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RESUMO 
A carga tributaria no Brasil aproxima-se de 38% do PIB. Apesar disto a Medida Provisória 
135/2003, convertida na Lei nº 10.833/04, alterou o percentual de incidência no faturamento 
de 3% para 7,6% a alíquota da COFINS e de 0,65% para 3% a alíquota do PIS, instituindo 
para as empresas optantes pelo Lucro Real o sistema de não cumulatividade e mantendo o 
sistema anterior para as empresas optantes pelo Lucro Presumido. Assim, o objetivo deste 
estudo consiste em, considerando a possibilidade de opção tributária, estimar o ponto de 
equilíbrio nas duas opções. Os dados para o estudo foram coletados em Supermercados na 
cidade de Viçosa, onde se estabeleceu a média da receita e custo anual e, constatou-se que 
empresas que agreguem 39,5% de tributos e margem em seu custo de produção, não foram 
afetadas pela referida lei. Acima deste percentual as empresas de lucro real são oneradas com 
a maior incidência destas contribuições. Observou-se que, com a inserção do sistema não 
cumulativo para as contribuições relacionadas ao PIS e a COFINS, seja na incidência sobre as 
vendas, ou na formação da base de crédito dos custos de produção, deve ser analisada e 
comparada a agregação de valor ao custo das mercadorias vendidas, para definir a melhor 
opção tributária relacionada ao lucro real ou lucro presumido. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Estudos tributários se intensificaram devido a atual carga tributária brasileira, com isso 

cada vez mais, cálculos referentes à constituição tributária das empresas estão sendo 
realizados com o intuito de diminuir a elevada carga tributária das entidades empresariais. No 
contexto atual, em que as empresas buscam novas estratégias para reduzir seus custos e tornar 
seus produtos mais competitivos, este estudo reveste-se de grande importância ao inserir a 
possibilidade do planejamento tributário no processo decisório de cada empresa. 

A carga tributaria no Brasil aproxima-se de 38% do PIB. Apesar disto a Medida 
Provisória 135/2003, convertida na Lei nº 10.833/04, alterou o percentual de incidência no 
faturamento de 3% para 7,6% a alíquota da COFINS e de 0,65% para 3% a alíquota do PIS, 
instituindo para as empresas optantes pelo Lucro Real o sistema de não cumulatividade e 
mantendo o sistema anterior para as empresas optantes pelo Lucro Presumido. 

Assim, o objetivo deste artigo consiste em, considerando a possibilidade de opção 
tributária, estimar o ponto de equilíbrio tributário, ou seja, evidenciar o cálculo do ponto de 
equilíbrio, considerando os regimes de tributação das pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro 
Real e pelo Lucro Presumido, possibilitando informações aos gestores sobre o cálculo da 
forma de tributação que proporciona menor valor de tributos. Os dados para estudo foram 
coletados em Supermercados na cidade de Viçosa, onde se estabeleceu a média da receita e 
custo anual. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO 
 
O valor do imposto de renda para empresas optantes pelo Lucro Presumido, será o 

resultado da aplicação da alíquota de 15% sobre a base de cálculo presumida. O adicional do 
imposto de renda devido será calculado mediante a aplicação do percentual de 10% sobre a 
parcela do lucro presumido que exceder ao valor de R$ 60.000,00 em cada trimestre. Na 
hipótese de período de apuração inferior a três meses (início de atividade, por exemplo), 
deverá ser considerado para fins do adicional o valor de R$ 20.000,00, multiplicado pelo 
número de meses do período (RIR/1999, art. 541). 

O imposto de renda com base no lucro presumido é determinado pelo valor resultante 
da aplicação dos percentuais de presunção de lucro (variáveis conforme o tipo de atividade 
operacional exercida pela pessoa jurídica) sobre a receita bruta auferida nos trimestres 
encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano 
calendário (RIR/1999, art. 518 e §§ 1º ao 6º do art. 519). 

Via de regra, a opção pelo Lucro Presumido 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 (RIR/1999, art. 516, §§ 1º 
e 4º). 

São pessoas jurídicas que podem optar pelo ingresso no regime do lucro presumido, 
aquelas que (LEI nº 10.637, de 2002, art. 46): 

 
a) cuja receita bruta total tenha sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00, no ano-

calendário anterior, ou a R$ 4.000.000,00 multiplicado pelo número de meses em 
atividade no ano-calendário anterior; 

 
b) que não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real em função da atividade 

exercida ou da sua constituição societária ou natureza jurídica. 
 



Para efeito de cálculo do imposto de renda e contribuição social, considera-se receita 
bruta total o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços 
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia, acrescidos das demais receitas, 
tais como, rendimentos de aplicações financeiras (renda fixa e variável), receita de locação de 
imóveis, descontos ativos, variações monetárias ativas, juros recebidos como remuneração do 
capital próprio etc e dos ganhos de capital (RIR/1999, arts. 518, 519 e 521). 

Não poderão optar pelo regime do Lucro Presumido, ainda que preenchendo o requisito 
relativo ao limite máximo de receita bruta, aquelas pessoas jurídicas que, por determinação 
legal, estão obrigadas à apuração do Lucro Real (Lei nº 9.718, de 1998, art. 14; e RIR/1999, 
art. 246). 

A pessoa jurídica que optar pelo Lucro Presumido poderá ser tributada pelo Lucro Real 
na hipótese de haver pago o imposto com base no Lucro Presumido e, em relação ao mesmo 
ano-calendário, incorrer em situação de obrigatoriedade de apuração pelo Lucro Real por ter 
auferido lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, inclusive, do trimestre 
da ocorrência do fato (ADI SRF n٥ 5, de 2001). 

 A pessoa jurídica optante pelo Lucro Presumido poderá retirar-se, voluntariamente, 
desse regime mediante o pagamento do imposto de renda com base no Lucro Real 
correspondente ao primeiro período de apuração (trimestral ou mensal no caso de estimativa) 
do ano-calendário1 seguinte. Os percentuais a serem aplicados sobre a receita bruta, para o 
cálculo da base de cálculo do imposto, variam conforme a atividade (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Atividades e percentuais para obtenção da base de cálculo 

ATIVIDADES (%) 
Atividades em geral (RIR/1999, art. 518) 8,0 
Revenda de combustíveis 1,6 
Serviços de transporte (exceto o de carga) 16,0 
Serviços de transporte de cargas 8,0 
Serviços em geral (exceto serviços hospitalares) 32,0 
Serviços hospitalares 8,0 
Intermediação de negócios 32,0 
Administração, locação ou cessão de bens e direitos de qualquer natureza (inclusive imóveis) 32,0 
Fonte: RIR/1999, art. 223. 

 
Para as pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços, exceto as que prestam 

serviços hospitalares e as sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente 
regulamentada, cuja receita bruta anual não ultrapassar R$ 120.000,00, o percentual a ser 
considerado na apuração do lucro presumido será de 16% sobre a receita bruta de cada 
trimestre (RIR/1999, art. 519, § 4º). Com relação a incentivos fiscais ou deduções do imposto 
de renda das empresas que optarem pelo Lucro Presumido, a partir de 1º/01/1998, do imposto 
apurado no Lucro Presumido não será permitida qualquer dedução a título de incentivo fiscal 
(RIR/1999, art. 526). 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
1. A pessoa jurídica que no curso do ano-calendário ultrapassar o limite da receita bruta total de R$ 
48.000.000,00, não estará obrigada à apuração do Lucro Real neste mesmo ano, tendo em vista que o limite para 
opção pelo Lucro Presumido é verificado em relação à receita bruta total do ano-calendário anterior. Se a pessoa 
jurídica ultrapassar o limite legal em algum período de apuração dentro do próprio ano-calendário, tal fato não 
implica necessariamente mudança do regime de tributação, podendo continuar sendo tributada com base no lucro 
presumido dentro deste mesmo ano. Contudo, automaticamente, estará obrigada à apuração do lucro real no ano-
calendário subseqüente, independentemente do valor da receita bruta que for auferida naquele ano. 



No caso de pessoa jurídica que explorar atividades diversificadas deverá ser aplicado 
especificamente, para cada uma delas, o respectivo percentual previsto na legislação, devendo 
as receitas ser apuradas separadamente (RIR/1999, arts. 223, § 3º e 518). 

Regra geral, a pessoa jurídica apura a base de cálculo dos impostos e contribuições pelo 
regime de competência, sendo exceção os rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa 
e os ganhos líquidos em renda variável, os quais devem ser acrescidos à base de cálculo do 
lucro presumido quando da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação (IN SRF no 93, 
de 1997, art. 36, § 2o). Contudo, poderá a pessoa jurídica adotar o critério de reconhecimento 
das receitas das vendas de bens e direitos ou da prestação de serviços com pagamento a prazo 
ou em parcelas na medida dos recebimentos, ou seja, pelo regime de caixa, desde que 
mantenha a escrituração do Livro Caixa e observadas as demais exigências impostas pela IN 
SRF nº 104, de 1998. 

 
2.2. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL 
 
O art. 247 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto-Lei n.º 3000-99, define 

Lucro Real como: 
 

“O lucro líquido do período de apuração ajustado pelas 
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este 
Decreto (Decreto-Lei n.º 1.598, de 1977, art. 6º). 
 § 1º A determinação do Lucro Real será precedida da apuração do 
lucro líquido de cada período de apuração com observância das 
disposições das leis comerciais (Lei n.º 8.981, de 1995, art. 37, § 1º).” 

 
Para Neves e Viceconti (1999), o Lucro Real é: 
 

“O resultado do período de apuração (antes de computar a 
provisão para o imposto de renda), ajustado pelas adições, exclusões e 
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação do imposto 
sobre a renda, ou seja, para se determinar o Lucro Real é preciso 
apurar o resultado líquido auferido na escrituração comercial”. 

 
Verifica-se, que o regulamento do imposto de renda em seu art. 248, vem informar, que 

o lucro líquido do período de apuração seja dado pela soma algébrica do lucro operacional, 
dos resultados não operacionais, e das participações, e deverá ser determinado com 
observância dos preceitos da lei comercial. 

A legislação fiscal informa que aquelas despesas não reconhecidas como dedutíveis 
devem ser adicionadas ao lucro líquido do período, assim como, as receitas que não sejam 
tributáveis devem ser excluídas, para que o Lucro Real seja apurado. 

Conforme o art. 246 do regulamento do imposto de renda, estão obrigadas à apuração 
do Lucro Real as pessoas jurídicas (Lei n.º 9.718, de 1998, art. 14): 

 
I. Cuja receita total (a partir de 01.01.2003), no ano-calendário anterior, seja superior 

ao limite de quarenta e oito 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 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; 
 
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). 

 
As pessoas jurídicas não-obrigadas ao Lucro Real podem optar pela forma que 

proporciona menor ônus tributário, tendo como opção o Lucro Real, Lucro Presumido, Lucro 
Arbitrado ou o Simples, caso não sejam impedidas (art. 20 da IN/SRF 355-2003). 

O período de apuração para cálculo do imposto de renda das empresas optantes pelo 
Lucro Real, será determinado trimestralmente ou anualmente, sendo que neste último caso o 
imposto deverá ser pago mensalmente juntamente com adicional, determinados sobre a base 
de cálculo estimada (Lei nº 9.430, de 1996, art. 2º). 

O art. 219 do regulamento do imposto de renda informa que a base de cálculo do 
imposto será determinada pelo Lucro Real correspondente ao período de apuração, segundo a 
lei vigente na data de ocorrência do fato gerador. 

Conforme Bezerra (2006), no Lucro Real com opção pela estimativa mensal, deve-se 
aplicar o mesmo tratamento dado ao Lucro Presumido. Porém, não integram a base de cálculo 
do imposto de renda mensal, as seguintes receitas: 

 
I. Os rendimentos e ganhos líquidos produzidos por aplicação financeira de renda 

fixa e renda variável; 
 
II. As receitas provenientes de atividade incentivada, na proporção do benefício de 

isenção ou redução do imposto a que a pessoa jurídica, submetida ao regime de 
tributação com base no Lucro Real, fizer jus; 

 
III. As recuperações de créditos que não representem ingressos de novas receitas; 
 
IV. A reversão de saldo de provisões anteriormente constituídas; 
 
V. Os lucros e dividendos decorrentes de participações societárias avaliadas pelo 

custo de aquisição e a contrapartida do ajuste por aumento do valor de 
investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial; 

 
VI. Os juros sobre o capital próprio auferidos. 
 
O valor do imposto de renda para empresas optantes pelo Lucro Real em cada mês será 

calculado mediante a aplicação da alíquota de 15% sobre a base de cálculo presumida, 
acrescido de adicional de 10% sobre o que exceder ao Lucro Real mensal de R$ 20.000,00. A 
CSLL em cada mês será calculada mediante a aplicação da alíquota de 9% sobre a base de 
cálculo presumida. 



Os ajustes ao lucro líquido do período para fins de apuração do Lucro Real, serão 
compostos de adições, exclusões ou compensações. Conforme o Decreto Lei nº 1.598, de 
1977, art. 6º, § 2º, serão adicionados (Quadro 1) ao lucro líquido do período de apuração, os 
seguintes itens: 

 
Quadro 1 – Adições ao lucro líquido do período 

ADIÇÕES AO LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 
• As quantias tiradas dos lucros ou de quaisquer fundos ainda não tributados para aumento do capital, 

para distribuição de quaisquer interesses ou destinadas a reservas, quaisquer que sejam as designações 
que tiverem, inclusive lucros suspensos e lucros acumulados (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 43, § 1º, 
alíneas "f", "g" e "i "); 

• As pagamentos efetuados à sociedade civil de que trata o § 3º do art. 146 do regulamento do imposto 
de renda, quando esta for controlada, direta ou indiretamente, por pessoas físicas que sejam diretores, 
gerentes, controladores da pessoa jurídica que pagar ou creditar os rendimentos, bem como pelo cônjuge 
ou parente de primeiro grau das referidas pessoas (Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987, art. 
4º); 

• Os encargos de depreciação, apropriados contabilmente, correspondentes ao bem já integralmente 
depreciado em virtude de gozo de incentivos fiscais previstos neste Decreto; 

• As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia (day-trade), realizadas em 
mercado de renda fixa ou variável (Lei nº 8.981, de 1995, art. 76, § 3º); 

• As despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores, ressalvado o disposto na alínea 
a do inciso II do art. 622 (Lei nº 9.249, de 1995, art. 13, inciso IV); 

• As contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos de saúde, e 
benefícios complementares assemelhados aos da previdência social, instituídos em favor dos empregados 
e dirigentes da pessoa jurídica (Lei nº 9.249, de 1995, art. 13, inciso V); 

• As doações, exceto as referidas nos arts. 365 e 371, caput (Lei nº 9.249, de 1995, art. 13, inciso VI); 
• As despesas com brindes (Lei nº 9.249, de 1995, art. 13, inciso VII); 
• O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, registrado como custo ou despesa operacional 

(Lei nº 9.316, de 22 de novembro de 1996, art. 1º, caput e parágrafo único); 
• As perdas apuradas nas operações realizadas nos mercados de renda variável e de swap, que 

excederem os ganhos auferidos nas mesmas operações (Lei nº 8.981, de 1995, art. 76, § 4º); 
• O valor da parcela da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, 

compensada com a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de acordo com o art. 8º da Lei nº 9.718, 
de 1998 (Lei nº 9.718, de 1998, art. 8º, § 4º). 

Fonte: Decreto Lei nº 1.598, de 1977, art. 6º, § 2º 
 
Conforme o Decreto Lei nº 1.598, de 1977, art. 6º, § 3º, na determinação do Lucro Real, 

poderão ser excluídos do lucro líquido do período de apuração, os seguintes itens constantes 
no Quadro 2. 

 
2.3. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
 
Sendo instituída pela Lei nº 7.689/1988, aplica-se a essa contribuição as mesmas 

normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas 
jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor (Lei nº 
8.981, de 1995, art. 57). 

Desta forma, além do IRPJ, a pessoa jurídica optante pelo Lucro Real, Presumido ou 
Arbitrado deverá recolher a Contribuição Social sobre o Lucro Presumido (CSLL), também 
pela forma escolhida. Não é possível, por exemplo, a empresa optar por recolher o IRPJ pelo 
Lucro Real e a CSLL pelo lucro presumido.  

Escolhida a opção, deverá proceder á tributação, tanto do IRPJ quanto da CSLL, pela 
forma escolhida. 

A base de cálculo da CSLL para o Lucro Presumido, por força do art. 22 da Lei 
10.684/2003, devida pelas pessoas jurídicas optantes pelo Lucro Presumido está disposta na 
Tabela 2. 



Quadro 2 – Exclusões e compensações ao lucro líquido do período 
EXCLUSÕES E COMPENSAÇÕES AO LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 

• O prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a compensação a 30% do 
lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação, desde que a pessoa jurídica 
mantenha os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo fiscal 
utilizado para compensação, observado o disposto nos arts. 509 a 515 do regulamento do imposto de 
renda (Lei nº 9.065, de 1995, art. 15 e parágrafo único); 

• Os rendimentos e ganhos de capital nas transferências de imóveis desapropriados para fins de 
reforma agrária, quando auferidos pelo desapropriado (CF, art. 184, § 5º); 

• Os dividendos anuais mínimos distribuídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento (Decreto-Lei 
nº 2.288, de 1986, art. 5º, e Decreto-Lei nº 2.383, de 1987, art. 1º); 

• Os juros produzidos pelos Bônus do Tesouro Nacional – BTN e pelas Notas do Tesouro Nacional – 
NTN, emitidos para troca voluntária por Bônus da Dívida Externa Brasileira, objeto de permuta por 
dívida externa do setor público, registrada no Banco Central do Brasil, bem assim os referentes aos Bônus 
emitidos pelo Banco Central do Brasil, para os fins previstos no art. 8º do Decreto-Lei nº 1.312, de 15 de 
fevereiro de 1974, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.105, de 24 de janeiro de 1984 (Lei nº 7.777, 
de 19 de junho de 1989, arts. 7º e 8º, e Medida Provisória nº 1.763-64, de 11 de março de 1999, art. 4º); 

• Os juros reais produzidos por Notas do Tesouro Nacional – NTN, emitidas para troca compulsória no 
âmbito do Programa Nacional de Privatização – PND, controlados na parte "B" do LALUR, os quais 
deverão ser computados na determinação do lucro real no período do seu recebimento (Lei nº 8.981, de 
1995, art. 100); 

• A parcela das perdas adicionadas conforme o disposto no inciso X do parágrafo único do art. 249, a 
qual poderá, nos períodos de apuração subseqüentes, ser excluída do lucro real até o limite 
correspondente à diferença positiva entre os ganhos e perdas decorrentes das operações realizadas nos 
mercados de renda variável e operações de swap (Lei nº 8.981, de 1995, art. 76, § 5º). 

Fonte: Decreto Lei nº 1.598, de 1977, art. 6º, § 3º 
 

Tabela 2 – Percentual utilizado para determinação da base de cálculo 
:ATIVIDADES PERCENTUAIS (%)

• Revenda para consumo de combustível derivado de petróleo, álcool etílico 
carburante e gás natural; 

• Venda de produtos de fabricação própria; 
• Industrialização por encomenda (material fornecido pelo encomendante); 
• Atividade Rural 
• Loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e venda de imóveis 

construídos ou adquiridos para revenda;  
• Execução de obras da construção civil com emprego de materiais; 
• Prestação de serviços de transporte 
• Prestação de serviços hospitalares; 
• Outras atividades não caracterizadas como prestação de serviços. 

12% 

• Prestação de serviços pelas sociedades civis, relativa ao exercício de 
profissões legalmente regulamentadas; 

• Intermediação 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 a 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; 
• Prestação de serviços em geral; 
• Factoring. 

32% 

Fonte: Adaptado da Lei 10.684/2003 
 



Já para o Lucro Real, a base de cálculo é o lucro contábil ajustado pelas adições e 
exclusões previstas na legislação. Da receita bruta poderão ser deduzidas as vendas 
canceladas, os descontos incondicionalmente concedidos e os impostos não cumulativos, 
cobrados destacadamente do comprador ou contratante, e do qual o vendedor dos bens ou 
prestador dos serviços seja mero depositário (IPI e ICMS Substituição Tributária). Deve ficar 
claro que a partir da publicação da IN 104/98 (26.08.1998), a receita bruta pode ser 
considerada pelo regime de caixa. 

Deverão, ainda, ser somadas á base de cálculo da CSLL no lucro presumido: 
 
1. Os ganhos de capital, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de 

receitas não compreendidas na atividade, inclusive: 
 

a) Os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre pessoas 
jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, exceto se a 
mutuária for instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 

b) Os ganhos de capital auferidos na alienação de participações societárias 
permanentes em sociedades coligadas e controladas, e de participações 
societárias que permaneceram no ativo da pessoa jurídica até o término do ano-
calendário seguinte ao de suas aquisições; 

c) Os ganhos auferidos em operações de cobertura ("hedge") realizadas em bolsas 
de valores, de mercadorias e de futuros ou no mercado de balcão; 

d) A receita de locação de imóvel, quando não for este o objeto social da pessoa 
jurídica, deduzida dos encargos necessários à percepção da mesma; 

e) Os juros relativos a impostos e contribuições a serem restituídos ou 
compensados; 

f) As variações monetárias2 ativas; 
g) Juros remuneratórios do capital próprio, pagos ou creditados por sociedade da 

qual a empresa seja sócia ou acionista. 
 
2. Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de renda 

fixa e renda variável. 
 
3. O resultado do cálculo do preço de transferência, decorrentes de operações 

externas de exportação ou mútuo com empresas vinculadas ou domiciliadas em 
países com tributação favorecida. Nesta hipótese, serão somados 12% da diferença 
da receita de exportações e o valor integral da receita com mútuo, apurado segundo 
as regras do IRPJ. 

 
Se, em decorrência da Instrução Normativa 104/98, a empresa apurar o IRPJ no lucro 

presumido segundo o regime de caixa sobre a receita bruta, deverá proceder ao cálculo da 
tributação pela CSLL também pelo regime de caixa. 

No caso de ter optado pela tributação do IRPJ pelo regime de competência, fará a 
apuração da CSLL segundo este regime. 

Ou seja, a escolha entre regime de caixa e regime de competência, no IRPJ, vincula a 
forma de apuração da CSLL. 

 
 
 

________________________________________________ 
2. A partir de 01.01.2000, as receitas decorrentes das variações monetárias dos direitos de créditos e das 
obrigações, em função da taxa de câmbio, serão consideradas, para efeitos da base de cálculo, no momento da 
liquidação da operação correspondente ("regime de caixa"), ou pelo regime de competência, aplicando-se a 
opção escolhida para todo o ano-calendário.



2.4. COFINS 
 
A COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – foi instituída 

pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991, e atualmente é regida pela Lei 9.718/98, com as 
alterações subseqüentes. 

São contribuintes da COFINS as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive 
as pessoas a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto as microempresas e 
as empresas de pequeno porte submetidas ao regime do SIMPLES (Lei 9.317/96). 

Sua base de cálculo é obtida a partir das totalidades das receitas auferidas pela pessoa 
jurídica, sendo inerente o ramo de atividade exercida por tal e a classificação contábil adotada 
para as receitas. Com as modificações da Lei 9.718/98, todas as receitas, exceto aquelas 
excluídas, integram a base de cálculo da COFINS, sejam operacionais ou não operacionais. 

Tem-se como exemplo de receitas operacionais que integram a base de cálculo da 
COFINS, aquelas decorrentes do giro normal do negócio, porém, não geradas diretamente 
pelas atividades objeto da sociedade. 

A partir 01.01.2000, as receitas financeiras decorrentes da variação monetária dos 
direitos de créditos e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão 
considerados, para efeito da base de cálculo da COFINS, á opção da pessoa jurídica (art. 30 
da MP 2.113-17/2001): 

a) No momento da liquidação da operação correspondente (regime de caixa); 
b) Pelo regime de competência, aplicando-se a opção escolhida para todo o ano 

calendário. 
 
A alíquota da COFINS é de 3% (a partir de 01.02.2001) ou 7,6% (a partir de 

01.02.2004) na modalidade não cumulativa. Entretanto, para determinadas operações, a 
alíquota é diferenciada. 

Com a Lei 10.833/2003, para as empresas optantes pelo Lucro Real, a partir de 
01.02.2004, com exceções específicas, acabou a cumulatividade da COFINS sobre a receita 
bruta. Entretanto, a alíquota foi elevada para 7,6%. Como haverá créditos relativos á aquisição 
de materiais, serviços e custos operacionais (exceto mão de obra), o ponto de equilíbrio, em 
relação á atual sistemática, ocorre quando o contribuinte tem um custo de venda (exceto mão 
de obra) superior a 60,53% das vendas. 

 
Quadro 3 – Receitas operacionais que integram a base de cálculo da COFINS 

RECEITAS OPERACIONAIS3 QUE INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DA COFINS 

• Os juros e multas cobrados de clientes por atraso no pagamento de títulos 
• As receitas financeiras e variações monetárias decorrentes de atualização de direitos 
• As receitas de aluguéis eventuais de imóveis ou móveis 
• A receita de serviços eventuais 
• A receita de venda de produtos residuais (sucatas) 
• As receitas em operações de bolsa 
• As receitas de investimentos temporários 
• Prêmio de resgate de títulos e debêntures 
• Os rendimentos de aplicações financeiras 
• A atualização de impostos a compensar pela taxa SELIC 
• Os descontos financeiros obtidos 
• Aluguéis recebidos 
Fonte: Adaptado da Lei 9.718/98 
________________________________________________ 
3. As reversões de provisões, os rendimentos de participações societárias e as recuperações de despesas que não 
representam ingresso de novos valores também integram este grupo, porém, são excluídas da base de cálculo. 
Aquelas receitas decorrentes de alienação de bens do ativo permanente estão excluídas da base do PIS e da 
COFINS.



Quadro 4 – Créditos admissíveis 
CRÉDITOS ADMISSÍVEIS 

• Bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos adquiridos com 
substituição tributária ou submetidos á incidência monofásica da  COFINS; 

• Bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou na 
prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, com as vedações previstas; 

• Energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; 
• Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades da 

empresa; 
• Despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e o valor das contraprestações de 

operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
 SIMPLES; (Por força do art. 21 da Lei 10.865/2004, que alterou a redação do inciso V do art. 3 da Lei 
10833/2003, as despesas financeiras não gerarão mais créditos, a partir de 01.05.2004). 

• Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização 
na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços; 

• Edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa; 
• Bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês 

anterior, e tributada pela COFINS não cumulativa; 
• Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos dois primeiros casos acima, quando o 

ônus for suportado pelo vendedor. 
Fonte: Adaptado da Lei 10.833/2003 

 
2.5. PIS 
 
O PIS – Programa de Integração Social – foi criado pela Lei Complementar 07/1970. 

São considerados contribuintes do PIS as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são 
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive empresas prestadoras de serviços, 
empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, excluídas as 
microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao regime do SIMPLES (Lei 
9.317/96). 

A base de cálculo conforme a Lei 9.718/98 é a totalidade das receitas auferidas pela 
pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação 
contábil adotada para as receitas. 

Com a Lei 10.637/2002, para as empresas optantes pelo Lucro Real, a partir de 
01.12.2002, acaba a cumulatividade do PIS sobre a receita bruta. Como haverá créditos 
relativos á aquisição de materiais, serviços e custos operacionais (exceto mão de obra), o 
ponto de equilíbrio, em relação á atual sistemática, ocorre quando o contribuinte tem um custo 
de venda (exceto mão de obra) superior a 60,6% das vendas.



Quadro 5 – Créditos admissíveis 
CRÉDITOS ADMISSÍVEIS 

• Bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos adquiridos com 
substituição tributária ou submetidos á incidência monofásica do PIS; 

• Bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação 
de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, com as vedações previstas; 

• Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da 
empresa; 

• Despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoas jurídicas, exceto de 
optante pelo SIMPLES. Por força do art. 37 da Lei 10.865/2004, que alterou a redação do inciso V do art. 3 
da Lei 10637/2002, as despesas financeiras não gerarão mais créditos, a partir de 01.08.2004; 

• Máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda, 
bem assim a outros bens incorporados ao ativo imobilizado4; 

• Edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra tenham 
sido suportado pela locatária; 

• Bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês 
anterior, e tributados conforme o disposto na Lei 10637/2002; 

• A partir de 01.02.2003, a energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica (art. 25 
da Lei 10.684/2003); 

• A partir de 01.02.2003, as contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoas 
jurídicas (art. 25 da Lei 10.684/2003); 

• Edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa; 
• Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos de bens para revenda ou insumo, 

quando o ônus for suportado pelo vendedor. 
Fonte: Lei 10.637/2002 

 
A partir de 01 de fevereiro de 2004 (vigência da Lei nº 10833, de 2003), apenas os 

encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado, utilizados na produção de 
bens destinados à venda ou na prestação de serviços, podem ser considerados crédito na 
apuração do PIS não-cumulativo. 

 
Quadro 6 – Comparativo de incidência cumulativa e não-cumulativa do PIS e COFINS 

PIS – Programa de Integração Social COFINS – Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social 

Incidência cumulativa Incidência não-cumulativa Incidência cumulativa Incidência não-cumulativa 

Alíquota de 0,65% Alíquota de 1,65% Alíquota de 3% ou 4% Alíquota de 7,60% 

Não é permitida a 
utilização de créditos 

Permitida a utilização de 
créditos 

Não é permitida a 
utilização de créditos 

Permitida a utilização de 
créditos 

Aplica-se a pessoas 
jurídicas tributadas pelo 
lucro presumido ou 
lucro arbitrado e não se 
aplica a pessoas 
jurídicas pelo lucro real, 
exceto nos casos 
especiais previstos em 
lei. 

Aplica-se a pessoas 
jurídicas tributadas pelo 
lucro real e entidades 
isentas que aufiram 
receitas sujeitas à 
incidência não-
cumulativa. 

Aplica-se a pessoas 
jurídicas tributadas 
pelo lucro presumido 
ou arbitrado e não se 
aplica a pessoas 
jurídicas pelo lucro 
real, exceto nos casos 
especiais previstos em 
lei. 

Aplica-se a pessoas 
jurídicas tributadas pelo 
lucro real e entidades 
isentas que aufiram 
receitas sujeitas à 
incidência não-cumulativa. 

Fonte: Professor Lorimar Francisco Munaretto 
________________________________________________ 
4. Por força da Lei 10.833/2003, artigos 3 e 15, o direito do crédito foi modificado para “máquinas, 
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens 
destinados à venda, ou na prestação de serviços.” Portanto, outros bens do ativo imobilizado não comporão a 
base de cálculo do crédito. 5. O PIS e a COFINS passaram a ser não cumulativos devido à edição das leis 
10.833/2003 e 9718/18, tais encargos são “embutidos” no preço do produto, ou seja, na operação de Compra 
deve-se incluir o PIS e o COFINS.



3. METODOLOGIA 
 
A coleta dos dados para o presente artigo foi estruturada no estudo de caso realizado em 

nove supermercados localizados na cidade de Viçosa/MG, concentrando-se na composição 
das receitas de vendas, estoques e mercadorias vendidas além das despesas ocorridas no 
período. Após a coleta dos dados foi apurada a média para cada rubrica e em seguida 
procedeu-se o tratamento dos dados para a apuração do resultado nas opções pelo Lucro Real 
e pelo Lucro Presumido. 

Conforme Gil (1987), para que os resultados obtidos pelo presente estudo fossem 
significativos, foi selecionado como regra de coleta de dados, a busca por casos típicos que, 
por simplicidade trata-se de explorar objetos que, em função da informação prévia, pareçam 
ser a melhor expressão do tipo ideal da categoria. 

 
4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
O ponto de equilíbrio tributário entre as opções de tributação pelo Lucro Real 

Estimativa ou Lucro Presumido vai ocorrer quando o valor do lucro apurado propiciar mesma 
carga tributária para as duas opções, ou seja, a determinação do ponto de equilíbrio se dará 
quando o valor percentual de lucro tributável apurado resultar na mesma carga tributária para 
ambas as opções. Dessa forma, quando o Imposto de Renda e Contribuição Social, calculados 
no Lucro Real e Lucro Presumido e, também quando os valores das contribuições para PIS e 
COFINS apurados pelo regime cumulativo são iguais aos valores apurados pelo sistema não-
cumulativo, ocorrerá o ponto de equilíbrio tributário. Deve-se lembrar que a base de cálculo 
do IR e CSLL serão diferenciadas nos métodos de apuração, porém os percentuais de 
presunção de lucro que incidirão sobre a Receita Bruta da atividade econômica serão os 
mesmos. 

Dessa forma, podemos inferir que, no momento em que a presunção do IR e CSLL, 
calculados pela modalidade do Lucro Presumido, forem multiplicadas pelas respectivas 
alíquotas, surgirá a carga tributária total do IR e CSLL. Assim, pode-se demonstrar que, sendo 
a presunção da base de cálculo do Imposto de Renda o percentual de 8% sobre a receita bruta 
do período e, que a alíquota incidente sobre esta presunção é o percentual de 15%, a carga 
tributária do Imposto de Renda será de 1,20%. O mesmo acontece com a Contribuição Social, 
onde a presunção será 12%, que multiplicado pela alíquota de 9%, tem-se a carga tributária de 
1,08%. 

Tomando-se por base estes cálculos, temos a carga tributária total para IR e CSLL, na 
modalidade de tributação pelo Lucro Presumido, representada por 2,28% da receita bruta total 
do período. Através destes dados, o “p.e.t” (ponto de equilíbrio tributário) será definido pela 
relação entre a carga tributária de 2,28%, na modalidade de Lucro Presumido e a carga 
tributária de 24% (15% + 9%), na modalidade de Lucro Real. Então, podemos deduzir o 
seguinte: 

 
2,28% 

“p.e.t.” = 15% + 9% x 100% 

 

2,28%“p.e.t.” = 
24% 

x 100% 

 
“p.e.t.” = 9,5%

 



O percentual de 9,5% é o ponto de equilíbrio tributário entre Lucro Real e Lucro 
Presumido, para as empresas que não possuem outras receitas além das receitas da atividade 
econômica principal. Ou seja, quando o lucro tributável, tanto para o Lucro Presumido quanto 
para o Lucro Real, representar 9,5% da Receita Bruta, a empresa estará no ponto de equilíbrio 
tributário para ambas as opções. Se as empresas possuírem lucros, antes da apuração dos 
tributos, inferiores a 9,5% sobre a Receita Bruta, é vantajoso que elas venham a optar pela 
modalidade de tributação pelo Lucro Real. Mas, se o valor dos lucros forem superiores a 
9,5%, proporcionará menor ônus a opção pelo Lucro Presumido. 

Sendo assim, aplicando-se o percentual de 9,5% sobre a Receita Bruta de R$ 
378.965,23, que neste caso é a média da receita e custo anual de Supermercados da cidade de 
Viçosa, pode-se concluir que a base de cálculo ou lucro tributável e, os valores do IR e CSLL 
na modalidade do Lucro Real após o ponto de equilíbrio, serão: 

 
 Base de Cálculo para IR e CSLL R$ 36.001,70 (R$ 378.965,23 x 9,5%) 
 Imposto de Renda R$ 36.001,70 x 15% = R$ 5.400,25 
 Contribuição Social R$ 36.001,70 x 9% = R$ 3.240,15 

 
 Total IR e CSLL R$ 8.640,41 

 
Caso a empresa seja optante pela modalidade do Lucro Presumido, deverá ser calculado 

o valor da presunção. A base de cálculo presumida para o IR e CSLL e, os valores dos 
respectivos tributos são: 

 
 Base de Cálculo para IR R$ 30.317,22 (R$ 378.965,23 x 8%) 
 Imposto de Renda R$ 30.317,22 x 15% = R$ 4.547,58 

 
 Base de Cálculo para CSLL R$ 45.475,83 (R$ 378.965,23 x 12%) 
 Contribuição Social R$ 45.475,83 x 9% = R$ 4.092,82 

 
 Total IR e CSLL R$ 8.640,41 

 
Outros pontos que devem ser analisados juntamente com a definição do “p.e.t”, é o 

critério a ser adotado também para a apuração do PIS e da COFINS, pois após a edição das 
Leis nº 10.637/02 e 10.833/04 as contribuições para o PIS e COFINS passaram a ser regidas 
pelo princípio da não-cumulatividade para as empresas que optarem pelo Regime de 
Apuração através do Lucro Real, isto é, as empresas podem se creditar dos insumos e 
produtos adquiridos para industrialização e comercialização, porém houve o aumento de suas 
alíquotas para 1,65% e 7,60%, respectivamente. 

Para as empresas que continuaram a apurar pelo método do Lucro Presumido, as 
contribuições para o PIS e COFINS permaneceram regidas pelo princípio da cumulatividade, 
isto é, não podendo ser compensada a parcela correspondente aos referidos tributos custeados 
em operações anteriores, porém as suas alíquotas são menores, isto é, 0,65% para o PIS e 
3,00% para a COFINS. Além das análises feitas sobre o “p.e.t” e o regime de apuração do PIS 
e COFINS, deve ser levado em consideração o volume das despesas ligadas intrinsecamente à 
atividade fim da empresa. 

Pode-se então, definir o ponto de equilíbrio para o PIS e a COFINS através dos 
seguintes procedimentos: 

 
  



  PIS e COFINS PIS e COFINS Variação 
  não-cumulativo cumulativo 

 
 PIS 1,65% 0,65% 1,00% 
 COFINS 7,60% 3,00% 4,60% 
 Total PIS e COFINS 9,25% 3,65% 5,60% 
 Porcentagem Total 100% 39,459% 60,541% 

 
Como o total do PIS e COFINS no sistema não-cumulativo é 9,25%, ou seja, 100% da 

porcentagem total, então a relação entre o total do PIS e COFINS no sistema cumulativo e o 
total do não-cumulativo, será a porcentagem representada por 60,5405%, que é o ponto de 
equilíbrio entre PIS e COFINS. Se a empresa obtiver uma margem de lucro superior a 
39,4595%, as contribuições do PIS e COFINS no sistema cumulativo proporcionarão maior 
carga tributária. Se ocorrer o contrário, a sistemática da não-cumulatividade é melhor. 

 
 PIS e COFINS PIS e COFINS Variação 
 cumulativos não-cumulativos 

 
 Receita Bruta R$ 378.965,23 R$ 378.965,23 100% 
 Alíquotas (PIS e COFINS) 3,65% 9,25% 
 Valor Devido R$ 13.832,23 R$ 35.054,28 
 Mercadorias para Revenda - R$ 229.427,45 60,5405% 
 Alíquotas  9,25% 
 Crédito ref. Ao PIS e COFINS  R$ 21.222,04 
 Total Devido de IR e CSLL R$ 13.832,23 R$ 13.832,23 
  

Quando o custo da mercadoria vendida representar 60,5405% da Receita Bruta, haverá 
o ponto de equilíbrio entre PIS e COFINS. Diante de todos os dados apresentados pode-se 
obter a seguinte Demonstração do Resultado do Exercício: 

 
DESCRIÇÃO LUCRO REAL % LUCRO 

PRESUMIDO % 

Receita Bruta de Vendas R$ 378.965,23 100% R$ 378.965,23 100% 
(-) ICMS R$ 68.213,74 18% R$ 68.213,74 18% 
(-) PIS R$ 6.252,93 1,65% R$ 2.463,27 0,65% 
(-) COFINS R$ 28.801,36 7,60% R$ 11.368,96 3% 
Receita Líquida de Vendas R$ 275.697,20 72,75% R$ 296.919,26 78,35% 
(-) CMV R$ 229.427,45 60,54% R$ 229.427,45 60,54% 
+ Crédito ICMS R$ 41.296,94 18% R$ 41.296,94 18% 
+ Crédito PIS R$ 3.785,55 1,65% - - 
+ Crédito COFINS R$ 17.436,49 7,60% - - 
Resultado Operacional Bruto R$ 108.788,74 28,7068% R$ 108.788,74 28,7068% 
(-) Despesas Operacionais R$ 72.787,04 19,21% R$ 72.787,04 19,21% 
LAIR  R$ 36.001,70 9,50% R$ 36.001,70 9,50% 
(-) IR R$ 5.400,25 15% R$ 4.547,58 1,20% 
(-) CSLL R$ 3.240,15 9% R$ 4.092,82 1,08% 
Lucro Líquido R$ 27.361,29 7,22% R$ 27.361,29 7,22% 

 
Constatou-se que empresas que agreguem 39,5% de tributos e margem em seu custo de 

produção, não foram afetadas pela referida lei. Acima deste percentual as empresas de Lucro 
Real são oneradas com a maior incidência destas contribuições. 
 
 



5. CONCLUSÃO 
 
Atualmente, as empresas estão à procura de novas estratégias para diminuir seus custos 

e deixar os produtos com preços mais competitivos, pois os custos e despesas tributárias são 
parcelas representativas na formação dos preços dos produtos e serviços, o que pode interferir 
na comercialização e na colocação de produtos no mercado. 

Através deste artigo, buscou-se desenvolver procedimentos de cálculos que indicam o 
ponto de equilíbrio tributário entre os regimes de tributação pelo Lucro Real e Lucro 
Presumido, sendo que a partir de nossa análise, os gestores poderão decidir e optar por aquele 
regime que traz menor ônus para sua empresa. 

Constatou-se que empresas que agreguem 39,4595% de tributos e margem em seu custo 
de produção, não foram afetadas pela nova sistemática da não-cumulatividade. Acima deste 
percentual as empresas de Lucro Real são oneradas com a maior incidência destas 
contribuições. Caso contrário, a melhor decisão será pelo Lucro Presumido. 

Observou-se que, com a inserção do sistema não-cumulativo para as contribuições 
relacionadas ao PIS e a COFINS, seja na incidência sobre as vendas, ou na formação da base 
de crédito dos custos de produção, deverá ser analisada e comparada a agregação de valor ao 
custo das mercadorias vendidas, para definir a melhor opção tributária relacionada ao lucro 
real ou lucro presumido. 
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