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RESUMO 

 

Este trabalho tem por finalidade elaborar um planejamento tributário com base em 
um estudo de caso, cujo os dados foram coletados em uma empresa produtora de 
carvão vegetal em florestas plantadas, destinados a produção de ferro gusa, 
localizada no estado de Minas Gerais, Brasil. A empresa pode optar pelo Lucro Real 
ou Lucro Presumido, o que possibilitou a comparação entre esses regimes 
tributários e sua atividade principal é considerada atividade rural. Foi abordado o 
impacto da alta carga tributária brasileira sobre as empresas residentes no país e a 
importância do planejamento tributário como mecanismo de redução dos custos 
tributários, tendo como objetivo geral do trabalho identificar qual o melhor regime de 
tributação para referida empresa.  
 
 
Palavras-chave: Planejamento Tributário, Lucro Real, Lucro Presumido e Atividade 
Rural. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to develop a tax planning based on a case study, whose data were 
collected in a company producing charcoal in planted forests for the production of pig 
iron, located in the state of Minas Gerais, Brazil. The company can choose to taxable 
income or presumed income, which allowed the comparison of these tax regimes and 
their main activity is considered rural activity. Was addressed the impact of high 
Brazilian tax burden on companies resident in the country and the importance of tax 
planning and tax cost reduction mechanism with the overall objective of the study 
identify the best tax regime for this company 
 
 
Keywords: Tax Planning, Real Income, Presumed Income and Rural Activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  

1.1. Contextualização do Tema do Trabalho 

  

O Brasil apresenta uma das mais altas cargas tributárias em comparação com 

as principais economias emergentes do mundo, este é um dos principais fatores que 

prejudicam a competitividade das empresas brasileiras no mercado externo e 

também aumentam o custo de seus produtos no mercado interno.  Diante ao 

exposto, essas buscam reduzir seus custos tributários, através de um instrumento 

capaz de obter a maior economia fiscal, com redução dos custos tributários de 

maneira lícita, denominado planejamento tributário. 

 

1.2. Justificativa 

 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE (2014) o Brasil tem a 2ª maior carga tributária da América Latina, aparecendo 

atrás somente da Argentina. 

Em meio ao ambiente empresarial, cada vez mais globalizado e competitivo, é 

primordial que as empresas consigam reduzir seus custos, em especial os custos 

tributários, tendo em consideração a elevada carga tributária brasileira. 

Para reduzir os custos tributários, as empresas podem utilizar o planejamento 

tributário, para verificar a forma de tributação mais adequada, porém observando as 

particularidades da sua atividade. 

 

1.3. Problemática 

 

O presente trabalho busca responder a seguinte questão problema: Qual é o 

melhor regime de tributação numa empresa produtora de carvão vegetal em 

florestas plantadas: Lucro Real ou Lucro Presumido? 
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1.4. Delimitação 

 

Segundo Pêgas (2011) as empresas são enquadradas pela legislação 

tributária em cinco diferentes formas: Simples Nacional, Lucro Real, Lucro 

Presumido, Lucro Arbitrado e Imune/Isentas. 

Para o desenvolvimento deste trabalho serão considerados para fins de 

apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social, os regimes de tributação 

Lucro Real e Lucro Presumido. E em relação as contribuições do Programa de 

Integração Social e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social serão 

considerados os métodos cumulativo e não cumulativo, não sendo abordado os 

demais tributos para efeito de comparação.  

O trabalho versará sobre a análise dos regimes de tributação, desta forma 

não será dado ênfase a outras formas de planejamento tributário e também a 

metodologia de contabilização dos eventos para atender as normas internacionais 

de contabilidade. 

A empresa que disponibilizou os seus dados para elaboração deste estudo de 

caso, referentes ao exercício de 2013, não autorizou a divulgação de sua razão 

social, então para preservar a sua confidencialidade será adotado o nome fantasia, 

empresa DELTA. 

Os dados disponibilizados pela empresa DELTA não foram suficientes para a 

elaboração do ajuste oriundo do Regime Tributário de Transição (RTT) tão pouco 

para a realização da apuração do Lucro Real trimestral, diante dessa limitação o 

Lucro Real será apurado somente pelo método anual. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem por objetivo geral identificar qual o melhor regime de 

tributação, Lucro Real ou Lucro Presumido, para uma empresa produtora de carvão 

vegetal em florestas plantadas. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Compreender os conceitos de carga tributária e planejamento tributário. 

 Compreender os tributos incidentes sobre faturamento: Programa de 

Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS). E os tributos incidentes sobre resultado: 

Imposto de Renda da Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

 Definir atividade rural e tributação sobre o resultado neste setor, 

incluindo suas particularidades. 

 Elaborar apuração do Lucro Presumido e Lucro Real da empresa 

DELTA. 

 Analisar e comparar os resultados obtidos nos dois regimes de 

tributação e, por fim, concluir demonstrando através os cálculos, qual é 

o melhor regime de tributação para empresa DELTA. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

3.1. Carga Tributária 

 

Carga tributária é a razão entre a arrecadação tributária e o Produto Interno 

Bruto (PIB) do país. Compreende-se como arrecadação tributária, a quantidade de 

tributos (impostos, taxas e contribuições) arrecadados nas três esferas (federal, 

estadual e municipal). 

Segundo Domingues (2000 apud FONSECA, 2009) denomina-se carga 

tributária a relação entre os custos necessários ao funcionamento do Governo e a 

economia nacional. Custos estes que financiam as políticas públicas do país. 

O Brasil apresenta uma das mais altas cargas tributárias em comparação com 

países do grupo de cooperação econômica formado por Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul (BRICS), que são as principais economias emergentes do mundo, 

conforme explicitado no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Carga tributária dos BRICS 
 

PAÍS
CARGA 

TRIBUTÁRIA

Brasil 36%

Rússia 23%

China 20%

Índia 13%

África do Sul 18%  

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (2013). 

 

Segundo Pinto (2012, p.13), “a carga tributária, sem dúvida, atrapalha a 

competitividade das empresas brasileiras. Tributos tão altos, que atingem as 

empresas e os consumidores, impõem um limite de consumo, de crescimento para 

as empresas e desenvolvimento para o nosso país.” 
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“A carga tributária é um impedimento ao desenvolvimento econômico do País, 

uma vez que onera internamente a produção e o trabalho, e reduz a possibilidade de 

consumo”, conforme definição proposta por Amaral (2011, p.14). 

A carga tributária no Brasil por ser extremamente onerosa faz com que o país 

perca poder competitivo em relação ao mercado e é prejudicado em suas atividades 

empresariais, pois grande parte dos tributos arrecadados incidem sobre as pessoas 

jurídicas deste país. 

De acordo com Fonseca (2009), a onerosa carga tributária brasileira faz com 

que as empresas busquem reduzir seus custos tributários. Logo, diante desta 

realidade as pessoas jurídicas podem utilizar de um instrumento capaz de obter a 

maior economia fiscal, com redução dos custos tributários, denominado 

planejamento tributário. 

 

3.2. Planejamento Tributário 

 

Planejamento tributário é um mecanismo legal que possibilita a redução dos 

custos tributário, que são medidas adotadas antes da ocorrência do fato gerador dos 

tributos. 

Para Fabretti (2012, p. 9) “a relação custo/benefício deve ser muito bem 

avaliada. Não há mágica em planejamento tributário, apenas alternativas, cujas 

relações custos/benefício variam muito em função dos valores envolvidos, da época, 

do local etc.” Com isso, percebe-se que deve ser analisado diversos fatores na 

elaboração de propostas de reduções da carga tributária, que devem ser elaborados 

através do planejamento tributário. 

Segundo Oliveira, G. (2009) a redução de custos é uma necessidade a todas 

as empresas brasileiras que estão em condições de alta competitividade, surge ai a 

importância e a necessidade de profissionais qualificados que levem as pessoas 

jurídicas a uma redução legal do ônus tributário empresarial. 

À vista das considerações anteriores, o profissional contador assume 

relevante papel de estudar e analisar qual é a melhor forma de tributação para a 

pessoa jurídica, compreendendo as minúcias e particularidades do setor em que 

está inserida. 
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A redução dos custos tributários pode ser realizado de duas formas: Elisão e 

Evasão Fiscal. Para Oliveira, L.et al (2013) a diferença entre evasão e elisão está no 

momento da ocorrência do fato gerador. Se o ato é praticado posteriormente a 

ocorrência do fato gerador, caracteriza-se uma evasão fiscal. Entretanto, se o ato 

ocorrer antes do fato gerador caracteriza-se como elisão fiscal. 

 

3.2.1. Elisão Fiscal 

 

“O planejamento tributário preventivo (antes da ocorrência do fato gerador do 

tributo) produz a elisão fiscal, ou seja, a redução da carga tributária dentro da 

legalidade.” (FABRETTI, 2012, p.9). 

A elisão fiscal é desenvolvida pelo planejamento tributário, adequando o 

contribuinte à melhor forma de tributação, a fim de fazer com que a pessoa jurídica 

obtenha a maior economia em relação aos tributos pagos ao fisco. 

Elisão fiscal é todo procedimento lícito realizado pelo contribuinte antes da 

ocorrência do fato gerador, com o objetivo de eliminar ou postergar a obrigação 

tributária ou reduzir o montante devido, conforme definição proposta por Oliveira, G. 

(2009, p. 201). 

Segundo Oliveira, G. (2009) uma forma de fazer com que o fato gerador não 

ocorra seria uma situação em que uma empresa tendo a oportunidade de vender 

seus estoques de produtos industrializados no mercado interno ou no mercado 

externo, por preços equivalentes, opta pelo mercado externo. Porque atualmente o 

governo evita onerar com encargos tributários os produtos para exportação. 

Quando o fornecedor que recebe um pedido no final do mês, em vez de emitir 

a nota fiscal imediatamente, deixa para faze-la no início do mês seguinte, 

postergando com isso o recolhimento dos tributos incidentes na venda, é um 

exemplo de postergação da ocorrência do fato gerador do tributo dado por Oliveira, 

G. (2009). 

De acordo com Oliveira, G. (2009), a redução do montante a ser pago, pode 

ser dado quando o contribuinte que tendo a opção de apurar o IRPJ pelo Lucro 

Presumido, Lucro Real ou enquadra-se no Sistema Simplificado de Recolhimento de 

Tributos Federais (SIMPLES), analisa e verifica em qual regime ocorre o menor 

desembolso.  
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3.2.2. Evasão Fiscal 

 

Segundo Oliveira, G. (2009) evasão fiscal é quando o contribuinte, por meios 

ilícitos, visa eliminar, reduzir ou retardar o recolhimento de um tributo, já devido pela 

ocorrência do fato gerador. 

Na visão de Oliveira, L.et al (2013, p. 25) evasão fiscal é a “situação em que 

são utilizados meios ilegais na busca da descaracterização do fato gerador do 

tributo.” Com isso, observa-se que na evasão fiscal o contribuinte busca um modo 

de mascarar seu comportamento de forma fraudulenta. 

 

3.3. Tributos 

 

De acordo com o Art. 3º da Lei nº 5.172/1966, Código Tributário Nacional 

(CTN), “tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 

nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.  

No Art. 145 da Constituição Federal/1988, foram definidas as espécies de 

tributos, que são: impostos, taxas e contribuições. No entanto, os artigos 148 e 149 

da Constituição Federal/1988, evidenciam que existem mais duas espécies 

tributárias, que são: o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. 

Segundo dados do Portal Tributário (2014) existem 92 tipos de tributos de 

competência federal, estadual e municipal, demonstrando a complexidade do 

sistema tributário brasileiro. 

Nos tópicos a seguir serão definidos os tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. 

 

3.3.1. Imposto de Renda das Pessoa Jurídica (IRPJ) 

 

O IRPJ é de competência exclusiva da União segundo o Art. 153 da 

Constituição Federal/1988. É regulamentado pelo CTN, que estabelece alguns 

aspectos fundamentais para o imposto, como: fato gerador, base de cálculo e o 

contribuinte. 
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De acordo com o Art. 43 do CTN (1966), o IRPJ tem como fato gerador:  

 

[...] a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: 
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos; 
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 
 

O contribuinte do imposto é o possuidor dos bens produtores de renda ou dos 

proventos tributáveis, como estabelece o Art. 45 do CTN (1966). 

O Decreto nº 3000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR), determina 

que a base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas é o Lucro Real, 

Presumido ou Arbitrado. 

 

3.3.2. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 

A CSLL é de competência da União. Foi instituída pela Lei nº 7.689/1988, com 

o objetivo de financiar a seguridade social, ou seja, visa arrecadar recursos para 

manter a seguridade social que assegura os direitos à previdência, assistência social 

e saúde. 

De acordo com o Art. 4º da referida lei, o contribuinte da CSLL são as 

pessoas jurídicas domiciliadas no País e as que lhe são equiparadas pela legislação.  

A base de cálculo da CSLL é o resultado contábil antes do imposto de renda. 

Já o fato gerador para a mencionada contribuição é a confirmação do Lucro Real, 

Presumido ou Arbitrado. 

 

3.3.3. Programa de Integração Social (PIS) 

 

O PIS foi instituído pela Lei Complementar nº 7/1970, e o Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei 

Complementar nº 8/1970. Em 11 de setembro de 1975, pela Lei Complementar nº 

26, foram unificados os fundos do PIS e do PASEP criando o PIS/PASEP, que tem 

como objetivo integrar os trabalhadores na vida e no desenvolvimento das 

empresas. 
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A contribuição para o PIS/PASEP é devida pelas pessoas jurídicas de direito 

privado e serão calculadas com base no faturamento mensal da pessoa jurídica. 

 

3.3.4. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

 

A COFINS foi instituída pela Lei Complementar nº 70/1991, com objetivo de 

financiar a seguridade social, conforme determinado no Art. 195 da Constituição 

Federal/1988. Esta contribuição destina-se a cobrir as despesas com saúde, 

previdência e assistência social.  

Assim como para o PIS/PASEP, a COFINS também é devida pelas pessoas 

jurídicas de direito privado, e sua base de cálculo é o faturamento mensal. 

 

3.4. Regime de Tributação 

 

Regime de tributação é o enquadramento da empresa de acordo com a 

legislação tributária vigente, no que diz respeito a tributação sobre o resultado. 

(PÊGAS, 2011). 

 

3.4.1. Lucro Real 

 

O Lucro Real consiste no resultado contábil, antes do IRPJ e da CSLL, do 

período de apuração ajustado pelo Regime Tributário de Transição (RTT), pelas 

adições, exclusões ou compensações definidas no Decreto Lei nº 1.598/1977. 

Conforme Pêgas (2011), resultado contábil consiste no valor apurado pela 

contabilidade através confrontação de receitas e despesas no regime de 

competência. Este resultado pode ser Lucro, receitas superiores as despesas, ou 

Prejuízo, despesas superiores a receitas.  

A Lei 11.638/2007 instituiu novos métodos e critérios para contabilidade 

societária, através harmonização das normas contábeis nacionais com as 

internacionais. Para fins tributários houve uma neutralidade instituída pela Lei 
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11.941/2009, que cria o RTT que consiste em manter, para fins tributários, os 

critérios contábeis de 2007, sem que esses sejam alterados pela Lei 11.638/2007. 

Segundo Pêgas (2011) são consideradas adições as despesas que não são 

essenciais para a manutenção da atividade fim da empresa. 

São consideradas exclusões na determinação do Lucro Real:  

 

a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e 
que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício; 
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores 
incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação 
tributária, não sejam computados no lucro real; 
c) os prejuízos de exercícios anteriores [...] (ART. 6º, § 3º, DECRETO Nº 
1.598/1977) 

 

De acordo com o Decreto nº 3000/1999, Art. 250, inciso III, as empresas 

tributadas pela sistemática do Lucro Real quando apuram um resultado negativo 

este é denominado prejuízo fiscal, quando se trata de IRPJ, e base de cálculo 

negativa quando se trata da CSLL. Esse prejuízo pode ser compensado em 

períodos subsequentes, contudo ressalva-se que só é permitido que até 30% (trinta 

por cento) seja compensado do Lucro Real nos exercícios seguintes. O mesmo se 

aplica a base de cálculo negativa da CSLL. 

 

3.4.1.1. Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) 

 

Conforme Oliveira, L.et al (2009, p. 227) “o lucro real é aquele realmente 

apurado pela contabilidade, com base na completa escrituração contábil fiscal, com 

a estrita e rigorosa observância dos princípios fundamentais de contabilidade e 

demais normas fiscais e comerciais.” 

As pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real estão obrigadas de acordo 

com o Decreto nº 3000/1999 a realizar sua escrituração fiscal no Livro de Apuração 

do Lucro Real (LALUR) para ajustar os demonstrativos contábeis à declaração de 

IRPJ.  

Segundo Pêgas (2011, p. 375) o LALUR tem por objetivo “demonstrar a 

passagem do lucro contábil para o lucro fiscal.” E este é dividido em duas partes A e 

B. Na parte A são realizados os ajustes ao lucro líquido do exercício e é demostrado 
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o cálculo do lucro real. Na parte B é realizado o controle e registro dos valores que 

podem afetar o resultado em períodos subsequentes, como, por exemplo, prejuízos 

fiscais, depreciação acelerada incentivada e exaustão mineral. 

 

3.4.1.2. Empresas Obrigadas ao Lucro Real 

 

Estão obrigadas à tributação com base no Lucro Real, segundo a Lei nº 

9.718/1998, as pessoas jurídicas que se enquadrem nas seguintes situações: 

 

I - cuja receita total no ano-calendário anterior tenha sido superior a R$ 
78.000.000,00 (setenta e oito milhões) ou proporcional ao número de meses 
do período, quando inferior a 12 (doze) meses; (Redação dada pela Lei nº 
12.814 de 2013) 
II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 
corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e 
valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de 
previdência privada aberta; 
III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 
exterior; 
IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios 
fiscais relativos a isenção ou redução do imposto; 
V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento 
mensal do pelo regime de estimativa, na forma do art. 2º da Lei 9.430 de 
1996; 
VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de 
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção 
e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos 
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de 
serviços (factoring); 
VII - que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, 
financeiros e do agronegócio. (Incluído pela Lei nº 12.249 de 2010). 

 

3.4.1.3. Apuração do IRPJ e da CSLL no Lucro Real 

 

O período de apuração da pessoa jurídica obrigada ou optante pela tributação 

com base no Lucro Real poderá ser trimestral ou anual.  As normas para apuração e 

pagamento da CSLL são as mesmas estabelecidas para o IRPJ, como determina o 

Art. 57 da Lei 8.981/1995. 
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3.4.1.3.1. Apuração Trimestral 

 

A apuração trimestral do IRPJ e da CSLL devem ser determinadas em 

períodos de apuração que são encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de 

setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário, e deverão ser pagas até o 

último dia do mês subsequente ao do encerramento do trimestre, sendo permitido 

optar pelo parcelamento em até três quotas, contanto que cada parcela tenha o valor 

mínimo de mil reais. 

Segundo Oliveira, L. et al (2009) a apuração do IRPJ e da CSLL deve seguir a 

legislação comercial e fiscal, ajustando ao resultado contábil do exercício pelas 

adições, exclusões e compensações de acordo com a legislação tributária. 

De acordo com o Decreto nº 3000/1999, o valor do IRPJ a ser pago é 

determinado aplicando-se a alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a base de 

cálculo do imposto, que é o Lucro Real do período. 

Quando a base de cálculo exceder R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês, R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais) ao trimestre ou R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 

mil reais) ao ano, deve-se aplicar a alíquota adicional de 10% (dez por cento) ao 

valor que exceder a base de cálculo. 

O valor devido da CSLL é encontrado aplicando sobre o Lucro Real do 

exercício a alíquota de 9% (nove por cento), para as pessoas jurídicas em geral, e 

de 15% (quinze por cento), no caso de pessoas jurídicas consideradas instituições 

financeiras, de seguros privados e de capitalização, como estabelece o Art. 17 da 

Lei 11.727/2008. 

 

3.4.1.3.2. Apuração Anual 

 

De acordo com Oliveira, L. et al (2009), a apuração anual também é chamada 

de regime de estimativa por ter a base de cálculo para a apuração do IRPJ e da 

CSLL estimada com base na receita bruta mensal. 

 Nesta modalidade o IRPJ e a CSLL recolhidos durante o ano são 

considerados como antecipações mensais dos valores apurados ao final do ano. 
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Ao fim do exercício é realizado uma confrontação entre os valores 

antecipadamente pagos com os valores apurados em 31 de dezembro. 

Se após esta confrontação o valor pago for maior que o valor apurado a 

empresa terá direito a restituição, caso contrário deverá pagar até o último dia útil do 

mês de março do ano subsequente o valor desta diferença. 

As alíquotas do IRPJ e CSLL são as mesmas aplicadas na apuração 

trimestral. 

 

3.4.2. Lucro Presumido 

 

O Lucro Presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação 

da base cálculo para IRPJ e CSLL das pessoas jurídicas que não estiverem 

obrigadas à apuração com base no Lucro Real, assim definido por Oliveira, L. et al 

(2009). 

Para Pêgas (2011, p. 497) “o Lucro Presumido é uma forma de tributação que 

utiliza apenas as receitas da empresa para apuração do resultado tributável.” 

 

3.4.2.1. Presunção do Lucro Presumido 

 

A cada trimestre, o Lucro Presumido será determinado aplicando-se sobre a 

receita do trimestre o percentual de presunção do lucro conforme tabela a seguir, 

embasada na Lei 9.249/1995: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Quadro 2: Percentuais de Presunção do Lucro Presumido 
 

IRPJ CSLL

(%) (%)

Revenda para consumo de combustível derivado de petróleo, álcool 

etílico carburante a gás natural
1,6 12

Revenda de mercadorias

Venda de produtos de produção própria

Industrialização por encomenda (materiais fornecidos pelo 

encomendante)

Atividade rural

Representação comercial por conta própria

Loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e venda de imóveis 

construídos ou adquiridos para revenda

Execução de obras da construção civil com emprego de materiais

Serviços hospitalares

Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patológica clínica, 

imagenologia, anatomia patológica e citopalogia, medicina nuclear e 

análises e patologias clínicas

Transporte de cargas

Outras atividades não caracterizadas como prestação de serviços

Serviços de transporte, exceto o de cargas 16 12

Prestação de serviços relativos ao exercício de profissões legalmente 

regulamentadas
32 32

Prestação de serviços em geral

Intermediações de negócios (inclusive representação comercial por 

conta de terceiros e corretagem de seguros, imóveis e outros)

Administração, locação ou cessão de bens móveis e imóveis (exceto a 

receita de aluguéis, quando da pessoa jurídica não exercer a atividade 

de locação de imóveis)

Administração de consórcios de bens duráveis

Cessão de direitos de qualquer natureza

Construção por administração ou por empreitada unicamente de mão 

de obra

Outras receitas oriundas de atividades não relacionadas com o giro 

normal da pessoa jurídica
100 100

ATIVIDADES

8 12

32 32

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base na Lei 9.249/1995, 2014. 

 

3.4.2.2. Apuração do IRPJ e da CSLL no Lucro Presumido 

 

Segundo Oliveira, L. et al (2009) o resultado da multiplicação dos percentuais 

de presunção do Lucro Presumido pela receita bruta auferida no trimestre, resultará 

na base de cálculo para apuração do IRPJ e da CSLL.  
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De acordo com o Decreto nº 3000/1999, o IRPJ a pagar será calculado 

aplicando a alíquota de 15% (quinze por cento) sobre sua base de cálculo. E se, a 

base de cálculo do IRPJ for maior que R$ 60.000 (sessenta mil reais) ao trimestre 

será aplicado o adicional de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre a base de 

cálculo e os R$ 60,000,00 (sessenta mil reais).  

A CSLL também será apurada multiplicando pela base de cálculo a alíquota 

que é de 9% (nove por cento) para pessoas jurídicas em geral e de 15% (quinze por 

cento) para as pessoas jurídicas consideradas instituições financeiras, como 

estabelece o Art. 17 da Lei nº 11.727/2008. 

 

3.5. Apuração de PIS/PASEP e COFINS 

 

Para a apuração das contribuições PIS/PASEP e para COFINS existem dois 

métodos: o cumulativo e o não cumulativo. 

As empresas, independentemente do método de apuração de PIS e COFINS, 

devem excluir da base de cálculo alguns valores relativos: 

 

• Ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), nas empresas 
contribuintes desse imposto, quando destacado em separado no documento 
fiscal. 
• Ao imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre as Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), quando cobrado pelo vendedor 
dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário; 
• Às vendas canceladas, ás devoluções de clientes e aos descontos 
concedidos incondicionalmente, a qualquer título; 
• Às reversões de provisões operacionais e recuperação de créditos 
baixados como perda, que não representem entrada de novas receitas; 
• Ao resultado positivo – Lucro - Obtido em decorrência de avaliação de 
investimentos em participações societárias pelo método de equivalência 
patrimonial - valor do patrimônio líquido; 
• Aos lucros e dividendos recebidos ou a receber em decorrência de 
investimentos em participações societárias avaliados pelo custo de 
aquisição. Que tenham sido contabilizados como receitas; 
• À receita decorrente de venda de itens do ativo permanente; 
• À exportação de mercadorias para o exterior; e  
• Aos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas. 
(OLIVEIRA, L. et al., 2013, p. 235; 242-243). 
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3.5.1. Método Cumulativo 

 

Pela Lei nº 9.718/1998 as pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Presumido 

devem apurar o PIS e a COFINS pelo método cumulativo, utilizando a alíquota de 

0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento), 

respectivamente, sobre a receita bruta menos as exclusões permitidas.  

 

3.5.2. Método Não Cumulativo 

 

As empresas optantes pelo Lucro Real são obrigadas a utilizar o método não-

cumulativo, com alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por 

cento) para a apuração do PIS e 7,6% (sete inteiro e seis décimos por cento) para a 

apuração da COFINS, com base nas Leis nº 10.833/2003 e 10.637/2002. 

Esta alíquota deve ser aplicada sobre a diferença entre a receita operacional 

bruta e os créditos permitidos. 

De acordo com a Pêgas (2011), os créditos são apurados com base em 

custos, despesas e encargos da pessoa jurídica, estes que são descritos abaixo: 

 

 Bens adquiridos para revenda - Compras realizadas para revenda, seja 

empresa comercial ou industrial, apesar de se aplicar mais comumente 

para empresas comerciais. 

 Insumos na prestação de serviços e na produção - Os bens e serviços 

utilizados na produção ou na prestação de serviço destinados a venda 

pela empresa. 

 Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos - São permitidos 

créditos sobre aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos que são 

utilizados na atividade fim da entidade, desde que o aluguel seja 

realizado junto a pessoa jurídica. 

 Despesas de arrendamento mercantil - É permitido obter crédito de PIS 

e COFINS do montante das contraprestações do arrendamento 

mercantil. 
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 Depreciação de bens do ativo imobilizado - A empresa pode descontar 

créditos de PIS e COFINS relativos ao valor da depreciação de itens do 

ativo imobilizado, desde que este ativo seja ligado a atividade principal 

da empresa. 

 Benfeitoria em imóveis próprios ou de terceiros - É permitido descontar 

créditos de PIS e COFINS, do valor da amortização de benfeitoria em 

imóveis próprios ou de terceiros, desde que os imóveis estejam ligados 

a atividade fim da empresa. 

 Energia Elétrica - É permitido descontar créditos de PIS e COFINS 

sobre o valor integral gasto com energia elétrica, observando que a 

energia elétrica deve ser adquirida de pessoa jurídica residente no 

país. 

 Armazenagem de mercadoria e Frete - É permitido obter créditos de 

PIS e COFINS sobre fretes e armazenagem de mercadoria na 

operação de venda quando o ônus for recebido pelo vendedor. 

 Crédito Presumido - É permitida a apuração de crédito presumido de 

PIS e COFINS, sobre o estoque e todo insumo existente na empresa a 

partir do momento em que a empresa começou a apurar seu PIS e 

COFINS pelo método não cumulativo. 

 

3.6. Atividade Rural 

 

Pessoa jurídica rural é aquela que tem como giro normal a exploração da 

atividade rural. Compreendendo como giro normal a atividade ou as atividades para 

que a pessoa jurídica foi constituída. Dessa forma, nos termos do Art. 2º da 

Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (SRF) nº 257/2002, são 

consideradas atividades rurais a exploração das seguintes atividades: 

 

I - a agricultura; 
II - a pecuária; 
III - a extração e a exploração vegetal e animal; 
IV - a exploração de atividades zootécnicas, tais como apicultura, avicultura, 
cunicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras culturas animais; 
V - o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, 
consumo ou industrialização; 
VI - a venda de rebanho de renda, reprodutores ou matrizes; 
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VII - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que 
sejam alteradas a composição e as características do produto in natura, 
feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios 
usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente 
matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como: 
a) beneficiamento de produtos agrícolas: 
1. descasque de arroz e de outros produtos semelhantes; 
2. debulha de milho; 
3. conserva de frutas; 
b) transformação de produtos agrícolas: 
1. moagem de trigo e de milho; 
2. moagem de cana-de-açúcar para produção de açúcar mascavo, melado, 
rapadura; 
3. grãos em farinha ou farelo; 
c) transformação de produtos zootécnicos: 
1. produção de mel acondicionado em embalagem de apresentação; 
2. laticínio (pasteurização e acondicionamento de leite; transformação de 
leite em queijo, manteiga e requeijão); 
3. produção de sucos de frutas acondicionados em embalagem de 
apresentação; 
4. produção de adubos orgânicos; 
d) transformação de produtos florestais: 
1.produção de carvão vegetal; 
2. produção de lenha com árvores da propriedade rural; 
3. venda de pinheiros e madeira de árvores plantadas na propriedade rural; 
e) produção de embriões de rebanho em geral, alevinos e girinos, em 
propriedade rural, independentemente de sua destinação (reprodução ou 
comercialização).” (ART. 2º, INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 257/2002). 

 

3.6.1. Atividades Não Consideradas Rurais 

 

De acordo com o Art. 3º da Instrução Normativa SRF nº 257/2002, não é 

considerada atividade rural as seguintes atividades: 

 

I - a industrialização de produtos, tais como bebidas alcoólicas em geral, 
óleos essenciais, arroz beneficiado em máquinas industriais, fabricação de 
vinho com uvas ou frutas; 
II - a comercialização de produtos rurais de terceiros e a compra e venda de 
rebanho com permanência em poder da pessoa jurídica rural em prazo 
inferior a 52 dias, quando em regime de confinamento, ou 138 dias, nos 
demais casos; 
III - o beneficiamento ou a industrialização de pescado in natura; 
IV - o ganho auferido pela pessoa jurídica rural proprietária de rebanho, 
entregue, mediante contrato por escrito, à outra parte contratante (simples 
possuidora do rebanho) para o fim específico de procriação, ainda que o 
rendimento seja predeterminado em número de animais; 
V - as receitas provenientes do aluguel ou arrendamento de máquinas, 
equipamentos agrícolas e pastagens, e da prestação de serviços em geral, 
inclusive a de transporte de produtos de terceiros; 
VI - as receitas decorrentes da venda de recursos minerais extraídos de 
propriedade rural, tais como metal nobre, pedras preciosas, areia, aterro, 
pedreiras; 
VII - as receitas financeiras de aplicações de recursos no período 
compreendido entre dois ciclos de produção; 
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VIII - os valores dos prêmios ganhos a qualquer título pelos animais que 
participarem em concursos, competições, feiras e exposições; 
IX - os prêmios recebidos de entidades promotoras de competições hípicas 
pelos proprietários, criadores e profissionais do turfe; 
X - as receitas oriundas da exploração do turismo rural e de hotel fazenda. 

 

3.6.2. Receitas na Atividade Rural 

 

Na atividade rural, considera-se receita bruta todas as receitas operacionais 

provenientes do giro normal da pessoa jurídica decorrente da exploração de 

atividades rurais. Excluindo-se as vendas canceladas, as devoluções de vendas, os 

descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados 

destacadamente do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos produtos 

seja mero depositório. 

Outras receitas que integram a receita bruta da atividade rural: 

 

I - os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções, 
subsídios, Aquisições do Governo Federal (AGF) e as indenizações 
recebidas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 
(PROAGRO); 
II - o valor da entrega de produtos agrícolas, pela permuta com outros bens 
ou pela dação em pagamento; 
III - as sobras líquidas da destinação para constituição do fundo de Reserva 
e do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, previstos no art. 
28 da Lei nº 5.764/71, quando creditadas, distribuídas ou capitalizadas à 
pessoa jurídica rural cooperada. (ART. 6º, INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 
Nº 257/2002). 

 

A pessoa jurídica rural que explore outra atividade, diferente das classificadas 

como atividade rural, deverão ter suas receitas, custos e despesas segregados 

contabilmente e demonstrados separadamente no LALUR, onde será auferido o 

lucro ou prejuízo contábil e o lucro ou prejuízo fiscal das atividades rurais e das 

outras atividades, de acordo com as suas particularidades. Para que seja 

estabelecida a proporcionalidade entre a receita liquida de cada atividade em 

relação à receita liquida total, e com isso ratear: 

  

I - os custos e as despesas, comuns a todas as atividades; 
II - os custos e as despesas não dedutíveis, comuns a todas as atividades, 
a serem adicionados ao lucro líquido, na determinação do lucro real; e 
III - os demais valores comuns a todas as atividades, que devam ser 
computados no lucro real. (ART. 8º, §1º, INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 
257/2002). 
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3.6.3. Despesas de Custeio na Atividade Rural 

 

As despesas de custeio são gastos com itens direcionados a realização das 

atividades de manutenção, ou seja, gastos necessários para custear a fonte 

produtora, relacionada diretamente com a natureza das atividades rurais exercidas. 

 

3.6.4. Resultado da Atividade Rural 

 

O resultado da atividade rural é obtido deduzindo da receita bruta auferida, as 

despesas incorridas no período de apuração, que são correspondentes a todas as 

atividades rurais exploradas pela pessoa jurídica rural. 

Vale ressaltar sobre o resultado da atividade rural que: 

 

§ 1 º O resultado na alienação de bens utilizados exclusivamente na 
produção, com exceção da terra nua e observado o disposto no § 5 º do art. 
14 e nos arts. 20 e 22, compõe o resultado da atividade rural. 
§ 2 º Integra também o resultado da atividade rural a realização da 
contrapartida da reavaliação dos bens utilizados exclusivamente na 
atividade rural. 
§ 3 º O resultado da atividade rural, apurado na forma desta Instrução 
Normativa, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto sobre a 
renda das pessoas jurídicas rurais. (ART. 11, INSTRUÇÃO NORMATIVA 
SRF Nº 257/2002). 

 

3.6.5. Tributação na Atividade Rural 

 

Segundo o Art. 1º da Instrução Normativa SRF nº 257/2002, o resultado das 

pessoas jurídicas que exploram a atividade rural, seguirá as normas aplicadas as 

demais pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 

A pessoa jurídica rural que optar pelo regime de tributação com base na 

apuração do Lucro Real poderá usufruir dos incentivos fiscais, concedidos à 

atividade rural que são: depreciação integral e compensação de prejuízos fiscais 

e/ou da base de cálculo negativa da CSLL. 

É importante destacar que pelo Art. 19 da referida Instrução Normativa, a 

pessoa jurídica rural que optar pelo regime de apuração pelo Lucro Presumido não 

poderão usufruir dos incentivos fiscais aplicáveis a esta atividade. 



34 
 

3.6.6. Incentivos Fiscais para Empresas Rurais Tributadas pelo Lucro Real 

 

De acordo com Pêgas (2011) as esferas executivas de governo Federal, 

Estadual e Municipal, disponibilizam por meio de legislação específica incentivos 

fiscais para o desenvolvimento de setores que necessitam de ajuda do poder 

público. Renunciando uma parcela dos recursos inerentes de tributos. 

 

“Os incentivos fiscais são aqueles outorgados pelo governo federal, 
estadual ou municipal na forma de isenções, devoluções ou reduções de 
tributos devidos pelas empresas de uma certa região ou até mesmo de um 
determinado setor econômico, visando ao seu desenvolvimento.” 
(OLIVEIRA, G. 2009, p.243). 

 

3.6.6.1. Depreciação Integral 

 

Como ressalta o Art. 14º da Instrução Normativa SRF nº 257/2002: “Os bens 

do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica 

rural, para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no próprio 

ano de aquisição.” 

Os bens do ativo imobilizado dedicados a uso exclusivo na atividade rural das 

pessoas jurídicas rurais, poderão ser depreciados integralmente, no próprio 

exercício de aquisição. Será aplicado a taxa normal de depreciação, da RFB, esta 

que será registrada comercialmente e o restante para alcançar o valor total do bem 

irá compor as exclusões que serão utilizadas no cálculo do IRPJ e CSLL do período, 

da atividade rural. Os valores excluídos serão tratados e controlados na parte B do 

LALUR e serão adicionados, proporcionalmente, ao lucro líquido da atividade rural 

de cada exercício a partir do próximo período de apuração. 

 

3.6.6.2. Compensação de Prejuízos Fiscais e/ou da Base de Cálculo 
Negativa da CSLL 

 

Diferentemente das pessoas jurídicas convencionais as empresas que 

exploram a atividade rural, ao compensarem seus prejuízos fiscais e/ou de base de 

cálculo negativa da CSLL, não precisam respeitar o limite de 30% (trinta por cento) 
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do Lucro Real do exercício vigente, para tal compensação. (Art. 17, Instrução 

Normativa SRF nº 257/2002). 

O Art. 17 da citada Instrução Normativa determina que o prejuízo fiscal da 

atividade rural a ser compensado é o apurado na demonstração do Lucro Real 

transcrita no LALUR. Portanto, para usufruírem destes incentivos fiscais as pessoas 

jurídicas deverão seguir as leis comerciais e fiscais, inclusive com a manutenção 

obrigatória do LALUR. 

 

3.6.7. PIS e COFINS na Produção de Carvão Vegetal 

 

Conforme Solução de Consulta da SRF nº 36/2010, anexos I e II deste 

trabalho, as pessoas jurídicas produtoras de carvão vegetal, empregados na 

fabricação de ferro gusa, que apuram o PIS e a COFINS pelo método não 

cumulativo, não podem descontar créditos na formação de florestas (insumos), de 

encargos de depreciação e de exaustão e manutenção de máquinas e 

equipamentos. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, ou seja, que 

gera conhecimento de aplicação prática e dirigida a solucionar problemas 

específicos.  

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema é uma pesquisa 

quantitativa que visa descrever e analisar qual é o melhor regime de tributação para 

empresa DELTA. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa quanto aos objetivos foi de caráter 

exploratório, que busca segundo Gil (2008) proporcionar maior familiaridade com o 

problema (explicitá-lo). Para Marconi e Lakatos (2003, p.187) pesquisa exploratória: 

 

São investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 
aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 
fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 
modificar e clarificar conceitos. 

 

Utilizou-se, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso. 

Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já 

publicado, ou seja, literatura já existente para fundamentar o trabalho. 

O estudo de caso consiste em um “estudo profundo e exaustivo de um ou de 

poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa 

praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados.” 

(GIL, 2008, p.77). 

Para Yin (2010, p.39): 

 

O estudo de caso é uma investigação empírica que: 

 Investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu 
contexto de vida real, especialmente quando 

 Os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 
evidentes. 
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O trabalho foi realizado através da análise das demonstrações contábeis da 

empresa no exercício de 2013. Os dados fornecidos para realização deste trabalho 

foram: Balancete Analítico e Demonstração do Resultado do Exercício. 

Em poder destas informações foi possível elaborar a apuração dos tributos 

pelo Lucro Presumido e Lucro Real, posteriormente foi realizado uma verificação de 

qual forma de tributação tem a menor carga tributária, levando em consideração as 

particularidades deste setor. 
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5. ESTUDO DE CASO 

 

 

5.1. Descrição da empresa 

 

A empresa DELTA tem sua matriz localizada no estado de Minas Gerais, 

possui no momento filiais nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, é 

considerada de médio porte e atua no regime de tributação Lucro Presumido. 

A atividade econômica principal da empresa é a produção de carvão vegetal 

em florestas plantadas, destinadas a produção de ferro gusa. 

 

5.2. Tabulação e Apresentação dos Dados 

 

No exercício de 2013, a empresa DELTA apresentou o total de receitas, 

somando suas receitas de vendas e as demais receitas tributadas, de R$ 

28.029.077,98.           

 

Quadro 3: Receitas da Empresa DELTA no exercício de 2013 
 

RECEITAS 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAL

Receita de Vendas 6.884.750,10R$   8.496.292,84R$   6.848.724,18R$   4.015.539,57R$       26.245.306,69R$   

Demais Receitas Tributadas 154.125,08R$      1.116.638,65R$   198.603,39R$      314.404,17R$           1.783.771,29R$     

28.029.077,98R$  TOTAL DAS RECEITAS NO EXERCÍCIO DE 2013     

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

5.2.1. Apuração do Lucro Presumido 

 

No regime de tributação Lucro Presumido as bases de cálculo para IRPJ e 

CSLL são presumidas, ou seja, estimadas. Para encontrar o Lucro Presumido 

multiplica-se à receita bruta por alíquotas específicas para cada tipo de empresa. 
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Empresas produtoras de carvão vegetal aplicam respectivamente a alíquota 

de 8% sobre receita bruta operacional e 100% sobre as demais receitas tributadas 

para presunção de base de cálculo de IRPJ. 

O IRPJ será encontrado aplicando sobre a sua base de cálculo a alíquota de 

15%. Caso a base de cálculo do IRPJ exceder R$ 60.000,00 ao trimestre deve ser 

acrescido um valor adicional ao IRPJ de 10%, que deve ser aplicado ao valor 

excedido. 

 

Quadro 4: Apuração do IRPJ no Lucro Presumido 
 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAL

Receita de Vendas 6.884.750,10R$   8.496.292,84R$   6.848.724,18R$   4.015.539,57R$       26.245.306,69R$   

Demais Receitas Tributadas 154.125,08R$      1.116.638,65R$   198.603,39R$      314.404,17R$           1.783.771,29R$     

Receita de Vendas x 8 % 550.780,01R$      679.703,43R$      547.897,93R$      321.243,17R$           2.099.624,54R$     

Demais Receitas Trib. x 100 % 154.125,08R$      1.116.638,65R$   198.603,39R$      314.404,17R$           1.783.771,29R$     

Base de Cálculo do IRPJ 704.905,09R$      1.796.342,08R$   746.501,32R$      635.647,34R$           3.883.395,83R$     

IRPJ - 15% 105.735,76R$      269.451,31R$      111.975,20R$      95.347,10R$             582.509,37R$        

ADICIONAL IR - 10% 64.490,51R$        173.634,21R$      68.650,13R$        57.564,73R$             364.339,58R$        

IRPJ A RECOLHER 170.226,27R$      443.085,52R$      180.625,33R$      152.911,83R$          946.848,96R$        

Presunção do Lucro Presumido

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

O percentual de presunção da base de cálculo da CSLL é de 12% da receita 

operacional bruta e 100% das demais receitas. A CSLL é calculada aplicando a 

alíquota de 9% à base de cálculo presumida. 

 

Quadro 5: Apuração da CSLL no Lucro Presumido 
 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAL

Receita de Vendas 6.884.750,10R$   8.496.292,84R$   6.848.724,18R$   4.015.539,57R$       26.245.306,69R$   

Demais Receitas Tributadas 154.125,08R$      1.116.638,65R$   198.603,39R$      314.404,17R$           1.783.771,29R$     

Receita de Vendas x 12 % 826.170,01R$      1.019.555,14R$   821.846,90R$      481.864,75R$           3.149.436,80R$     

Demais Receitas Trib. x 100 % 154.125,08R$      1.116.638,65R$   198.603,39R$      314.404,17R$           1.783.771,29R$     

Base de Cálculo da CSLL 980.295,09R$      2.136.193,79R$   1.020.450,29R$   796.268,92R$           4.933.208,09R$     

CSLL - 9% 88.226,56R$        192.257,44R$      91.840,53R$        71.664,20R$             443.988,73R$        

CSLL A RECOLHER 88.226,56R$        192.257,44R$      91.840,53R$        71.664,20R$             443.988,73R$        

Presunção do Lucro Presumido

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 
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O PIS e a COFINS no Lucro Presumido seguem o método cumulativo onde 

suas alíquotas são de 0,65% e 3%, respectivamente. Estas são multiplicadas à 

receita bruta operacional para mensuração do valor dessas duas contribuições. 

 

Quadro 6: Apuração do PIS/PASEP e da COFINS 
 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAL

Receita de Vendas 6.884.750,10R$   8.496.292,84R$   6.848.724,18R$   4.015.539,57R$       26.245.306,69R$   

PIS A RECOLHER  (0,65%) 44.750,88R$        55.225,90R$        44.516,71R$        26.101,01R$             170.594,49R$        

COFINS A RECOLHER (3%) 206.542,50R$      254.888,79R$      205.461,73R$      120.466,19R$          787.359,20R$         

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

 Com base nos dados da empresa e nos valores anteriormente calculados de 

PIS e da COFINS foi apurado um resultado negativo antes de IRPJ e da CSLL no 

valor de R$ 3.879.125,52, conforme explicitado na Demonstração do Resultado do 

Exercício (DRE) em 2013. 

 

Quadro 7: Demonstração do Resultado do Exercício 2013 no Lucro Presumido 
 

Receita Operacional Bruta 26.245.306,69R$   

(-) Deduções da Receita Bruta (R$    4.121.417,85)

= Receita Operacional Líquida 22.123.888,84R$   

(-) Custos de Vendas (R$  21.309.917,45)

= Resultado Operacional Bruto 813.971,39R$        

(-) Outras (Receitas) Despesas Operacionais Líquidas (R$    4.156.465,37)

(-) Despesas Financeiras Líquidas (R$       536.631,55)

= Resultado antes do IRPJ e da CSLL (R$    3.879.125,52)

(-) IRPJ e CSLL (R$    1.390.837,69)

= Resultado depois do IRPJ e da CSLL (R$    5.269.963,21)  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

5.2.2. Apuração do Lucro Real 

 

No regime de tributação do Lucro Real o PIS e a COFINS seguem o método 

não cumulativo de apuração, onde neste são aplicadas sobre a receita bruta as 

alíquotas de 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS, para obtenção do valor devido 

dos tributos no período.  
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No método não cumulativo as empresas têm o direito de tomar créditos de 

determinados custos, despesas e encargos da pessoa jurídica. 

A empresa obteve algumas despesas que geram crédito de PIS e COFINS, 

que serão deduzidos na apuração dos supra citados tributos: 

a) Energia elétrica consumida de pessoa jurídica domiciliada no país.  

b) Aluguel de pessoas jurídica. 

 

Quadro 8: Créditos para PIS/PASEP e COFINS 
 

CONTAS VALOR

Energia Elétrica 61.038,47               

Aluguel 1.697.569,99          

TOTAL DE CRÉDITOS 1.758.608,46R$      

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

O total de PIS a pagar em 2013 é de R$ 404.030,52 e de R$ 1.860.989,07 

para COFINS, conforme demonstrado no quadro a seguir. 

 

Quadro 9: Apuração de PIS/PASEP e COFINS 
 

TOTAL

Receita de Vendas 26.245.306,69R$   

(-) Crédito (R$   1.758.608,46)

Base de Cálculo para PIS e COFINS 24.486.698,23R$   

PIS A RECOLHER  - 1,65% 404.030,52R$        

COFINS A RECOLHER  - 7,6 % 1.860.989,07R$      

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

Com os valores apurados de PIS e COFINS foi encontrado um Prejuízo 

Contábil de R$ 5.186.191,42, que foi utilizado como base inicial para apuração do 

resultado fiscal. 
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Quadro 10: Demonstração do Resultado do Exercício 2013 no Lucro Real 
 

Receita Operacional Bruta 26.245.306,69R$   

(-) Deduções da Receita Bruta (R$    5.428.483,75)

= Receita Operacional Líquida 20.816.822,94R$   

(-) Custos de Vendas (R$  21.309.917,45)

= Resultado Operacional Bruto (R$       493.094,51)

(-) Outras (Receitas) Despesas Operacionais Líquidas (R$    4.156.465,37)

(-) Despesas Financeiras Líquidas (R$       536.631,55)

= Resultado antes do IRPJ e da CSLL (R$     5.186.191,42) 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 
 

Para o cálculo do Lucro Real é necessário adicionar algumas despesas que 

não são essenciais para a manutenção da atividade fim da empresa. Com base no 

exposto, a empresa estudada apresentou as seguintes adições:  

 

Quadro 11: Adições 
 

Hotéis 12.893,32R$          

Brindes 4.879,76R$             

Donativos 1.884,85R$             

Multas e Infrações Fiscais 5.090,18R$             

Passagens Aéreas 1.556,97R$             

Perdas 54.592,28R$          

Locação de Veículos 227.840,91R$        

Refeição e Lanches 37.399,84R$          

TOTAL DE ADIÇÕES 346.138,11R$         

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

No Lucro Real é permitido efetuar algumas exclusões do resultado contábil, 

porém a empresa estudada não apresentou nenhuma. 

Após as adições e exclusões ao resultado contábil foi encontrado um prejuízo 

fiscal para IRPJ e base de cálculo negativa para CSLL de R$ 4.840.053,32. 
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Quadro 12: Apuração do IRPJ Lucro Real anual 
 

RESULTADO CONTÁBIL (R$    5.186.191,42)

(+) Adições 346.138,11R$        

(-) Exclusões -R$                       

Base de Cálculo (R$    4.840.053,32)

IRPJ - 15% -R$                       

Adicional - 10% -R$                       

IRPJ a Recolher -R$                       

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 
 

Quadro 13: Apuração da CSLL Lucro Real anual 
 

RESULTADO CONTÁBIL (R$    5.186.191,42)

(+) Adições 346.138,11R$        

(-) Exclusões -R$                       

Base de Cálculo (R$    4.840.053,32)

CSLL - 9% -R$                       

CSLL a Recolher -R$                       

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

6.1.  Lucro Presumido 

 

Com os dados da empresa DELTA acima citados podemos inferir que no 

Lucro Presumido foi apurado um total de tributos, observando a delimitação do 

estudo, no valor de R$ 2.348.791,38, que representam 8,38% do faturamento da 

empresa. 

 

Quadro 14: Resumo do Total de Tributos Apurados no Lucro Presumido 
 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAL

PIS 44.750,88R$        55.225,90R$        44.516,71R$        26.101,01R$             170.594,49R$        

COFINS 206.542,50R$      254.888,79R$      205.461,73R$      120.466,19R$           787.359,20R$        

IRPJ 170.226,27R$      443.085,52R$      180.625,33R$      152.911,83R$           946.848,96R$        

CSLL 88.226,56R$        192.257,44R$      91.840,53R$        71.664,20R$             443.988,73R$        

2.348.791,38R$     TOTAL DE TRIBUTOS APURADOS NO LUCRO PRESUMIDO     

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

Destaca-se o IRPJ e a COFINS como sendo os tributos que mais 

colaboraram para o valor total de tributos do período, cada um impactando 

respectivamente com 40% e 34%. 

 

Gráfico 1: Representação total de tributos no Lucro Presumido 
 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 
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É importante ressaltar que 59% dos tributos devidos são incidentes sobre o 

resultado, logo observa-se que por ter havido prejuízo, como observado na DRE 

(Quadro 8), a empresa poderia deixar de pagar estes tributos caso atuasse no Lucro 

Real. 

 

6.2. Lucro Real 

 

A empresa DELTA como observado na DRE (Quadro 11) apresentou um 

prejuízo contábil que ajustado por adições e exclusões permitidas pela legislação 

vigente gerou um prejuízo fiscal de R$ 4.840.053,32. Diante disto, não foi apurado 

valor para IRPJ e CSLL devido estes serem tributos que incidem sobre o Lucro Real. 

É importante ressaltar que este prejuízo poderá ser compensado em até 

100% em períodos subsequentes nos quais forem auferidos Lucro Real, sendo este 

um incentivo fiscal inerente as empresas do setor da atividade rural. 

Conforme o Quadro 15, DELTA apurou R$ 2.265.019,59 de tributos no 

exercício de 2013 onde a COFINS foi o tributo que mais impactou neste montante. 

 

Quadro 15: Resumo do Total de Tributos Apurados no Lucro Real 
 

TOTAL

PIS 404.030,52R$        

COFINS 1.860.989,07R$     

IRPJ -R$                      

CSLL -R$                      

TOTAL DE TRIBUTOS 2.265.019,59R$      

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

6.3. Lucro Real X Lucro Presumido 

 

Com base nos dados apurados, no exercício de 2013, observa-se que DELTA 

pagaria um montante maior de tributos ao se manter no regime de tributação Lucro 

Presumido do que no Lucro Real, montante que representa uma diferença de R$ 

83.771,79.  
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Segue abaixo um quadro comparativo: 

 

Quadro 16: Comparação entre Lucro Real e Lucro Presumido 
 

LUCRO REAL LUCRO PRESUMIDO DIFERENÇA

PIS 404.030,52R$      170.594,49R$             233.436,03R$      

COFINS 1.860.989,07R$   787.359,20R$             1.073.629,86R$   

IRPJ -R$                    946.848,96R$             (R$     946.848,96)

CSLL -R$                    443.988,73R$             (R$     443.988,73)

TOTAL DE TRIBUTOS 2.265.019,59R$   2.348.791,38R$         (R$       83.771,79)  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

Gráfico 2: Lucro Presumido X Lucro Real 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

É importante ressaltar que caso DELTA optasse pelo Lucro Real, seria 

possível compensar seus prejuízos integralmente nos exercícios seguintes, em que 

esta alcance lucro.  

Caso no exercício seguinte a empresa DELTA alcançasse um Lucro de R$ 

10.000.000,00 ela poderia neste exercício compensar integralmente o prejuízo fiscal, 

no valor de R$ 4.840.053,32, benefício este que é especifico da Atividade Rural, 

como demonstrado abaixo: 

Compreende-se como Caso 1 a empresa DELTA optando pelo Lucro 

Presumido no exercício de 2013 e pelo Lucro Real em 2014. E como Caso 2 a 

empresa DELTA optando pelo Lucro Real no exercício de 2013 e 2014. 
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Quadro 17: Compensação de Prejuízo 
 

Caso 1 Caso 2

Lucro 10.000.000,00R$    10.000.000,00R$    

Prejuízo a Compensar -R$                        4.840.053,32R$      

Base de Cálculo 10.000.000,00R$    5.159.946,68R$      

IRPJ  ( 15 % ) 1.500.000,00R$      773.992,00R$         

Adicional IRPJ  ( 10 % ) 976.000,00R$         491.994,67R$         

CSLL  ( 9 % ) 900.000,00R$         464.395,20R$         

Total de IRPJ e CSLL 3.376.000,00R$      1.730.381,87R$      

Diferença entre Caso 1 e Caso 2 R$ 1.645.618,13  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

Ao realizar essa compensação DELTA poderá deixar de repassar ao ente 

tributante até 34% do lucro do período, que é equivalente a soma das alíquotas do 

IR, Adicional do IR e CSLL. Que representa em valores monetários R$ 1.645.618,13 

que é resultado da diferença entre Caso 1 e Caso 2. 
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7. CONCLUSÃO DA ANÁLISE E DOS RESULTADOS OBITIDOS 

 

 

Este estudo de caso aplica-se somente a esta empresa, pois o planejamento 

tributário não consiste em uma fórmula pronta e estática, logo deve ser realizado 

observando individualmente a situação de cada empresa. Com isso é necessário a 

presença de um profissional Contador, competente, que auxilie na elaboração do 

planejamento tributário, visando a manutenção e desenvolvimento da atividade 

empresária. 

A empresa DELTA, produtora de carvão Vegetal e objeto desse estudo, pode 

ser tributada tanto pelo regime de tributação Lucro Presumido ou Lucro Real, o que 

possibilitou a comparação. 

A empresa produtora de carvão vegetal que optar pelo Lucro Real poderá 

gozar de benefícios fiscais, entre eles estão a depreciação acelerada, que permite a 

depreciação integral de ativos imobilizados no ano de aquisição, porém devido à 

falta de informações não foi possível tratar este item de forma detalhada. E o outro 

benefício é a compensação integral de prejuízo fiscal, pois a demais empresas ficam 

limitadas a compensar somente até 30% do resultado fiscal do exercício. 

A empresa DELTA, como evidenciado na análise dos dados, apresentou 

prejuízo fiscal para IRPJ e Base de cálculo negativa para CSLL, caso optasse pelo 

regime de tributação Lucro Real, logo não teria de desembolsar recursos para 

pagamento de IRPJ e CSLL e poderia em exercícios subsequentes compensar do 

Lucro Real os resultados negativos acumulados de exercícios anteriores 

integralmente. 

Conforme o Gráfico 2 observou-se que para DELTA o melhor regime de 

tributação seria o Lucro Real, pois, no período de 2013, o montante a pagar de 

tributos foi menor, em comparação com o Lucro Presumido, em R$ 

83.771,79,conforme Quadro 16, mesmo com a majoração de alíquotas de PIS e 

COFINS existentes no Lucro Real. E também caso DELTA optasse pelo regime de 

tributação Lucro Real poderia compensar o prejuízo fiscal do período integralmente 

no próximo exercício em que a empresa venha obter Lucro Real. Compensação esta 

que corresponderia a um montante de R$ 1.645.618,13, que deixariam de ser pagos 

ao fisco, conforme explicitado no Quadro 17. 
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A sugestão para futuros trabalhos seria a realização de um estudo mais 

aprofundado comparando os custos de conformidade, que são os custos que uma 

empresa tem com obrigações tributárias acessórias, inerentes a cada regime de 

tributação, com o intuito de verificar em qual regime de tributação, Lucro Real ou 

Lucro Presumido, há maior desembolso de recursos financeiros para atender as 

obrigações acessórias cobradas pelo ente tributante. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo I 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

 
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 36 de 24 de Março de 2010 

 
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins 
 
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS NA FORMAÇÃO DE 
FLORESTAS. INSUMOS. A pessoa jurídica, cujo processo produtivo consiste em 
formar florestas e utilizá-las na produção de carvão vegetal, empregado na 
fabricação de ferro gusa, não faz jus aos créditos da Cofins referentes aos gastos 
com insumos, inclusive com frete na sua aquisição, utilizados na formação de 
florestas ou na produção de carvão vegetal. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. 
GASTOS NA FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ENCARGOS DE EXAUSTÃO. Não há 
previsão legal para o aproveitamento de créditos da Cofins relativos às despesas de 
exaustão. Assim, não geram créditos dessa contribuição os encargos de exaustão 
provenientes das despesas incorridas na formação de florestas e contabilizadas no 
ativo imobilizado. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS NA FORMAÇÃO 
DE FLORESTAS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. Os encargos de depreciação 
de bens incorporados ao ativo imobilizado apenas geram direito a crédito da Cofins 
se esses bens forem diretamente utilizados na produção de bens destinados à 
venda. Diante disso, os encargos de depreciação de veículos, máquinas e 
equipamentos utilizados na produção de carvão vegetal, empregado na fabricação 
de ferro gusa, não são passíveis de gerar crédito da referida contribuição. NÃO 
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS. A manutenção de máquinas e equipamentos, incluindo-se a 
reposição de partes e peças e também os serviços de manutenção, empregados na 
produção do carvão vegetal - utilizado na fabricação de ferro gusa - não podem 
gerar créditos da Cofins, por não estarem esses bens diretamente vinculados à 
fabricação do produto destinado à venda. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. 
ENERGIA ELÉTRICA. Na apuração da Contribuição para o PIS e da Cofins não 
cumulativas, podem-se descontar créditos calculados sobre a integralidade dos 
dispêndios da pessoa jurídica com energia elétrica adquirida de pessoa jurídica 
domiciliada no país, nos termos da legislação aplicável. 
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Anexo II 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

 
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 36 de 24 de Março de 2010 

 
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep 

 
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS NA FORMAÇÃO DE 
FLORESTAS. INSUMOS. A pessoa jurídica, cujo processo produtivo consiste em 
formar florestas e utilizá-las na produção de carvão vegetal, empregado na 
fabricação de ferro gusa, não faz jus aos créditos da Contribuição para o PIS 
referentes aos gastos com insumos, inclusive com frete na sua aquisição, utilizados 
na formação de florestas ou na produção de carvão vegetal. NÃO 
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS NA FORMAÇÃO DE FLORESTAS. 
ENCARGOS DE EXAUSTÃO. Não há previsão legal para o aproveitamento de 
créditos da Contribuição para o PIS relativos às despesas de exaustão. Assim, não 
geram créditos dessa contribuição os encargos de exaustão provenientes das 
despesas incorridas na formação de florestas e contabilizadas no ativo imobilizado. 
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS NA FORMAÇÃO DE FLORESTAS. 
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. Os encargos de depreciação de bens 
incorporados ao ativo imobilizado apenas geram direito a crédito da Contribuição 
para o PIS se esses bens forem diretamente utilizados na produção de bens 
destinados à venda. Diante disso, os encargos de depreciação de veículos, 
máquinas e equipamentos utilizados na produção de carvão vegetal, empregado na 
fabricação de ferro gusa, não são passíveis de gerar crédito da referida contribuição. 
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS. A manutenção de máquinas e equipamentos, incluindo-se a 
reposição de partes e peças e também os serviços de manutenção, empregados na 
produção do carvão vegetal - utilizado na fabricação de ferro gusa - não podem 
gerar créditos da Contribuição para o PIS, por não estarem esses bens diretamente 
vinculados à fabricação do produto destinado à venda. NÃO CUMULATIVIDADE. 
CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. Na apuração da Contribuição para o PIS e da 
Cofins não cumulativas, podem-se descontar créditos calculados sobre a 
integralidade dos dispêndios da pessoa jurídica com energia elétrica adquirida de 
pessoa jurídica domiciliada no país, nos termos da legislação aplicável. 
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