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RESUMO  

 

O presente trabalho mostra a atuação do contador num estudo de caso,  

analisando/comparando dois regimes tributários em específico, o Lucro Presumido e o Lucro 

Real, para uma empresa do ramo Automação Elétrica Industrial no ano de 2014. Este estudo 

tende expor se os resultados obtidos pelo Lucro Presumido, regime corrente da empresa, faz-

se a alternativa mais benéfica. Tal análise tem como base o Planejamento Tributário, Regimes 

Tributários e Impostos incidentes sobre Faturamento e sobre o Lucro. A metodologia utilizada 

consiste em pesquisa bibliográfica descritivas e na coleta e análise de dados de determinada 

empresa, sustenta-se também nos Tributos Federais conforme  a legislação vigente.   
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INTRODUÇÃO 

 

Viver no Brasil tem ser tornado um desafio, devido à quantidade de tributos cobrados 

tanto para a pessoa física como para pessoa jurídica, com esse sistema tributário burocrático, 

cada empresa opta por seguir seu próprio regime de gerenciamento. É nessa hora que se torna 

imprescindível o papel do contador, pois este  auxiliará as empresas na área contábil, 

verificando - ao término do exercício- qual o melhor regime que deve ser adotado para a 

empresa. 

 Nesse trabalho serão analisados dois regimes tributários em específico, o Lucro 

Presumido  e o Lucro Real. A fim de alcançar os objetivos pretendidos, foram conceituados 

termos como: Planejamento Tributário, Regimes Tributários e Impostos incidentes sobre 

Faturamento e sobre o Lucro, seguidos de  uma analise comparativa entre o regime tributário 

Lucro Real e o regime tributário Lucro Presumido com os dados da empresa objeto de 

pesquisa. 

O bom planejamento tributário acarreta para empresa ganho tributário e também ganho 

financeiro, dependendo do ponto de vista da alta administração o objetivo do planejamento. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

Planejamento tributário define-se por um estudo de pesquisa  aplicada  a uma 

determinada organização, que  tem por objetivo principal  reduzir impostos, estando de acordo 

com a legislação tributária e proporcionando assim  para a empresa melhores resultados com 

índices de lucratividade elevados. 

Segundo Fabretti (2003, p. 32), o planejamento tributário é “o estudo feito 

preventivamente, ou seja, antes da realização do fato administrativo, pesquisando-se seus 
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efeitos jurídicos e econômicos e as alternativas legais menos onerosas”. Ainda considera o 

planejamento tributário como um recurso disponível para as empresas que procuram reduzir a 

carga fiscal de forma lícita. A maneira legal chama-se elisão fiscal e a forma ilegal denomina-

se evasão ilícita ou sonegação fiscal.  

Com um planejamento tributário correto e bem elaborado  o administrador  consegue 

tomar decisões mais precisas e objetivas  na empresa, reduzindo seus tributos  ou até mesmo 

retardando legalmente  o pagamento de determinados impostos. A contabilidade tributária é 

um estudo de caso onde se estuda minuciosamente  os tributos incidentes  nas operações 

dentro da empresa estudada.  

 

2 CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 

 A contabilidade é uma ciência social que estuda o comportamento das riquezas que 

fazem parte do patrimônio, ela surgiu da necessidade dos donos, que desejavam acompanhar a 

situação patrimonial de suas entidades. Até esse momento o homem proprietário do 

patrimônio era o seu único usuário.  

Para Marion (2007),  para atender a todos os outros segmentos administrativos, foi 

necessária a criação de novas áreas dentro da contabilidade, como contabilidade financeira, 

contabilidade de custos, contabilidade gerencial, auditoria, analista financeiro, perito contábil, 

consultor contábil, professor de contabilidade, pesquisador contábil, cargos públicos e cargos 

administrativos.  

 Com o crescimento da contabilidade e o surgimento de novas áreas, foi necessária a 

criação de um ramo específico para estabelecer normas legais de funcionamento e quem se 

torna responsável por isso é a contabilidade tributária. Para Fabretti (2009, p. 05): 

 

O profissional que atua nessa área tem por objetivo aplicar na pratica conceitos, 

princípios e normas básicas da contabilidade e da legislação tributária, de forma 

simultânea e adequada, deve também demonstrar a situação do patrimônio e o 

resultado do exercício, de forma clara e específica, rigorosamente de acordo com os 

conceitos, princípios e normas básicas de contabilidade, sendo que o resultado que 

foi apurado deve ser economicamente exato.  

 



ARTIGO 

 
 

 

Faculdade Sul Brasil - Toledo – Paraná – 2014 

ISSN 2175-7135 

 

 O ramo empresarial necessita da contabilidade tributária devido aos diferentes níveis 

de faturamento e regimes tributários existentes e para realizar todo esse serviço existe o 

contador que se tornou peça fundamental dentro das organizações. Para ter uma boa gerencia 

é necessário ter um bom contador. Marion (2007) cita que Empresas de sucesso, contam com 

excelentes contadores e não é por acaso, pois eles exercem funções fundamentais, sendo uma 

das principais produzir e fornecer informações para os usuários e auxilia – los na tomada de 

decisão. 

A Contabilidade Tributária utiliza se de parâmetros fixados em lei, para ser aplicada, 

assim como cita o Oliveira (2009, p. 05): 

 

Contabilidade Tributária tem como uma de suas funções o uso de regras e princípios 

próprios para interpretar e aplicar as normas legais provenientes da legislação 

tributária e apurar rigorosamente os proventos que devem ser tributados das 

empresas. 

 

  

 Para uma indústria, independente do seu ramo de atividade, a função da contabilidade 

tributária será auxiliar o gestor sobre o melhor regime tributário a ser adotado para sua 

empresa e também irá detalhar sobre os impostos que por ela serão pagos. E sendo de grande 

importância a legalidade de todo esse processo, pois, quando se paga corretamente os tributos, 

as chances de ocorrerem problemas com o fisco, são consideravelmente diminuídas. 

 

2.1 Tributos 

 

O Tributo foi criado para arrecadar uma quantia em dinheiro para a manutenção e 

desenvolvimento do Estado. Os indivíduos tanto pessoa física como jurídica entregam parte 

de suas rendas e patrimônio ao Estado, para que ele, por sua vez ,invista em saúde, educação, 

segurança, política econômica, entre outros setores.   

Os tributos podem ser classificados principalmente em Impostos, taxas, e 

contribuições. 
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O pagamento do tributo é feito através de dinheiro, porém em casos onde o 

contribuinte deixa de pagar determinado tributo, o governo poderá cobrar através dos bens, 

como móveis, veículos, etc.  

 

2.1.1 Impostos 

 

 No Brasil a carga tributária pode ser classificada principalmente em impostos, taxas e 

contribuição de melhoria, que por sua vez podem ser federais, estaduais e municipais.  

 Eles incidem quando ocorre uma atividade econômica como de indústrias, de 

comércio e de serviços. Quando ocorre a incidência de imposto em um determinado serviço 

ou produto, automaticamente o custo será alterado, tanto para fabricantes, vendedores e 

prestadores de serviço. 

 Imposto é uma obrigação estipulada pelo Estado, para que ele possa ter condições 

financeiras de arcar com as despesas de saúde, educação, segurança, saneamento, transporte, 

cultura entre outros. 

 

 A liquidação do imposto é uma obrigação, logo, fica estipulado aos empresários e 

comerciantes o pagamento em moeda corrente, e caso eles não efetuem o pagamento, eles 

sofreram penalidades. O que influência o pagamento dos impostos é conhecido como 

princípio da solidariedade, onde indivíduos utilizam dos benefícios destinados para sociedade, 

e o governo se responsabiliza pelas despesas geradas. 

 

2.1.2 Taxas  

 

 A Taxa de serviço, também conhecida como Taxa de Utilização é cobrado quando 

existe a utilização de um determinado serviço publico. De acordo com o art. 77 da CNT: 

 

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o 

exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 

público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
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  De acordo com a legislação tributária as taxas devem ser pagas pelas pessoas 

jurídicas e privadas, pela utilização de certos serviços públicos e de seus benefícios e pelo 

poder de policia. O pagamento desse tributo deve ser feitos em dinheiro e o contribuinte 

receberá em troca o desenvolvimento e manutenção do serviço prestado. 

 

2.1.3 Contribuições de Melhoria 

 

 A Contribuição de Melhoria é um tributo cobrado pela União, estados e municípios, 

normalmente referente a obras de interesse público que em certos casos vem a valorizar o 

imóvel do individuo tributado. 

 A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel do 

contribuinte, que tem por objetivo custear as obras públicas, na medida em que estas 

valorizem os imóveis ao seu redor. 

 

2.1.4 Contribuições Sociais 

  

As Contribuições Sociais são de competência da União. Ele foi criado com objetivo 

principal de financiar a previdência social e para custear os gastos públicos.  

 

  Segundo Sabbag (2011, p. 523), “a contribuição de seguridade social constitui 

modalidade de tributo vinculado, já que objetiva custear a previdência social”. As 

contribuições estão divididas em 03 subespécies, as contribuições sociais em sentido escrito, 

contribuição de intervenção de domínio econômico e contribuições de interesse das categorias 

profissionais ou econômicas. E ainda podem ser subdividas em Contribuições Previdenciárias 

e Não Previdenciárias. 
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Esse imposto é pago por pessoa física e pessoa jurídica, ele corresponde  a um salário 

social que é enviado para previdência, e destinam a assegurar os direitos sociais relativos à 

previdência. 

 

2.2 Tributos Federais 

 

No Brasil os impostos estão classificados em Impostos Federais, Municipais e 

Estaduais, assim como alguns que ainda não foram regulamentados. 

Segundo o Art. 153 da CF, compete à União instituir impostos sobre: 

 

I - importação de produtos estrangeiros; 

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 

III - renda e proventos de qualquer natureza; 
IV - produtos industrializados; 

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 

mobiliários; 

VI - propriedade territorial rural;  

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 

 

A arrecadação do imposto serve para custear despesas da administração e dos 

investimentos realizados pelo governo em obras de infraestrutura como estradas, portos, 

aeroportos entre outros, e também custeia a prestação de serviço a população como segurança, 

saúde e educação. 

Dentre os Impostos de Competência Federal, os mais relevantes para esse estudo são: 

Imposto de Renda para Pessoa e Jurídica (IRPJ), o Imposto sobre a Contribuição Social 

(CSLL), Programa de Integração Social (PIS) e o Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS). 

 

2.3 Regimes Tributários 

 

Regime define-se por um conjunto de leis que regem a forma que uma empresa irá 

recolher e  pagará seus tributos. 
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Os regimes tributários existentes no Brasil são: o Simples Nacional, Lucro Presumido, 

Lucro Arbitrado e Lucro Real. No início do ano ocorre o enquadramento tributário de 

determinada empresa, a fim de recolher durante todo o período o Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).  

 

Logo no início de cada ano, surge uma importante questão: as pessoas jurídicas que 
não possuem impedimento algum para optar por um regime de tributação (Lucro 

Presumido, Real ou Arbitrado) devem defini-lo para fins de recolhimento do 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Como consequência, a opção realizada 

pelo contribuinte implica obrigatoriedade de apuração da Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido (CSLL) na mesma base definida. (OLIVEIRA, 2009, p. 211). 

 

Para enquadrar uma empresa em determinado regime tributário é feita  uma análise 

num caráter singular da empresa sobre o  faturamento que ela gerou no período, e com isso, a 

porcentagem e as quantidades de tributos mudam, logo, ao escolher um regime onde a 

alíquota é maior e o volume de tributos também, o administrador terá que pagar a mais. 

Dos regimes citados acima apenas o Lucro Presumido, será exemplificado, pois é o 

objeto principal de estudo deste trabalho. 

 

2.3.1 Lucro Presumido 

 

 O Lucro Presumido é uma forma de tributação onde o cálculo será sobre o lucro que a 

empresa teve em determinado período. Como o próprio nome diz ele irá presumir o lucro da 

pessoa jurídica a partir da receita bruta e outras receitas sujeitos a tributação. Para Receita 

(2016) para estar enquadrado nesse regime, à empresa deve: 

 

Cuja receita bruta total tenha sido igual ou inferior a R$78.000.000,00 (setenta e oito 

milhões de reais), no ano-calendário anterior, ou a R$6.500.000,00 (seis milhões e 
quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses em atividade no ano-

calendário anterior; e que não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real em 

função da atividade exercida ou da  sua constituição societária ou natureza jurídica.  
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 Segundo o Portal Tributário (2016), “O Lucro Presumido é a forma de tributação 

simplificada do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o 

Lucro (CSLL)”.  

 É um regime tributário onde a tributação é feita de modo simplificado para determinar 

a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. 

Segundo Fazenda (2016): 

 

O imposto de renda com base no lucro presumido é determinado por períodos de 

apuração  trimestrais, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 

de dezembro de cada ano- calendário. Via de regra, a opção é manifestada com o 
pagamento da primeira quota ou quota única do imposto devido correspondente ao 

primeiro período de apuração, sendo considerada definitiva para todo o ano-

calendário. As pessoas jurídicas que tenham iniciado suas atividades ou que 

resultarem de incorporação, fusão ou cisão, ocorrida a partir do segundo trimestre do 

ano-calendário, poderão manifestar a sua opção por meio do pagamento da primeira 

ou única quota relativa ao trimestre de apuração correspondente ao início de 

atividade. 

 

O lucro presumido foi criado para ser uma forma de tributação simplificada para 

determinar a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Sendo a base de 

cálculo prefixada pela legislação, como uma margem de lucro específica que irá ser 

diferenciada de acordo com o ramo empresarial. 

Com relação à base de Cálculo, o Portal da Contabilidade (2016), cita que: 

 

12% da receita bruta nas atividades comerciais, industriais, serviços hospitalares e 
de transporte e  

32% para: prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e 

transporte; intermediação de negócios; administração, locação ou cessão de bens 

imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza. 

 

O imposto é apurado a cada três meses, tendo seus períodos de apuração encerando-se 

em 31 (trinta e um) de março, 30 (Trinta) de junho, 30 (Trinta) de setembro e 31 (Trinta e um) 

de dezembro. A opção pelo lucro presumido se manifesta a partir do pagamento da primeira 

quota do imposto devido. 

Segundo o Portal Tributário (2016), para fins de determinação do IRPJ os percentuais 

são diversificados, conforme tabela a seguir: 
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2.3.2 Lucro Real 

 

O Lucro Real é um regime de tributação que tem base no faturamento mensal ou 

trimestral da empresa ele incide apenas sobre seu lucro efetivo, ou seja, não há a possibilidade 

de pagamento maior ou menor do que é devido. O objetivo do lucro real é apurar a base de 

cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas que optarem por esse tipo de regime. Ele é 

demonstrado no Livro de Apuração do Lucro Real conhecido como (LALUR). 

O LALUR possui duas partes, sendo a primeira parte destinada aos lançamentos de 

ajustes do lucro líquido do período de apuração e à transcrição da demonstração do lucro real. 

Nessa parte é que apuramos a base de cálculo do imposto. Já a segunda parte tem por objetivo 

o controle dos valores que foram ajustados na primeira parte. Para Láudio Camargo Fabretti 

(2009, p. 213):  

 

O lucro real é um conceito fiscal e não um conceito econômico. No conceito 

econômico, o lucro é o resultado positivo da soma algébrica da receita bruta (de 

vendas ou serviços) (-) devoluções e impostos (-) custos (-) despesas operacionais 

(+) receitas não-operacionais (-) despesas não operacionais. Ou seja, o resultado 

contábil. A lei do IR denomina esse resultado contábil (econômico) de lucro líquido. 

[...] logo, o lucro real só pode ser determinado pela escrituração contábil. 

 

Segundo o Art. 6º da Lei 1598/77 o lucro real é o lucro líquido do exercício, ajustado 

pelas adições, exclusões ou compensações. 

 

Art. 246. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas (Lei nº 9.718, 
de 1998, art. 14):  

I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de vinte e 

quatro milhões de reais, ou proporcional ao número de meses do período, quando 

inferior a doze meses;  

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 à isenção ou redução do imposto;  

V - que, no decorrer do ano-caledário, tenham efetuado pagamento mensal pelo 

regime de estimativa, na forma do art. 222;  
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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 

resultante de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring). 

 

A maioria das empresas enquadradas no lucro real são empresas de grande porte com 

elevado faturamento e grande capacidade de investimentos, tendo ações em bolsas voltadas 

não somente para o Brasil como para o mercado internacional. 

Para a legislação, voltando-se para o IRPJ, difere a forma de apuração do lucro líquido 

apurado contabilmente. Conforme o art. 247 do RIR/1999, lucro real é o lucro líquido, 

originado do período de apuração e ajustado pelas adições, exclusões ou compensações 

prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. Para o Portal Tributário (2016):  

 

O lucro Real é a regra geral para a apuração do Imposto de Renda e da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica.  

Ao mesmo tempo em que é o “regime geral” também é o mais complexo.  

Neste regime, o imposto de renda é determinado a partir do lucro contábil, apurado 
pela pessoa jurídica, acrescido de ajustes (positivos e negativos) requeridos pela 

legislação fiscal, conforme esquema a seguir:  

Lucro (Prejuízo) Contábil  

(+) Ajustes fiscais positivos (adições)  

(-) Ajustes fiscais negativos (exclusões)  

(=) Lucro Real ou Prejuízo Fiscal do período. 

 

Com Relação a base de cálculo é estabelecida sobre o Lucro Real, segundo a lei 

vigente na data da ocorrência do fato gerador. Como regra geral, incluem-se na base de 

cálculo todos os ganhos e rendimentos de capital, indiferente da sua origem de natureza, 

denominação ou da existência do título ou contrato escrito (PORTAL TRIBUTARIO, 2016). 

Ao escolher o Lucro Real como regime tributário, o empresário deve estar ciente que 

ele exige uma escrituração complexa, onde será demonstrada a real situação da empresa.  

Considerar que é possível se utilizar de compensações de créditos de impostos federais 

(PIS, Cofins, IPI) assim estaduais e municipais. Além de poder deduzir do faturamento custos, 

despesas operacionais, despesas financeiras, despesas. 
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METODOLOGIA 

 

A pesquisa visa trazer a veracidade de todos os fatos, além disso Ander-Egg (apud 

MARCONI; LAKATOS,2009 p. 43) enfatiza que a pesquisa ― é um procedimento reflexivo 

sistemático e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em 

qualquer campo de conhecimento”. 

 Para Santos (2004), “a pesquisa exploratória normalmente é feita através do 

levantamento bibliográfico, entrevistas com profissionais que estudam e trabalham na área”. 

De acordo com Santos, este tipo de pesquisa é aquela que envolve um estudo com suas bases 

bem conceituadas e detalhadas, auxiliando na elaboração do trabalho.Nesta pesquisa está 

sendo utilizada pesquisa exploratória, pois houve todo embasamento teórico. Também foi 

utilizada a pesquisa descritiva pois o trabalho detalha e demonstra as informações colhidas da 

empresa estudada.   

 Gil (1996, p.46) cita que “As pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Tanto a pesquisa bibliográfica como o estudo de 

caso, torna um trabalho acadêmico confiável, pois são utilizadas fontes seguras para a 

elaboração do mesmo. Para o desenvolvimento desse, foi utilizado um estudo de caso, onde 

tem por objetivo maior, a utilização de uma empresa atuante no mercado que fornece dados 

reais.   

 O estudo de caso para Gil (2002, p.54): “Consiste no estudo profundo e exaustivo de 

um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. 

 A coleta de dados ocorreu através de análises dos documentos como notas fiscais, 

impostos, tributos, taxas, fornecidos tanto pela contabilidade da emprsa objeto de pesquisa. 

“A pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, 

ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa”. (GIL, 2002, 

p.45). 

 Através da metodologia cientifica o estudo dessa empresa, irá gerar informações 

seguras, concretas e relevantes que até o momento nunca tinham sido demonstradas aos seus 
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administradores, logo, isso foi um dos motivos essências para a escolha dessa 

empresa/indústria. Ela atua no mercado desde o ano de 1997, atualmente possui 12 

funcionários que prestam serviço de Automação e Elétrica em diversas Indústrias brasileiras. 

 Já pesquisa qualitativa não pode ser mensurada, pois ela tem um caráter exploratório 

por isso não tem como objetivo obter números como resultados, ela leva em conta as 

informações tidas como relevantes. 

 

A variável qualitativa é caracterizada pelos seus atributos e relaciona aspectos não 

somente mensuráveis, mas também definidos 36 descritivamente”. Na variável 

qualitativa foram considerados os dados a partir da extração de dados de livros, 

revistas, consultas bibliográficas, já na variável quantitativa foram analisadas dados 

numéricos que foram extraídos das demonstrações contábeis (FACHIN, 2003, p.81). 

 

 Pode se dizer que análise qualitativa é um conjunto de técnicas de investigação 

minuciosa. Ela parte de diferentes pontos e permite ajustar as expectativas sobre determinado 

problema.  O presente estudo se utiliza pesquisa qualitativa, pois trabalha com dados extraídos 

da empresa objetivo de pesquisa, os analisa e coloca as considerações sobre estes. 
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