodo de apuragao; 

d) 0,05 (cinco centesimos) do valor do patrim6nio liquido constante do ultimo 

balango patrimonial conhecido, atualizado monetariamente, ate 31.12.95 ( UFIR de 

R$ 0,8287) e multiplicado pelo numero de meses do periodo de apuragao; 

e) 0,4 (quatro decimos) do valor das compras de mercadorias efetuadas em cada 

mes do periodo de apuragao; 

f) 0,4 (quatro decimos) da soma, em cada mes, dos valores da folha de pagamento 

dos empregados e das compras de materias-primas, produtos intermediaries e 

materiais de embalagem; 

g) 0,8 (oito decimos) da soma dos valores devidos, em cada mes do periodo de 

apuragao, a empregados; 

h) 0,9 (nove decimos) do valor do aluguel devido em cada mes do periodo de 

apuragao. 

0 art. 535, § 1° do RIR/1999 estabelece que, a criteria da autoridade 

langadora, poderao ser adotados limites e preferencias na aplicagao dos 

percentuais, levando em consideragao a atividade da empresa: 

- atividade industrial - soma da folha de pagamento dos empregados, das compras 

de materias-primas, produtos intermediaries e materiais de embalagem; 

- atividade comercial - valor das compras; 

- atividade de prestagao de servi<;o - soma dos valores devidos aos empregados. 

De acordo com a IN SRF no 93, de 1997, art. 43, deve ser observado: 

- no caso de empresa com atividade mista, ser adotados isoladamente em cada uma 

delas; 

- se o criteria eleito for o Iuera real, quando este for decorrente de periodo-base 

anual ou mensal, o valor que servira de base ao arbitramento sera proporcional ao 

numero de meses do periodo-base considerado; 

- ao valor determinado de acordo com estes percentuais serao adicionados, para 

efeitos de se determinar o Iuera arbitrado, outros resultados. 
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3.4.4. ContribuiQao Social 

• Base de Calculo 

A base de calculo da Contribuic;ao Social, devida pelas pessoas juridicas 

tributadas com base no Iuera presumido ou arbitrado, correspondera a soma dos 

seguintes valores: 

I - 12% da receita bruta da venda de mercadorias, da prestac;ao de servic;os 

hospitalares e de transporte; 

II- 32% da receita bruta de prestac;ao de servic;os; 

Ill - ganhos de capital obtidos na alienac;ao de bens do ativo permanente; 

IV - ganhos de capital obtidos em aplicac;oes em ouro, nao caracterizado como ativo 

financeiro; 

V- rendimentos de aplicac;oes financeiras de renda fixa; 

VI - ganhos liquidos de operac;oes financeiras de renda variavel; 

VII - receita de locac;ao de imovel, quando nao for este o objeto social da pessoa 

juridica; 

VIII- juros remuneratorios do capital proprio, pagos ou creditados por pessoa juridica 

da qual a empresa seja socia ou acionista; 

IX - 12% da parcela das receitas auferidas nas exportac;oes a pessoas vinculadas ou 

para paises com tributac;ao favorecida, determinada conforme as normas sabre 

prec;os de transferencia; 

X - o valor dos encargos suportados pela mutuaria que exceder ao limite calculado 

com base na taxa Libor, para depositos em dolar dos Estados Unidos da America, 

pelo prazo de seis meses, acrescida de 3% anuais a titulo de "spread", 

proporcionalizados em func;ao do periodo a que se referirem os juros, quando pagos 

ou creditados a pessoa vinculada no exterior e o contrato nao for registrado no 

Banco Central do Brasil; 

XI - a diferenc;a de receita, auferida pela mutuante, correspondente ao valor 

calculado com base na taxa a que se refere o item anterior e o valor contratado, 

quando este for inferior, caso o contrato , nao registrado no Banco Central do Brasil, 

seja realizado com mutuaria definida como pessoa vinculada domiciliada no exterior; 
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XII - demais receitas e resultados positives nao abrangidos pelos incisos anteriores. 

• Aliquota da CSLL 

A aliquota da Contribuigao Social, a ser aplicada sobre as base de calculo 

trimestral, e de 9%. 

3.4.5. Demais Receitas e Ganho de Capital 

Na forma do art. 532 e 536 do RIR/1999, A base de calculo do lucro arbitrado 

sera o montante determinado pela soma das seguintes parcelas: 

- o valor resultante da aplicagao dos percentuais variaveis conforme o tipo de 

atividade operacional exercida pela pessoa juridica, sobre a receita bruta auferida 

nos respectivos trimestres; 

- ao resultado obtido na forma do disposto acoima deverao ser acrescidos os 

ganhos de capital, os rendimentos e ganhos liquidos auferidos em aplicagoes 

financeiras (renda fixa e variavel), as variagoes monetarias ativas, as demais 

receitas e todos os resultados positives obtidos pela pessoa juridica, inclusive os 

juros recebidos como remuneragao do capital proprio, os descontos financeiros 

obtidos, os juros ativos nao decorrentes de aplicagoes e os demais resultados 

positives decorrentes de receitas nao abrangidas no item anterior; 

- tambem, deverao ser incluidos os valores recuperados correspondentes a 

custos e despesas inclusive com perdas no recebimento de creditos, salvo se o 

contribuinte comprovar nao ter deduzido tais valores em periodo anterior no qual 

tenha se submetido a tributagao com base no lucro real, ou que se refiram a periodo 

a que tenha se submetido ao lucro presumido ou arbitrado. 

Os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serao 

adicionados ao lucro arbitrado para determinagao da base de calculo do impasto 

(RIR/1999, art. 536, §5o). 



54 

• Empresas com Diversos tipos de Atividade 

0 RIR/1999, em seu art. 223, § 3°, preve que quando se tratar de pessoa 

juridica com atividades diversificadas serao adotados os percentuais especificos 

para cada uma das atividades econ6micas, cujas receitas deverao ser apuradas 

separadamente. 

• Atividades lmobiliarias 

As pessoas juridicas que se dediquem a venda de im6veis, construidos ou 

adquiridos para revenda, loteamentos e/ou incorporagao de predios em condominia 

terao seus lucros arbitrados deduzindo-se da receita total o valor do custo do im6vel 

devidamente comprovado, corrigido monetariamente ate 31/12/1995. 

0 Iuera arbitrado sera tributado na proporgao da receita recebida ou cujo 

recebimento esteja previsto para o proprio trimestre. RIR/1999, art. 534. 

• Ganho de capital 

Considera-se ganho de capital o valor positive, obtido nas alienagoes de bens 

classificaveis no ativo permanente e de aplicagoes em ouro nao tributadas como 

renda variavel ou renda fixa, o ganho de capital correspondera a diferenga positiva 

verificada entre o valor da alienagao e o respective custo contabil. 

No caso de nao haver comprovagao dos custos pela pessoa juridica implicara a 

adigao integral da receita a base de calculo do lucre arbitrado. 

Para fins de apuragao do ganho de capital as pessoas juridicas deverao 

considerar, quanta aos bens e direitos adquiridos ate o final de 1995 (RIR/1999, art. 

536, § 6°): 

);> se do ativo permanente, o valor de aquisigao, corrigido 

monetariamente ate 31/12/1995, diminuido dos encargos de 

depreciagao, amortizagao ou exaustao acumulada; 

);> se, embora nao classificados no ativo permanente, sujeitos a corregao 

monetaria ate 31/12/1995, o valor de aquisigao corrigido ate essa 

data. 

);> caso na alienagao de bern ou direito seja verificada perda, esta nao 

sera computada para fins do Iuera arbitrado. 
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~ na apuragao de ganho de capital, os valores acrescidos em virtude de 

reavaliagao somente poderao ser computados como parte integrante 

dos custos de aquisigao dos bens e direitos se a pessoa jurldica 

comprovar que os valores acrescidos foram computados na 

determinagao da base de calculo do impasto (RIR/1999, art. 536, § 

20). 

• Rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior 

Os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serao 

adicionados ao lucro arbitrado para determinagao da base de calculo do impasto 

3.5. Simples Nacional 

3. 5. 1. lntroduqao 

A Lei Geral e o novo Estatuto Nacional das Microempresas e das Empresas 

de Pequeno Porte. lnstituida pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 

de 2006, vem estabelecer normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e 

favorecido a ser dispensado as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) no ambito dos poderes da Uniao, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municipios, nos termos dos artigos 146, 170 e 179 da Constituigao Federal. 

Veja os principais beneficios previstos na Lei Geral: 

a) regime unificado de apuragao e recolhimento dos impastos e contribuigoes 

da Uniao, dos estados, do Distrito Federal e dos municipios, inclusive com 

simplificagao das obrigagoes fiscais acess6rias; 

b) desoneragao tributaria das receitas de exportagao e substituigao tributaria; 

c) dispensa do cumprimento de certas obrigagoes trabalhistas e 

previdenciarias; 

d) simplificagao do processo de abertura, alteragao e encerramento das 

MPEs; 

e) facilitagao do acesso ao credito e ao mercado; 

f) prefer€mcia nas compras publicas; 

g) estimulo a inovagao tecnol6gica; 
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h) incentive ao associativismo na formagao de cons6rcios para fomentagao de 

neg6cios; 

i) incentive a formagao de cons6rcios para acesso a servigos de seguranga e 

medicina do trabalho; 

j) regulamentagao da figura do pequeno empresario, criando condigoes para 

sua formalizagao; 

I) parcelamento de dividas tributarias para adesao ao Simples Nacional. 

A escolha de lei complementar e nao de lei ordinaria se deu par forga do art. 

146, Ill, "d" e respective paragrafo unico da Constituigao Federal, que reserva a lei 

complementar estabelecer normas gerais em materia tributaria para definir e prever 

tratamento diferenciado e favorecido para as Micro e Pequenas Empresas (MPEs), 

bern como instituir regime unico de arrecadagao dos impastos e contribuigoes do 

segmento para a Uniao, os estados, o Distrito Federal e os municipios. 

E certo que as demais materias, como incentives as areas trabalhista, 

previdenciaria, crediticia, a abertura e ao encerramento de empresas, as compras 

publicas, etc., poderiam ser aprovadas par meio de lei ordinaria. 

No entanto, a medida foi necessaria para que o legislador atendesse a 

compromissos assumidos com empresarios e entidades representativas do 

segmento no sentido de reunir, em uma unica lei, nao s6 os beneficios ja 

conquistados, mas tambem novas e importantes medidas de incentive, simplificagao 

e desburocratizagao dos neg6cios de pequeno porte. 

Como se sabe, a aprovagao de lei complementar se da par maioria absoluta 

dos membros do Congresso, enquanto que a lei ordinaria, par maioria simples. 

ConseqOentemente, e mais dificil aprovar ou alterar uma lei complementar do 

que uma lei ordinaria. lsso explica o disposto no artigo 86 da Lei Geral sabre 

possfveis alteragoes da Lei Geral: 

Art. 86. As materias tratadas nesta Lei Complementar que 

nt!w sejam reservadas constitucionalmente a lei 

complementar poderao ser objeto de alteraqao por lei 

ordinaria. 

A mudanga da Constituigao Federal pela Emenda Constitucional n° 42/2003 

teve par objetivo dificultar mudangas no sistema tributario das Micro e Pequenas 

Empresas (MPEs) par leis ordinarias ou par medidas provis6rias, conferindo com 

isso maior seguranga juridica aos empresarios do setor. 
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3.5.2. 6rgaos Gestores Da Lei Geral 

Para propor, acompanhar e gerir OS beneficios dispensados as MPEs, foram 

criados dois 6rgaos que terao atuagao fundamental na implantagao e na plena 

consecugao da Lei Gerai.Vejamos a constituigao e as atribuigoes desses 6rgaos 

separadas par assunto: 

I - Comite Gestor de Tributagao: vinculado ao Ministerio da Fazenda, e composto 

par representantes da Secretaria da Receita Federal, da Secretaria da Receita 

Previdenciaria, dos estados, do Distrito Federal e dos municipios. 

Atribui~oes: Tratar dos aspectos tributarios do Simples Nacional, especialmente da 

regulamentagao de pontos imprescindiveis para boa aplicagao do Simples Nacional. 

II- Forum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

presidido e coordenado pelo Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio 

Exterior, contara com a participagao dos 6rgaos federais competentes e das 

entidades vinculadas ao setor. 

Atribui~oes: Tratar dos demais aspectos da lei, devendo, para tanto, orientar e 

assessorar a formulagao e coordenagao da politica nacional de desenvolvimento das 

MPEs, bem como acompanhar e avaliar a sua implantagao. 

3.5.3. Limite de Receita Bruta Anua/ das MPES 

A definigao de microempresa e de empresa de pequeno porte quanta aos 

limites de receita bruta anual segue as mesmas diretrizes adotadas pela Lei do 

Simples Federal (Lei n° 9.317/96) que, vale ressaltar, sera revogada a partir de 1° de 

julho de 2007. 

Microempresa (ME): pessoa juridica que aufere, em cada ano-calendario, receita 

bruta igual au inferior a R$ 240 mil; 

Empresas de Pequeno Porte (EPP): pessoa juridica que aufere, em cada ano

calendario, receita bruta superior a R$ 240 mil e igual au inferior a R$ 2,4 milhoes. 
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No caso de inicio de atividade no decorrer do ano-calendario, os limites acima 

serao proporcionais ao numero de meses em que a empresa houver exercido 

atividade, inclusive as fragoes de meses. 

lnicio de atividade e o momenta da primeira operagao ap6s a constituigao e a 

integralizagao do capital que traga mutagao no patrim6nio da pessoa juridica. 

Receita bruta e o produto da venda de bens e servigos nas operagoes de 

conta propria, o prego dos servigos prestados e o resultado nas operagoes em conta 

alheia, nao incluidas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 

concedidos. 

3.5.4. Entrada em Vigor da Lei Geral 

Nos termos do art. 88, a Lei Geral "entrou em vigor na data de sua publicagao 

(dia 15/12/2006), ressalvado o regime de tributagao das microempresas e empresas 

de pequeno porte, que entrou em vigor em 1° de julho de 2007". 

Contudo, varios dispositivos da Lei Geral dependem de regulamentagao para 

que tenham plena eficacia e possam ser aplicados de forma completa pelas MPEs. 

Sao normas a serem elaboradas que tern par finalidade implementar as regras 

contidas na Lei Geral. Sem estabelecer esses procedimentos e definigoes, as 

pequenas empresas e os 6rgaos envolvidos nao terao como p6r em pratica varios 

beneficios da Lei Geral, inclusive os que dizem respeito aos aspectos tributaries nela 

contidos. 

3.5.5. Aspectos Gerais e Tributarios 

Daqui para frente e, para melhor compreensao da Lei Geral, propomos a 

divisao deste trabalho em duas partes. 

Na primeira parte, nos ocuparemos dos aspectos gerais da lei, deixando, para 

a segunda e ultima parte as questoes fiscais/tributarias do chamado Simples 

Nacional ou, como e mais conhecido, o SUPERSIMPLES. 

A divisao se mostra oportuna par dais motivos: 

- em primeiro Iugar, porque o legislador estabeleceu que os aspectos gerais da Lei 

Geral passam a vigorar a partir da data de publicagao da Lei Complementar 123, ou 
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seja, 15 de dezembro de 2006, enquanto que a parte fiscal/tributaria (o Simples 

Nacional ou Supersimples, como preferir), ap6s o dia 1 de julho de 2007; 

- em segundo Iugar, porque ha casos em que, embora muitas empresas sejam 

admitidas na Lei Geral, nao poderao, por outro lado, aderir ao sistema tributario 

(Simples Nacional) em razao das atividades que realizam. Portanto, o numero de 

empresas admitidas na Lei Geral e bem maior do que o daquelas que efetivamente 

poderao se beneficiar dos incentives previstos em seu sistema tributario - Simples 

Nacional. 

3.5.6. Pessoas Jurfdicas Exclufdas da Lei Geral 

Comecemos por relacionar as vedagoes ao sistema da Lei Geral. Nos termos 

da lei, nao podera ingressar no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei 

Geral3 e dele se beneficiar a pessoa jurfdica: 

I- de cujo capital participe outra pessoa jurfdica; 

II - que seja filial, sucursal, agencia ou representagao, no Pafs, de pessoa 

jurfdica que tenha sede no exterior; 

Ill - de cujo capital participe pessoa ffsica inscrita como empresario ou que 

seja s6cia de outra empresa beneficiada pela Lei Geral, desde que a receita 

bruta global ultrapasse o limite da EPP (R$ 2,4 milhoes); 

IV - cujo titular ou s6cio participe com mais de 10% do capital de outra 

empresa nao beneficiada pela Lei Geral, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de EPP; 

3 
a. 0 disposto nos itens IV e VII nao se aplica a participac;:ao no capital de cooperativas de credito, centrais de compras ou 

de qualquer sociedade que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses economicos das MEs e EPPs. 

b. A ME que, no ano-calendario, exceder ao limite de receita bruta de R$ 240 mil passa, no ano calendario seguinte, a 
condic;:ao de EPP. 

c. A EPP que, no ano-calendario, nao ultrapassar o limite de receita bruta anual de R$ 240 mil passa, no ano calendario 

seguinte, a condic;:ao de ME. 

d. A EPP que, no ano-calendario, exceder ao limite de receita bruta de R$ 2,4 milhoes, fica excluida da Lei Geral no ano 

calendario seguinte. 

e. A ME e a EPP que, no decurso do ano-calendario de inicio de atividade, ultrapassarem em 20% o limite de R$ 200 mil, 
multiplicados pelo numero de meses de funcionamento nesse periodo, estarao excluidas daLei Geral, com efeitos retroativos 
ao inicio de suas atividades. 
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V - cujo s6cio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 

jurfdica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o 

limite de EPP; 

VI -que seja cooperativa, salvo as cooperativas de consumo; 

VII- que participe do capital de outra pessoa jurfdica; 

VIII - que seja instituic;ao financeira, corretora ou distribuidora de tftulos, 

valores mobiliarios e cambia, arrendamento mercantil, seguros e previdencia 

em geral; 

IX - que seja resultante de cisao ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurfdica ocorrida nos ultimos cinco anos; 

X- em que haja sociedade par ac;oes. 

3. 5. 7. Abertura e Baixa de Registro de MPE 

0 Capitulo Ill da Lei Geral preve que os 6rgaos e entidades envolvidos na 

abertura, alterac;ao e baixa das MPEs (micro e pequenas empresas), dos tres 

ambitos de governo (federal, estadual e municipal), deverao compatibilizar e integrar 

procedimentos que facilitem o cumprimento da lei pelas pequenas empresas. 

• Abertura de MPE 

Medidas a serem implementadas no processo de abertura de MPE: 

a. Estabelecer a unicidade no processo de registro e de legalizac;ao das MPEs de 

modo a evitar a duplicidade de exigencias. 

b. Manter a disposic;ao dos usuarios, de forma presencia! e pela internet, 

informac;oes, orientac;oes e instrumentos, de forma integrada e consolidada, que 

permitam pesquisas pn3vias as etapas de registro, alterac;ao e baixa das MPEs. 

c. Simplificar e uniformizar as exigencias quanta a seguranc;a sanitaria, metrologia, 

controle ambiental e prevenc;ao contra incendios, para os fins de registro e 

legalizac;ao. 

d. Dispensar a vistoria previa e instituir o Alvara de Funcionamento Provis6rio pelo 

municipio, caso a atividade apresente baixo grau de risco, hip6tese em que a vistoria 

se realizara ap6s o infcio das atividades. 

e. Desobrigar empresas, empresarios, s6cios e administradores de comprovarem a 

regularidade de obrigac;oes tributarias, previdenciarias ou trabalhistas para efeito de 
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constituigao, alteragao ou encerramento de MPE, sem prejuizo das 

responsabilidades dos mesmos. 

f. Dispensar a certidao de inexist€mcia de condenagao criminal, a prova de 

regularidade de tributes e a assinatura de advogado nos contratos sociais nos 

procedimentos de constituigao das MPEs. 

• Baixa na lnscric;ao da MPEs 

As MPEs que nao tiverem movimento ha mais de tres anos poderao dar baixa 

em seus registros nos 6rgaos publicos federais, estaduais e municipais, 

independentemente do pagamento de debitos tributaries, taxas ou multas devidas 

pelo atraso na entrega das respectivas declaragoes nesses periodos, desde que 

seus s6cios assumam eventuais dividas tributarias. 

Os 6rgaos referidos terao o prazo de ate 60 dias para efetivar a baixa nos 

respectivos cadastros. Ultrapassado esse prazo sem manifestagao do 6rgao 

competente, a baixa sera automatica. 

Alem disso, as MPEs nao precisam comprovar regularidade de obrigagoes 

tributarias, previdenciarias ou trabalhistas para dar baixa em seus registros. No 

entanto, a baixa do registro da empresa nao exime os titulares, s6cios e 

administradores de responderem, solidariamente, pela simples falta de recolhimento 

dos tributes e de eventuais irregularidades apuradas. 

3. 5. 8. ParticipaQEio em Licita9oes Publicas 

0 Capitulo V da Lei Geral trata do acesso aos mercados, mais 

especificamente das aquisigoes publicas por parte dos 6rgaos publicos sujeitos a 

processes licitat6rios na aquisigao de produtos e servigos. 

• Regularidade Fiscal 

a. A comprovagao de regularidade fiscal das MPEs somente sera exigida para efeito 

de assinatura do contrato. lsto e, a ME ou EPP s6 providenciara as certidoes de 

regularidade fiscal caso seja declarada vencedora do certame. 
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b. Havendo alguma restri9ao na comprova9ao da regularidade fiscal, a MPE tera 

dais dias uteis, prorrogaveis par igual perfodo a criteria da administra9a0 publica, 

para regulariza9ao. 

Os funcionarios dos 6rgaos envolvidos devem receber instruqoes para 

cumprirem desde ja o disposto acima. Cabe ao Forum Permanente da MPE ficar 

vigilante na imediata aplicaqao desta norma. 

• Criterio de Empate nas Licitac;oes 

A Lei Geral estabelece preferencia na contrata9ao de MPE em caso de 

empate nos processes de licita9ao. 

Entende-se par empate: quando as propostas apresentadas pelas MPEs sao 

iguais ou ate 10% superiores a pro pasta mais bem classificada. Na modalidade de 

pregao, o intervale percentual e de ate 5% superior ao melhor pre9o. 

Procedimentos de desempate4
: 

a. A ME ou EPP melhor classificada podera apresentar proposta de pre9o inferior 

aquela considerada vencedora, caso em que lhe sera adjudicado o objeto licitado. 

b. Caso a ME ou a EPP nao possa ser contratada, serao convocadas as demais 

para o exercfcio do mesmo direito, na ordem classificat6ria, desde que se encontrem 

no criteria de empate. 

c. Em caso de equivalencia dos valores apresentados par MPEs, sera realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro apresentara melhor 

oferta. 

d. No caso de pregao, a MPE melhor classificada sera convocada para apresentar 

nova proposta no prazo maximo de cinco minutes ap6s o encerramento dos lances. 

• Procedimentos Licitat6rios Especiais 

A fim de promover o desenvolvimento economico e social das MPEs, a 

administra9ao publica podera realizar processo licitat6rio: 

I - destinado exclusivamente a participa9ao de MPE nas contrata96es de ate R$ 80 

mil; 

4 0 procedimento aqui previsto somente se aplicani quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por MPE. 
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II - exigindo dos licitantes (medias ou grandes empresas) a subcontratagao de 

MPEs para fornecimento de ate 30% do total do objeto licitado; 

Ill - estabelecendo cota de ate 25% do objeto para a contratagao de MPEs para a 

aquisigao de bens e servigos de natureza divisfvel. 

Condigoes para adogao dos procedimentos licitat6rios especiais5
: 

a. Previsao expressa dos procedimentos mencionados no instrumento convocat6rio. 

b. Deve haver no mfnimo tres fornecedores competitivos enquadrados como ME ou 

EPP sediados nas proximidades e capazes de cumprir as exigencias estabelecidas 

no instrumento convocat6rio. 

c. 0 tratamento favorecido para as MPEs devera ser vantajoso para a administragao 

publica e nao representar prejufzo a contratagao. 

d. Os procedimentos nao serao admitidos sea licitagao for dispensavel ou inexigfvel, 

nos termos da Lei n° 8.666/93. 

• Creditos das MPES 

A MPE titular de direitos credit6rios decorrentes de empenhos liquidados por 

6rgao ou entidade publica que nao forem pagos em ate 30 dias podera emitir cedula 

de cn§dito microempresarial, conforme regulamentagao do Poder Executivo. 

3.5.9. Simplificac;ao das Relac;oes Trabalhistas 

Nas questoes trabalhistas, a Lei Geral reproduz os beneffcios ja conquistados 

no Estatuto das Micro e Pequenas Empresas e tambem traz inovagoes importantes. 

Os beneffcios que foram mantidos dispensam as MPEs: 

I - da afixagao de Quadro de Trabalho em suas dependencias; 

II - da anotagao das ferias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de 

registro; 

Ill - de empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Servigos Nacionais 

de Aprendizagem; 

IV- da posse do livro intitulado lnspegao do Trabalho; e 

5 Nesse caso e preciso haver regulamentayao da lei. De acordo com o art. 47, esses incentivos s6 podem ser conferidos pela 
Uniao, estados e municipios se previstos e regulamentados na legislayao do respectivo ente. 0 Forum Permanente da MPE 
tern importante funyao na viabilizayao e agilizayao de incentivos como esses. 
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V - de comunicar ao Ministerio do Trabalho e Emprego a concessao de ferias 

coletivas. 

Vale frisar que fazer proposigoes de mudangas na legislagao trabalhista nao e 

tarefa facil, pais envolvem direitos conquistados a duras penas pelos trabalhadores 

e, par conta disso, tais proposigoes enfrentam fortes resist€mcias par parte das 

organizagoes representativas. 

Portanto, trata-se de assunto poiE§mico e qualquer mudanga deve 

necessariamente passar par uma grande discussao nacional envolvendo 

empregadores, governo, sindicatos, entidades declasse, etc. 

• Acesso a Seguranc;a e a Medicina do Trabalho 

0 art. 50 preve que o poder publico e os Servigos Sociais Autonomos deverao 

estimular as microempresas (MEs) a formarem cons6rcios para facilitar o acesso 

delas aos servigos especializados em seguranga e medicina do trabalho. 

Como sabemos, as MEs possuem enormes dificuldades em atender as 

Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministerio do Trabalho (MTE) que exigem a 

contratagao de servigos especializados nessa area. 

A constituigao de cons6rcios de MEs para a contratagao desses servigos 

possibilitara a redugao dos custos de contratagao de empresas especializadas e 

maior eficiencia no acompanhamento das exigencias relacionadas a seguranga e a 

medicina do trabalho. 

Lembramos que as empresas que nao cumprem as NRs do MTE poem em 

risco a saude e a seguranga do trabalhador, sujeitando-se a multas, a interdigao do 

estabelecimento e, conforme o caso, ao pagamento de altas indenizagoes as 

vftimas. 

• Representac;ao na Justic;a do Trabalho 

0 empregador de MPE podera enviar representante em audiencia trabalhista, 

ainda que sem vinculo trabalhista ou societario, desde que, para tanto, tenha 

conhecimento dos fatos. 

A medida e muito oportuna, uma vez que o empresario de empresa de 

pequeno porte, pela propria estrutura do seu neg6cio, possui grandes dificuldades 

em deixar o estabelecimento para comparecer em audiencia trabalhista. Exigir a 
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presenc;a do empresario nas audiencias faz com que ele muitas vezes feche o 

estabelecimento ou perca neg6cios importantes por nao ter com quem contar em 

sua ausencia. 

• Fiscaliza.;ao Orientadora 

A fiscalizac;ao trabalhista, metrol6gica, sanitaria, ambiental e de seguranc;a 

das MPEs devera ser feita de forma orientadora sempre que a atividade ou situac;ao 

comportar grau de risco compatfvel com esse procedimento. 

Para tanto, o fiscal devera observar o criteria da dupla visita antes de autuar o 

empresario. 

A autuac;ao se dara de imediato somente se o fiscal constatar falta de registro 

de empregado ou fraude, resistencia ou embarac;o a fiscalizac;ao. 

A dupla visita significa que a fiscalizac;ao devera orientar o empresario, 

concedendo-lhe prazo razoavel para sanar as irregularidades. 

• Cons6rcio Simples 

A fim de propiciar o aumento de competitividade e a inserc;ao das MPEs em 

novas mercados (internes e externos), a Lei Geral instituiu o cons6rcio simples. 

0 objetivo e permitir que as MPEs realizem neg6cios de compra e venda, de 

bens e servic;os, para os mercados nacional e internacional, por meio de ganhos de 

escala, reduc;ao de custos, gestao estrategica, maior capacitac;ao, acesso a credito e 

a novas tecnologias. 

• Estimulo ao Credito e a Capitaliza.;ao 

0 Capitulo IX da Lei Geral estabelece uma serie de ac;oes de estfmulo ao 

credito e a capitalizac;ao: 

a. 0 Poder Executive propora, sempre que necessaria, medidas que estimulem o 

acesso ao credito pelas MPEs. 

b. Os bancos comerciais publicos e a Caixa Economica Federal manterao linhas de 

credito especfficas para as MPEs. 
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c. As instituigoes referidas no item anterior devem se articular com as entidades 

representativas das MPEs, no sentido de proporcionar e desenvolver programas de 

treinamento gerencial e tecnol6gico. 

d. Para fins de apoio crediticio as operagoes de comercio exterior das MPEs, serao 

utilizados os parametros adotados pelo Mercosul. 

e. Recursos financeiros do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) serao 

destinados para cooperativas de credito de empreendedores de MPEs. 

• Estimulo a lnova~ao 
Os entes publicos, as entidades publicas e as instituigoes de apoio manterao 

programas especificos para as MPEs, inclusive quando se revestirem de 

incubadoras. 

As pessoas juridicas mencionadas terao por meta a aplicagao de, no minima, 

20% dos recursos destinados a inovagao para o desenvolvimento de tal atividade 

nas MPEs. 

0 Ministerio da Fazenda podera reduzir a zero a aliquota do IPI, da Cofins e 

do PIS incidentes na aquisigao de equipamentos e maquinas adquiridos por MPEs 

que atuem no setor de inovagao tecnol6gica. 

• Pequeno Empresario 

0 projeto da pre-empresa que tramitava no Congresso Nacional foi, em 

grande parte, incorporado pela Lei Geral. A Lei Geral associou a pre-empresa ao 

pequeno empresario mencionado no C6digo Civil brasileiro. 

Enquadram-se nessa condigao os empreendedores individuais com receita 

bruta anual de ate R$ 36 mil que estejam em fase de formalizagao. 

Os primeiros incentivos concedidos aos pequenos empresarios ja aparecem 

no C6digo Civil ao dispensa-los, no § 2° do art. 1179: 

a. De seguir sistema de contabilidade com base na escrituragao dos livros. 

b. De levantar anualmente balango patrimonial e de resultado economico. 

Alem disso, esses empreendedores terao os seguintes incentivos no campo 

fiscal, conforme art. 26, inc. I,§ 2° da Lei Geral: 
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a. Poderao optar par fornecer nota fiscal avulsa obtida junto as Secretarias de 

Fazenda ou Financ;as dos estados, do Distrito Federal ou dos municfpios. 

b. Farao a comprovac;ao da receita bruta, mediante apresentac;ao do registro de 

vendas independentemente de documento fiscal de venda ou de servigo, ou par 

escriturac;ao simplificada das receitas conforme instruc;oes do Comite Gestor. 

c. Ficarao dispensados da emissao da nota fiscal prevista no item "a" acima, caso 

requeiram nota fiscal gratuita junto ao municipio ou adotem formulario de 

escriturac;ao simplificada das receitas nos municfpios que nao utilizem o sistema de 

nota fiscal gratuita, conforme instruc;oes do Comite Gestor. 

No campo tributario, o pequeno empresario goza dos seguintes beneffcios: 

I - faculdade de o empresario ou de os s6cios da sociedade empresaria contribufrem 

para o INSS com 11% sabre o valor correspondente ao limite mfnimo mensal do 

salario-de-contribuic;ao; 

II - dispensa do pagamento das contribuic;oes sindicais; 

Ill - dispensa do pagamento das contribuic;oes de interesse das entidades privadas 

de servic;o social e de formac;ao profissional vinculadas ao sistema sindical; 

IV - dispensa do pagamento das contribuic;oes de 0,5% sabre o FGTS do 

empregado e de 10% sabre a multa rescis6ria da dispensa de empregado sem justa 

causa. 

Observac;oes: 

1) Vale notar que no item "a" podemos constatar que o legislador incluiu o beneficia 

aos s6cios da sociedade empresaria. 

2) Foram vedados pela Lei Complementar n° 127/2007, alguns beneffcios 

concedidos no art. 53 da LC n° 123/2006 referente ao empreendedor individual com 

receita bruta ate R$ 36.000,00 anual, abaixo transcritos: 

"I - faculdade de o empresario ou os s6cios da sociedade empresaria 

contribuir para a Seguridade Social, em substituiqao a contribuiqao de que 

trata o caput do art. 21 da Lei nQ 8.212, de 24 dejulho de 1991, na forma do§ 

2Q do mesmo artigo, na redaqao dada par esta Lei Complementar; 

II - dispensa do pagamento das contribuiqoes sindicais de que trata a Seqao I 

do Capitulo Ill do Titulo V da Consolidaqao das Leis do Trabalho - CL T, 

aprovada pelo Decreta-Lei nQ 5. 452, de 1Q de maio de 1943; 
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Ill - dispensa do pagamento das contribuic;oes de interesse das entidades 

privadas de servic;o social e de formac;ao profissional vinculadas ao sistema 

sindical, de que trata o art. 240 da Constituic;ao Federal, denominadas 

terceiros, e da contribuic;ao social do salario-educac;ao prevista na Lei nQ 

9. 424, de 24 de dezembro de 1996; 

IV- dispensa do pagamento das contribuic;oes sociais instituidas pelos arts. 1Q 

e 2Q da Lei ComplementarnQ 110, de 29 dejunho de 2001. 

Paragrafo {mica. Os beneficios referidos neste artigo somente poderao ser 

usufruidos par ate 3 (tres) anos-calendario." 

3.6. Aspectos Gerais das Contribui~oes para o PIS/PASEP e a COFINS 

3. 6. 1. lntroducao 

Segundo Chaves (2009, p. 158), "as contribuic;oes para o PIS e a COFINS 

pode ser consideradas tributos bastante complexos, tendo em vista varios fatores, 

dentre os quais relacionam-se os seguintes: 

a) a legislac;ao que trata dos dais tributos, os quais propostos para o 

desenvolvimento deste trabalho, vem dando tratamento diferenciado a 

produtos e nao a setores da economia, tornando dificil o 

acompanhamento do que e tributado ou nao; 

b) existem duas sistematicas de apurac;ao, ou seja, cumulativa e nao 

cumulativa; 

c) existem produtos tributados na sistematica de monofasico, substituic;ao 

tributaria e produtos cuja tributac;ao ocorre em cada operac;ao de venda. 

Na atual conjuntura pode-se dizer que tais tributes apresentam urn grau de 

complexidade muito grande, inclusive o acompanhamento dos profissionais ligados 

diretamente a esta area. Enfim, deixa-se no ar que possivelmente muitas empresas 

podem estar recolhendo ou ate mesmo deixando de utilizar-se de creditos 

autorizados par Lei. 

Cita Chaves (2009, p. 166), "os contribuintes que declaram o Impasto de 

Renda com base no Iuera real estao sujeitos a nao-cumulatividade das contribuic;oes 
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para o PIS e a COFINS, o que torna a legislaqao fiscal ainda mais complexa, pais 

existem varias situaqoes especiais." 

Em face dessas questoes e importante considerar que os contribuintes na 

condigao de industrial e importador, tais produtos destes ocorre a incidencia 

monofasica das referidas contribuigoes. Comentado em Chaves (2009, p.166), "a 

monofasica e aquela em que o produto e tributado uma {mica vez na cadeia, o que e 
norma/mente pelo contribuinte na condiqao de industria au importador." 

Os questionamentos surgem com relagao aos revendedores dos produtos 

submetidos a incidencia monofasica do PIS e da COFINS, pois a lei elegeu estes 

como contribuintes apenas com aliquota zero. 

3. 6.2. PISIPASEP 

A contribuigao para o Programa de lntegragao Social - PIS foi instituida pela 

LC n° 7, de 07-09-70, enquanto a contribuigao para o PASEP foi instituida pela LC 

n° 8, de 03-12-70. As pessoas juridicas de fins lucrativos contribuiam com duas 

parcelas, a primeira deduzida do impasto de renda devido e a segunda como onus 

das empresas. 0 Decreta-lei no 2.445/88 alterou a base de calculo e as aliquotas 

das contribuigoes ao PIS e ao PASEP e extinguiu a contribuigao da Uniao mediante 

dedU<;ao do impasto de renda. 0 STF vinha reiteradamente decidindo pela 

inconstitucionalidade do Decreta-lei no 2.445/88 e em decorrencia o Senado Federal 

suspendeu a sua execugao pela Resolugao no 49, de 09-10-95. 

0 produto da arrecadagao das contribuigoes ao PIS e ao PASEP ia para os 

dois fundos que atribuiam os recursos nominalmente aos trabalhadores. 0 art. 239 

da Constituigao extinguiu as transferencias para as contas individuais, passando os 

recursos a financiar o programa do seguro-desemprego e o abono aos empregados 

que percebem ate dois salarios minimos de remuneragao mensal. 

Com a suspensao do Decreta-lei no 2.445/88 pelo Senado Federal, o 

Governo foi obrigado a expedir a Medida Provis6ria no 1.212, de 28-11-95, para 

regular a cobranga das contribuigoes para o PIS/PASEP. A MP que, nas reedigoes, 

tomou diversos numeros foi convertida na Lei no 9.715, de 25-11-98, cuja aplicagao 

a partir de 01-02-99 fica alterada pela Lei no 9.718 de 27-11-98. 
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Varias outras leis regulam, ainda, a cobranga da contribuigao para o 

PIS/PASEP para setores especfficos da economia, em forma de substituigao 

tributaria ou incidencia monofasica, tais como combustfveis, medicamentos, 

vefculos, etc. A Lei n° 10.637/02, instituiu uma nova forma de cobranga de 

PIS/PASEP que acaba com a cumulatividade ou incidencia em cascata. 

• PIS/PASEP Nao Cumulative da Lei n.0 10.637/02 

Foi institufdo pela Lei n° 10.637, de 30-12-2002 um regime de cobranga da 

contribuigao para o PIS/PASEP batizado de nao-cumulativo, mas, na realidade a 

nao-cumulatividade e somente no nome. Para ser nao-cumulativo, a lei teria que 

autorizar a dedugao de todos os pagamentos feitos na operagao anterior mas isso 

nao ocorre. 

A Lei n° 10.637, de 2002, foi alterada pelo art. 25 da Lei n° 10.684, de 30-05-

03, e pela Lei n° 10.833/03. Essa ultima lei que instituiu o regime de cobranga de 

COFINS batizado, tambem, de nao-cumulativo fez inumeras alteragoes na Lei n° 

10.637/2002, de tal forma que as duas contribuigoes ditas nao-cumulativas tenham 

as mesmas bases de calculo e as mesmas dedugoes de creditos. As diferengas 

estao nas alfquotas. 

• Contribuintes, Base de Calculo e Aliquotas 

0 art. 2o da Lei no 9. 715/98, alterada pelo art. 13 da MP no 2.158-35/01, 

dispoe que a contribuigao para o PIS/PASEP sera apurada mensalmente pelas: 

I - pessoas jurfdicas de direito privado e as que lhes sao equiparadas pela 

legislaqao do impasto de renda, inclusive as empresas publicas e as 

sociedades de economia mista e suas subsidiarias; 

II - entidades sem fins lucrativos discriminadas no art. 13 da MP no 2. 158-

35101; 

Ill- pessoas jurfdicas de direito publico intemo. 

A partir de 01-02-99, a base de calculo da contribuigao para o PIS/PASEP das 

pessoas jurfdicas com fins lucrativos e a determinada pel a Lei no 9. 718/98. 0 seu 

art. 2o dispoe que a contribuigao devida pelas pessoas jurfdicas de direito privado 
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sera calculada com base no faturamento, enquanto o art. 3o define o faturamento 

com a seguinte redagao: 

Art. 3o 0 faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde a receita bruta da 

pessoa juridica. 

§ 1 o Entende-se par receita bruta a total ida de das receitas auferidas pel a pessoa 

juridica, sendo irrelevantes o tipo de atividades par eta exercida e a classificac;ao 

contabil adotada para as receitas. 

§ 2o Para fins de determinac;ao da base de calculo das contribuic;oes a que se refere 

o art. 2o, exc/uem-se da receita bruta: 

I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Impasto 

sabre Produtos lndustrializados- !PI e o Impasto sabre Operac;oes relativas a 
Circulac;ao de Mercadorias e sabre Prestac;oes de Servic;os de Transportes 

lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicac;ao - /CMS, quando cobrado 

pelo vendedor dos bens ou prestador dos servic;os na condic;ao de substituto 

tributario; 

II - as reversoes de provisoes operacionais e recuperac;oes de cn!Jditos 

baixados como perda, que nao representem ingresso de novas receitas, o 

resu/tado positivo da avaliac;ao de investimentos pelo valor do patrim6nio 

liquido e os Iueras e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo 

custo de aquisic;ao, que tenham sido computados como receita; 

Ill- os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para 

outra pessoa juridica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo 

Poder Executivo (revogado pelo art. 53 da MP no 2. 037); 

IV -receita decorrente da venda de bens do ativo permanente. 

Na receita bruta nao se incluem as vendas canceladas, os descontos 

incondicionais concedidos, o IPI e o ICMS cobrado pelo substitute tributario do 

revendedor de mercadorias como ocorre com autom6veis e refrigerantes. 0 PN no 

77/86 definiu que o ICMS referente as operagoes pr6prias da empresa compoe o 

prego da mercadoria, e, conseqOentemente, o faturamento, mas o ICMS referente a 

substituigao tributaria nao integra a base de calculo do contribuinte substitute. 

0 extinto TFR vinha decidindo pacificamente que o ICMS nao pode ser 

deduzido da receita bruta na apuragao da base de calculo da contribuigao ao PIS. A 
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partir da Constituigao de 1988, o ST J tambem vem decidindo que a parcela relativa 

ao ICMS inclui-se na base de calculo do PIS, citando a Sumula no 68/ST J. 

0 Decreta-lei no 406, de 31-12-68, que estabelece normas gerais aplicaveis 

aos impastos sabre operagoes relativas a circulagao de mercadorias e sabre 

servigos de qualquer natureza, dispoe no § 7o do art. 2o que o montante do ICMS 

integra a base de calculo do valor da operagao de safda da mercadoria, constituindo 

o respective destaque mera indicagao para fins de controle. 

0 ADN no 9, de 14-05-96, definiu que para efeitos da base de calculo da 

contribuigao para o PIS/PASEP, as devolugoes de vendas que impliquem anulagao 

de valores registrados como receita bruta em mes anterior poderao ser deduzidas 

das receitas auferidas no proprio mes da devolugao. 

A base de calculo da contribuigao para o PIS/PASEP das entidades sem fins 

lucrativos elencadas no art. 13 da MP no 2.158-35, de 2001, e a folha de salaries do 

mes. A entidade que nao tiver empregado esta dispensada de pagar a contribuigao. 

Assim, o condomfnio de predio ou a associagao cultural que nao tiver empregado 

nao paga o PIS. 

As sociedades cooperativas estao sujeitas ao pagamento de PIS com base na 

folha de pagamento mensal de salaries. Em relagao as receitas decorrentes de 

operagoes praticadas com nao associados, as cooperativas pagam o PIS com base 

no faturamento, inclusive rendimentos financeiros. 

0 art. Bo da Lei no 9. 715198 dispoe que a contribuir;ao para o PISIPASEP 

sera calculada mediante aplicar;ao, conforme o caso, das seguintes aliquotas: 

I - 0, 65% sabre o faturamento; 

II - 1% sabre a folha de sa Iarios; 

Ill - 1% sabre o valor das receitas correntes e das transferfmcias correntes e 

de capital recebidas. 

Os arts. 53 e 54 da IN n° 247/02, ao disciplinar a cobranga de PIS/PASEP das 

refinarias de petr61eo e distribuidoras de alcool carburante, diz que a alfquota e de 

0,65% quando se tratar de receita bruta decorrente das demais atividades, quando o 

correto e a alfquota de 1 ,65%. Com exce~ao das pessoas jurfdicas elencadas nos 

incises I a V do art. 8° da Lei n° 10.637/02, todas as demais estao sujeitas a alfquota 

de 1,65% sabre as demais receitas e rendimentos. 
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As exclusoes dos incises I a V do art. soda Lei n° 10.637/02 sao subjetivas, 

ou seja, todas as receitas daquelas pessoas jurfdicas estao sujeitas a incidemcia de 

PIS/PASEP a alfquota de 0,65%. A exclusao do inciso VII do art. S0 da Lei n° 

10.637/02 e objetiva, ou seja, somente as receitas decorrentes das operagoes de 

substituigao tributaria ou incidencia monofasica de PIS/PASEP estao exclufdas. As 

demais receitas da pessoa jurfdica nao estao exclufdas da tributagao pela Lei n° 

10.637/02. Com isso, a alfquota aplicavel e de 1 ,65%. Essa observagao vale para as 

operag6es com vefculos e medicamentos. 

• Exportac;ao de Mercadorias e Servic;os 

AMP no 2.15S-35/01 revogou o art. 5o da Lei no 7.714/SS e a Lei no 9.004/95 

que davam isengao de PIS/PASEP sabre as receitas das exportagoes de 

mercadorias e servigos mas o § 1o do seu art. 14 concedeu isengoes com algumas 

alteragoes. 

Em relagao aos fatos geradores ocorridos a partir de 01-02-99, as isengoes 

ou exclusoes da base de calculo tanto da COFINS como da contribuigao para o 

PIS/PASEP foram concedidas pelos mesmos artigos da Lei no 9.71S/9S e MP no 

2.15S-35/01. Com isso, tudo que foi dito em relagao a COFINS vale para o 

PIS/PASEP. 

• lnstituic;oes do Sistema Financeiro 

Em relagao aos fatos geradores ocorridos a partir de 01-02-99, o art. 1o da 

MP no 2.15S-35, de 24-0S-01, reduziu para 0,65% a alfquota da contribuigao para o 

PIS/PASEP das pessoas jurfdicas elencadas no§ 1 o do art. 22 da lei no S.212/91. 

3. 6.3. COF/NS 

A Lei Complementar no 70, de 30-12-91, instituiu a contribuigao social para 

financiamento da seguridade social, nos termos do inciso I do art. 195 da 

Constituigao Federal, calculada sobre o valor do faturamento mensal das pessoas 

jurfdicas ou a elas equiparadas. A partir de 01-02-99, a cobranga da COFINS esta 
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alterada pela Lei n° 9.718, de 27-11-98, e pela MP n° 2.158-35, de 24-08-01, alem 

de outras alteragoes especfficas para determinados setores da economia. 

A Lei n° 10.637, de 30-12-02, instituiu o regime nao-cumulativo de PIS/PASEP 

com alfquota de 1,65% enquanto a Lei n° 10.833, de 29-12-03, instituiu o regime 

nao-cumulativo de COFINS com alfquota de 7,6%. A nao-cumulatividade e parcial 

porque nem toda contribuigao paga na operagao anterior pode ser deduzida. 

Aquelas duas leis foram alteradas pelas Leis n°s 10.865, de 30-04-04, e 

10.925, de 23-07-04. A legislagao de PIS e COFINS e constantemente alterada para 

atender determinado setor ou atividade, com delegagoes vedadas pela Constituigao 

para o Poder Executive alterar as suas alfquotas. Essa legislagao esta criando 

obstaculos para diversas atividades empresariais. No regime nao-cumulativo, com 

excegao das alfquotas, as normas aplicaveis para o PIS e a COFINS sao idemticas. 

Com isso, esse regime sera tratado somente no capitulo de COFINS. 

A Lei n° 10.865, de 30-04-04, instituiu a contribuigao para o PIS/PASEP e a 

COFINS incidentes na importagao de bens e servigos do exterior, com alfquotas, 

respectivamente, de 1,65% e 7,6%, com excegao de alguns bens que tern alfquotas 

diferenciadas. 

Ocorreu aumento da carga tributaria porque nem toda contribuigao paga na 

importagao tern credito fiscal. 

A IN n° 247, de 21-11-02, alterada pelas IN n°s. 358/03 e 464/04, dispoe 

sabre a apuragao eo pagamento das contribuigoes para o PIS e a COFINS. 

• Constitucionalidade 

0 STF julgou constitucional a LC no 70, de 30-12-91, que instituiu a 

contribuigao social sabre o faturamento das pessoas jurfdicas para financiar a 

seguridade social. 0 § 2o do art. 102 da Constituigao, na red a gao dada pel a 

Emenda Constitucional no 3/93, dispoe que as decisoes definitivas de merito, 

proferidas pelo STF, nas agoes declarat6rias de constitucionalidade de lei federal, 

produzirao eficacia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais 6rgaos 

do Poder Judiciario e ao Poder Executive. 

A Lei n° 9.718, de 27-11-98, alterou a base de calculo de PIS/PASEP e 

COFINS e aumentou a alfquota de COFINS de 2% para 3%. lnumeras empresas 
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entraram com agao judicial para questionar essas duas alteragoes. Os Tribunais 

Regionais Federais tem decidido a favor da Fazenda Nacional com base em 

fundamentagao eminentemente constitucional. 

0 ST J, em decisao una, tem negado seguimento para a maioria dos recursos, 

para exame dos pr6prios Recursos Especiais. So mente no OJ de 07-08-2003 estao 

publicadas tres negativas de seguimento dos recursos. A decisao diz que e inviavel 

o exame do pleito da recorrente, sob pena de se penetrar no exame de materia cuja 

competencia esta afeta ao STF, nos termos do art. 102 da CF. 

0 Pleno do STF esta examinando oRE n° 346.084-6, com vistas para um dos 

Ministros. Enquanto nao completado o julgamento daquele RE, os demais ficam 

sobrestados como ocorreu com os RE 377.953-2 e 388-579-1 publicados, 

respectivamente, nas paginas 76 e 86 do OJ de 15-08-03. 

Em relagao ao aumento da aliquota de COFINS de 2% para 3%, nao ha 

duvida de que o STF vai decidir pela constitucionalidade, tendo em vista a decisao 

na AOC n° 1-1 I quando ficou definido que a LC n° 70/91 que instituiu a COFINS e lei 

formalmente complementar, mas materialmente ordinaria. Com isso, a sua alteragao 

e possfvel por lei ordinaria. 

Em relagao a alteragao da base de calculo da COFINS, o STF decidira pela 

constitucionalidade se entender que a Emenda Constitucional n° 20 que alterou o 

incise I do art. 195 da CF, publicada no OOU de 16-12-98, convalidou a Lei n° 9.718, 

de 27-11-98, apesar de ter entrada em vigor antes, estava cumprindo o prazo de 90 

dias de que trata o § 6° do art. 195 da CF. 

• Contribuintes 

0 art. 1 o da LC no 70/91 elegeu como sujeito passive da obrigagao tributaria 

da contribuigao social sobre o faturamento as pessoas jurfdicas em geral e a elas 

equiparadas pela legislagao do Impasto de Renda. No campo da nao-incidencia 

estao exclusivamente as pessoas ffsicas. 

Nem toda pessoa jurfdica esta sujeita ao pagamento da COFINS porque ha 

imunidade constitucional do art. 195, § 7o, da CF para as entidades beneficentes de 

assistencia social, que atendam as exigencias estabelecidas em lei, e isengoes 

subjetivas e objetivas concedidas em leis. As isengoes previstas nos arts. 6o e 7o da 
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LC n° 70/91 foram revogadas pelo art. 93 da MP n° 2.158-35, de 2001, mas foram 

concedidas novas isengoes. 

• lmunidade 

0 § 7o do art. 195 da CF dispoe que sao isentas (em vez de imunes) de 

contribuigao para a seguridade social as entidades beneficentes de assistencia 

social que atendam as exigencias estabelecidas em lei. Enquadram-se como 

entidades beneficentes de assistencia social as santas casas de miseric6rdias, os 

asilos, os orfanatos etc. Essa e a (mica imunidade prevista na Constituigao mas e 
muito justa porque aquelas entidades ja cumprem o objetivo da seguridade social 

que e 0 de assegurar OS direitos relatives a saude, a previdencia e a assistencia 

social. 

• COFINS Nao-Cumulativa da Lei n.0 10.833 

A Lei n° 10.833, de 29-12-2003, instituiu a dita COFINS nao-cumulativa mas 

que na realidade a nao cumulatividade e parcial. Houve urn brutal aumento de 

aliquota de 3% para 7,6% e criou-se muita burocracia. 

• Pessoas Juridicas E Receitas Excluidas Do Regime 

0 art. 10 da Lei n° 10.833, de 2003, alterado pelo art. 21 da Lei n° 10.865, de 

2004, e pelo art. 5° da Lei n° 10.925, de 2004, dispoe que permanecem sujeitas as 

normas da legislagao da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, nao se lhes 

aplicando as disposigoes dos arts. 1 o a 8°: 

I - as pessoas jurfdicas referidas nos §§ 6°, 8° e 9° do art. 3° da Lei n° 9. 718, 

de 1998, e na Lei n° 7. 102, de 1983 (instituir;oes do sistema financeiro e 

equiparadas); 

II - as pessoas jurfdicas tributadas com base no Iuera presumido ou arbitrado; 

Ill- as pessoas jurfdicas optantes pelo SIMPLES; 

IV- as pessoas jurfdicas imunes a impastos; 

V- os 6rgaos publicos, as autarquias e fundar;oes publicas federais, estaduais 

e municipais e as fundar;oes referidas no art. 61 do ADCT da Constituir;ao; 
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VI - as sociedades cooperativas, exceto as de produc;ao agropecuaria e as de 

consumo; 

VII - as receitas decorrentes das operac;oes: 

a) de venda de a/cool para fins carburantes; 

b) sujeitas a substituic;ao tributaria da COFINS; 

c) referidas no art. 5° da Lei n° 9. 716, de 1998 (vefculos usados); 

VIII- as receitas decorrentes de prestac;ao de servic;os de telecomunicac;oes; 

IX - as receitas de venda de jomais e peri6dicos e de prestac;ao de servic;os 

das empresas jomalfsticas e de radiodifusao sonora e de sons e imagens; 

X- as receitas submetidas ao regime especial de que trata o art. 47 da Lei n° 

10.637, de 2002 (energia eletrica). 

XI- as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31-10-2003: 

a) com prazo superior a urn ano, de administradoras de pianos de 

cons6rcio de bens m6veis e im6veis, regularmente autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central; 

b) com prazo superior a um ano, de construc;ao por empreitada ou de 

fomecimento, a prec;o predeterminado, de bens ou servic;os; 

c) de construc;ao por empreitada ou de fomecimento, a prec;o 

predeterminado, de bens ou servic;os contratados com pessoa juridica 

de direito publico, empresa publica, sociedade de economia mista ou 

suas subsidiarias, bern como os contratos posteriormente firmados 

decorrentes de propostas apresentadas, em processo licitat6rio, ate 31-

10-03. 

XII - as receitas decorrentes de prestac;ao de servic;os de transporte co/etivo 

rodoviario, metroviario, ferroviario e aquaviario de passageiros; 

XIII - as receitas decorrentes de servic;os: 

a) prestados por hospital, pronto socorro, clfnica medica, odontol6gica, 

de fisioterapia e de fonoaudiologia e laborat6rio de anatomia pato/6gica 

ou de analises clfnicas; e 

b) de dialise, raios X, radiodiagn6stico e radioterapia e de banco de 

sangue; 

XIV - as receitas de prestac;ao de servic;os de educac;ao infantil, ensinos 

fundamental e media e educac;ao superior; 
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XV - as receitas de vendas de mercadorias pelas lojas francas; 

XVI - as receitas de prestaqao de serviqos de transporte aereo coletivo de 

passageiros, empresas de /inhas aereas domesticas e as da prestaqao de 

serviqo de transporte de pessoas par empresas de taxi aereo; 
I 

XVII - as receitas da ediqao de peri6dicos e de informaqoes neles contidas, 

que sejam relativas aos assinantes dos serviqos publicos de telefonia; 

XVIII- as receitas de prestaqao de serviqos com aeronaves de usa agricola 

inscritas no RAB; 

XIX - as receitas de prestaqao de serviqos das empresas de call center, 

telemarketing, tete- cobranqa e de teleatendimento em geral; 

XX - as receitas da execuqao par administraqao, empreitada ou 

subempreitada, de obras de construqao civil, ate 31-12-2008 (prorrogado pela 

Lei n° 11.43412006); 

XXI - as receitas auferidas par parques tematicos e de serviqos de hate/aria e 

de organizaqao de feiras e eventos, conforme definido em ato conjunto dos 

Ministerios da Fazenda e do Turismo; 

XXII - as receitas decorrentes da prestaqao de serviqos postais e telegraficos 

prestados pela EBCT; 

XXIII - as receitas decorrentes de prestaqao de serviqos publicos de 

concessionarias operadoras de rodovias; 

XXIV - as receitas decorrentes da prestaqao de serviqos das agencias de 

viagens e de viagens e turismo; 

XXV - as receitas auferidas par empresas de serviqos de informatica, 

decorrentes das atividades de desenvolvimento de software e o seu 

licenciamento ou cessao de direito de usa, bern como de analise, 

programaqao, instalaqao, configuraqao, assessoria, consultoria, suporte 

tecnico e manutenqao ou atualizaqao de software, compreendidas ainda como 

softwares as paginas eletr6nicas (art. 25 da Lei n° 11.051, de 2004). Nao se 

aplica ao software importado. 

A IN n° 468, de 08-11-04, disciplinou a incidencia de PIS e COFINS pelo 

regime cumulative sabre as receitas decorrentes de contratos firmados antes de 31-

10-03 de que trata o art. 10, XI, da Lei n° 10.833, de 2003. 
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Se, no contrato, tiver clausula de reajuste de prego, peri6dico ou nao, a 

lnstrugao dispoe que o carater de prego predeterminado subsiste somente ate a 

implementagao da primeira alteragao de pregos verificada ap6s 31-10-2003. A 

mesma regra aplica-se para a clausula de ajuste para manutengao do equilibria 

econ6mico-financeiro. 

Na exist€mcia de clausula de prorrogagao do prazo, as receitas auferidas 

depois de vencido o prazo contratual vigente em 31-10-03 estarao sujeitas ao 

regime nao-cumulativo das duas contribuigoes, ainda que o prego permanega 

inalterado ap6s a data da prorrogagao. 

A lnstrugao considera como de prazo superior a um ano o contrato com prazo 

indeterminado, cuja vigencia tenha prolongado por mais de um ano, contado da data 

em que foi firmado. Enquadram-se neste caso os contratos para manutengao de 

maquinas, de vigilancia, de limpeza, etc. 

Entendemos que as regras da IN n° 468, de 2004, nao se aplica para as 

receitas decorrentes da execugao por administragao, empreitada ou subempreitada, 

de obras de construgao civil, contratada antes ou ap6s 30-10-03. 0 art. 21 da Lei n° 

10.865, de 2004, ao acrescer o inciso XX ao art. 10 da Lei n° 10.833, de 2003, 

trouxe regra especifica para as receitas de construgao civil, ate 31-12-06, para pagar 

PIS e COFINS pelo regime cumulative, sem impor a condigao de prego 

predeterminado. Como o inciso XX nao esta vinculado ao inciso XI, as receitas da 

construgao civil deixaram esse inciso. Se o inciso XX foi acrescido para regular, 

especificamente, a incid€mcia de PIS e COFINS pelo regime cumulative sabre as 

receitas decorrentes de obras de construgao civil, nao ha como sustentar que, ao 

mesmo tempo, o inciso XI continua regulando a incidencia das duas contribuigoes 

sabre as receitas das empreitadas de contribuigao civil. 0 inciso XI continua 

regulando a incidencia de PIS e COFINS sabre as receitas de empreitada ou 

fornecimento de bens ou servigos nao enquadrados como decorrentes de obras de 

construgao civil. 

0 art. 10 contempla duas especies de exclusoes, isto e, uma subjetiva em 

que a pessoa juridica esta excluida do regime de COFINS nao-cumulativa. E o caso 

das empresas tributadas pelo Iuera presumido em que a totalidade das receitas que 

compoe a base de calculo tern incidencia a aliquota de 3%. A exclusao subjetiva e a 

constante dos incisos I a VI. 
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A outra exclusao e a objetiva, isto e, somente as receitas das operagoes 

elencadas nos incisos VII a XXIV do art. 10 estao exclufdas do regime de tributagao 

nao-cumulativa de PIS e COFINS. Na exclusao objetiva, a exclusao do regime nao e 
da pessoa jurfdica, mas sim, da receita elencada. Com isso, a pessoa jurfdica 

poderc:l ter receitas da atividade sujeitas e outras nao sujeitas ao regime nao

cumulativo. No caso da exclusao objetiva, referida nos incisos VII a XXIV do art. 10 

da Lei n° 10.833, de 2003, as receitas nao operacionais e outras receitas 

operacionais nao constantes daqueles incisos estao sujeitas ao regime nao

cumulativo de PIS e COFINS. 

Na exclusao subjetiva estao incluidas as pessoas jurfdicas imunes a 

impastos. As pessoas jurfdicas isentas de impasto de renda sobre o resultado como 

ocorre com as associagoes e entidades filantr6picas sem finalidade de lucro estao 

no regime nao-cumulativo de COFINS. 0 PIS e pago exclusivamente sobre a folha 

de salarios. 

As alfquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as receitas financeiras 

auferidas pelas pessoas juridicas sujeitas ao regime nao-cumulativo estao reduzidas 

a zero. 

Com isso, as entidades sem fins de lucro dificilmente tem receitas sujeitas a 
CO FINS. 

• Base De Calculo Da COFINS Nao-Cumulativa 

A base de calculo da COFINS das pessoas jurfdicas exclufdas do regime nao

cumulativo e a constante da Lei n° 9. 718, de 1998, alterada pela MP n° 2.158-35, de 

2001, enquanto a das pessoas jurfdicas incluidas no regime nao-cumulativo e a do 

art. 1° da Lei n° 10.833/03. 

0 art. 1° da Lei n° 10.833/03 diz que a base de calculo da COFINS nao 

cumulativa e o valor do faturamento, assim entendido o total das receitas auferidas 

pela pessoa jurfdica, independentemente de sua denominagao ou classificagao 

contabil. Dizer que faturamento e sin6nimo de total das receitas e chocante porque 

contraria os arts. 279 e seguintes do RIR/99, o art. 187 da Lei n° 6.404/76 (Lei das 

S.A.) e a doutrina contabil de faturamento, receita bruta e receita total da empresa. 
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Entre as receitas que nao integram a base de calculo estao as decorrentes da 

venda de ativo permanente. Na MP dizia ativo imobilizado. Essa exclusao aplica-se, 

tambem, ao PIS (art. 15 da Lei n° 1 0.833/03). Deveria ter usado a palavra aliena<;ao 

e nao venda. A incorpora<;ao de participa<;ao societaria ao capital de outra empresa 

e aliena<;ao mas nao e venda. Aliena<;ao e genera enquanto venda e especie. 

3.7. Aspectos Gerais dos Tributos lndiretos- ISS, ICMS e IPI 

3. 7. 1. Impasto sabre Servir;os de Qualquer Natureza (ISS) 

• Conceito 

Conforme apresentado por Oliveira, et all, (2009, p.74), "o Impasto sabre 

Serviqos de Qualquer Natureza e um tributo de competencia dos municipios, que 

incide sabre os serviqos prestados pelas empresas - pessoas juridicas - ou pelos 

profissionais autonomos, desde que o fato gerador do serviqo ja nao seja de 

competencia tributaria do Estado ou da Uniao." 

Ainda Oliveira, et all, (2009, p.74), frisa da importancia de alguns elementos 

essenciais para a ocorrencia do fato gerador do ISS, destacando-se a efetividade e 

habitualidade do servi<;o prestado;autonomia do servi<;o prestado, assim entendido o 

servi<;o realizado em nome proprio e a finalidade lucrativa da atividade prestada. 

• Base Legal 

Segundo Oliveira, et all, (2009, p.75), "o assunto e tratado no art. 156, inciso 

Ill, da Constituiqao Federal e regulamentado, em suas normas basicas, pe/o 

Decreta-Lei n. 0 406168. Dessa forma, o ISS incide sabre os serviqos relacionados na 

legislaqao basica, com modificaqoes efetuadas pelas Leis Complementares n°s. 

56187 e 11612003. A Lei Complementar n. 0 11612003 no seu art. 3° diz que o impasto 

e devido no local do estabelecimento ou do domicilio do prestador, ou seja, onde 

esta a sede da empresa que prestou os serviqos. As {micas exceqoes sao as 

expressamente mencionadas nos incisos II a XXII do mesmo artigo." 



82 

• Fato Gerador 

Conforme Oliveira, et all, (2009, p.75), "corresponde a presta<;ao dos servi<;os 

constantes da lista - ou rela<;ao - anexa a Lei Complementar anteriormente 

mencionada, mesmo que a presta<;ao de tais servi<;os envolva tambem o 

fornecimento de mercadorias." 

• Base Calculo e Aliquotas 

A base de calculo e o prec;o do servic;o. Considera-se prec;o do servic;o a 

receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deduc;ao, excetuados os 

descontos ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer 

condic;ao. (Oliveira, et all, 2009, p.76) 

Enquanto que a fixac;ao de alfquota e atribuic;ao da legislac;ao de cada 

municipio. Devido ao grande numero de municfpios existentes do Brasil, as 

alfquotas maximas sao fixadas em lei complementar, para garantir um 

mfnimo de uniformizac;ao e coibir os casos de cobranc;:a de alfquotas 

excessivas. (Oliveira, et all, 2009, p. 76) 

3. 7.2. Impasto sabre Operar;oes relativas a Circular;ao de Mercadorias e sabre 
Prestar;oes de Servir;os de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de 
Comunicar;ao (ICMS) 

• Conceito 

Segundo Oliveira, et all, (2009, p.79), "o ICMS e de competencia dos Estados 

e do Oistrito Federal e, entre os principios constitucionais que regem o ICMS, 

destacam-se: 

- nao-cumulatividade, conforme o art. 155 § 2°, inciso I, da Constitui<;ao 

Federal; e 

- seletividade, conforme art. 155, § 2°, inciso Ill, da Constitui<;ao Federal." 

0 ICMS e um impasto que possui muitas particularidades no que diz 

respeito ao fato gerador que envolve a circulac;:ao de mercadorias. Para 

melhor fixar o conceito, segue um exemplo simples de determinada 

empresa comercial ou industrial: ao comprar qualquer mercadoria, o ICMS 

ja estara incluso no prec;o que sera pago ao fornecedor. Da mesma forma, 

quando a mercadoria for revendida, o prec;:o de venda que sera pago pelo 
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cliente deve tambem incluir a parcela correspondente ao ICMS. (Oliveira, et 

all, 2009, p.79) 

Assim, todas as empresa que transacionam com mercadorias sujeitas a 
incidemcia do ICMS terao um gasto com esse tributo, que correspondera a 
diferenc;a entre o ICMS pago a seus fornecedores, nas compras de 

mercadorias, e o ICMS cobrado de seus clientes, nas vendas de 

mercadorias. (Oliveira, et all, 2009, p.79) 

Para que as empresas possam controlar o ICMS incidente nas diversas 

compras e nas diversas vendas, a legislac;ao estabeleceu a obrigatoriedade 

da escriturac;ao dos livros fiscais, com a estrita observancia das normas 

especificas, independentemente da obrigatoriedade da escriturac;ao dos 

livros e documentos contabeis. (Oliveira, et all, 2009, p.79) 

Segundo Oliveira, et all, (2009, p.79), "esse impasto e regulamentado, em 

suas normas gerais, pela Lei Complementar n. 0 87196 e pelos convfmios firmados 

entre os diversos Estados. Cada Estado possui uma regulamentac;ao especifica, 

devendo seguir os termos das normas gerais." 

• Fato Gerador 

Conforme Oliveira, et all, (2009, p.79), "o fato gerador corresponde a 
circulac;ao de mercadorias ou a prestac;ao de determinados servigos, o que 

compreende: 

- saidas de mercadorias, a qualquer titulo, de estabelecimento de contribuinte, 

comercial, industrial ou produtor, ainda que para outro estabelecimento do 

mesmo titular; 

- prestac;oes de servigos de transporte interestadual ou intermunicipal e de 

comunicac;oes e telecomunicac;oes; 

- entradas de mercadorias importadas no estabelecimento de contribuinte, 

comercial, industrial ou produtor, e ainda que se trate de mercadoria para 

consumo ou bem do ativo imobilizado; 
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fornecimento de alimentac;ao, bebidas e outras mercadorias em 

restaurantes, bares, cafes e estabelecimentos simi/ares." 

• Contribuintes 

Segundo Oliveira, et all, (2009, p.SO), "sao todas as pessoas naturais ou 

juridicas que, de modo habitual, pratiquem operac;oes concernentes a circulac;ao de 

mercadorias, ou que prestem servic;os de transporte interestadual ou intermunicipal e 

de comunicac;oes e telecomunicac;oes." 

Citado Oliveira, et all, (2009, p.79); 

A legislac;:ao instituiu a figura do substitute tributario, que e aquele obrigado 

a calcular, cobrar e recolher o impasto que sera devido nas operac;:oes 

seguintes. A intenc;:ao foi simplificar a forma pratica de tributar operac;:6es de 

pequeno valor e grande movimentac;:ao, proporcionando um centrale mais 

efetivo na arrecadac;:ao do tribute, evitando maior emprego de recursos na 

fiscalizac;:ao dessas operac;:6es. 

• Base Calculo e Aliquotas 

A base de calculo de modo geral e o valor da operac;:ao com mercadorias, 

incluindo importancias acess6rias, tais como seguros e fretes pagos pelo 

comprador, exclufdos os descontos incondicionais. (Oliveira, et all, 2009, 

p.BO) 

A alfquota interna e determinada individualmente em cada Estado pela 

legislac;:ao estadual. Com objetivo de evitar exageros par parte dos 

governantes, podem ser fixadas pelo Senado Federal alfquotas maximas 

nas operac;:oes internas; todavia, atualmente nao ha limite definido. As 

alfquotas interestaduais sao definidas pelo Senado Federal; sao, inclusive, 

instrumento de polftica tributaria para protec;:ao dos Estados consumidores. 

(Oliveira, et all, 2009, p.83-84) 

3. 7.3. Impasto sabre Produtos lndustrializados (!PI) 

• Conceito 
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Segundo Oliveira, et all, (2009, p.79), "entre os principios constituicionais que 

regem o /PI, destacam-se: 

- nao-cumulatividade, conforme o art. 153 § 3°, inciso II, da Constituic;ao 

Federal; e 

- seletividade, con forme art. 153, § 3°, inciso I, da Constituic;ao Federal." 

• Base Legal 

0 IPI e de competencia da Uniao e incide sabre os produtos industrializados 

nacionais e estrangeiros, e nao esta sujeito ao princfpio constitucional da 

anterioridade, razao pela qual suas alfquotas podem ser alteradas durente o 

exercfcio financeiro. (Oliveira, et all, 2009, p.92) 

Esse tribute deve atender ao principia da seletividade, que em outras 

palavras significa taxar o produto proporcionalmente a sua essencialidade. 

Assim, os chamados produtos superfluos, tais como perfumes, bebidas finas 

etc., ou ate novi9os a saude, como cigarros, por exemplo, devem receber 

elevada taxa9ao pelo IPI, enquanto os produtos essenciais ou populares 

taxa9ao mais baixa. Carras e barcos de alta potencia, de luxo, sofisticados 

etc. sao taxados por altas alfquotas, enquanto carros populares, vefculos e 

barcos de transportes coletivos etc. sao taxados .por alfquotas menores. 

(Oliveira, et all, 2009, p.92) 

A taxa9ao varia tambem de acordo com a polftica governamental de apoio e 

subsfdios a determinados setores. Por exemplo, o governo pode reduzir as 

alfquotas de IPI para a produ9ao de maquinas agrfcolas, visando subsidiar a 

agricultura, buscando com isso o barateamento dos alimentos para a 

popula9ao, ou isentar o setor de produ9ao de bens de capital para fortalecer 

determinado setor industrial. (Oliveira, et all, 2009, p.92-93) 

A base legal para o IPI encontra-se na Constituic;ao Federal, em seu art. 153, 

inciso IV. 

Segundo Oliveira, et all, (2009, p.93), "esse impasto fora instituido pelas Leis 

n. 0s 4.504164 e 5.172166 com posteriores alterar;oes, esta regulamentado pelo 

decreta Federal n. 0 2. 637198 (R/P/198 - Regu/amento do /PI)." Atualmente, este 

fora revogado pelo Decreto n.0 4.544/02, novo Regulamento do IPI. 
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• Fato Gerador 

Conforme Oliveira, et all, (2009, p.93), "sao fatos geradores do /PI: 

- as safdas de produtos industrializados, dos estabelecimentos industriais ou 

equiparados a industriais; e 

- o desembarac;o aduaneiro de produtos importados." 

• Contribuintes 

Segundo Oliveira, et all, (2009, p.93), "sao contribuintes:" 

- estabelecimento industrial, que e todo aque/e que executar qua/quer 

operac;ao de industrializac;ao; 

- equiparados a industria: estabelecimentos que, apesar de nao realizarem 

operac;oes de industrializac;ao, sao equiparados a tal, conforme segue: 

1. importadores, inclusive filiais que exerc;am o comercio de produtos 

importados, salvo se operarem exclusivamente a varejo; 

2. filiais de estabelecimento industrial, na venda de seus produtos; 

3. comerciantes de bens de produc;ao, que tem carater facultativo a 
equiparac;ao a industrial. 

• Base Calculo e Aliquotas 

Conforme Oliveira, et all, (2009, p.94), "a base de ca/culo do /PIe: 

- produto nacional: o prec;o da operac;ao, na safda da mercadoria; e 

- produto importado: sera a base de calcu/o dos impastos aduaneiros, 

acrescidos desses tributos e dos encargos cambiais pagos pelo importador." 

As alfquotas sao variaveis e seguem a classificac;;ao dos produtos da tabela 

de incidencia do IPI (TIPI), aprovada pelo Decreta Federal n. 0 4.070, de 28 

de dezembro de 2001. (Oliveira, et all, 2009, p.95) 

Vale lembrar que este ultimo Decreta fora revogado pelo Decreta n.0 4.542, de 

26 de Dezembro de 2002, que posteriormente fora revogado pelo atual Decreta n.0 

6.006, de 28 de Dezembro de 2006. 
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4. PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

4.1. Conceitos Gerais 

Segundo Chaves (2009, p.05), "o planejamento tributario e o processo de 

esco/ha de aqao, anterior a ocorrencia do fato gerador, visando direta ou 

indiretamente a economia de tributos." 

Pode-se dizer que fazer planejamento tributario nao e apenas um direito 

garantido na Constituigao Federal, mas tambem um deve legal determinado pelo 

artigo 153 da Lei n. 0 6.404/76. 

Discute-se a urgente mudanga de nosso sistema tributario e adogao de novos 

mecanismos para simplificagao das retinas tributarias. Enquanto isso nao ocorre, as 

empresas necessitam cada vez mais de um planejamento tributario criterioso e 

criativo, que possa resguardar seus direitos de contribuinte e, ao mesmo tempo, 

proteger seu patrimonio. 

Ao Iongo do tempo, o legislador vem procurando eliminar todas as 

possibilidades que surgem de reduzir de forma legal a carga tributaria, ou seja, 

sempre existem algumas alternativas que sao menos onerosas do que outras. 

Assim, o contribuinte procura aquela que mais lhe interessar. 

Redugao de custos e a estrategia que mais se ouve ser empregada nos dias 

atuais, em todo o mundo globalizado. Sem duvida, para obter o melhor resultado 

numa economia tao instavel como a brasileira, um dos mais significativos 

instrumentos de que dispoem as empresas, para que possam racionalizar seus 

custos tributaries, e o planejamento tributario, em todas as fases da cadeia de 

valores do ciclo produtivo e comercial. 

Entende-se por gestao tributaria uma forma licita de reduzir a carga fiscal, o 

que exige alta dose de conhecimento tecnico e bom-senso dos responsaveis pelas 

decisoes estrategicas no ambiente corporative. Trata-se do estudo previo a 
concretizagao dos fatos administrativos, dos efeitos jurfdicos, fiscais e economicos 

de determinada decisao gerencial, com o objetivo de encontrar a alternativa legal 

menos onerosa para o contribuinte. 

Segundo o tributarista Nilton Latorraca (Oliveira, 2009, p.30): 

Costuma-se, entao, denominar de Planejamento Tributario a atividade 

empresarial que, desenvolvendo-se de forma estritamente preventiva, 
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projeta os atos e fatos administrativos com o objetivo de informar quais os 

onus tributaries em cada uma das opr;6es legais disponfveis. 0 objeto do 

planejamento tributario e, em ultima analise, a economia tributaria. 

Cotejando as varias opr;oes legais, o administrador obviamente procura 

orientar os seus passos de forma a evitar; sempre que possfvel, o 

procedimento mais oneroso do ponto de vista fiscal. 

Dessa maneira, torna-se clara o entendimento de que o planejamento 

tributario e 0 estudo das alternativas licitas de formalizac;;ao jurldica de determinada 

operac;;ao, antes da ocorrencia do fato gerador, para que o contribuinte possa optar 

pela que apresente o menor onus tributario. 

Planejamento tributario nao se confunde com sonegac;;ao fiscal. Planejar e 

escolher, entre duas ou mais opc;;oes licitas, a que resulte no menor impasto a pagar. 

Sonegar por sua vez, e utilizar meios ilegais, como fraude, simulac;;ao, dissimulac;;ao, 

etc., para deixar de recolher o tributo devido. Entende-se ainda por sonegac;;ao toda 

ac;;ao ou omissao dolosa tendente a impedir ou a retardar, total ou parcialmente, o 

conhecimento por parte da autoridade fazendaria da ocorrencia do fato gerador da 

obrigac;;ao principal. 

0 planejamento tributario pode ser classificado ainda em tres categorias: 

conservador, moderado e agressivo. 

0 conservador e aquele em que o tecnico aplica o que esta na lei ordinaria, 

nao sendo necessaria qualquer interpretac;;ao jurldica, aplicac;;ao de principios ou 

conhecimento da Constituic;;ao Federal ou C6digo Tributario Nacional. 

Ja para o moderado, e necessaria haver urn maior conhecimento da 

legislac;;ao tributaria, assim como afinidade com a Constituic;;ao Federal e com o 

C6digo Tributario Nacional, bern como o acompanhamento do posicionamento do 

Poder Judiciario sabre materias polemicas. E, em se tratando de materia polemica, o 

contribuinte, antes de fazer qualquer modificac;;ao em seus procedimentos contabeis 

e fiscais, deve realizar consulta administrativa aos 6rgaos competentes ou ingressar 

com ac;;ao no Poder Judiciario em busca de uma declarac;;ao do seu direito. 

0 planejamento tributario agressivo e a escolha de uma ac;;ao que nao esta 

autorizada na lei ordinaria, somente com base em interpretac;;ao do C6digo Tributario 

Nacional e na Constituic;;ao Federal. Mas o contribuinte nao ingressa com o pedido 

judicial, ou seja, ele faz a escolha e realiza o procedimento e espera ser interpelado 
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pelas autoridades fiscais, e, caso seja autuado, ingressa com os recursos 

administrativos e judiciais, se necessaries. 

Assim, pode-se concluir que a gestae tributaria e a atividade empresarial 

responsavel pela articulagao e execugao de pianos e controles voltados a 
racionalizagao das obrigagoes e encargos tributaries visando: 

- cumprir, observada a equidade, a legislagao tributaria; 

- diminuir o "quantum" a resolver; 

- recolher no maier prazo possfvel; 

- reduzir os custos das obrigagoes acess6rias; e 

- evitar sangoes fiscais. 

4.2. Regras e Condic;oes Necessarias para uma adequada Gestao Tributaria 

Segundo Oliveira, et all, (2009, p.31) "qualquer que seja a forma de tributac;ao 

pela empresa, pode-se verificar que a falta de planejamento estrategico tributario 

pode deixar a empresa mal preparada para os investimentos futuros, devido a uma 

passive/ insufici(mcia de caixa, gerando um desgaste desnecessario de 

investimentos fore; ado para cobertura de gastos que nao estavam previstos." 

Assim para Oliveira, et all, (2009, p.31 ), "a correta execuc;ao das tarefas 

inerentes ao planejamento tributario, o gestor tributario precisa ap/icar todos os seus 

conhecimentos sabre a legislac;ao do tributo a ser reduzido, para que, a partir desses 

cenarios, possa planejar com bastante antecedencia a me/hor alternativa para a 

empresa executar suas operac;oes comerciais." 

Sem duvidas, a principal caracteristica do born planejamento tributario, e a 

economia de impastos. E, para que isso ocorra faz-se necessaria que o profissional 

tenha algumas convicgoes e profundidade (citado em Oliveira, et all, 2009, p.31) em: 

• Conhecer todas as situac;oes em que e passive/ o credito tributario, 

principalmente com relac;ao aos chamados impastos nao cumulativos; 

• Conhecer todas as situac;oes em que e passive/ o diferimento 

(postergac;ao) dos recolhimentos dos impastos, permitindo melhor 

gerenciamento do fluxo de caixa; 

• Conhecer todas as despesas e provisoes permitidas pelo fisco como 

dedutiveis da receita; e 
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• Ser oportuno e aproveitar as lacunas deixadas pela legislaqao, para tanto 

ficando atento as mudanqas nas normas e aos impactos nos resultados 

da empresa. 

Enquanto Chaves (2009, p.06), explica que para haver urn planejamento 

tributario faz-se necessaria uma revisao fiscal e que o gestor tributario possa aplicar 

alguns criterios: 

1. fazer um levantamento hist6rico da empresa, identificando a origem de 

todas as transaqoes efetuadas, e escolher a aqao me nos onerosa para os 

fatos futuros; 

2. verificar a ocorrencia de todos os fatos gerados dos tributos pagos e 

analisar se houve cobranqa indevida ou recolhimento a maior; 

3. verificar se houve aqao fiscal sabre fatos geradores decafdos, pais os 

creditos constitufdos ap6s anos sao indevidos; 

4. analisar, anualmente, qual a melhor forma de tributaqao do Impasto de 

Renda e Contribuiqao sabre o Luera, calculando de que forma (real ou 

presumida) a empresa pagara menos tributos; 

5. levantar o montante dos tributos pagos nos ultimos dez anos, para 

identificar se existem creditos fiscais nao aproveitados pela empresa; 

6. analisar os casas de incentivos fiscais existentes, tais como isenqoes, 

reduqao de alfquotas, etc.; 

7. analisar qual a melhor forma de aproveitamento dos creditos existentes 

(compensaqao ou restituiqao). 

Segundo Chaves (2009, p.07), "em cada empresa deve ser feito o programa 

de trabalho com procedimentos especfficos, de acordo com cada realidade, pais 

nem sempre o planejamento tributario e igual entre os contribuintes, ainda que com 

as mesmas caracterfsticas. Assim, os casas praticos nao devem ser aplicados 

isoladamente." 

Chaves salienta (2009, p.07) que se faz necessaria as seguintes ferramentas 

para o planejamento tributario, sendo elas: 

1. Legislaqao Tributaria (Constituiqao, CNT, etc.); 

2. Oocumentaqao Contabil da Empresa; 
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3. Livros Contabeis e Fiscais; e 

4. Guias de Recofhimentos e Oeclaraqoes de Rendimentos, OACONs, 

OCTFs e PERDCOMPs e outras declaraqoes que sao obrigaqoes pr6prias 

de cada contribuinte. 

Detecta-se que os tipos mais comuns de planejamento tributario sao 

preventive, corretivo e especial. 0 preventivo desenvolve-se continuamente atraves 

de orientag6es, manuais de procedimentos, reunioes e abrange principalmente as 

atividades de cumprimento da legislagao tributaria nas obrigagoes principais e 

acess6rias. Enquanto que o corretivo ap6s encontrar determinada anormalidade, 

visa estudar e indicar alternativas de correc;ao do problema. E, o especial surge em 

func;ao de determinado fato como par exemplo: abertura de filial, lanc;amento de 

novas produtos, aquisigao e/ou alienac;ao da empresa, processes societarios de 

reestruturagao (cisao, fusao, incorporac;ao, associagao, etc.). 

Cabe-se na operacionalidade funcional de um planejamento fiscal especial 

compreendem-se cinco fases, sendo elas: 

• pesquisa do fato objeto do planejamento fiscal; 

• articulagao das questoes fiscais oriundas do fato pesquisado; 

• estudo dos aspectos juridico-fiscais relacionados com as quest6es 

decorrentes do fato pesquisado; e 

• formalizac;ao do planejamento num expediente tecnico-funcional. 

Embora nao existam normas rigidas para a operacionalizac;ao da gestao 

tributaria, porem sabe-se que tais recomendag6es sao necessarias para torna-la 

mais eficiente, assim, pode-se dizer que o planejamento tributario nao deve ser 

executado par uma s6 pessoa ou departamento, muito pelo contrario, deve contar 

com representantes de todos os departamentos envolvidos em operac;oes sujeitos a 

tributac;ao e inclusive estimular todos os funcionarios da empresa a sugerir propostas 

para a redugao da carga tributaria. 

Admite-se que a gerencia de gestao tributaria tenha poderes suficientes para 

implantar novas procedimentos redutores de tributes. Fomentar a economia tributaria 

devendo ser considerada ante o onus financeiro que podera acarretar em custo

beneficio. E, que sejam verificados periodicamente todos os procedimentos para 
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constatagao de suas agoes e se os resultados tenham atingido os objetivos 

propostos e nao havendo possfveis distorgoes. 

Face ao atual nfvel de concom§ncia empresarial, o que esta definindo os 

vencedores sao os diferenciais colocados dos clientes. Esses diferenciais passam 

pelo prego mais acessfvel, pela qualidade superior dos produtos e servigos e por 

outras variaveis proporcionadas pela criatividade dos empresarios. 

Sob a 6tica do planejamento tributario, um mecanisme inteligente de atragao 

e fidelizagao do cliente e o planejamento voltado para este. 0 gestor tributario deve 

ter em mente que nao sao mais as informagoes o elemento diferenciador, mas sim a 

capacidade de transforma-la em conhecimento. 

Assim, nao basta ter em maos as informagoes do cliente, e necessaria utiliza

las em proveito do neg6cio. As informagoes tributarias do cliente tambem sao 

fundamentais, especialmente identificar qual e regime de tributagao da pessoa 

jurfdica (Lucro Real, Presumido ou SIMPLESNACIONAL), se as operagoes 

praticadas ha substituigao tributaria (ICMS, IPI, PIS e COFINS), se existem 

empresas ligadas, controladas ou coligadas (representando reflexo na CPMF e no 

IOF) e etc. 

Vale lembrar que alem dos diversos instrumentos de gestao tributaria ja 

citados, ainda pode-se destacar a criagao de um Comite Tributario, este tem por 

finalidade atuar de forma conjugada, reunindo representantes de algumas areas tao 

importantes quanto a propria Gestao Tributaria, sendo elas: Controladoria, Jurfdico, 

Auditoria lnterna e Finangas. Alem, e claro de um intercambio com as areas de 

Produgao, Compras, Vendas; assim favorecendo para o melhor desempenho do 

trabalho executado no planejamento tributario. 

Tem-se o Comite Tributario como principais atribuigoes avaliar estudos de 

planejamento tributario; fornecer ideias (sugestoes) ou pianos que possibilitem a 

legitima anulagao, redugao ou adiamento do onus tributario; avaliar a viabilidade 

fiscal de relevantes transagoes idealizadas pela empresa; coordenar o processo de 

contencioso fiscal; e, avaliar recomendagoes contidas em expedientes recebidos de 

consultorias, advogados e auditores externos. 

Consideram-se outro aspecto importante na gestao tributaria, os relat6rios. 

Estes devem ser sucintos, praticos, demonstrando principalmente a economia 

tributaria obtida, o ganho financeiro e ainda a validagao de procedimentos por 
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6rgaos externos, justamente porque nao necessariamente serao pessoas 

(proprietaries, acionistas, conselheiros, diretores, etc.) que venham ou precisam 

entender do assunto. 

E importante ainda salientar que a gama de atividades a serem desenvolvidas 

esta intrinsecamente ligada ao "porte" e natureza das operagoes realizadas pela 

empresa, assim, as atribuigoes a seguir apresentadas sao apenas alguns exemplos 

dessas atividades utilizadas na gestao tributaria. 

1. Elaborar rotinas, praticas e procedimentos fiscais adequados as 

operagoes promovidas pelas diversas unidades da empresa, acompanhar 

a implantagao e proceder a revisoes peri6dicas. 

2. Realizar urn follow-up das disposigoes legais e jurisprudenciais, para que 

havendo alteragoes normativas, promover-se as adequagoes necessarias. 

3. Orientar, coordenar e controlar o processo de emissao e escrituragao dos 

documentos fiscais. 

4. Coordenar e controlar o processo de apuragao e recolhimento dos tributos 

bern como elaboragao de Declaragoes de lnformagoes Econ6mico

Fiscais. 

5. Apresentar atraves de memorandos e relat6rios, solugoes para os 

problemas de natureza fiscal, ocorridos na dinamica operacional da 

empresa. 

6. Formular expedientes sabre as conseqOencias de novas legislagoes nos 

neg6cios da empresa. 

7. Elaborar estudos a serem submetidos a decisao de Comite Tributario 

sabre questoes complexas ou controvertidos resultantes de lacuna ou 

obscuridade da legislagao tributaria. 

8. Elaborar sistema de controle interno necessaria a obtengao de elevada 

produtividade no cumprimento das obrigagoes fiscais. 

9. Contatar autoridades Fazendarias visando fiel cumprimento das 

obrigagoes fiscais e obtengao de prerrogativas de administragao tributaria. 

10. Acompanhar os trabalhos de fiscalizagao desenvolvidos por fiscais, 

auditores externos. 
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Pode-se dizer que a gestae tributaria, atraves da combinac;ao de tecnicas e 

fatores humanos, tem como missao desenvolver atribuic;oes visando iniciar, 

disciplinar e, sobretudo dinamizar ac;oes necessarias ao eficaz cumprimento das 

obrigac;oes e encargos tributaries da empresa. 

4.3. Modelo de Planejamento Tributario 

Mh r ~ldo~~~~~ai==~TI~~~~-~-~-a-d-e~-R-e_m_u_n_e_r_a_~--0-~-IT-~I~C~~e ! 
;de IPI (s1mbohco) ( . b, 

1
• ) de salanos nao-empregados I Despesas*** '

1
i 

; , Slm 0 ICO ! 
............................... ··············································T::·:··········· ·············· ····························· r · .. ··············· ........ ........ .......... ....... . .. .............................. ···································! 

Janeiro ~ .. 1.700,00 . iJ 1.100,00 20.000,00 l 
i 1 i 

.......... , .. 1,~~~~~"~~''="~~-1;;;:"· .... 1 .... ~1;;;;;;o:;;;;;o,;;;;;;o;;;;;; .. -:--;;;;;; ............................. -... ;;;;. -· 22. ~.~0·~~ -.•.•..• -•• -••...... """""J 

·· · ···~~·~~·~··········· r;;.;..;;;;; .... =-==-= .. .;;;;; .. · .. =··············· 1.800.00 ·· ··· ·· · 
11 

1.100.00 ~~--~--· ~~ 'IR. ( 100.00 • 

.,--.·~~:-~·"'··-t1· ·1.100.00 - r-.... -.. -.. -.... -.. ·-. -·'. , 
f ~ • ~ ~ · ~.~~ ~.~~ ... . J 

i~=.;.;;;.;...~=-=; .... i;;;=.;;;..;o~o;;;;;;.o=o=·=·· = .... ·;;;:· ·;;;;;;;;;· ···· r 1.1oo.oo .......................... l ................... ..... l 21 .ooo.oo 

i-. ----,~====~====:;;:;;;·~--=--- 1-Junho .. · .. · ······ ··· · 1 1.8oo.oo · tr ... 1.1 aa.oo r !I 16.ooo.oo 

r 1.600,00 ..... ! 1.100,00 < ~ -··... •• _ : t 22000,00 m < : 

: Fevereiro 

Abril 

Maio 

Julho 
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Agosto -- --=.·~ -~~:~-~-,--:;~~:~;~--~l===r~~~~~~------l 
Setembro , 1.700,00 1.100,00 . !I 20.000,00 . 

~- ~~;~~;o r --· - --~ -160~.~~ - ~ ; ·1 o~~O . . . m - rH;:oo~:oo . ----
------··if:;:::;;;:;;;:;;;:;;:;;;;:;;;:;;;:;;;;;;;--;;;;;;· ;;;;;;·;;;;;;-~;;;;;::; .. - •• ·r --.. -· .. - ·-··-- _ ........ -· ' .... -- ·- - ---- ----·- ~~~·~ ......... _ .. ____ -- .. --·rr=======:;::;---1 

!Novembro il 1.800,00 !j 1.100,00 18.000,00 
___ , ................ ,...... .,,::::·::,·::·-· .. "''' --- ..... .. .......... ~ ..... --·· ---. -----··- ....... ,,.~------· --·- -----~ -.-.......... -,::=::-·-,::~ 
!Dezembro 700,00 ~ 1.100,00 ~ 26.000,00 1 

'--~~==-=r~~.oo · -- - l ;3 ~o~~~ -=-r ·=.=1~~-~~~.~~=--J 
- Os valores de ICMS e IPI sao hipoteticos, somente sao integrantes desta simulagao de 
planejamento para fins de melhor compreensao. 

Base de calculo 
credito de PIS 

Base de calculo 
credito de COFINS 

i .......................... . ...... .......... .. , 
Adi~oes do LALUR 1 Exclusoes 1 

exceto CSLL l do LALUR 1 
1 

Mes 

Janeiro .. r 20.000,00 .... m .... '' l 20.000,00 500,00 .:·:·::::·. "J 3~~.;~ .. . ................ ; 

~;ev:r~·i~~ 2.000,00 ····· ··· -·--·--·--·-··-·tt= .... 2;;;;;.0;;;;;;0;;;;;;0;;;;;;,0;;;;;0;;;;;;;;;;;;;;;;; ----- -~0-0 - - ) ; 00,00 ---! 

Ma ..... r ... ~ ... o ................ ~;;;;;;18;.;;;;;.o;;;;;;o;;;;;.:o ;;;;;;. o;;;.;o ~;.;;;;; .. ·.;;;;,· ... . . . .. .. · ~ .. 1 B.OOO.~O ................................. i~5;.;;;:0;;;;;:0 ;;;;;;, 0;;;;;:0~~~;............... ......... l 3~o.o~ .. .. .. .... .... i 

Abrit ·~!r=v .. ;;;;;;1;;;;;;7=.o=oo;;;;;;.=oo==::;· ··--!1 .. 17.ooo.oo ~~~ 3oo.oo I 
-- -;;~;~ -·· ·· ···············································-·- 1.000.00 r 500.00 l 300,00 -1 

Junho 16.ooo.oo ] 16.ooo.oo - ...... ----- ;l 4oo.oo f "'366.6() , 

Julho f 22.ooo.oo J ... 22ooo.oo ~ 3oo . oo . r :loO.OO .. . 
Agosto r .. 2 ;.000,00 ""···· ,.., . ,,.__,_,_~ 23 . 0~0,0;

0

~~, ,,~.--------T 500,00 T 3();~~~ ········ ..... ......... ! 
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i J r l 

··-~:;:·:~;:····r·;~:-;;~·. ·; ·~-···· · ····--·-···········-· .. ···-····· ~·--;~·:~~;:~;····· ............................... --·-~ ·-····~ ·;·;· :;·; -···············-··-c··.--~=~I~.-.. -.a.:.-.~.· .. :~.·.· ... : ... ·.:.-.. ·.-... ·.· ... --.-.. ·.-.-.. ~.--.. ·.· ~.·==:~-~;'· 
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.......... 

RESUMO DO CALCULO NO LUCRO PRESUMIDO ....... T .................................... [.. ..; ...... - .............................. l ................................................... ! ......... -......................... --... --.T---·-··---~~. 
. l l INSS S/ ICMS l 
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1.8oo,oo i 5.372,20 I 

1 ~-~~~~-~~ ,.; ---~-~~-~~ -~~J 
: ! 1.500,00 l 2.924,50 ! 

... - 220,00.} ·=·~~1=;:~~~J 
220,00 

1 
1.600,00 1 2 .988,00 1 

-- ;;-~~~~l---~-~~-~-~-~ r-··;~;~·;,00 , 

- Os valores de ICMS e INSS sao hipoteticos, somente sao integrantes desta simula9ao de 
planejamento para fins de melhor compreensao. 

RESUMO DO CALCULO NO LUCRO REAL TRIMESTRAL 
, ........................................... , ....................................................... , ............................................ ·r.. . ........................................ T...... . '[ ................................... , 

I INSS S/ I j 
Mes Receita PIS I, COFINS IRPJ CSLL FL.PGTO 1 ICMS ~ TOTAL 

1 
(simb61ic I (simb61ico) l 

, • I o) 1 l i·--·-w--·--'""--.. -·-r·.. .., ...... ,, ........ , ....... , ......... r .......... · ·r -· ----------- ·· ............ · ...... ·--· -..... ~ ... ·-- --·-·--
, 112001 · 3o.ooo,oo • 165,oo 1 76o,oo o,oo o,oo 1 22o,oo : 1.1oo,oo : 2 .845,oo 1 

i·-· .. ·-·---·-·-- L. · ...... · .... .... ... ......... ;...... ....... ................ .. ..... ,. · · ................... l · .. · ........................ _... ...... .. ....... ""'' ........... _ ........ _._ .. ,.................. ... ..... ·-----·-! 

• 2/2007 l 25.000,00 j 49,50 I 228,00 I 0,00 I 0,00 i 220,00 I 1.600,00 : 2.097,50 ! 

r3120o7~;:;;;0~--;~:;;;;,0~879~~1 --;. ,:;;~r--;2~1 --~-- - =.J 

4/2007 29.ooo,oo J 198,oo I . 91;,o~-~--~ o,oo_'f ___ o,oo I 220~ 1.60o,ooL. 

, .. 5/2007 · r .. ~~-~~-~;~~ ·r······ - ~~~~~~ l· ~-:~~~;~~ ~ ·· - ~;~~ r ~;~~ r· · .. ;;~·; ·~·~ r 1.900,00 1 3.877,50 

i s12oo~I-3o.ooo,o~~[~~-~-~~~,o~~--~~~-~~~J~~:~~~~-~: .. :~J ---~~~~:-~~-[ ___ _!2o,oo : ____ 1.8oo,oo~ ___ 8_.575,67 1 

1 
7/2007 ! 35.ooo,oo ' 214,50 l 988,oo ! o,oo : o,oo I 22o,oo : . ~ :~~~'.~~ , ~ - ~~~~S.~ J 

8/2007 33.ooo,~o !_ 165~- 76o,oo i _ o,ooJ _ o,oo_f ___ 220,00 !_ 1.50o,oo ! 2.645,00 j 

i ~~~?.?.! : 28.ooo~~~ ] ~~~'.~~) .. ~~~'.~~ L ~ ~~~~'. ~~J . 1.2o~,~~~ _ ..... ~~-~~~~ ! ... ~ : ~~~~~~ , ~ :~~-~'. ~.~~ 

~~~~~-t---;;:-~:~·1----~::~1- - ~~;~:~~- ··-~::~ --··-~~1---~;~~i---: ::~~:~: 1-~:;;;,~ 
i-·----·- .. ·-·-· .. --···, ...... , .. ___________ ,., ........ , ....................... _ .. __ ,.,, ...... , ............................... ,, .. , ....................................... ··r·· ......... _ .... _ ... _ . .,_. ____ ,r···· .......... _. .... _ .. ___ .. ··i--··~ .. -·--·-·--··-·---··--'···--··-... - ..... ·-~ 
' 12/2007 ; 31.000,00 j 82,50 I 380,00 I 2.749,92 1 1.585,14 1 220,00 l 1.700,00 i 6 .717,56 J 
r---·--·--·--+--·--····-·----------···i·---......................... -... - ..... r···"-···-·----..... - ... ( ...................................... 1.--···-··---····· .. ···-·· .... ·r··---··-··---.. ·-)---· _ ....... -...... -----:-------·-- . 
_ Tota1"1s : 386.ooo,oo : ~~~76,~~j_-~~ .. : ~44,~~J .. ~:~3,84 1 ....... ~~~~9,~1 .... 2.64o,oo_L 20.3oo,oo , 52.073,33 J 
- Os valores de ICMS e INSS sao hipoteticos, somente sao integrantes desta simula9ao de 
planejamento para fins de melhor compreensao. 

RESUMO DO CALCULO NO LUCRO REAL ANUAL 

Receita PIS IRPJ 

30.000,00 
····~···········......,_.,. ........ , ......... 

25.000,00 

3/2007 35.000,00 

4/2007 29.000,00 

5/2007 40.000,00 

CSLL 
INSS S/ 

FL.PGTO 
(simb61ico) 

ICMS 
(simb61ico) 

TOTAL 

......... ~ ........................ --. ........ .. .. ____ .) 
220,00 i 1.700,00 I 2.845,00 I 

. .................... .................. -~-·-···· ... --.. ...... --~ .... ,., ....................... ~······'t"'''''""''"-·--...... - ... _._ ......... ,. ...... ~ ...... ~ 

220,00 l 1.600,00 l 2.097,50 l 
__________ .. , ..... j .... ~ .. --.... ---··· .. ·--··4------·------. 

220,00 l 1.800,00 ! 3.592, 50 l 
................. _._ .. ,_,,_ ............... _ .. ____ .. __ ... :._._ ... ___ .. _. _______ ... ~------· .. -·----·--·. 

22o,oo : 1.6oo,oo ! 2.93o,oo 1 

22o,oo l 1.9oo,oo 1 3.877,50 1 
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_ 1 : ~~~~~~ ! .... ~-~~~-~~~~ 220,00 : 
.. , ............... .......... .. 

220,00 . ...... ~ : ~~~~~~ ! .. ~ :~~~~~~~ 
..... ~ :~~~~~~-~ .. ~ .. ~~-~~~~ 220,00 l 

...................... .., ........................ _ ............... .. 
1. 1oo,oo 1 2.66o,oo 1 

........ _ ........... ., ............ T ......................... _ ............ i 
1.6oo,oo ! 3.022,50 1 

220,00 : 
i··-···--.-----·-····---,-
: 10/2007 l 220,00 : 
r------····-...... , .. , . ,........ __ ........ .. ............................................ ~ .......... _. ____ ~ 

~ ~~:~~~J __ ~~:~~~:~~ ; 3~~;: ~ - ·-;~~:~: t ~-815,82 [ 5 ... 8 ...... 8 ... 9 ...... , .. 4 ...... 9 .................... -- ;;:::~~ --7.:~H .::~~~:: j 
~s j 386.ooo,oo I 2.376,00 I 10.9;4,00 [~.815,_82 1 5.889,49 2.64o,oo ! 20.30o,oo I 51.965,31 1 

- Os valores de ICMS e INSS sao hipoteticos, somente sao integrantes desta simula9ao de 
planejamento para fins de melhor compreensao. 

RESUMO DO CALCULO NO SUPERSIMPLES - Simples Nacional (Lei Complementar n° 123/2006) 
, .. .. ... .. 

Mes Receita Total 

30.000,00 : 
! • .... 

2/2007 25.000,00 

':lr: nnn nn 

4/2007 29.000,00 : 

5/2007 40.000,00 _! 

6/2007 30.000,00 

7/2007 35.000,00 

8/2007 33.000,00 

9/2007 28.000,00 

10/2007 32.000,00 : 

11/2007 
: 

38.000,00 i 

1 31.000,~0 ! , ..... 
Totais 386.ooo,oo 1 

RESUMO COMPARATIVO 

SIMPLES 

PIS 

INS 
f""" 

l iRPJ 

Lucro 
Presumido 

r--------~--~-... .-..-.--·7-·-- ... ,, .• , .• --·-· ·---
! CSLL 4 .168,80 

Receita Bruta 
Acumulada 

-------~ ....... -~- --
420.000,00 

! 

410.000,00 

397.000,00 

403.000,00 

400.000,00 
,,.,_.,_.,_ ... ,..._.,,, ..... ,, .. ~ ............. .__,...,......,... ......... ,""""',...,"""" 

404.000,00 

395.000,00 

398.000,00 

398.000,00 
....... ,.. .. 

390.000,00 

385.000,00 

395.000,00 

---

. ............. 

SUPERSIMPLES TOTAL i 
2.262,00 2 .262,00 

1.885,00 1.885,00 1 

2.639,00 2.639,00 ' 

2.186,60 2.186,60 : 

3.016,00 3.016,00 

2.262,00 2.262,00 

., fO':IO nn 2.639,00 

2.488,20 2.488,20 ' 

2.111,20 2.111,20 i 

2.412,80 2.412,80 

2.865,20 2.865,20 

2.337,40 ~-337,~~.1 
.. 

29.104,40 29.104,40 . 

Lucro Real 
Anual 

SUPERSIMPLES 

0 ,00 

2 .376,00 

10.944,00 



INSS_SALARIOS 
(simb61ico) 

SS_RETIRADAS 
· b61ico) 

2.640,00 

0,00 
........ -. .. ~ ............ -.•. ~ ,_.,..,..,_,.._,,,~···· 

ISS 0,00 l 
~---WW'"'WW'WN"'WW'"'' ''''O''""''""W 

' IPI 
.......... , ......... __ ....,. . ..., .. ,._ ........... , .. , .......... ···········-r .......... ... 

0,00 
r----... -·---··-·-"'"''"'"'"-··· 
' ICMS 
f'""''"'"''''""'"'"'-''"'''"'"'"'"'''" 

:TOTAL*** 

2.640,00 2.640,00 

0,00 0,00 

51.965,31 

- Os valores de ICMS e I NSS sao hipoteticos, somente sao integrantes desta simula9ao de 
planejamento para fins de melhor compreensao. 

0,00 

0,00 

0,00 : 
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5. CONSIDERACOES FINAlS 

Muito se nota a importancia sabre o tema proposto, dada pelas varias 

manchetes de revista e jornais, publicac;oes de artigos e, ainda pelo proprio 

pronunciamento no governo Lula em considerar a politica tributaria como fator 

crucial para melhorar o desenvolvimento economico e social do pais. Porem, o pais 

ainda tem muita a avanc;ar na materia de politica tributaria, pais somas considerados 

um dos paises como a maior carga tributaria sem o retorno das altas taxac;oes. 

Considerando algumas limitac;oes, o que se dispunha a fazer no tema 

abordado teve como objetivo principal e implementar uma filosofia de gestae 

tributaria nas empresas brasileiras, sejam elas de grande, media, pequeno porte ou 

microempresa; partindo-se do preceito da elisao fiscal, ou seja, principios legais e 

licitos de acordo com o ordenamento juridico do sistema tributario brasileiro. 

Este trabalho procurou apresentar alguns aspectos importantes sabre o 

Sistema Tributario Nacional, alem de destacar e demonstrar as formas de tributac;ao 

para Pessoa Juridicae as importantes ferramentas de Planejamento Tributario. 

No tocante as informac;oes transcritas aqui podem estimular as empresas, 

sejam elas microempresas, pequenas, medias e grandes empresas, a estudar 

possibilidades da implantac;ao da ferramenta de gestae tributaria. 

Com a criac;ao de ferramentas e programas especiais de planejamento 

tributario para estimular a elisao fiscal, podera de alguma forma demonstrar para as 

instituic;oes governamentais que e muito importante uma reforma na politica tributaria 

do pais. 

0 fato e que no disposto trabalho executado nao cabia verificar quais sao os 

problemas da politica tributaria adotada no pais, mas sim verificar a necessidade das 

empresas brasileiras se utilizarem de uma ferramenta de extrema importancia, dado 

que tais considerac;oes podem acarretar numa reduc;ao plausivel das elevadas taxas 

e impastos do nosso pais. 

Em linhas gerais sabre o planejamento tributario, todas as empresas 

brasileiras deveriam se ater a este detalhe com os profissionais qualificados para 

detectar na legislac;ao fiscal quais sao as melhores opc;oes e assim aplica-la em 

seus neg6cios. 
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A contabilidade pode ser de grande utilidade como urn 6rgao de apo1o 

administrative, quando atua em sinergia com os objetivos estrategicos da empresa, 

implantando e conduzindo seus sistemas de informagao de acordo com as reais 

necessidades do usuario. 

Cabe lembrar que e fundamental o conhecimento dos conceitos 

constitucionais que regem a tributagao para a compreensao da extensao do direito 

do Estado. Nao apenas no aspecto juridico, mas tambem nos aspectos econ6mico e 

financeiro se faz necessaria que empresas se posicionem de modo critico, frente a 
legislagao tributaria aplicavel, utilizando-se do planejamento fiscal como ferramenta 

licita de manutengao de sua integridade patrimonial, em razao da complexidade das 

normas tributarias. 

Por fim, o estudo pode levar a uma serie de consideragoes a respeito do 

planejamento tributario, primeiro faz-se necessaria que as empresas estejam atentas 

para este recurso (sim, recurso, pois e atraves desta ferramenta que as empresas 

poderao melhorar se desempenho, seja ele econ6mico ou financeiro), segundo, 

depende de profissionais capacitados das areas de contabilidade, gestores 

tributaries, advogados tributaristas entre outros. Terceiro, e precise conhecer 

aspectos juridicos, econ6micos, financeiros e ate mesmo sociais para executar o 

melhor trabalho. E, quarto, nao menos importante, a legislagao tributaria e 

praticamente "mutante", hoje e uma coisa, amanha e outra, entao e precise estar 

atento a todas as mudangas na legislagao. 

0 gerenciamento das obrigagoes tributarias nao pode ser mais considerado 

como necessidade cotidiana, mas sim como algo estrategico dentro das empresas, 

independentemente de seu porte ou setor. 



101 

REFERENCIAS 

ANJOS, Wellington Ely. lndustrializa~ao e Tendencias do Desenvolvimento 
Economico-Social na Regiao Metropolitana de Curitiba a partir de 1995. 
Curitiba, 2003. 132 p. Monografia (Trabalho de Graduac;ao apresentado a disciplina 
de Monografia, Curse de Ciencias Econ6micas) - Faculdades Bom Jesus - FAE 
Business School. 

CHAVES, Francisco Coutinho. Como Fazer o Planejamento Tributario. 
Planejamento Tributario na Prcitica: Gestao Tributaria Aplicada. Sao Paulo: 
Atlas, 2008, n.1, p.05-07. 

COSIF (Portal de Contabilidade- Coordenado por America Garcia Parada Filho). 0 
Contador diante do Planejamento Tributario e da Lei Antielisiva. Disponivel em: 
http://www.cosif.com.br/publica.asp?arquivo=20040619elisao#. Acesso em: 
14.03.2008. 

CONFAZ (Conselho Nacional de Politica Fazendaria). Dispoe sabre a substituic;ao 
tributaria nas operac;oes com pec;as, componentes e acessonos, para 
autopropulsados e outros fins. Protocolo 41, de 04 de Abril de 2008. Disponivel 
em: http://www.fazenda.gov.br/confaz/Confaz/Protocolos/ICMS/2008/PT041 08.htm 
. Acesso em: 28.05.2008. 

IBPT (Institute Brasileiro de Planejamento Tributario). Carga tributaria atinge o 
indice de 36,08% em 2007, crescendo mais de 1 ponto percentual. Disponivel 
em: 
http://www.ibpt.com.br/home/publicacao.view.php?publicacao id=6221 &PHPSESSI 
D=1669202e0ba06be933499ecb05de07c0. Acesso em: 27.03.2008. 

IBPT (Institute Brasileiro de Planejamento Tributario). Carga Tributaria Brasileira
Janeiro a Setembro de 2008 e Revisao dos Periodos Anteriores. Disponfvel em: 
http://www.ibpt.com.br/img/ publicacao/13162/169.pdf . Acesso em: 17.02.2008. 

MARTINEZ, Manuel Perez. 0 contador diante do Planejamento Tributario e da 
Lei Antielisiva. Disponivel em: http://www.cosif.com.br/.asp?=20040619elisao . 
Acesso em: 27.03.2008. 

OLIVEIRA, Luis Martins [et all]. Manual de Contabilidade Tributaria: Textos e Teses 
com as Respostas. Sistema Tributario Nacional. Sao Paulo: Atlas, 2009, n.1, p.05-
24. 

OLIVEIRA, Luis Martins [et all]. Manual de Contabilidade Tributaria: Textos e Teses 
com as Respostas. Principais Fun~oes e Atividades da Contabilidade Tributaria. 
Sao Paulo: Atlas, 2009, n.2, p.25-36. 

OLIVEIRA, Luis Martins [et all]. Manual de Contabilidade Tributaria: Textos e Teses 
com as Respostas. Escritura~ao Fiscal e Contabiliza~ao dos Tributos lndiretos -
ISS, ICMS e IPI. Sao Paulo: Atlas, 2009, n.5, p.74-109. 



102 

PLANALTO (Presid€mcia da Republica). Lei Complementar n. 87, de 13 de 
Setembro de 1996 (LEI KANDIR). Disponfvel em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/LCP/Lcp87.htm . Acesso em: 18.02.2009. 

PLANAL TO (Presid€mcia da Republica). Decreta n. 2.637, de 25 de Junho de 1998 
(Revogado pelo Decreta n° 4.544, de 27.12.2002). Disponfvel em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/decreto/02637.htm. Acesso em: 18.02.2009. 

PLANAL TO (Presidencia da Republica). Decreta n. 4.544, de 26 de Dezembro de 
2002. Disponfvel em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/decreto/2002/D4544.htm. 
Acesso em: 18.02.2009. 

PLANALTO (Presidencia da Republica). Lei Complementar n. 116, de 31 de Julho 
de 2006. Disponfvel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leisllcp/Lcp116.htm . 
Acesso em: 18.02.2009. 

PORTAL TRIBUTARIO - Planejamento Fiscal e Guia de Impastos. Lista de 
Tributos (Impastos, Contribuic;oes, Taxas, Contribuic;oes de Melhoria) 
Existentes no Brasil. Disponfvel em: http://www.portaltributario.com.br/tributos.htm. 
Acesso em: 16.02.2009. 

RFB (Receita Federal do Brasil). Lei Complementar n.0 123, de 14 de Dezembro 
de 2006. Disponfvel em: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.ht 
m. Acesso em: 17.03.2008. 

SEFA (Secretaria de Estado da Fazenda do Parana). RICMS Decreta 1980/2007. 
Disponfvel em: 
http://www.sefanet.pr.gov.br/SEFADocumento/Arquivos/6200701980.pdf . Acesso 
em: 28.02.2008. 



103 

ANEXOS 

Lei n.0 4.729- Lei de Sonegacao Fiscal 

Define o Crime de Sonegagao Fiscal e da outras Providencias. 

Art.1 ° - Constitui crime de sonegagao fiscal: 

I - prestar declaragao falsa ou omitir, total ou parcialmente, informagao que deva ser 
produzida a agentes das pessoas jurfdicas de direito publico interno, com a intengao 
de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer 
adicionais devidos por lei; 

II - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operagoes de qualquer 
natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intengao de 
exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Publica; 

Ill - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operagoes mercantis com o 
prop6sito de fraudar a Fazenda Publica; 

IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, 
com o objetivo de obter dedugao de tributos devidos a Fazenda Publica, sem 
prejufzo das sangoes administrativas cabfveis; 

V - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiario da paga, 
qualquer percentagem sobre a parcela dedutfvel ou deduzida do Impasto sobre a 
Renda como incentivo fiscal. 

Pena: detengao de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa de 2 (duas) a 5 (cinco) 
vezes o valor do tributo. 

§ 1°. Quando se tratar de criminoso primario, a pena sera reduzida a multa de 10 
(dez) vezes o valor do tributo. 

§ 2°. Se o agente cometer o crime prevalecendo-se do cargo publico que exerce, a 
pena sera aumentada da sexta parte. 

§ 3°. 0 funcionario publico com atribuigoes de verificagao, langamento ou 
fiscalizagao de tributos, que concorrer para a pratica do crime de sonegagao fiscal, 
sera punido com a pena deste artigo, aumentada da terga parte, com a abertura 
obrigat6ria do competente processo administrative. 

(art. 1° item V): 

Item V acrescentado pela Lei n° 5.569, de 25 de novembro de 1969. 



104 

Lei n° 9249/95: 

Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei n° 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990, e na Lei n° 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente 
promover o pagamento do tribute ou contribuigao social, inclusive acess6rios, antes 
do recebimento da denuncia. 

§ 1°. (VETADO) 

§ 2°. (VET ADO) 

Revogado pelo art. 98 da Lei n° 8.383, de 30/12/1991. 

Art.3° - Somente os atos definidos nesta Lei poderao constituir crime de sonegagao 
fiscal. 

Art.4° - A multa aplicada nos termos desta Lei sera computada e recolhida, 
integralmente, como receita publica extraordinaria. 

Art.5° - No art.334, do C6digo Penal, substituam-se os paragrafos 1 o e 2° pelos 
seguintes: 

Ver o art.334, do C6digo Penal. 

Art.6° - Quando se tratar de pessoa jurfdica, a responsabilidade penal pelas 
infrag6es previstas nesta Lei sera de todos OS que, direta ou indiretamente ligados a 
mesma, de modo permanente ou eventual, tenham praticado ou concorrido para a 
pratica da sonegagao fiscal. 

Art.7°- As autoridades administrativas que tiverem conhecimento de crime previsto 
nesta Lei, inclusive em autos e papeis que conhecerem, sob pena de 
responsabilidade, remeterao ao Ministerio Publico os elementos comprobat6rios da 
infragao, para instrugao do procedimento criminal cabfvel. 

§ 1°. Se os elementos comprobat6rios forem suficientes, o Ministerio Publico 
oferecera, desde logo, denuncia. 

§ 2°. Sendo necessaries esclarecimentos, documentos ou dilig€mcias 
complementares, o Ministerio Publico os requisitara, na forma estabelecida no 
C6digo de Processo Penal. 
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Art.8° - Em tudo o mais em que couber e nao contrariar os artigos 1° a 7° desta Lei 
aplicar-se-ao o C6digo Penal e o C6digo de Processo Penal. 

Art.9°-

NOTA (art. 9°): 

Revogado pelo art. 13 da Lei n° 8.021, de 12/04/1990. 

Art.1 0 - 0 Poder Executive procedera as alterac;oes do Regulamento do Impasto de 
Renda decorrentes das modificac;oes constantes desta Lei. 

Art.11 - Esta Lei entrara em vigor 60 (sessenta) dias ap6s sua publicac;ao. 

Art.12 - Revogam-se as disposic;oes em contrario . 

TABELA DE ALiQUOT AS DO ICMS- OPERACOES INTERESTADUAIS 

DESTINO 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 




