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Lançamento Tributário 

 Arbitramento 

CTN, Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome 

em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos 

jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará 

aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé 

as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos 

expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, 

ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, 

administrativa ou judicial. 



Lançamento Tributário 

 Arbitramento 

“O art. 148 do CTN deve ser invocado para a determinação da base de 

cálculo do tributo quando certa a ocorrência do fato imponível, o valor 

ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos registrados pelo 

contribuinte não mereçam fé, ficando a Fazenda Pública, nesse caso, 

autorizada a proceder ao arbitramento mediante processo 

administrativo-fiscal regular, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa” STJ, RMS 26.964/GO 



Lucro Arbitrado 

Lei 8.981/95, Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado 
quando: 
 
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou 
submetido ao regime de tributação de que trata o Decreto-Lei nº 
2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais 
e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas 
pela legislação fiscal; 
 
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar 
evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que 
a tornem imprestável para: 
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou 
b) determinar o lucro real. 



Lucro Arbitrado 

O lucro arbitrado será apurado mediante a aplicação de percentuais: 

 

 sobre a receita bruta quando conhecida, segundo a natureza da 

atividade econômica explorada (RIR/1999, artigo 532); 

 

 Quando desconhecida a receita bruta, o lucro arbitrado também será 

apurado mediante a aplicação de coeficientes sobre valores (bases) 

expressamente fixados pela legislação fiscal (RIR/1999, artigo 535). 
. 



Lucro Arbitrado 

Base de Cálculo quando conhecida a Receita Bruta 

 

RIR/99, Art. 532.  O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o 

disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será 

determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 

e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei nº 9.249, de 

1995, art. 16, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).. 



Lucro Arbitrado 

Lei 8.981/05, Art. 51. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando 
não conhecida a receita bruta, será determinado através de 
procedimento de ofício, mediante a utilização de uma das seguintes 
alternativas de cálculo: 
I - 1,5 (um inteiro e cinco décimos) do lucro real referente ao último 
período em que pessoa jurídica manteve escrituração de acordo com as 
leis comerciais e fiscais, atualizado monetariamente; 
II - 0,04 (quatro centésimos) da soma dos valores do ativo circulante, 
realizável a longo prazo e permanente, existentes no último balanço 
patrimonial conhecido, atualizado monetariamente; 
III - 0,07 (sete centésimos) do valor do capital, inclusive a sua correção 
monetária contabilizada como reserva de capital, constante do último 
balanço patrimonial conhecido ou registrado nos atos de constituição ou 
alteração da sociedade, atualizado monetariamente; 
 
. 



Lucro Arbitrado 

Lei 8.981/05, Art. 51. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando 
não conhecida a receita bruta, será determinado através de 
procedimento de ofício, mediante a utilização de uma das seguintes 
alternativas de cálculo: 
I - 1,5 (um inteiro e cinco décimos) do lucro real referente ao último 
período em que pessoa jurídica manteve escrituração de acordo com as 
leis comerciais e fiscais, atualizado monetariamente; 
II - 0,04 (quatro centésimos) da soma dos valores do ativo circulante, 
realizável a longo prazo e permanente, existentes no último balanço 
patrimonial conhecido, atualizado monetariamente; 
III - 0,07 (sete centésimos) do valor do capital, inclusive a sua correção 
monetária contabilizada como reserva de capital, constante do último 
balanço patrimonial conhecido ou registrado nos atos de constituição ou 
alteração da sociedade, atualizado monetariamente; 
 
. 


