
EDENIR KROGER 

PLANEJAMENTO TRIBUTARIO NA FORMA DE ELISAO FISCAL APLICADO EM 
UMA EMPRESA DE MEDIO PORTE 

Monografia apresentado ao 
Departamento de Contabilidade, do 
Setor de Ciencias Sociais Aplicadas da 
Universidade Federal do Parana, como 
requisito para obtenc;ao do titulo de 
especialista em Contabilidade e 
Financ;as: 

Professor Orientador: MSC. Luiz Carlos 
de Souza 

CURITIBA 

2011 



Este trabalho e dedicado em memoria do 
Prof. Jaime Bettoni. 

Pois foi conforme aos seus grandes 
conhecimentos na area tributaria que 

este trabalho se iniciou. 



AGRADECIMENTOS 

Aos meus Pais, por sempre terem me apoiado, e ser posslvel de obter 
este novo sucesso em minha vida. 

A minha familia e aos meus amigos por estarem sempre comigo. 
Ao Professor Moises Prates Silveira pode ter aberto esse caminho pra 

esse sucesso. 
Ao Professor Luiz Carlos de Souza, porter ajudado nessa reta final. 
A Deus, presen9a constante! 



"Se um dia tiver que escolher entre o 
mundo e o amor ... Lembre-se. Se 

escolher o mundo ficara sem o amor, 
mas se escolher o amor com ele voce 

conquistara o mundo." 

Alber Einstein 



RESUMO 

0 Planejamento Tributario, tambem conhecido como elisao fiscal, e umas das 
ferramentas que o contribuinte disp6e de reduzir a carga tributaria, sendo que a 
carga tributaria no Brasil e uma das maiores no mundo. Diante deste 
pressuposto o planejamento tributario tern seu foco em buscar atraves de 
estudos qual a melhor forma de tributac;ao, procurando sempre eliminar ou 
postergar o fato gerador da obrigac;ao e reduzir o montante do impasto devido, 
sempre de uma maneira Hcita, ou seja, sem que descumpra nenhuma 
determinac;ao legal. 0 objetivo deste estudo e apresentar a importancia do 
planejamento tributario atraves de urn estudo de caso, dando alternativas de 
planejamentos, e par fim demonstrando os resultados obtidos. 

PALAVRAS CHAVES: PLANEJAMENTO TRIBUTARIO, ELISAO FISCAL, EVASAO FISCAL, CARGA 

TRIBUTARIA NO BRASIL. 



ABSTRACT 

The Tax Planning, also known as tax avoidance, is one of the tools that the 
taxpayer has to reduce the tax burden, and the tax burden in Brazil is one of the 
largest in the world. Given this assumption the tax planning are focused on 
seeking by studying the best form of taxation, always trying to eliminate or 
postpone the taxable event and the obligation to reduce the amount of tax due, 
always in a lawful manner, ie without fails to comply with any legal 
determination. The objective of this study is to present the importance of tax 
planning through a case study, giving alternative plans, and finally showing the 
results. 

KEYWORDS: Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion, Tax Burden In Brazil. 
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1.1NTRODUCAO 

Devido a carga tributaria elevado no Brasil que no passado ja chegou a 

35,04%, deixa os contribuintes sobre penalizados, sendo que conforme o IBPT 

o Brasil tern a maior carga tributaria disparado entre os paises em 

desenvolvimento. 

Diante desse pressuposto as empresas devido a alta concorrencia no 

mercado tern que se procurar meios de maximizar os Iueras, na qual temos 

como urn dos meios o planejamento tributario, que vern a buscar a eliminar ou 

a reduzir a carga tributaria atraves de meios Hcitos. 

Segundo Chiomento (201 0): 

"No que diz respeito as taxas, recolhimento de impastos e 

contribuic;oes sociais, nao existe muita diferenc;a entre serum grande 

ou pequeno empresario. Diante dessa turbulencia de tributos, muitas 

vezes os proprietarios de empresas no Brasil nao tem uma visao 

correta do que fazer, porque fazer e como fazer. Por esse motivo, e 

de fundamental importancia que se tenha, para todo neg6cio, um 

cenario tributario previa e muito bem definido. Sendo assim, o 

planejamento tributario deve receber enorme atenc;ao, pois e ele que 

permite, por meio de calculos baseados em projec;oes de resultados, 

reduzir o onus tributario, dentro dos ditames legais. A analise dos 

tributos, bem como seus reflexos na organizac;ao, e uma atitude 

extremamente positiva e preventiva, na qual e possfvel analisar o 

melhor modelo de tributac;ao.". 

E ainda o mesmo autor destaca: 

"Para incentivar o planejamento tributario, alguns requisitos sao 

indispensaveis como os comparativos das modalidades tributarias 

determinadas pela legislac;ao, o conhecimento previa das atividades 

empresariais, alem dos impastos que o empreendimento esta sujeito 

a pagar. Par ser o t6pico mais importante de qualquer neg6cio, o 
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planejamento tributario deve ser muito bern detalhado, afinal e ele 

quem define a vida ou a morte, a sobrevivE'mcia ou a falencia de 

qualquer empresa. Por vislumbrar alternativas para maximizagao dos 

Iueras e por ser um procedimento legal, o planejamento tributario tern 

seu papel estrategico na preservagao da empresa, estando ao 

alcance de todas elas, inclusive das pequenas e medias. As 

empresas de grande porte, visando evitar a incidencia do tributo, 

reduzir sua base de calculo, retardar a alfquota do tributo ou adiar o 

pagamento dos impastos sem a incidencia de juros ou multas, ja 

contemplam, em sua estrutura organizacional, uma area ou um 

departamento especifico para essa fungao." 

1.1 OBJETIVO GERAL 

0 Objetivo Geral deste trabalho e apresentar urn planejamento tributario 

na forma de Elisao Fiscal, ou seja, na forma licita. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Este trabalho tern como objetivo especffico: 

a) apresentar a importancia de urn planejamento tributario; 
b) apresentar os princfpios constitucionais; 
c) sistema tributario; 
d) apresentar a carga tributaria comparando a nfvel mundial. 
e) estudo de caso 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A Justificativa deste trabalho tem-se na base que as empresas no 

Brasil vern enfrentando uma alta carga tributaria, na qual temos o Brasil no 

mundo como urn dos pafses que tern a maier carga tributaria, e ja nos pafses 

em desenvolvimento e o lfder disparado. Alem disso, temos uma legislac;ao 

muito complexa que exige ter profissionais qualificados, pois qualquer erro 
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numa interpreta(fao de uma lei pode causar danos irreversiveis para a 

empresa. 

Portanto as empresas vern buscando de varios meios para conseguir 

postergar e/ou reduzir a carga tributaria atraves de meios licitos. 

1.4 ASPECTOS METODOLOGICOS 

A caracteriza9ao da pesquisa dar-se a da seguinte forma: 

• Quanto a abordagem do problema: qualitativa, com presente 

pesquisa pretende-se apresentar urn planejamento tributario, que 

demonstre formas de trazer uma redu9ao na carga tributaria da 

empresa de uma forma licita. 

• Quanto aos objetivos da pesquisa: descritivos; verificar e analisar 

as informa<f6es relevantes para a pesquisa contida em livros e 

outros documentos publicados; 

• Quanto aos procedimentos: pesquisa documental, o estudo estara 

baseado em pesquisa em livros e artigos publicados sobre o referido 

tema; 

• Coleta dos dados: pesquisa bibliografica e documental, serao 

coletados artigos e bibliografias descritas. 

• Analise dos dados: lnterpretativa em rela9ao aos resultados 

obtidos. 

1.5 REFERENCIAL TEORICO 
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As empresas vern tendo que investir em profissionais qualificados, pois 

devido a alta concorrencia que encontramos no mercado, exige ferramentas 

adequadas para poder se preparar a fatos que a empresa esta expostos todos 

os dias, tudo isso deve na busca da maximiza(_{ao dos lucros na redu<fao de 

custos e da carga tributaria que a empresa esta exposta. 

Diante deste pressuposto o planejamento tributario e uma das 

maneiras que a empresa pode buscar na maximiza(_{ao dos lucros, na qual a 

carga tributaria e a mais alta entre os paises em desenvolvimento. 



2. PLANEJAMENTO TRIBUTARIO NA FORMA DE ELISAO FISCAL 
APLICADO EM UMA EMPRESA DE MEDIO PORTE 

2.1 PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

15 

Com a evolw;ao tecnol6gica e econ6mica, o planejamento tributario e 

um dos pilares indispensavel para o sucesso da empresa, pois no Brasil temos 

uma carga tributaria que representa um montante significative na empresa. E 

tambem ainda temos uma legislac;ao complexa com inumeras leis e alterac;oes 

constantes, que dificulta a interpretac;ao das mesmas para os usuarios. 

0 planejamento tributario de acordo com Camozzi (2009): 

0 planejamento tributario comporta uma infinidade de formas para se 
alcanc;ar a economia de impastos, como por exemplo: o emprego de 
meios adrninistrativos pr6prios, a reorganizac;ao contabil e 
reestruturac;ao societaria, a utilizac;ao de mecanismos fazendarios de 
elisao induzida ou permitida, o aproveitamento de incentivos fiscais, o 
pagamento de juros sobre o capital ou sobre o lanc;amento de 
debentures no Iugar de dividendos ou Iueras distribuidos e o 
arrendamento mercantil substituindo a compra de bens para o Ativo 
lmobilizado, dentre outros. 

Por fim o Planejamento tributario tern como objetivo a reduc;ao da carga 

tributario de forma Hcita, verificando qual e a melhor forma tributac;ao e 

identificar na empresa quais as melhorias podem ser feitas na empresa para 

coibir na reduc;ao da carga tributaria. 

Segundo Fabretti (2009, pg. 09), Se faz a observancia que "0 perigo do 

mau planejamento e redundar em evasao fiscal, que e a reduc;ao da carga 

tributaria descumprindo determinac;6es legais, classificadas como crise da 

sonegac;ao fiscal." E ainda Segundo Fabretti, (2009, pg. 09) Ressalta tern que 

fazer relevancia que "A Relac;ao custo/beneficio dever ser muito bern avaliada. 
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Nao ha magica em planejamento tributario, apenas alternativas, cujas rela{f6es 

custo/beneficios variam muito em fun{fao dos valores envolvidos, da epoca, do 

local etc." 

Segundo Camozzi (201 0) "emprego de um eficaz planejamento 

tributario, e possivel eliminar ou postergar a ocorrencia do fato gerador da 

obriga{fao e reduzir o montante do impasto devido, evitando, sempre que 

possivel, os procedimentos mais onerosos do ponto de vista fiscal e financeiro. 

2.2 CARGA TRIBUTARIA NO BRASIL 

A Carga Tributaria no Brasil vem sendo bastante criticado nos ultimos 

tempos, pois no mundo ocupamos a decima quarta posi{fao no mundo que 

arrecada mais tributos, sendo que carga tributaria em rela{fao ao PIB em 2010 

ficou 35,04°/o. Conforme o IBPT (201 0) segue a baixo a rela{fao dos 14 paises 

que tem a maior carga tributaria em 2009: 

QUADRO 1- TABELA DA CARGA TRIBUTARIA MUNDIAL 

1 DINAMARCA 48,20 

2 SUE CIA 46,40 

3 ITAUA 43,50 

4 BELGICA 43,20 

5 FINLANDIA 43110 

6 AUSTRIA 42180 

7 FRAN~A 41,90 

8 NORUEGA 41,00 I 

9 HUNG RIA 39,10 

10 ESLOVENIA 37,90 

11 LUX EM BURGO 

12 ALEMANHA 

REPUBLICA TCHECA 

FONTE: IBPT 2010 
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Conforme o IBPT o que mais surpreende nesta tabela que os palses que 

encontram a frente do Brasil sao palses altamente desenvolvidos, dentre os 

quais estao presente os palses da Escandinavia (Suecia, Noruega, Dinamarca 

e Finlandia), o que se destaca nesses palses ao contrario do Brasil sao os 

servi<;os publicos de qualidade, garantindo a sua popula<;ao saude, seguran<;a, 

educa<;ao, previdencia social, boas estradas, reembolso de medicamentos, 

auxllio moradia, e etc., ou seja os habitantes desses palses contribuem par 

meio de pagamentos de tributes para obter acesso a estes servi<;o, mas nao 

precisam desembolsar uma parcela extra dos seus rendimentos para obter 

acesso a tais servi<;os essenciais. 

E ainda a IBPT (201 0) ressalta que esta uma grande distin<;ao entre os 

palses europeus e o Brasil, pais urn trabalhador no Brasil trabalha 150 dias do 

ano somente para custear o setor privado e os servi<;os publicos que deveriam 

garantir-lhe, pais e para isto que essencialmente OS tributos sao pagos. 

0 que deixa os brasileiros revoltados em rela<;ao a carga tributaria, e 

saber dos palses que estao no estagio de desenvolvimento o Brasil e o que 

tern a carga tributaria mais elevado, sendo que a Coreia do Sui que vern em 

segundo tern quase 1 0°/o a me nos de carga tributaria, conforme tabela a baixo: 

QUADRO 2- TABELA DA CARGA TRIBUTARIA DOS PAiSES EM 

DESENVOLVIMENTO 

2 COREl A 25/60 

3 TURQUIA 24,60 

4 RUSSIA* 23,00 

5 CHINA* 20,00 

6 CHILE 18,20 

7 MEXICO 17,50 

8 fNDtA* 12,10 
FONTE: IBPT 

Em rela<;ao a IBPT (2011) destaca o seguinte: 

• Carga Tributaria cresce 5 pontes percentuais em 10 a nos; 
• Aumento da carga tributaria brasileira em 10 a nos subtraiu R$ 
1,85 trilhao da sociedade; 
• Com numeros previos, a Carga Tributaria atinge 35,04% do 
PIB; 
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• Houve aumento nominal de arrecada<_;:ao de R$ 195,05 bilhoes 
em rela<_;:ao a 2009 (17,80%); 
• Arrecada<_;:ao Federal teve crescimento nominal de R$ 137,13 
bilhoes (18,05%); 
• Arrecada<_;:ao dos Estados apresentou crescimento nominal de 
R$ 50,77 bilh6es (17,51%); 
• Tributos municipais cresceram 14,27%, em termos nominais 
(R$ 7,14 bilhoes); 
• A Carga Tributaria Per Capita do perfodo cresceu 17,45% 
(nominal); 
• No ana, cada brasileiro pagou aproximadamente R$ 6.722,38 , 
representando um aumento aproximado de R$ 998,96 em rela<_;:ao a 
2009; 
• A carga tributaria de 201 0 teve crescimento recorde, com 
arrecada<_;:ao expressiva, se comparada ao ana imediatamente 
anterior, com um crescimento nominal de 17,80%, em compara<_;:ao a 
2009. 

• 0 total da arrecada<_;:ao em 2010 foi de R$ 1.290,97 trilhao 
contra uma arrecada<_;:ao em 2009 de R$ 1.095,92 trilhao, com um 
crescimento nominal de R$ 195,05 bilhoes. 

• Os tributos que mais contribufram para tal crescimento foram: 
ICMS (R$ 40,72 bi), INSS (R$ 32,87 bi) e CO FINS (R$ 21,80 bi) e 
Impasto de Renda (R$ 16,60 bi). 

Em relagao a arrecadagao por tributo o IBPT (2011) apresenta abaixo as 

principais receitas por tributo: 



19 

QUADRO 3- ARRECADACAO POR TRIBUTO ANO 2010 

FONTE: IBPT 2011 

Conforme IBPT (2011) demonstra a baixo a evolu<;ao da carga tributaria 

no Brasil desde 1986: 



QUADRO 4- EVOLUCAO DA CARGA TRIBUT ARIA NO BRASIL 

EVOLUCAO D,A CARGA TRIBUTARIA 

BRASILEIRA 

' '' 20 IJ - Estmatv as do lBPT em 21iG2J2010: 

FONTE: IBPT 2011 
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Ja em relac;ao aos ultimos 10 a nos o Institute Brasileiro de Planejamento 

Tributario (2011) destaca que a carga tributaria aumento de 30,03o/o de 2000 

para 35,04°/o de 2010, sendo um crescimento de 5,01 °/o, e o crescimento da 

arrecadac;ao tributaria foi de 264,49°/o, em contrapartida ao PIB de 212,32°/o. 

Segue abaixo a tabela da evoluc;ao do PIB, Arrecadac;ao dos Tributes e Carga 

tributaria dos ultimos 1 0 a nos: 
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QUADRO 5 - CRESCI MENTO DA CARGA TRIBUTARIA NOS UL TIM OS 10 ANOS 

Al\iOS ZOOil 2001 ztl02 Z003 201M! 2l!Q!; ~ 2007 ZOO!! 20Q!j N11l 
VAtO'ltJ>I&-

II$ 1.179J!S2 UJl.l:Hi 1.477.$20 1Ji99.94S 1~ .:.141.l:ll~ 2.359.7!P 2.551.:ll40 Hl:ll1.lHID U.ll5.130 Hi<l5.SOO 
:Ali.ft!i:ADA;;AO 
TR!WT .-'11$ 35U91l 401.160 ll$];.434 553.1)5<) i51l.135 732.ll64 B17.!!3S !!.Z:li.ZSil 11156.6'"":.0 1.095.920 l.290.§70 

CARG.II, 
ummARIA 30,0~ 30,81"4 U,ii¢"4 32~ D,~ 34~ 34,51'!0 34,&9'111 34,8~ 34;41~ 35,(!4"4 

Portanto podemos constatar que o Brasil precisa de reforma tributaria 

urgente, pais em relagao dos tributos instituldos a carga tributaria sempre tern 

urn aumento maior do que o pals arrecada, sendo assim, o contribuinte sempre 

esta sendo onerado cada vez mais, e por vivemos num pals em 

desenvolvimento a carga tributaria deveria ser bern menor. 

2.3 ELISAO FISCAL E EVASAO FISCAL 

2.3.1 Elisao Fiscal 

A Elisao Fiscal e a economia no recolhimento de impastos mediante a 

urn planejamento tributario, desde que esta economia nao manipule a lei 

prevista, pais assim se tornaria urn ato ilfcito. 

Para Marins (2002, pg. 31) Define a Elisao Fiscal da seguinte forma: 

"A ado9ao pelo contribuinte de condutas lfcitas que tenham por 
finalidade diminuir, evitar ou retardar o pagamento do tributo e 
considerada como pratica elisiva. Da-se atraves de expedientes, 
omissivos ou comissivos, que evitam licitamente a pratica do fato 
imponivel da obriga9ao tributaria." 

Segundo Falcao (1960, pg. 73) 

"Pode ocorrer que o contribuinte disponha seus neg6cios, de modo a 
pagar menos tributos. Nada o impede, desde que nao ocorra aquela 
manipula9ao do fato gerador, no que toea ao seu revestimento 
juridico. A doutrina reconhece como valido e perfeitamente legitimo 
aquila que se denomina de economia fiscal." 

E ainda Falcao (1960, pg. 74) destaca: 
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"cada um pode administrar seu patrimonio ou seus neg6cios de tal 
maneira que o impasto tenha o menos de peso possivel. 0 dever 
moral, nao quais que o dever cfvico, nao pode ter o efeito de obriga-lo 
a escolher o caminho mais proveitoso ao Tesouro.", 

Ja Huck (1997, pg. 32) destaca a Elisao Fiscal da seguinte maneira: 

"A elisao fiscal, como obra da criatividade e engenho dos 
planejadores tributarios, aspira a uma condi<;ao de legalidade que a 
distinga da evasao. Entretanto, e muito tenue a linha divis6ria 
existents entre elas, nao faltando quem ja tenha sugerido uma analise 
conjunta dos dois institutos devido a seu notavel grau de semelhan<;a, 
muitas vezes de complementaridade, e, sobretudo pelo impacto 
analogo que causam nos sistemas tributarios modernos. E certo que 
a analise e o enquadramento dos conceitos variam profundamente no 
cenario mundial, de pais para pais, dependendo das leis internas e 
dos tratados internacionais existentes, como tambem diferem em 
fun<;ao de ideologias polfticas com que sao analisados. Um 
planejamento tributario pode ser legal em determinado pais e ilegal 
em outro. Certas legisla<;6es consideram como fraude a simples 
frustra<;ao do objetivo da lei tributaria, ainda que o agente se tenha 
utilizado de formas legais em seu ato ou neg6cio. Nao seria exagero 
afirmar que a elisao distingue-se da evasao tao-somente por uma 
questao de tempo. Essa diferen<;a e pasta nao no sentido de que a 
fuga ou redu<;ao do impasto teria uma outra caracteristica se ocorrida 
antes ou depois da ocorrencia do fato imponivel, como antes ja 
comentado, mas sim por uma questao de tempo hist6rico, pois um 
planejamento tributario especffico, em certo momenta, pode ser 
considerado como elisao fiscal, segundo um sistema tributario 
nacional e, sendo detectado e identificado pelas autoridades fiscais, 
passa a ser por elas expressamente proibido, transformando-se, 
desse ponto em diante." 

Cabe ressaltar que se um individuo fizesse uma doa(fao de um bern a 

um terceiro, mas no caso ele deseje registrar a sua forma juridica como compra 

e venda deste bern, para nao ser onerado de impastos, este individuo estara 

tomando uma conduta ilicita e caso seja fiscalizado pelo fisco, e consiga provar 

que o individuo mudou a sua forma juridica, o fisco atuara para receber os 

impastos devidos e aplicara as multas cabiveis pelo ato ilicito. 

2.3.2 Evasao Fiscal 

0 Trabalho seguira tratando sabre a Evasao Fiscal, levando em 

considera(fao que a Elisao Fiscal e a forma licita do planejamento tributario 

Seguindo essa ideia a Evasao e nada mais que a forma ilicita do 

planejamento tributario, na qual, o contribuinte foge da obriga(fao acess6ria, por 

tim deixando de recolher os devidos tributos conforme esta previsto na lei. 
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Segundo Pereira (2001, p. 66), a evasao tributaria esta reconhecida: 

[ ... ] sempre que o sujeito passivo utilize formas jurldicas anormais, 
inadequadas ou atipicas para alcan9ar efeito economico, obtendo 
vantagem tributaria, sem que tais formas jurldicas sejam justificaveis 
senao pelo interesse em obter a vantagem tributaria. 

Ja Huck (1997, p. 32), destaca algumas formas de evasao tributaria: 

• "a presen9a de um neg6cio artificial, o qual ocorreria de outra 
forma nao fosse a preocupa9ao do agente fraudador com o nao 
pagamento do tributo devido, ou seja, a economia fiscal; 
• - a utiliza9ao de lacunas da lei para a obten9ao de vantagens 
ilicitas e a utiliza9ao de institutos juridicos para finalidades diversas 
das que se destinam; 

• - o sigilo nas opera96es evasivas." 

As duas primeiras formas de evasao fiscal, evidencia as mais comuns 

que encontramos, ja na ultima e a forma de nao chamar a atenc;ao do Fisco. 

Portanto a evasao fiscal se distingui de elisao fiscal, na qual temos na 

elisao fiscal a forma licita de planejamento tributario e na evasao fiscal a forma 

ilfcita, onde o contribuinte deixa de recolher os tributos devidos pela operac;ao. 

2.4 PRiNCIPIOS CONSTITUCIONAIS 

2.4.1 Definic;ao 

0 princfpio e tudo o que regulamenta e normatiza, conforme dicionario 

Michaelis segue abaixo a sua definic;ao: 

"1 Ato de pnnc1p1ar. 2 Momento em que uma coisa tem origem; 

come9o, inicio. 3 Ponto de partida. 4 Causa primaria. 5 Fonte primaria 

ou basica de materia ou energia. 6 Filos Aquilo do qual alguma coisa 

procede na ordem do conhecimento ou da existencia. 7 Caracteristica 

determinante de alguma coisa. 8 Quim Componente de uma 

substancia, especialmente o que lhe da alguma qualidade ou efeito 

que a distingue de outras congeneres. 9 Farm Componente de um 

remedio, do qual dependem certas propriedades deste. 10 Agente ou 
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forga originadora ou atuante: Principia do movimento. 11 Lei, doutrina 

ou acepgao fundamental em que outras sao baseadas ou de que 

outras sao derivadas: Os princfpios de uma ci{mcia. 12 Regra ou lei 

exemplificada em fenomenos naturais, na construgao ou no 

funcionamento de uma maquina ou mecanismo, na efetivagao de urn 

sistema etc.: Principia da atrac;ao capilar; principia da causa/idade. 13 

Norma de conduta. 14 Modo de ver; opiniao, parecer: Sempre fie/ aos 

seus principios." 

2.4.2 Princfpio da Legalidade 

0 Princfpio da Legalidade orienta a cria9ao ou aumento dos tributes 

somente atraves de dispositivos legais. 

Segundo a CF de 1988 art. 150 "sem prejuizo de outras garantias 

asseguradas aos contribuintes, e vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municfpios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o 

estabele9a." 

Ja no art. 58 da CF de 1988 estabelece: 

"Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, 
garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pals a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga 
e a propriedade, nos termos seguintes: 
II - ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senao em virtude da lei. 

Portanto o princfpio da legalidade cria uma prote9ao aos contribuintes e 

uma restri9ao ao Poder Publico, na qual nao se pode criar ou aumentar tributes 

sem que estabele9a lei que a ampare. 

0 art. 97 da CTN menciona o seguinte sobre o princfpio da legalidade: 

"somente a lei pode estabelecer: 
I - a instituigao de tributos, ou a sua extingao; 
II - a majoragao de tributos, ou sua redugao, ressalvado a disposto 
nos arts. 21, 26, 39, 57, e 65; 
Ill - a definigao do fato do gerador da obrigagao tributaria principal, 
ressalvado, o disposto no inciso I do § 3a do art. 52, e do seu sujeito 
passivo; 
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IV - a fixaqao da aliquota do tributo e da sua base de calculo, 
ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65. 
V- a comina<;ao de penalidades pra as a<;6es ou omissoes contrarias 
a seus dispositivos, ou para infra<;6es nela definidas; 
VI - as hip6teses de exclusao, suspensao e extin<;ao de creditos 
tributarios, ou de dispensa ou redu<;ao de penalidades; 
§1° Equipara-se a majora<;ao do tributo a modifica<;ao de sua base de 
calculo, que importe em torna-lo mais oneroso. 
§2° Nao constitui majora<;ao do tributo, para os fins do disposto no 
inciso II deste artigo, a atualiza<;ao do valor monetario da respectiva 
base de calculo". 

Portanto o art. 97 da CTN parte do principia do art. 150 da CF de 1988, 

na qual nao se pode instituir ou aumentar impastos sem previsao legal. 

2.4.3 Prindpio da Anterioridade 

0 prindpio da anterioridade estabelece o perfodo que a lei pode entrar 

em vigemcia ap6s a sua publica<;ao. No caso conforme a Constitui<;ao Federal 

de 1988 faz-se a observa<;ao que as leis que criem ou aumentem os tributos 

nao podem entrar em vigencia no mesmo exerdcio financeiro e nem antes de 

decorridos os noventas dias da data de sua publica<;ao. 

Segundo o Art. 150 da CF de 1988: 

"Sem prejulzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e 
vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municlpios: 
Ill - Cobrar Tributos: 
b) no mesmo exerclcio financeiro em que haja sido publicada a lei 
que os institui ou aumentou; 
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na 
alinea b; 
§0 A veda<;ao do inciso Ill, b, nao se aplica aos tributos previstos nos 
arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a veda<;ao do inciso Ill, c, nao 
se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, Ill, V, e 154, 
II, nem a fixa<;ao da base de calculo dos impastos previstos nos arts. 
155, Ill, e 156, 1," 

Ja os tributos da seguridade social nao ha exigencia da alfnea 'b' do art. 

150 da CF de 1988, somente tem-se que observar a alfnea 'c' do mesmo 

dispositivo. Portanto os tributos que forem aumentados ou criados da 

seguridade social podem entrar em vigencia no mesmo exerdcio financeiro, 

desde que obede<;a ao prazo de 90 dias corridos da publica<;ao da lei. 
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Conforme o art. 195 da CF de 1988: 

"A seguridade social sera financiada par toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orgamentos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municipios, e das seguintes contribuigoes sociais: 
§6° As contribuigoes sociais de que trata este artigo s6 poderao ser 
exigidas ap6s decorridos noventa dias da data da publicagao da lei 
que as houver instituido ou modificado, nao se lhes aplicando o 
disposto do art. 150, Ill, b." 

Segundo o art. 150, § 1 o da CF de 1988 0 principia da anterioridade nao 

se aplica aos impastos IPI, II, IE e IOF, pois estes impastos sao regulat6rios da 

economia. 

2.4.4 Principia da lrretroatividade 

0 principia da irretroatividade e tratado no art. 150 da CF de 1988: 

"Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e 
vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios: 
Ill- Cobrar Tributos: 
a) em relagao a fatos geradores ocorridos antes do inicio da 
vigencia da lei que os houver instituido ou aumentado." 

Ja a CTN fundamenta o seguinte do principia da irretroatividade: 

"Art. 105. A legislagao tributaria aplica-se aos fatos geradores futuros 
e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrencia tenha 
tido inicio, mas nao esteja completa nos termos do art. 116. 
Art. 144. 0 langamento reporta-se a data da ocorrencia do fato 
gerador da obrigagao e rege-se pela lei entao vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada." 

Portanto o tributo que for institufdo ou sofrer aumento em sua alfquota, 

nao podera ter sua cobran<;a referentes a fatos antes do infcio da sua vigencia. 

2.4.5 Principia da lgualdade 
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0 Principia da lgualdade e mencionado no art. 150, II da CF de 1988: 

"Art. 150. Sem preJUIZO de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, e veda\do a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Munidpios: 
II - lnstituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 
em situa9ao equivalente, proibida qualquer distin9ao em razao de 
ocupa({ao profissional ou fun({ao par eles exercida, independente da 
denomina({ao juridica dos rendimentos, titulos ou direitos." 

Segundo Cassone (2004, pg.1986): 

A igualdade serve para comparar situa({oes iguais e desiguais, e nao 
se confunde com a "capacidade contributiva". 0 instituto da 
capacidade contributiva serve para examinar e adequar a densidade 
da tributa9ao. Se a tributa9ao for irrazoavel ou desproporcional, 
superando a capacidade contributiva, o excesso, conforme o caso, 
pode ser vedado. Podera, ainda, a tributa({ao, ir alem, caso em que 
pode caracterizar confisco. 

E ainda Segundo Cassone (2004, pg.1986) faz a distinc;ao entre 

igualdade, capacidade economica, capacidade contributiva e confisco: 

"1. lgualdade = compara a tributa({ao entre situa96es faticas iguais e 
desiguais; 
2. Capacidade economica = leva e considera({ao o conjunto dos bens, 
direitos e obriga({6es. E maior do que a capacidade contributiva; 
3. Capacidade Contributiva = examina a densidade de uma 
determinada tributa({ao, estabelecida em base razoavel e 
proporcional ao proveito; 
4. Confisco = correlaciona a tributa9ao ao proveito. Se a tributa9ao for 
irrazoavel ou desproporcional a capacidade contributiva, a tributa({ao 
excedente podera ser vedada. Atingindo substancialmente a 
capacidade economica, o confisco podera ficar caracterizado, total ou 
parcialmente." 

2.5 ESPECIES DE TRIBUTO 

Este trabalho tern seu objetivo de apresentar uma teoria sabre os 

tributos, portanto sera apresentado uma visao geral sabre os tributos existente, 

e no t6pico sabre impastos sera somente comentado sabre os impastos IRPJ, 

CSLL, PIS, COFINS, ICMS e ISS. 
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A definic;ao de tribute esta mencionado no art. 3a da CF de 1988: 

"Tribute e toda prestac;ao pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo nela se 

possa exprimir, que nao constitua sanc;ao de ato ilicito, institufda em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada." 

0 tribute se da a prestac;ao em moeda corrente nacional, mas em cases 

especiais conforme o CTN Art. 156 "XI - a dac;ao em pagamento em bern 

im6veis, na forma e condic;oes estabelecidas em lei." Mas nesta hip6tese s6 e 
permitido a extinc;ao do cn§dito tributario em dfvidas que nao possam ser 

recebidas, se usando em ultimos cases bens im6veis para extinc;ao de debitos 

junto a 6rgaos publicos. 

Por tim o tribute Segundo Bettoni (201 0) tern por finalidade arrecadar 

fundos para financiar servic;os publicos (tributes arrecadat6rios) e alguns eles 

tern a sua finalidade em interferir nos prec;os relatives, ou seja, sao tributes que 

tern a sua condic;ao de instrumentos de polftica ou social (tributes regulat6rios), 

neste caso podemos citar como tributes regulat6rios o IPI e o IOF que podem 

ser usados pela Uniao como ferramentas no controle da polftica monetaria e 

industrial. 

0 tribute esta classificado na CF de 1988 no Art. 145 por Impastos, 

Taxas, Contribuic;oes de Melhoria, Contribuic;oes Especiais e Emprestimos 

Compuls6rios. Logo abaixo apresentamos uma tabela, na qual apresenta 

melhor a sua classificac;ao e sua destinac;ao: 

QUADRO 6- CLASSIFICACAO DOS TRIBUTOS 
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2.5.1 IMPOSTOS 

0 impasto tem sua definic;ao no Art. 16 da CTN "Impasto e o tributo cuja 

obrigac;ao tem por fato gerador uma situac;ao independente de qualquer 

atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte." 

Ja no art. 167, IV, da CF de 1988: 

"Sao vedados: 
IV - A vincula<;ao de receita de impastos a 6rgaos, fundo ou 
despesa, ressalvada a reparti<;ao do produto da arrecada<;ao dos 
impastos a que se referem os arts . 158 e 159, a destina<;ao de 
recursos para as a<;6es e servi<;os publicos de saude, para 
manuten<;ao e desenvolvimento do ensino e para realiza<;ao de 
atividades da administra<;ao tributaria, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2°, 212 e 37, XXII , e a presta<;ao 
de garantias as opera<;6es de credito por antecipa<;ao de receita , 
previstas no art. 165, § 8°, bem assim o disposto no§ 4° deste artigo. 
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2.5.2 Taxas 

As taxas estao mensuradas no Art. 145 da CF de 1988: 

"A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios poderao 
instituir os seguintes tributos: 
II - taxas, em razao do exercfcio do poder de pollcia ou pela 
utilizagao, efetiva ou potencial, de servigos publicos especfficos e 
divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposigao; 
§ 2 ° As taxas nao poderao ter base de calculo propria de impostos." 

2.5.3 Contribuigao de Melhoria 

A Contribuigao de Melhoria se da a sua existencia a partir da realizac;ao 

de obra publica que gere uma valorizac;ao imobiliaria. A sua mensurac;ao se 

en contra no CTN Art. 81 : 

"A Contribuigao de melhoria cobrada pela Uniao, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municipios, no ambito de suas respectivas 
atribuigoes, e instituida para fazer face ao custo de obras publicas de 
que decorra valorizagao imobiliaria, tendo como limite total a despesa 
realizada e como limite individual o acrescimo de valor que da obra 
resultar para cada im6vel beneficiado." 

Segundo ROSA JR. (2001, 403) a contribuigao de melhoria e relativa a 

cada de im6vel e determinada levando-se em conta a parcela do custo da obra 

a ser suportada pelos proprietaries dos im6veis valorizados, sendo mencionada 

parcela rateada pelos im6veis situados na zona beneficiada em func;ao dos 

respectivos fatores individuais de valorizac;ao, e a base de calculo nao pode ser 

superior ao custo da obra, sendo que o custo considerado nao e somente o 

custo direto, como tambem o custo indireto, compreendendo as despesas de 

estudos, projetos, fiscalizac;ao, desapropriagoes, administrac;ao, execuc;ao e 

financiamento, inclusive premios de reembolso e outras praxe em 

financiamento ou emprestimos e tera a sua expressao monetaria atualizada na 

epoca do lanc;amento mediante aplicac;ao de coeficientes de correc;ao 

moneta ria. 
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2.5.4 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 

Os Emprestimos Compuls6rios somente tem a sua finalidade se suprir 

despesas extraordinarias, decorrentes de calamidade publica, de guerra 

externa ou sua iminencia e nos casos de investimento publico de carater 

urgente e de relevante interesse nacional. E por ter a finalidade de 

emprestimos na lei que institua a sua cobranga deve-se tambem mencionar o 

prazo para sua restituigao. 

A sua mensuragao se encontra na CF de 1988 Art. 148: 

2.5.5 COFINS 

"A Uniao, mediante lei complementar, podera instituir emprestimos 

compuls6rios: 

I - para atender a despesas extraordinarias, decorrentes de 

calamidade publica, de guerra externa ou sua iminencia; 

II- no caso de investimento publico de carater urgente e de relevante 

interesse nacional, observado o disposto no art. 150, Ill, b. 

A COFINS- Contribuigao para Financiamento da Seguridade Social foi 

institulda pela Lei Complementar N. 70 de 30 de dezembro de 1991 conforme 

a baixo: 

"Art. 1 o Sem prejufzo da cobranga das contribuig6es para o Program a 
de lntegragao Social (PIS) e para o Programa de Formagao do 
Patrimonio do Servidor Publico (PASEP), fica institufda contribuigao 
social para financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso 
I do art. 195 da Constituic;ao Federal, devida pelas pessoas jurfdicas 
inclusive as a elas equiparadas pela legislac;ao do impasto de renda, 
destinadas exclusivamente as despesas com atividades-fins das 
areas de saude, previdencia e assistencia social." 
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Para as empresas optantes pela forma de tributa<1ao no Iuera presumido 

tem-se a sua a If quota de 3% pelo calculo cumulativo, conforme a Lei n. 10.833 

de 2003 do Art. 2°: 

E para as empresas optantes pela forma de tributa<1ao no Iuera Real 

tem-se a sua alfquota de 7,6% pelo calculo nao cumulativo, conforme .a Lei n. 

10.833 de 2003 do Art. 2°: "Para determina<iao do valor da CO FINS aplicar-se

a, sobre a base de calculo apurada conforme o disposto no art. 1Q, a alfquota 

de 7,6% (sete inteiros e seis decimos por cento)". 

2.5.5 PIS/PASEP 

0 PIS - Pragrama de lntegra<iao Social, foi institufda pela Lei 

Complementar N. 07/1970 para beneficiar os empregados da iniciativa privada, 

e mais tarde foi institufda pela Lei Complementar N. 08/1970 para beneficiar os 

funcionarios publicos. Ja a mensura<1ao de sua tributa<1ao pelo faturamento 

esta conforme a Lei N. 10.637, de 30 de dezembro de 2002. 

Art. 1Q A contribuigao para o PIS/PASEP tem como fato gerador o 
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas 
pela pessoa jurfdica, independentemente de sua denominagao ou 
classificagao cont<~bil. 
§ 1 Q Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas 
com preende a receita bruta da venda de bens e servigos nas 
operagoes em conta propria ou alheia e todas as demais receitas 
auferidas pela pessoa jurfdica. 
§ 2Q A base de calculo da contribuigao para o PIS/PASEP e o valor do 
faturamento, conforme definido no caput. 
§ 3Q Nao integram a base de calculo a que se refere este artigo, as 
receitas: 
I - decorrentes de safdas isentas da contribuigao ou sujeitas a 
alfquota zero; 
Ill - auferidas pela pessoa jurfdica revendedora, na revenda de 
mercadorias em relagao as quais a contribuigao seja exigida da 
empresa vendedora, na condigao de substituta tributaria; 
V - referentes a: 
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; 
b) reversoes de provisoes e recuperagoes de creditos baixados como 
perda, que nao representem ingresso de novas receitas, o resultado 
positivo da avaliagao de investimentos pelo valor do patrimonio 
lfquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados 
pelo custo de aquisigao, que tenham sido computados como receita. 
VI - nao operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. 
VII - decorrentes de transfen3ncia onerosa a outros contribuintes do 
Impasto sobre Operagoes relativas a Circulagao de Mercadorias e 
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sobre Presta96es de Servi(fos de Transporte lnterestadual e 
lntermunicipal e de Comunicavao - ICMS de creditos de ICMS 
originados de opera96es de exporta9ao, conforme o disposto no 
inciso II do § 1Q do art. 25 da Lei Complementar nQ 87, de 13 de 
setembro de 1996. 

Para as empresas optantes pela forma de tributa9ao no lucro presumido 

tem-se a sua allquota de 0,65% pelo calculo cumulative 

E para as empresas optantes pela forma de tributa9ao no lucro Real 

tem-se a sua allquota de 1 ,65% pelo calculo nao cumulative, conforme a Lei n. 

10.637 de 2002 do Art. 2°: "Para determina9ao do valor da contribui9ao para o 

PIS/PASEP aplicar-se-a, sobre a base de calculo apurada conforme o disposto 

no art. 1Q, a allquota de 1,65% (urn inteiro e sessenta e cinco centesimos por 

cento." 

2.5.6 IRPJ E CSLL 

A legisla9ao tributaria estabelece quatro formas de apura9ao do IRPJ e 

CSLL sobre o resultado das atividades operacionais: 

• Lucro Real 

• Lucro Presumido 

• Lucro Arbitrado 

• Simples Nacional 

2.5. 7 ICMS - Impasto Sobre Opera96es Relativas a Circula9ao de Mercadorias 

e Sobre Presta9ao de Servi90 de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de 

Comunica9ao 

0 ICMS conforme a CF de 1988 Art. 155, II tern a sua competencia aos 

Estados e ao Distrito Federal. 

Segundo Borges (2004, pg. 99) 0 ICMS incide sobre a circula9ao 

(movimenta9ao da mercadoria dentro da corrente comercial) de mercadorias 
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(sao as coisas m6veis destinadas ao comercio) e sobre do is tipos de servigos: 

transporte (intermunicipal e interestadual) e comunicagao. Fora desses dois 

servigos, todos os demais se vinculam ao ISS, ou sao isentos se nao estiverem 

na lista dos servigos tributaveis por ISS. 

2.5.8 IPI- lmposto Sobre Produtos lndustrializados 

0 IPI ·- lmposto Sobre Produtos lndustrializados tern a sua competencia 

conforme a CF de 1988 Art. 153, IV. Pode ser utilizado como imposto 

regulat6rio da economia. 

Conforme Decreto N. "7212 de 2010 "Art. 3o Produto industrializado eo 

resultante de qualquer operagao definida neste Regulamento como 

industrializagao, mesmo incompleta, parcial ou intermediaria". E no mesmo 

Decreto descreve a caracterizagao da industrializagao: 

Art. 4o Caracteriza industrializaqao qualquer operaqao que modifique 
a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentaqao ou a 
finalidade do produto, ou o aperfeiqoe para consumo, tal como (Lei no 
5.172, de 1966, art. 46, paragrafo (mica, e Lei no 4.502, de 1964, art. 
3o, paragrafo (mica): 
I- a que, exercida sabre materias-primas ou produtos intermediarios, 
importe na obtenqao de especie nova (transformaqao); 
II -a que importe em modificar, aperfeiqoar ou, de qualquer forma, 
alterar o funcionamento, a utilizaqao, o acabamento ou a apan§ncia 
do produto (beneficiamento ); 
Ill -a que consista na reuniao de produtos, peqas ou partes e de que 
resulte um novo produto ou unidade autonoma, ainda que sob a 
mesma classificaqao fiscal (montagem); 

IV- a que importe em alterar a apresentaqao do produto, pela 
colocaqao da embalagem, ainda que em substituiqao da original, 
salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte 
da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou 
V - a que, exercida sabre produto usado ou parte remanescente de 
produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para 
utilizaqao (renovaqao ou recondicionamento). 
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2.5.9 II - Impasto Sabre lmportac;ao 

0 II - Impasto sabre lmportac;ao tem sua competencia pela Uniao 

conforme CF de 1988 Art. 153, I. Este impasto tem func;ao de regular o 

comercio exterior, e nao obedece ao principia da anterioridade conforme CF de 

1988 Art. 150, § 1°. 

2.5.1 0 IE- Impasto Sabre Exportac;ao 

0 IE - Impasto sabre Exportac;ao tem sua competencia pela Uniao 

conforme CF de 1988 Art. '153, II. Este impasto tem func;ao de regular o 

comercio exterior, e nao obedece ao principia da anterioridade conforme CF de 

1988 Art. 150, § 1°. 

2.5.11 IOF - Impasto Sabre Operac;oes de Credito, Cambia e Seguros e 

Operac;oes Relativas a Tltulos e Valores Mobiliarios 

0 IOF - Impasto sabre Operac;oes de Credito, Cambia e Seguros e 

operac;oes relativas a trtulos e valores mobiliarios, definido pela CF de 1988 Art. 

153 - V e um impasto que pode ser utilizado para regular economia, quando 

definido como ativo financeiro conforme pela CF de 1988 Art. 153, §5°. 

0 IOF nao esta sujeito ao principia da anterioridade conforme CF de 

1988 Art. 153, §1°. 
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2.6 FATO GERADOR 

Fato gerador e a denomina~ao que caracteriza a situa~ao de fato ou 

situa~ao juridica, que ocorrendo determina a incidencia. Segundo ROSA JR. 

(2001, 478) "A vantagem de tal qualifica~ao reside no fato de deixar clare que o 

memento em que ocorre o fato gerador e aquele mesmo em que concretiza a 

obriga~ao tributaria. 

0 CTN, por definir em separado a obriga~ao tributaria principal (art. 113, 

§, 1°) e a obriga~ao tributaria acess6ria (art. 113, §, 1°), adota a mesma 

tecnica, definindo o fato gerador da obriga~ao principal no art. 114 e o fato 

gerador da obriga~ao acess6ria no art. 115. 

Fato gerador da obriga~ao tributaria principal conforme ROSA JR. (2001, 

478) e a situa~ao definida em lei como necessaria e suficiente a sua 

ocorrencia, assim a lei refere-se de forma generica e abstrata a uma situa~ao 

como hip6tese de incidencia do tribute, correspondendo a obriga~ao tributaria 

abstrata. Portanto urn unico fato, a salda da mercadoria de estabelecimento 

comercial, industrial ou produtor configura a hip6tese de incidencia do ICMS, ja 

por outre lado, a hip6tese de incidencia do impasto de renda corresponde a urn 

conjunto de fates, qual seja, a serie de rendas auferidas pelo contribuinte 

durante o ano base. 

Fato gerador da obriga~ao acess6ria, conforme ROSA JR. (2001, 478): 

"., .consoante o art. 115 do CTN, e qualquer situagao que, na forma da 

legislagao aplicavel, impoes pratica ou a abstengao de ato que nao 

configure obrigagao principal (pagamento de tributo e de penalidade), 

como apresentagao de declaragao de bens, exibigao de livros 

obrigat6rios, nao destruigao de documentos e livros obrigat6rios pelo 

prazo prescrito na lei." 

0 fato gerador pode ser instantaneo ou complexivo, conforme Amilcar de 

Araujo Falcao (1974, pg. 126): 

"lnstantaneos sao os fatos geradores que ocorrem num momenta 

dado de tempo e que, cada vez que surgem, dao Iugar a uma relagao 

obrigacional tributaria autonoma. Complexivos ou peri6dicos sao os 
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fatos geradores cujo ciclo de forma9ao se completa dentro de um 

determinado periodo de tempo e que consistem num conjunto de 

fatos, circunstancias ou acontecimentos globalmente considerados. 

Os elementos do fato gerador sao os seguintes conforme ROSA JR. 

(2001' 478): 

a) objetivo, corresponds a situa9ao descrita em lei pra, ocorrendo, 

fazer com que a obriga9ao tributaria, prevista abstratamente na lei, se 

concretize. Tal situa9ao pode constar apenas de um fato (fato gerador 

instantaneo ou simples) ou de um conjunto de varios fatos (fato 

gerador complexo, complexivo ou peri6dico); 

b) subjetivo, referents aos sujeitos ativo ou passivo da obriga9ao 

tributaria; 

c) espacial, pelo qual a lei aplicavel sera aquela vigente no Iugar 

onde ocorrer o fato gerador (CTN, art. 1 02); 

d) temporal, pelo qual se determina o momenta em que a 

obriga9ao tributaria se concretizou, e, em consequencia, a lei que a 

disciplinara sera a vigente naquele momenta determinado (CTN, art. 

144); 

e) valorativo, que constitui a expressao economica do fato 

gerador referents a base de calculo, valor numerico do fato gerador, 

que permite saber a aliquota aplicavel e a quantia a ser paga. 

2.7 SUJEITO DAS OBRIGA<;OES 

2.7.1 Sujeito Ativo da Obriga~ao Tributaria 

0 art. 119 da CTN prescreve que o sujeito ativo da obrigac;ao e a pessoa 

juridica de direito publico titular da competencia para exigir seu cumprimento. 

Conforme o art. 6° da CTN a definic;ao legal de sujeito ativo funda-se na 

competencia tributaria para instituir e nao para exigi-lose somente a Uniao, os 

estados, o Distrito Federal e os Municipios, entes politicos, porque tern 

competencia tributaria legislativa. 
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2.7.2 Sujeito Passivo da Obriga<;ao Tributaria Principal 

0 sujeito passivo da obriga<;ao tributaria principal e a pessoa jurfdica ou 

jurfdica, obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniaria (CTN, art., 

121). Sujeito passivo e a expressao generica que comporta duas especies: 

contribuinte e responsavel (CTN, art., 121, paragrafo unico ). 0 sujeito passivo 

dever ser necessariamente definido em lei (CTN, art. 97, Ill), porque o principia 

da tipicidade tributaria, visando a maior prate<;ao de quem deve pagar 0 tributo, 

imp6e que a lei defina todos os elementos da obriga<;ao tributaria para que nao 

sabre espa<;o algum que possa ser preenchido pela administra<;ao. 

2.8 TRIBUTACAO NO BRASIL 

2.8.1 Luera Real 

0 regime de tributa<;ao Luera Real e um regime complexo de apura<;ao 

dos impastos IRPJ e CSLL, na qual parte sua apura<;ao do Iuera lfquido. 

Conforme SILVA (2010, pg. 394), " ... tern como fato gerador o resultado contabil 

ajustado pelas adi<;6es, exclus6es e compensa<;6es determinadas na 

legisla<;ao tributaria."E ainda o autor menciona que "a determina<;ao do Iuera 

real sera precedida da apura<;ao do Iuera lfquido de cada perfodo de apura<;ao 

com observancia das disposi<;6es das leis comerciais.". 

0 art. 249 do RIR/1999 mensura o Iuera real sendo: "0 Iuera lfquido do 

perfodo de apura<;ao ajustado pelas adi<;6es, exclus6es ou compensa<;6es 

prescritas ou autorizadas pelo regulamento do Impasto de Renda (RIR).". 

Na sistematica do Iuera real, a apura<;ao podera ser feita par perfodo 

trimestral ou anual. Se trimestral, apura<;ao sera feita em mar<;o, junho, 

setembra e dezembra de cada ano-calendario, com pagamento da CSLL e 



IRPJ por estimativa ou com base em balan<fo/balancete de redu<f8o ou 

suspens8o (SILVA, 2010, p. 395). 

As empresas que est8o obrigadas ao Luera Real conforme a Lei n° 

9. 718, de 27 de novembra de 1998: 
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Art. 14. Estao obrigadas a apura9ao do Iuera real as pessoas 
juridicas: 

I - cuja receita total, no ano-calendario anterior seja superior ao 
limite de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milh6es de reais), ou 
proporcional ao numero de meses do periodo, quando inferior a 12 
(doze) meses; 

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas economicas, 
sociedades de credito, financiamento e investimento, sociedades de 
credito imobiliario, sociedades corretoras de titulos, valores 
mobiliarios e cambia, distribuidoras de titulos e valores mobiliarios, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de credito, 
empresas de seguros privados e de capitaliza(fao e entidades de 
previdencia privada aberta; 

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

IV -que, autorizadas pela legisla(fao tributaria, usufruam de 
beneficios fiscais relativos a isen9ao ou redu9ao do impasto; 

V - que, no decorrer do ano-calendario, tenham efetuado 
pagamento mensa! pelo regime de estimativa, na forma do art. 2~ da 
Lei n.:: 9.430, de 1996; 

VI - que explorem as atividades de presta9ao cumulativa e 
continua de servi9os de assessoria crediticia, mercadol6gica, gestao 
de credito, sele9ao e riscos, administra9ao de contas a pagar e a 
receber, compras de direitos credit6rios resultantes de vendas 
mercantis a prazo ou de presta9ao de servi9os (factoring). 

VII - que explorem as atividades de securitiza(fao de creditos 
imobiliarios, financeiros e do agroneg6cio. 

2.8.2 Luera Presumido 

0 Luera Presumido e uma forma de tributa(/80 que leva em 

considera<f80 o percentual de presun<f80 estabelecido pelo governo federal 

sabre faturamento, somado as demais receitas e ganhos de capital. E uma 

forma de tributa(/80 simplificada, utilizada para a determina<f80 da base de 

calculo da CSLL e do IRPJ das pessoas jurfdicas que n8o estiverem obrigadas, 

no ano-calendario, a apura<f8o do Iuera real (SILVA, 2010, p. 382). 

As empresas que podem optar pelo Luera Presumido conforme a Lei n° 

9.718, de 27 de novembro de 1998: 
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Art. 13. A pessoa juridica cuja receita bruta total, no ano-calendario 
anterior, tenha sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e 
oito milhoes de reais), ou a R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes de reais) 
multiplicado pelo numero de meses de atividade do ano-calendario 
anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, podera optar pelo regime 
de tributa9ao com base no Iuera presumido.(Redagao dada pela Lei 
n° 10.637, de 2002) 

§ 1~ A op9ao pela tributa9ao com base no Iuera presumido sera 
definitiva em rela9ao a todo o ano-calendario. 

§ 2~ Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a 
receita bruta auferida no ana anterior sera considerada segundo o 
regime de competencia ou de caixa, observado o criteria adotado 
pela pessoa juridica, caso tenha, naquele ana, optado pela tributa9ao 
com base no Iuera presumido. 

Da mesma forma que as empresas que estao obrigadas ao regime do 

Luera Real eonforme a Lei n° 9.718, de 27 de novembra de 1998 art. 14, nao 

pode optar pelo Luera Presumido. 

A sua forma de tributac;ao eonforme (Silva, 2010, p. 383): 

2.8.3 Luera Arbitrado 

"e pela apura9ao trimestral, sendo apurado nos meses mar9o, junho, 

setembro e dezembro de cada ano-calendario. A apura9ao nesta 

modalidade de tributa9ao pode ser feita pelo regime de caixa ou 

competencia. Se optar pelo regime de caixa, as receitas, cujo pre9o 

seja recebido a prazo ou em parcelas, serao computadas na base de 

calculo do Iuera presumido, somente par ocasiao do efetivo 

recebimento. E oportuno lembrar que, ainda que a pessoa juridica 

venha optar pelo "regime de caixa", os registros contabeis devem 

obedecer ao regime de competencia, a fim de se evitar distor96es nos 

demonstratives contabeis. 0 regime de caixa, sem duvida, e mais 

economico do ponte de vista tributario, mas como o registro contabil 

deve seguir a boa tecnica contabil (registro pela competencia), ha 

necessidade de se criar urn centrale paralelo de recebimentos de 

vendas para se calcular os tributes (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)." 

0 Luera Arbitrado e urn regime de tributac;ao para se apurar a CSLL e 

IRPJ, mas e geralmente utilizada, mas o eontribuinte tambem podera adotar, 

quando a reeeita bruta e eonheeida e somente podera ser adotada na 



ocorr€mcia de qualquer uma das hip6teses de arbitramento (SILVA, 2010, p. 

413). 

A sua forma de apurac;ao conforme (SILVA, 2010, p. 413): 
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"A apuragao da CSLL, bem como do IRPJ, nessa modalidade de 
tributagao deve ser efetuada trimestralmente, no decorrer do ano
calendario, ficando assegurada, nos trimestres nao submetidos ao 
arbitramento, a tributagao com base no lucro real ou com base no 
lucro presumido. Vale lembrar que nos trimestres em que o 
contribuinte esta sujeito ao lucro real, devera manter a escrituragao 
do referido trimestre de acordo com as leis comerciais e fiscais. 0 
regime de apuragao deve ser competencia, exceto para os 
rendimentos de aplicagao financeira e para as receitas decorrentes 
de atividade imobiliaria. A DIPJ esta apta acatar informag6es de 
diferentes formas de tributagao para um mesmo ano-calendario tais 
como: Lucro Arbitrado/Lucro Real ou Lucro Arbitrado/Lucro 
Presumido." 

E ainda conforme o mesmo autor a empresa tera o seu lucre arbitrado 

nas seguintes hip6teses: 

"1. 0 contribuinte, obrigado a tributagao com base no lucro real, nao 
mantiver escrituragao na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar 
de elaborar as demonstrag6es financeiras (contabeis) exigidas pela 
legislagao fiscal. 
2. a escrituragao a que estiver obrigado o contribuinte revelar 
evidentes indfcios de fraudes ou contiver vfcios, erros ou deficiencias 
que a tornem imprestavel para: 
• ldentificar a efetiva movimentac;ao financeira, inclusive bancaria; 

ou 
• Determinar o lucro real. 

3. o contribuinte deixar de apresentar a autoridade tributaria os livros 
e documentos e a escriturac;ao comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, 
conforme exigido pela legislagao; 
4. o contribuinte optar indevidamente pela tributac;ao com base no 
lucro presumido; 
5. o comissario ou representante da pessoa juridica estrangeira 
deixar de escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente 
do lucro comitente residente ou domiciliado no exterior (artigo 398 do 
RIR/1999); 
6. o contribuinte nao mantiver, em boa ordem e segundo as normas 
contabeis recomendadas, livro razao ou fichas utilizados para resumir 
e totalizar, por conta ou subconta, os lanc;amentos efetuados no 
Diario. 
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2.8.4 Regime Unificado de Arrecadac;ao -Simples Nacional 

0 Simples Nacional e urn regime tributario diferenciado, simplificado e 

favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 14.12.2006, aplicavel as 

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, a partir de 01.07.2007. 

As empresas que podem optar pelo Simples Nacional, tern que se 

enquadrar nas seguintes forma da Lei Complementar n2 123, de 14.12.2006: 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade 
empresaria, a sociedade simples eo empresario a que se refere o art. 
966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil 
de Pessoas Juridicas, conforme o caso, desde que: 
I- no caso das microempresas, o empresario, a pessoa juridica, ou a 
ela equiparada, aufira, ·em cada ano-calendario, receita bruta igual ou 
inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 
II- no caso das empresas de pequeno porte, o empresario, a pessoa 
juridica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita 
bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e quatrocentos mil 
reais). 

Conforme a Lei Complementar n2 123, de 14.12.2006, o Simples 

Nacional abrange o recolhimento unificado dos seguintes impostos: 

"Art. 13. 0 Simples Nacional implica o recolhimento mensal, 
mediante documento (mico de arrecadagao, dos seguintes impastos e 
contribuigoes: 
I- lmposto sobre a Renda da Pessoa Juridica- IRPJ; 
II- lmposto sobre Produtos lndustrializados- IPI, observado o 
disposto no inciso XII do § 1° deste artigo; 
Ill- Contribuigao Social sobre o Lucro Uquido- CSLL; 
IV - Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1° deste artigo; 
V- Contribuigao para o PIS/PASEP, observado o disposto no inciso 
XII do § 1 o deste artigo; 
VI - Contribuigao Patronal Previdenciaria - CPP para a Seguridade 
Social, a cargo da pessoa juridica, de que trata o art. 22 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da 
empresa de pequeno porte que se dedique as atividades de 
prestagao de servigos referidas no § 5°-C do art. 18 desta Lei 
Com plementar; 
VII - lmposto sobre Operagoes Relativas a Circulagao de Mercadorias 
e Sobre Prestag6es de Servigos de Transports lnterestadual e 
lntermunicipal e de Comunicagao - ICMS; 
VIII- lmposto sobre Servigos de Qualquer Natureza- ISS." 
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3. ESTUDO DE CASO 

3.1 APRESENTACAO DA EMPRESA 

A empresa que sera tratada no presente estudo de caso usara o nome 

fictfcio Globex Distribuidora Ltda. 

A sua atividade esta concentrada no ramo de distribuic;ao de rac;ao e 

medicamentos para animais, e esta concentrada suas atividades na regiao Sui 

do Brasil. A empresa e reconhecida nacionalmente pela sua qualidade no 

processo de vendas, e sendo premiada por seus fornecedores ano ap6s ano 

por superar as metas de vendas estipulada pelos fornecedores. 

3.1 .1 Aspectos Econ6micos e Financeiros 

A empresa Globex Distribuidora Ltda. apresenta os seguintes 
demonstrac;5es no a no de 2010: 

Codigo Classifica9io 

l 1 
2 1.1 

3 1 .. 1.10 
4 1.1.10.10 

5 1.1.10.10.000000tl1 

7 1.1.10.20 

a 1..1.10.20.oooooom 
9 1.1.10.20.00000002 

15762 1.1.10.2n.00000013 

J7 1.1.20 

3B 1.1.2.0.10 
39 1.1.20.10.{10000001 

56 1.1.20.4(}. 
58 1.1.20.40.00000002 

60 1.1.20.50 
61 1.1.20.50.00000001 

16310' 1.1.20.:50.00000005 

65 1 .1.20.70 

66 1.1.20.70.00000001 
68 1.1.20.70.00000003 

71 1.1.20.70.00000007 

75 1.1.20.70.00000010 
31 1.1.20.70..00000016 

85 1.1.30 
86 1.1.30.10 
87 1.1.30.10.00000001 

QUADRO 7- BALAN<;O PATRIMONIAL 
BAlAN<;O PATRI MONIAL 

Oescri~_;ao 

ATIVO 
ATIVO CI RCULANT£ 

DISPONIBI LIDADES 
CAlX AS 

Qixa~ 

8 .ANCOS CONT A MOVI.MENTO 

CREDITOS A RECE8£ R 

WENTE.S 
Clieotes Diversos 

AOIANTAHENTOS DA FOI..HA 
Adiant:amento de Rkias 

OUTROS ADIANTAMENTOS 
Adiantamentos a fomec£'dores 
Adiantamento de Plano de saUda 

TRIBUTOS A R£a.IPERAR 

OJfinsa R€<.Uperar 
CSll a Compensar 

ICMS s/PJ.'® Imobllizado 
IRPJ a Compensar 

Pis a RSCUP!!fal' 

£ STOQUES 

f'SfOQUES 0£ H ERCAOORIAS 

MercadOfias para Rewnda 

SaldoAtual 

6.307.;588))00 

4.8 18.731,440 

88.0$9,550 
61.486,690 

63.486,690 

24.572,860 

20.553,500 

4.019,360 

{),00 

2.411.106,700 

1.339.625,610 
2:.339.625,610 

5.658,500 
;5.658,500 

4.380,500 
Sl17,000 

3.573,50D 

61.44.2,090 

112,560 

348,02D 
.50.367,&10 
10.581,210 

32,660 

2.318.282,390 

1.318.282,390 
2.318.282,390 

Saldo Anterior 

31/12/2009 
4.423.497,560 
3.141.257,690 

296.697,(i50 

54.115,860 

54.235,860 

242.461,790 

37.646;430 
7 . .369,430 

197.445;930 

1.171.199,700 

1.117.816,070 
1.117.1326,070 

2.753, 170 
2.753,170 

20.538~040 

17.475,000 
3.063,040 

30.082,4ID 

337,810 
0,00 

29.600,650 

64,600 
73,360 

1.663.057,020 
1.663.057,020 

1.663.057,020 



96 1.1.40 
97 1.1.40.10 
99 1. 1.40.10.00000002 

101 1.2 
102 1.1.10 

18491 1 . .!.10.30 
18492 1.2.10.30.00000001 

111 1.2.20 

103 1.1.20.20 
14613 1.2.20.20.00000005 

14615 1.2.20.20.00000007 

113 1.2.30 
114 1.2.30.10 
115 1.2.30.10.00000001 

116 1..2.30.10.00000002 
117 1.2.30.1.0.00000003 
1113 1..2.30.10.000!Jf)!){}4 

119 1.2.30.10.00000005 

12l 1.2.30.1.0.00000006 

122 1.2.30.10.00000007 

158.30 1.2.30.10.00000009 

12J 1.2.30.20 
1.25 1.2.30.20 .00000001 

124 1.2.30 . .n 
2208 1.2.:30.21.0000000.3 

2210 1.2.30.21.00000005 

131 1.~.30.50 
132 1.2.30. 50.00000001 

!33 1.2.30.50.00000002 

134 1.2.30.50.00000003 

135 12.30.50.00000004 
136 1.2.30.50.00000005 

137 1.2.30.50.oooot'JOOO 
18353 1.2.30.50.00000009 
2{}158 1.2.30.50.00000010 

139 1.2.40 

llf) 1.1.40.10 
120 1.2.40.10.00000001 

4389 1.2.40.10.00000002 

1'10 1.2.40.20 

138 1.2.40.20.0000000.1 

Codigo aassifica<;ao 

143 2 
144 2.1 
145 2 .. 1.10 

148 2.1.10 .30 
13174 21.10.30.00000003 

150 2.1.10.40 
15847 2.1.10.40.00000005 

1:8079 2,L10A0.00000009 
16127 2.1.10.40.00000017 

151 l .L20 
152 2.1.20.10 

154 1 .. L30 

ANT£CIPAQ)ES 

DESPESAS DO EXERciCIO SEGUINTE 

EocarQOS Fir~aAptupriar 

ATIVO NAO CIRCULANTE 

AfiVOREAUZAVEl A LONGOPRAZO 
DEPOSITOS PARA GARANTIA Of I.NSTANCIA 

ProGessos Trallalhistas 

INVESTIMENTOS 
APUCAWES flNANCHRAS 

c. E. F.- Rc Exscutivo RF LP 

C. £. F.-Rc~lRF lP 

BENS TANGivHS 

lMOBIUZAOO 
Ferr.urentas 

Comp.~tadores a Peife1cos 
Edifka.;;res 
r.ti>.·eis e Ubmsl1ios 
Maquin.~ e EQuipamentos 

Vekulre 

Terrenos 
Instala!;6es 

IMOBIUZAWES EM ANOAMENTO 
Benfuil:o!ias €'In Propriedade de Terceiros 

CONSTRm,,'iJES EM ANOAMENTO 

Se\ii(;O Pr~da~JUlidka 

R€(}istro e Regularizat;ao da Constr·ut;ao 

DEPRECIAcAO/ AMORUZACAo/ lXAUSTAO 
(-) Depree. Fen-amentas 
(.) Depree. Crnrlpl.i!:adores e Pe!ifaicos 
(-) Depree. Ed ific~5es 

{-} Depree. l461iefs ~ UtenSillos 
(-) Depree . Maquinas e Equ!pamenros 
(-) Depree. Vtliculos 
H Oi>prnc. In5tala~005 

(-} Depree. &mfe1ttlfias. ftpPr. T ~:~r<eiro 

BENS INTANGMIS 

INTANGiVR 
SOftware 
Marcas a Pat1mtes 

AMORTIZA.cAO 

{ ·) Amortizavao :Software 
8ALANc;O PATRIMONIAl 

Oescri~ao 

PASSIVO 

'PASSIVO CIRCUlANT£ 
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 

EHPREsTIMOS BA.NcARIOS 
caixa Econ0!1"ika Feder.!! 

flttW'tClAMENTOS 
Banco Dainlk>rehrysler DC SA 
Banco VolksWagen SA 
Banco l'>lerr.sdes Benz 

RJRNECEOORfS 
FORNEC£00RES NACIOH.&IS 

OBRIGAQJE:S FISCAIS 

44 

1.282,800 10.303,320 

1.282.800 10.303,320 
1.282,800 10.303,320 

1.488.856, 560 1.282.239,870 

192,610 0,00 
192,610 0,00 

192.610 0,00 

581.081_ 390 410.452,730 

581.082,390 4.10.451, 730 
0,00 410.452,730 

581.082_390 0,00 

881.999,180 846.611,640 

1.363.S94,S70 1.235.554,270 
1.394,580 1.394,580 

35.749,490 31.699,490 

66.038,190 66.038,190 

96.212,QSD 91.872,050 

158.0.58,490 96.088,410 

786.714,810 730.034,290 
200.000,000 200.000,000 

113.427,260 1.8.427,260 

23.071,370 13.071,370 
23.071,370 23.071,370 

7.986,930 0,00 
6 • .125,000 0,00 
1.861,930 0,00 

511.653,99C 412.014,00C 
386,09C 107,21C 

16.!l10,67C 10.011,5&: 

17.903,3'2( 1.5.261,76C 

.36.957,05C ?.7.732.47( 

63.752,85( 'l9.360,40C 

351.(l84,74C .290.238,29C 
11.532,03C 9.689,31C 

14.227,24C 9.613,00C 

25.582,380 2.5.175,500 

63.719,380 .53.059..380 
60.667,700 51.887,700 

3.041,680 1,171,680 

38.147,00C 27.883,88C 

38.147,00C 27.SS3,1lllC 

Saldo Atual Saldo Anterior 

31/12/2009 
6.307 .588,00C 4 .423.497,56C 
1:407.S96,58C 1.J73.571,23C 

103.835,22C 73.641,.20{. 

7 .11.S.61C o,oo 
7.118,61( 0,00 

%.716,61C 73.&U ,20C 
0,00 22.260,00C 

89.858,8GC 26.349,96C 
6.857,81( 25.031,14C 

1.062.4J0,86C 1.1l2..993,01C 
L062.430,86C 1.122.993,0.2:C 

130.295,17C 84.183,99C 



155 2.1.30.10 
156 2.1.30.10.00000001 

1S7 2.1.30.10.00000002 

159 2.1.30.10.00000004 

160 2.1.30.20 
101 2.1.30.20.00000001 

162 2.1.30.20.00000002 

163 1.1.30.30 
164 2.1 . .?.0.30.00000001 

165 1.1..30.4() 
166 2.1.30.<l(l.00000001 

167 2. L30.40.00000002 

168 2.1.30.56 
169 2. 1.30.50.00000001 

170 2.1.30.50.00000002 

171 2.1.4() 

171 2.1.40.10 
173 2.1.40.10.00000001 

175 2.1.40J1l.00000003 

1.78 2.1.40. 20 
179 2.1.40.20.0000{)0()1 
180 2.1.40.20.00000002 

1112 2.1.40.20.00000004 

1&3 2.1.40.30 
184 2.1.40.30.0000{)0()1 

135 2.1.40.30.00000002 
' 187' 1:1':4:([6(} .... 

189 2.1.40.60.00000002 

2'200 2.1.40.60.00000003 

190 2.1.50 
191 2.1.50.10 
192 2.1.50.10.00000001 

19.3 2.1.50.10.(l(l()OOO(l2 
194 2.1.50.10.00000003 

3199 2.1.50.10.00000009 
15813 2.1.50.10.00000011 

1S349 2.1.50.10.00000012 

16166 2.1.50.10.00000014 

200 2.2 
201 .2.2.10 

106 2.2.10.40 
16116 2.2.10.40.00000020 

18700 2.2.10.40.00000022 

208 2.2.20 

210 2.2.20.26 
1491 2.2.20.20.00000001 

215 2..4 
216 2.4.10 

217 2.4.10.10 
219 2.4.10.10.00000002 

223 2.4.30.10 
220 2.4.30.10.000000Cl4 

1.27 Vl.40 
231 2.4.40.20 

233 2.4.40.10.00000002 

20663 2.4.40.20.00000003 

IMPOSTOS FEDERAlS 
Coons a Recolh€1 
Pis a Recolher 
cootribu~&:s Ft'detais a Reco!her • CRF 

IMPOSTOS ESTAOlJAIS 
ICMS a Recolher 
Difa e 1CMS SUbstitul<OO Trib a P.ecollwf 

IMPOST OS MUNICIPAlS 

ISS a R«olher 

IMPOSTOS RETIOOS 

IRRF a Recolher 
ISS R•~o a Recolher 

IMPOSTOS S/lUCRO 

CSLL a fl.Baliher 
lRPJ .3 Recolher 

OBRIGAcQES SOCI.US 

RENDIMEJUOS TAABALHIST AS 
Sala1ios a Pagar 
Prd~aPaQat 

OBRI6Ac;:.0ES TRABALHISTAS 

FGT5 a 'Recolhet' 
INSS a Recolher 
lRRF s/Salarios a RecOiher 

OUTRAS OBRIGA.;i)ES TRA8ALH1STAS 

COntll~ Slnd'!G!I a Recolher 
t-tensafidade Sindica! a Recolher 

. . .... ...... ..... ... _. ................. PROVISOtSiRABAUliSf~S . 

Provlsao Fen..s 
Pro\1. Ent.<W'QOS Felias 

OlJTRAS OBRIGAWES 

CONTAS A PAGAR 
Agua e Esgoto a Pagar 

A~aPaoar 
Energia EJetrica a Pagar 

Mensalidade .Assodatao 
T~e5 a !>-..gar 

Encargos Sai1Glrios 
Correios e M-llotes a Pagar 

PASSIVO HAO CIRCUlANT£ 
OBRI6Ac;:0FS A LONGO PRAZO 

FIH4HCIAHENTOS 
BaJlCo Mi11Led6 Benz 
Banto Volks'W<lg€1'1 SA 

PARCElAMENTOS O.E TRIBUTOS 

TRIBUTOS ES.TAOOAIS 
Parcelamento Estadual 

PATRIMOHIO liQUIOO 
CAPITAL REAUZAOO 

CAPITAL SOCIAllNTEGID\UZAOO 

capital Social subr .. oito IntegraliZddo 

RESERVAS DE lUCROS 
Rer.>fflla de lllcras 

LUCROS J PREJUIZOS 
LUCR.OS f PREJU:izOS 00 EXERCICIO 

lUcros do Exerdtio 
Disttibu~ao de Lucros 

.............. , ... , ............ , ...•..... 
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23.748,02C 4.829,26C 

18.631,74( 3.967,82C 

4.045,05C 861,44C 
1.071,23( 0,00 

-41.262,35C 1.5.562.61C 
41.853,40( 24.946,94C 

400,95C 555,67C 

24,97C 60,86C 

24,97C 60,86( 

3.391,87C 2.291,73C 
2.003,26C L489,15C 
1.389.61( 002,58C 

60.:s66, 96C S1.499,53C 
l7.M9,93C l4.173,72C 

43.817,0lC 37.325,81C 

96.711,77C 78.740,49C 

33.686,00C l4.520,00C 

30.184,00:: 21.130,00:: 

3.5D2,00C 3.390,DOC 

26.684,90C 19.542.54C 
5.599,14( 4.379,50( 

20.133,94( 14.884.79C 
951,82C 27S,25C 

145,33C 78,.00C 

33,33C 0,00 

112,00C 7S,OOC 
....... 'J6:1~,54C··· .. ··· · J4~3~;gsc 

26.674,90C 25.607,60C 

9.520,&K 8.932,35C 

14.323,56C 14.012,5JC 

14.J23,56C 14.011,~3C 

1M,34C 119,43C 

3.296,43C 3.033,10C 
2.537,61C 1.749,17C 

510,00C <16S,OOC 
5.655,64<: 8.645,64C 

l.Ol9,39C 0,19C 

190,15C 0,00 

4l.03.6,4JC 11.428,62C 
28.907,67C 11.418,61C 
18.907,67C 11.428,62C 

0,00 6.057,81( 

28.907,67( 15.370,81C 

H.118,.7CJC 0,00 

14.128,76<: 0,00 
l4.128,76C 0,00 

4.856.954,99<: 3.028.497,71C 
3.016.967,61(. 1 .930.977,46C 

300.000,00C 126,000,00C 
300.000,00C 120.000,00C 

2.726.9{)7,61C 1.810.977,46<: 
2. 726.967,61C 1.810.977,46C 

1.829.987 ,30C 1.097. 520,25C 
1.819.987,.38C 1.097.520,15C 

1.929.~87 ,38C 1.297.520,£5( 

100.000,000 200.000,000 



QUADRO 8- DEMONSTRATIVO DO RESULT ADO DO EXERCiCIO 
OEMONSTRA<;AO 00 RESULTAOO 00 EXERciCIO EM 31/ 12/2010 

REC£ITA OPERACIONA.l BRUT A 

Rl:!Ceita de Venda de l''lefcad01!as 
Rl:!Ceitl de VE'OOa de Serv~os 
Rocata d€ Venda do Ativo Imobilizado 
Indeflizacao de Seguros 

R«eitas de Bonifi<~5es 

O£DU¢ES 
ICMS s,IVi:lldas € Sefvl~s 

Coons sNendas e ~os 
Pis S/Vendas e Servi(;os 

ISS s!SelVi!:OS 
D~'l:(~u;:ao de Vendas 

RECf.ITA UQUIDA 

CUSTOS OAS HERCAOORlAS VEI'IOIDAS 
Custre das l>1ffcadorias Vendicl25: 
{-) PlsNa!:>Clll'Ot.llaWo 

(-) Cofins Nao Cumulativo 

CUSTOS DAS MERCAOORIAS VEI'IDIDAS 
CUstos das t-1ercad01ias Vend\das 

(-) Pis Nao Cumu!atlvo 

(-) Cofins Nao cumulativo 

CUSTOS COM TRANSPORTES 

AssiSti!incia Medica e Social 
Decimo Terceito Salario 

Ferlas 

FGTS 

INSS 
INSS strercE.'ims 

Sa!aJ'ios e Orderu!OOs 
RffuD8<l<.;ao de~ 

Combusti>:els e Lubrffkar.tes 
B.?ns de Peq!JffiO Valor 

Manuten(:ao de Vei'ru!os 
Refei~Ses 

~ 
5eguros Patri~r.oniais 

Telecomunie.l(:Ot-5 
Despasas Com Vi~ens 

CUSTO DE BAIXA 00 ATIVO PERMANENTE 

Bailla de Boos do Ativo Imobilizaoo 

WCROBRUTO 
DESPESAS COMERCIAIS / VEND4S 

A\t.iso Pn!vio/ I~ 
C.omiss5es 
Deomo Tettaro Salano 

Fetias 

FGTS 
JNSS 
INSS s/T~n:eirre 
Sa!a!ios e Ortret'l<!dos 
Recupe~ao de Despesas 
A!ugueis e Condominias 

Boos de Pequeno Valor 
Combustiveis e Luhnficaotes 

Cotrelos e Mafotes 
0espasas de C!ttorio 

:Despasas Legais e Judiciais 
Fretes e Carretos 

Manl.itimr,ilo e Coo!iEfv.it.Ofio 
1>1a1:Briat de Expediente 

r-uteria.l e Setvl!;os &€ limpeza 
Uniformes Proflssionais 

Vlagens e Represen~ 
R€fei\;:Oes 

Material de (l:lnsumo 

Veicu~ 

l:staciOilam€000 
HoSPe>:lagem 
Patrocinios e E~ Bertef!Cientes 
Propagaroda e Publiddade 

R!!tlnilio e T1€1namento 
~1ateriais e EmbalaQens 
~gio 

Saldo 

21.394.n6,52 
35.153,12 

138.143,00 

7.811,87 

14{).880,99 

(1.179.136,34) 

(2.166.895,16) 

(470.444,.37) 

(703,{)9) 

(94.023,55) 

(13.648.796,72) 

426.202,50 
1.963.114,50 

{13.648.796,72) 

420.202,.50 

1.963.114,50 

(S,Ol} 

(12.418,43) 

(16.775,20} 
(13.193,99} 

(37.87'2,38} 
(8.599,22) 

(141.842,82) 

6.157,94 

(1.57.998,59) 

(14,90) 

{94.450,82) 
(39.091,97) 

{26.446,80) 
(.34.725,65) 

{18,00} 

(57,65} 

(123.856,20) 

(1.391.,00) 
(988.677,51) 

(11.204,24) 

(14.781,30) 

{17.830,72) 

{33.853,36) 

(7.093,99} 
(122.357,27) 

45,77 

(244,00) 

{ 1.430, 0<1) 
( 153.744,40) 

(133,40) 
(40,04) 

(510,00) 

{65.997,82) 

{557,50) 
(12.6,95) 

{18,55) 
(1.741,13) 
(2.180,90) 

{43.660, 16) 

(2.354,27) 

{3.724,41) 

(212,00} 
(46.708,78) 

(8.507,21) 

{3.687,00) 

(25.466,78} 
(1.225,43) 

(2119,74) 

Total 

21.716.765 50 

0.911 .202 51) 

17.805.562 99 

0 1 259 479 72) 

01259<U9W 

(577 .356 49) 

{123.856 201 

5.844.870 58 

{1.559 705 09} 
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DESPESAS A:DHINISTRATIVAS 
Assisrencia Medica e Social 

Comis..~s 

D€cimo Terceiro Sala!io 

Fe! las 
FGTS 

INSS 
INSS strerce~ros 

Sa!arios e Ordenados 
r reinamt>flto 

Vaf€ Ttansportas 
S€guro de Vida em Grupo 

Pro Iabore 
R.ecuperal;ao d~ oesw-oas 
Agua e Esgoto 
.6.f<JQLJ€is e Coodomin~ 
Aslilnaturas e 1~fldarles 
Bens cle PeqlkOO Valor 
Com~s e L.ubrifK.ant€5 
C.omissOes 
Conll ibu~ a Entidades de aa~ 
Copa s Cozinha 

Coo-eios e Malotes 
Cur=, reiras e Congresses 
Despesas lk! <:attO!io 
D<:p!eda\;ao e AmoJtiza~ 

~ nao Dedutiveis 
Ene!gia Eletrica 

Sei'.>ii;OS de Ta-ceims Passoa Ju.n(lka 
t·t<muten<;ao de M<iqulnas ~ EQuipamentos 
Manl.ltenl;ao e ConS<!f'~ao 
tr\atBnal de Expediente 

Matsrial e Sav'~os de limpeza 

t-1aterial e Ser>il;os de Segurany; 

V!gllancia 
Uniforrres Profusiooais 

ViaQens e Rf.!Plll5€nl:al;iies 
Telecomunicap'5es 
Seguros Patrimoniais 

Despesa com Infotm<iti!:a 
MuJt<!sDedul:iveis 
f\1ultas fn<le-dutiveis 
Mateml de Consumo 

Veiculos 

Mti!tas Sobre Impostos 
Juras Sobre Impostos 
Ali men~ 
Propaganda e Publkidade 
Cootr!buit&s Sir!ClicaiS 
Hospedagem e Eventos 

Patrocinios e Event<JS Ben~fkientes 
Despes.as <f Recrwc;5o 
R£'lln1ao e Treoo.menro 
Perugio 

Doat5es a Partidos Politicos 

DESPESAS TRIBUTARIAS 
lmpo.stos e Taxas MllnKipar.; 

Impostos i\ Taxas Btaduals 
Imposto.s e T37.as Fedet"ais 
Impostos e Taxas or.~ 
Dif.! e Kf.15 Substitu~o Tnbt1taria 

RECHTAS FINANCEIRAS 
Desmntns Obtidos 
Rendim£>ntos de Ap!icatOe!> Rnanceiras 

Juros Recebldos 
Outros Cre:litos 

OESPESAS FINANCEIRAS 
O$cor.tos Concedidos 
Tarifas· Bancarlas 

Juros Baocatios 

Juros P<!Qos 
!OF 

Encargos S/Rnanoamentos e Emprt'51:imos 

RESUUAOO OPERACIONAL UQUIOO 

RESUlT~ ANT£S 00 IR 

PROVIsOES 
Provisao CSll. 

(42.607,43) 

(10.357,26) 
(18.394,42) 

(23.658,46) 

(21.433,51) 

(61.605,13) 
(10.91'1,65) 

(190.171,30) 
(3.500,00) 

(10.423,60) 
(.2 .090/~8) 

(47.782,92) 

3.537,07 

{1.385,95) 

(43.851 ,00) 

(5.184,00) 

(38.566,24) 

(14.557,59) 

( 128.348,32) 
(6.756,18) 
(5.452,72) 

(3.81.5,17) 
(2.700,00) 

(584,.26} 
{103.4~9 ,91) 

(9.548,79) 
(22.9513,67) 

(363.849,45) 
(3.861,38) 

(10.518,S'9) 
( 13.538,30) 

(3.654,38) 

(2.843,50) 

(750,00) 

(11.956,01) 

(3.07ll,96) 

(91.312,62} 

(J.m,m 
(16.722,19) 

(204,01} 
(2.589,94) 

(9.796,57) 
(4.838,09) 

(2.939,'18} 

{3.330,2.5) 
{15.917,52} 

{8.402,00) 

(2.555,15} 
(38.832,72) 

(16.717,16} 
(1.500,00) 

(7.Jn,ro) 
(792,98) 

(2.500,00) 

{4.824,88) 

{7.191,23) 
(900,00) 

(55,00) 
(5.930,75) 

11>2.145,7.2 
57.291,85 

48.545,98 

3 .590,76 

(3.091,03) 
(75.061,29) 

(2.839,16) 

(497,38) 

(1.700,57) 
(17.819,54) 

{260.469,48) 
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(l 577.2.74,39) 

{101.096 97} 

2.879.466 58 

1.879.466 58 



Saldo Total 

PROVISOES 
Provisao JRPJ (689.009,n) '949479 20\ 

LUCRO DO EX£Rci<::IO 1.9'9.9137 38 

3.2 TRIBUTOS E REGIME ATUAL 

A empresa atualmente e optante pelo regime de tributac;ao do Luero 

Real, tendo este regime desde o eomec;o de suas atividades. 

Abaixo segue os valores de impastos IRPJ, CSLL, PIS, COFINS que a 

empresa teve reeolher sabre o exereieio de 2010: 

• ICMS: R$ 316.403,14 

• PIS: R$ 44.189,57 

• COFINS: R$ 203.539,70 

• IRPJ: R$ 689.009,72 

• CSLL: R$ 260.469,48 

• TOTAL R$ 1.513.611 ,61 

Como o momenta desses impastos estar em torno de 7°/o sobre 

faturamento, vamos explorar urn estudo demonstrando alternativas para a 

reduc;ao de sua earga tributaria. 

3.3 ALTERNATIVAS DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

3.3.1 Luera Presumido 

48 

Pelo presente dados obtidos no a no de 2010, se a empresa fosse 

optante pelo Iuera presumido, ela disponharia a pagar os seguintes valores em 

impastos: 

QUADRO 9- CALCULO DO LUCRO PRESUMIDO 

LUCRO PRESUMIDO 

RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS R$ 21.394.776,52 

RECEITA DE SERVI<;OS PRESTADOS R$ 35.153,12 

(-) DEVOLU<;AO DE M ERCADORIA (R$ 94.023,55} 
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RECEITA OPERACIONAL BRUT A R$ 21.335.906,09 

IRPJ R$ 408.588,25 

CSLL R$ 231.440,20 

PIS R$ 72.053,70 

COFINS R$ 332.555,54 

ICMS- FOI UTILIZADO 0 MESMO VALOR DO LUCRO REAL R$ 316.403,14 

TOTAL DE IMPOSTOS DEVIDO R$ 1.361.040,82 

MEMORIA DE CALCULO 

IRPJ 

BASE DE CALCULO DE PRESUN<::AO S/ VENDA DE MERCADORIA- 8% R$ 1.719.104,01 

BASE DE CALCULO DE PRESUN<::AO S/ SERVI<::OS PREST ADOS- 32% R$ 11.249,00 

BASE DE CALCULO R$ 1.730.353,00 

IRPJ 15% R$ 259.552,95 

IRPJ ADICIONAL 10% R$ 149.035,30 

IRPJ TOTAL DEVIDO R$ 408.588,25 

CSLL 

BASE DE CALCULO DE PRESUN<::AO S/ VENDA DE MERCADORIA 12% R$ 2.560.308,73 

BASE DE CALCULO DE PRESUN(;AO S/ SERVI(;OS PREST ADOS- 32% R$ 11.249,00 

BASE DE CALCULO R$ 2.571.557, 73 

CSLL DEVIDO 9% R$ 231.440,20 

COFINS/PIS 

VENDA ALIQUOT A ZERO R$ 10.250.721,48 

BASE DE CALCULO R$ 11.085.184,61 

PIS DEVIDO 0,65% R$ 72.053,70 

COFINS DEVIDO 3% R$ 332.555,54 

0 impasto ICMS nao sera tratado neste estudo de easo, pais nao ha 

diferenc;a de tributac;ao do Luera Real para o Luera Presumido. 

3.3.2 Simples Naeional 

0 Simples Naeional nao e possivel fazer urn estudo para a empresa 

Globex Distribuidora Ltda., pais o seu faturamento anual supera as 2.400.000, 

00. 



3.3.3 Juros S/ Capital Proprio 

Se baseando que a empresa Globex Distribuidora Ltda. permanece-se 

no regime de Tributagao Luera Real, elaboramos o seguinte estudo, pagando 

Juros S/ Capital Proprio para os socios: 

QUADRO 10- MEMORIA DE CALCULO DO J5CP 

MEMORIA DE CALCULO JUR05 5/ CAPITAL PROPRIO DO EXERCiCIO DE 
2010 

Capital Social 

Reserva de Lueras 

PATRIMONIO LiQUIDO EM 31/12/2009 

Total do Patrim6nio Uquido ern 31/12/2009 

R$ 120.000,00 

R$ 2.908.497, 71 

R$ 3.028.497,71 

CALCULO DO JUR05 5/ CAPITAL PROPRIO 

TLJP em 2010 

Juras 5/ Capital Proprio a Pagar 

IRRF a Pagar 5/ J5CP - AHquota 15% 

6% 

R$ 181.709,86 

27.256,48 

CALCULO DO LIMITE DE DEDUTIBILIDADE 

Luera do Exercicio do Ana de 2010 

Limite de Dedu~ao - 50% 

R$ 1.819.470,77 

R$ 909.735,39 

CALCULO DO JUR05 5/ CAPITAL PROPRIO A PAGAR POR 50CIO 

Socia A 

Participa~ao do Capital 

Juras S/ Capital Proprio a Pagar Bruto 

IRRF a Pagar S/ Capital Proprio a Pagar 

Juras S/ Capital Proprio a Pagar Liquido 

Socia B 

Participa~ao do Capital 

Juras S/ Capital Proprio a Pagar Bruto 

IRRF a Pagar S/ Capital Proprio a Pagar 

80% 
R$ 145.367,89 

R$ 21.805,18 

R$ 123.562,71 

R$ 

R$ 

20% 

36.341,97 

5.451,30 
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Juros S/ Capital Proprio a Pagar Liquido R$ 30.890,67 

Partindo deste principia apresentamos a nova ORE ap6s a lanc;amenta 

do Juras S/ Capital Proprio: 

QUADRO 11 - DEMONSTRA TIVO DO RESUL TADO DO EXERCICIO C/ JSCP 
DEMONSTRAy\0 DO RESULT ADO DO EXERdCIO EM 31/ 12/ 2010 

Desai~ 

RECEJTA OPERACIONA.L BRUT A 
Receit! de Venda de Mercadorias 
Re:eitl de Venda <it S&P.~os 
Receita de. Venda do Ativo JmobDizado 
Indenizacao de 5eguros 

Reci:litas ~e Bonific~i>es 

OEDUWES 
ICMS s/Vendas € Servi~ 

Cofins sfl/ffidas e ~os 
Pis s/Vendas e St-rvf{os 
ISSs,/~os 

D£'Voluc;ao de vendas 

REC£ITA liQUIDA 

CUSTOS DAS HERCAOORIAS VENDJDAS 
Custos das Mercadorias Yendidas 
{-)Pis Nat> CUmulatillo 
(-) Cofins Nao CUmulativo 

CUSTOS COM TRANSPORTES 

A.ssistSnda MMKa e Social 
Decimo Tercetro Salano 
!'elias 
FGTS 

INSS 
INSS r./Terceiros 
Sala!ios e Ordenados 
Recupera~;ao de Despesas 

Combustiveis e wbfifkantes 
B<?!1s d<?- Pequeno Valof 
M:a!'JUtar~ de V~wlos 
Refei~Oes 
Hospadagem 
Se;luros Patlimoniais 
Telecoolllnicil!;ik-s 
Oespesas Com Viagens 

CUSTO DE BAI XA 00 A TIVO PERHJ\HENTE 

Baixa de &>ns do Ativo Imobllizado 

LUCROBRUTO 

Sal do 

ll.394.n6,52 
35.153,12 

138.143,00 
7.811,87 

140.880,99 

{1.179.B6,34) 

(2166.895,16) 
(470.444,37) 

{703,09) 

(94.023,55) 

( 13.648.7%,72) 

426.202,50 
1.963.114,.50 

(8,01) 

{12.418,43) 

{16.775,20} 
{13.193,99) 

(37.872,36) 
(8.599,22) 

{141.342,02) 

6.157,94 

(157.998.59) 
(14,90) 

(94.450,82) 
{39.091,97) 

(26.<146,80) 
(34.725,65) 

(18,00) 

(57,65} 

{123.856,20) 

Total 

21.716.705 so 

(3 911 702 51\ 

17.005.562.99 

(11.259.479 72} 

{577.356 49) 

fl2U562U) 

5.844.870 58 
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DESPESAS COHfRCIAIS / VENOAS 
AViso Pr&>io l Itldooiza¢es 
cnmissOes 
:Del:lmo Te:ceiro Satfirio 
Fer\as 
fGTS 
!NSS 

IN&S s[fet>:wos 
Salaries e orcenack.s 
Recuper~ao de De<~ 
;A.k1Qu6is e Coodominioo 
Ba1S de Pequeno Valor 
comburoveis e lubriflcani:Bs 
Correloo e !>1altt6 

[>espesas de C.artrilio 

Oespesas La;:ais e Judiciais 
Ff&l::S t> Canetos 

Manuten~ e Conselvatoro 
!>tatai a! de Expe<liente 

1>1atatial e Sevltos de Umpeza 
t..tnifonn€5 Pmfts..~r~'lis 
'lr~agsns s Ri:pt-asenta!;;OEs 
Refei~:Oe& 

~1aterial de Coosumo 
Veiculos 
Estaciooamento 
1-1osped<19en1 

Pattoonioo e Evootos senaK.ientes 
Prop<~ganda e Publiddarle 
Ralnoo e Treinamento 
~1ateriais e Emba!agens 
Perlagio 

DESPESAS AOMINISTRAliYAS 
Ass;stkncia 1>1afica e Soda! 

ComisOOes 
Dr!icimo Ten:eim Salatio 

OESPESAS ADMINISTRATIVAS 
Ferias 
FGTS 

JNSS 
INSS s{rerceiros 
sa!al'ios -e ordiiDados 
Treinamento 

Val€ Transportes 
Sa;:um de Vida ffil GnJPQ 
Pro lahore. 
Rt<uper~ d€ [~.,as 
Agua e esgoro 
AIU\lu€5 e Cond001inios 
A1slnaturas e ;Mensafidades 
Bens, de Pa;ueoo Valor 

Comb!lstiveis e I..IJb!lficantt!> 
OJmissOes 
Cootrlbui~6es a Entidade.s de dasseG 
Copa e COzinha 

Oll1aos e MaJOres 
CUrses, Faras e Congressos 

Despe.sas de cart6rio 
[)€ip1t:elil~ao e Amorti~ac 
CE.'Sj:!!:lSaS nao Oedutives 
Enen;ia Ekitrica 

se-v~os da Terei:itns ~ Jotidica 
Manutenr;ao de 1-l.iquil'.as e EQuipamff!tos 
~1anuten~ e Coosl?l~ 
Matenal de Exp.:d~ 
Material e Sevk;os de Umpeza 
Material e ~~c;os de Segur»rn;a 

Vigilaocra 
Unifom-.es Profiss1onais 

Viagens e Repri.'&lr~ 
Tele<omunica~ 

SEguros Patrimonials 

(1 .. 391,ll0) 

(9SS .. 6nsl) 
(ll.2D4,24) 
{14 .. 782,30) 

(17.831),n} 

(33.853,36) 

(7Jl93;99) 

( 122..357 ,27) 
45,77 

(244,00) 
(1..430,00) 

(153 .. 744,40) 

{1.13,'!0} 
(40,04) 

{510;00) 
(65.997 ,82) 

{557,50) 
(126.,95) 

{18,55) 

(1 .741.,13) 

(2.100,90) 
(43.66(},16) 

(2.354, .. 21) 
(3.724,'!1) 

{212,00) 

(46.700,78) 

(8 .. 507,21.) 
(3.68lrQO) 

{15.466)8) 
(l.225,43) 

{289,74) 

(42.607,43) 

{10 .. 357..26} 
(18 .. 394,42} 

(23.658,46) 

(22.433,.51) 

{61.005,13) 
(10.914,65) 

{190.171,30) 

(3 .. 500,00) 

(lOA23,6l)) 

(2.!)90,88) 

(47.782}12} 
3.537,07 

{1.335,95) 

(43.851,00) 
f5.2&Vl0) 

(38 .. 566,24) 

(14 .. 557.;5Q} 
(121L348,32) 

(6.756,18) 

(5.452,72) 
{3.815,.17) 
(2 .. 700,00) 

{584,26) 

(203.449,91) 

{9 .. 548,79) 

{22.958,67} 

(368.849,4~) 

(3.861,38) 

(10 .. 518,S9} 
(13.538,30) 

(3: .. 654,88) 

(2.843,50) 

(750,00) 

{12.956,01} 

{3.678,96) 

(91312,62) 

(3.Zll,22} 
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Despes:1 com Informaoca 
Multas Dedulive5 
Multas ll'ldedutiveis 
~tate~ial de Consumo 
Veiculos 

Mu'ltas Sabre Jmposros 
Jums Sobre Impostos 

Alimen~ 
ProP3Qd1lda e Publicidade 

Contribui~i>as SincfiGl\s 
Hospedagem e Eventos 
Patroonios e EV~:ntos Bana'lc!ent~ 

Despes:1s </ Recre~iio 

Rsuniao e Tr~naln!:'fiiD 
Pedagio 
Doa~ a Partidos PoliticO'S 

OESPESAS 1RI8UTARIAS 

Impostos e Taxas Municipais 
Impos!:os e Taxas .Estaduals 
Impos!os e Taxas Federais 
Imposms e Taxas Div'ersas 
Difa e ICMS Substiw~~ Tnbutaria 

REC£TTAS FINANCEIRAS 

Rendimentos de Apf~&es finar!CP.iras 
Juros Recebidos 
Outros o-eaitos 

OESPESAS flNANCEIRAS 

[)es(ootos COOcedidos 
Tarifas Bane<~rias 

Juros. &mcarios 
Juros Pages 
IDF 
Encargos S/Rnanciamentos e Empres.timos 
Jura5 S/ Ca_pit!l Proptio 

R£SI.JLTAOO OPBU\CIONAL tiQUIOO 

RESUL TADO ANTES 00 IR 

PROVIsOES 
Provisao CSLL 

PROVI SOES 

Provisao IRPJ 

LUCRO DO EXERCiCIO 
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{16.722,19) 

(2D4,01} 
(2.589,94) 

(9.796,57) 

(4.8.38,09) 

(2.939t18} 
( 3.330,25) 

(15.917,.52) 
(8.402,00) 

(2.555,15) 

(33.832,72) 

{1&.717,16) 

(1.500,00) 

(7.377,83} 
(792,98) 

(2.50!Ml0) 0.577.27-4 39) 

(4.824,88) 

(7.191.23} 
(900,00) 

(55,00) 

(5.930,75} (18.901 36) 

182.145,71 
57.291,85 

48.545,98 
3.590,76 291.574 31 

(3.091,03) 

{75.061,29) 

{2,8.39,16) 
(497,38) 

{1.788,57) 
(17.819,54) 

{181.709,86) (282.806 83) 

2.697.756 72 

2 69]756 77 

(244.115,59) 

(654.098,36) (696.214.45) 

1.799.542,27 

Com o lan<;amento do Juros s/ Capital Proprio houve uma redu<;ao no 

Iuera do exercfcio de R$ 130.445,11, isso devido ao lan<;amento como despesa 

financeira do Juros S/Capital Proprio no valor de R$ 181.709,86, mas houve 

redu<;ao de carga tributaria no IRPJ e CSLL no valor de R$ 34.910,86 e R$ 

16.353,89 respectivamente. E ainda como preve a lei a empresa teve que 

recolher 15°/o de IRRF s/Juros Capital Proprio no valor de R$ 27.256,48. 

Portanto gerou uma economia tributaria de R$ 24.008,27. 

Segue a baixo os novos valores pagos de impastos no exercfcio de 2010: 

• ICMS: 

• PIS: 

• COFINS: 

R$ 

R$ 

R$ 

316.403,14 

44.189,57 

203.539,70 
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• IRPJ: R$ 654.098,86 

• CSLL: R$ 244.115,59 

• IRRF S/JSCP R$ 27.256,48 

• TOTAL R$ 1.489.603,34 

3.4 RESULTADOS 

Conforme os dados obtidos, segue abaixo o comparative das 

alternativas de Planejamento Tributario: 

• LUCRO REAL S/ JSCP: R$1.513.611,61 

• LUCRO REAL C/ JSCP: R$ 1.489.603,34 

• LUCRO PRESUMIDO: R$ 1.361040,82 

Portanto o regime de tributac;;ao que a empresa deveria estar utilizando 

seria o Luera Presumido, na qual em relac;;ao ao regime de tributac;;ao Luera 

Real S/JSCP a empresa poderia ter economia tributaria de R$ 152.570,79, que 

equivale a uma reduc;;ao de 10,08%. 
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4. CONCLUSAO 

Este trabalho teve como foco principal apresentar planejamentos 

tributarios para a redw~ao da carga tributaria atraves de meios licitos. 

Porem este trabalho nao teve a intenc;ao de aprofundar o assunto, na 

qual que possui inumeras maneiras de buscar a reduc;ao da carga tributaria, 

utilizando a elisao fiscal. 

Pelo objetivos estipulados no presente trabalho, foi apresentado os 

aspectos da importancia do planejamento tributario, que atualmente e urn dos 

meios mais procurados pelas empresas para maximizar seus Iueras. Nos 

princfpios constitucionais verificamos a sua importancia, que existe tanto para 

proteger o contribuinte quanta o fisco, pais nela esta apontando os caminhos 

que devem ser seguidos pelos aplicadores, sendo os pilares do sistema 

jurfdico. Conforme os dados do IBPT vemos que o Brasil apresenta uma 

elevada carga tributaria para urn pals que esta em desenvolvimento, que hoje 

tern a posic;ao disparada entre estes como a maior carga tributaria. Por isso as 

empresas no Brasil atualmente tern uma grande busca em meios que possam 

reduzir essa alta tributac;ao. 

E tambem temos sistema tributario no Brasil que e urn dos empecilhos 

que temos para reduzir a carga tributaria, sendo muito complexo as legislac;oes 

vigentes e muitas vezes nao claras, que por sua vez, o contribuinte possa a 

cometer algum equivoco em sua interpretac;ao, podendo leva-lo a uma evasao 

fiscal. 

Ja no estudo de caso, atraves dos meios alternativos de planejamento 

tributario, podemos observar que se alterando o seu regime de tributac;ao para 

o Luera Presumido da empresa Globex Distribuidora Ltda., pode-se obter uma 

economia tributaria de 10%. 

Assim diante desse estudo podemos constatar que o planejamento 

tributario na forma licita, e urn dos melhores metodos que as empresas podem 

encontrar para maximizar os seus Iueras, e conseguindo manter a sua 

competividade no mercado. 
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