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RESUMO 

 

FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Delimitação Constitucional do Conceito de 

Renda. 2018. 410 f. Tese (Doutorado em Direito Tributário) - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  

 

O conceito jurídico de renda para fins de tributação suscita debates no Brasil há 

décadas, o que se pode verificar por meio dos diversos trabalhos doutrinários 

exclusivamente dedicados ao assunto, bem como por vários acórdãos proferidos pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF). Essa constatação parece afastar qualquer 

possibilidade de que essa temática seja abordada de forma inédita, com a capacidade de 

contribuir originalmente à ciência do direito. No entanto, o atual momento reclama uma 

nova análise acerca da definição de renda tributável. Em primeiro lugar, porque a edição 

da Lei n° 11.638/07 determinou que a contabilidade brasileira se alinhe ao padrão 

contábil aceito internacionalmente, representando pelas International Financial 

Reporting Standards – IFRS. Sendo assim, se o resultado contábil representa o ponto de 

partida para a apuração do lucro tributável das pessoas jurídicas, qualquer alteração 

sobre o lucro líquido tem o potencial de causar efeitos tributários, a menos que o 

legislador se encarregue de neutralizá-los ou discipliná-los. A singeleza dessa 

constatação esconde o fato de que as recentes (e contínuas) alterações contábeis não 

representam apenas uma mudança de entendimento acerca do registro de determinadas 

operações, mas verdadeira alteração no paradigma adotado pelas regras contábeis. O 

padrão IFRS trabalha essencialmente com expectativas, por meio de uma intensa 

relação entre eventos passados e o valor presente dos prováveis efeitos futuros. Para 

tanto, há uma forte preocupação com a substância econômica, que deve prevalecer sobre 

a forma jurídica sempre que se verificar a presença de um conflito. De acordo com o 

padrão contábil internacional, accounting follows economics, o que significa dizer que o 

registro contábil passa a ter como referência a visão da contabilidade sobre a realidade 

econômica. Como consequência, a contabilidade passa a se distanciar do direito, seja 

porque os negócios jurídicos já ocorridos serão escriturados de acordo com premissas 

essencialmente contábeis, seja porque não mais se reporta a situação patrimonial 

relativa a um momento pretérito, mas à melhor estimativa atual sobre o que se espera 

que irá ocorrer no futuro. Veja-se que enquanto o imposto de renda tem como fato 

gerador uma renda adquirida no passado, a contabilidade passa a considerar os efeitos 

de uma capacidade de auferir renda no futuro, ainda que ela não tenha se realizado, 



	
	
sendo suficiente a expectativa de que isso venha a acontecer. Esse pressuposto conflita 

diretamente com a realização, que passa a não mais ser necessária para o 

reconhecimento de mutações patrimoniais contábeis, situação idêntica a que acontece 

com a economia. Por essa razão, é necessário que a histórica relação entre o resultado 

contábil e a base de cálculo do imposto de renda seja (re)avaliada, de modo a se 

estabelecer um critério seguro a respeito da possibilidade (e de quais seriam os limites) 

de as novas regras contábeis afetarem a base de cálculo do imposto de renda das pessoas 

jurídicas. Esse propósito somente pode ser atingido se todos os atributos do conceito 

jurídico de renda tiverem sido previamente definidos, única forma de analisar, com rigor 

científico, se determinadas características da tributação da renda, tradicionalmente 

presentes na legislação tributária, podem ser relativizadas. Em outras palavras, é 

necessário que se identifique quais são os atributos indissociavelmente ligados ao 

conceito jurídico de renda. O momento não poderia ser considerado mais oportuno, pois 

a existência de um processo internacional de convergência ao padrão contábil 

internacional faz com que a doutrina estrangeira também discuta esse assunto, o que 

pode enriquecer o debate nacional.  

 

Palavras-chave: Conceito de renda. Contabilidade. Efeitos Tributários. Neutralidade 

Fiscal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	
	

ABSTRACT 

 

FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Delimitação Constitucional do Conceito de 

Renda. 2018. 410 f. Tese (Doutorado em Direito Tributário) - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  

 

The legal definition of income taken into account for tax purposes has been a very 

controversial matter in Brazil for over decades. The innumerous works exclusively 

dedicated to the subject produced by tax scholars, as well as the several decisions 

handed down by the Brazilian Supreme Court (STF) endorse the debate regarding the 

legal concept of taxable income. This fact could seem to rule out any possibility of 

addressing the subject in an unprecedented way, that is, with the ability of being an 

original contribution to the science of law. However, the current moment calls for a new 

analysis over the definition of taxable income. Initially because the enactment of the 

Brazilian Law n. 11.638/11 determined that Brazilian accounting should be in line with 

the internationally accepted accounting standards, stated by the International Financial 

Reporting Standards – IRFS. Therefore, if the accounting result is the starting point for 

obtaining the taxable income of legal entities, any accounting changes over the net 

income has the potential of causing tax effects, unless the legislator frames norms to 

neutralize these effects. It is important to mention that the simplicity of this remark 

hides the fact that the recent (and continuous) accounting changes represents not only a 

modification of the understanding regarding the accounting records of certain 

transactions, but a true change of the paradigm adopted by the accounting rules. In 

essence, the IFRS has an ‘expectation approach’ in the setting of standards, through an 

analysis of the relationship between past events and the present value of probable future 

events. As a result, the IFRS has a solid concern with the economic substance, which, 

under the framework, shall prevail over the legal form whenever there is a conflict 

between them. According to the international accounting standards, accounting follows 

economics, that is, the accounting record should reflect the economic reality. As a 

consequence, the accounting results will differ from the tax law concepts, either because 

legal transactions that have already occurred in the past will be recorded in accordance 

with essentially accounting premises, or because the accounting results will no longer 

report wealth with reference to a moment in the past, yet with reference to the current 

best estimate of what it is expected to occur in the future. It is worth highlighting that 

the taxable event for income tax purposes is the income earned in the past, while the 



	
	
accounting result takes into account the effects of a future income-earning capacity, 

even though the income has not yet been realized. Therefore, for the accounting 

assessment it is sufficient that the mere expectation of earning the income will occur. 

This last assumption conflicts directly with the realization principle, due to the fact that 

under accounting premises, realization is no longer necessary for the recognition of 

changes in wealth, likewise the measurement is made in the field of economics. For this 

reason, it is necessary to (re)evaluate the historical relationship between the accounting 

result and the taxable base of the income tax, as to establish a reliable criteria regarding 

the possibility (and the eventual limits) of having the new accounting rules as a basis for 

the assessment of the taxable income base of corporations. This purpose can only be 

achieved if the law has previously defined all the attributes of the legal concept of 

income, the only way to analyze, with scientific rigor, if certain characteristics of 

income taxation, traditionally present in the tax legislation, can be relativized. In other 

words, it is necessary to identify the attributes inextricably linked to the legal concept of 

income. The moment could not be considered more convenient, considering that the 

existence of a global process of convergence to the international accounting standards 

raises debates about the subject in the foreign academic literature, which can enhance 

the national debate as well. 

 

Keywords: Concept of taxable income. Accounting. Tax Impacts. Fiscal Neutrality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	
	

RIASSUNTO 

 

FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Delimitação Constitucional do Conceito de 

Renda. 2018. 410 f. Tese (Doutorado em Direito Tributário) - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  

 

Il concetto giuridico di reddito per fini tributari suscita dibattiti in Brasile da decenni, 

fatto che può essere verificato attraverso i diversi lavori dottrinali dedicati 

esclusivamente a questo argomento, così come per i vari decisioni profferiti dalla 

Suprema Corte brasiliana (STF). Questa costatazione sembra allontanare qualsiasi 

possibilità che codesta tematica sia trattata in maniera inedita, con la capacità di 

contribuire in modo originale alla scienza del diritto. Tuttavia, l’attuale momento 

richiede una nuova analisi sulla definizione di reddito triturabile. Innanzitutto, poiché la 

promulgazione della Legge n° 11.638/07 ha stabilito che la contabilità brasiliana si 

adegui allo standard accettato internazionalmente. Tale standar è rappresentato 

dalla International Financial Reporting Standards – IFRS. In questo modo, se il risultato 

contabile rappresenta il punto di partenza per determinare il profitto tributabile delle 

persone giuridiche, qualsiasi modifica del profitto liquido può potenzialmente produrre 

effetti tributari, a meno che il legislatore decida di neutralizzarli o disciplinarli. La 

semplicità di questa costatazione nasconde il fatto che le recenti (e continue) modifiche 

contabili non rappresentano soltanto un cambiamento di percezione circa il registro di 

determinate operazioni, ma un vero cambiamento nel paradigma adottato per le regole 

contabili. Lo standard IFRS operae ssenzialmente sulla base delle aspettative, attraverso 

un'intensa relazione tra gli eventi passati e il valore attuale dei probabili effetti futuri. A 

tal fine, si ha una forte attenzione per la sostanza economica, che deve prevalere sulla 

forma giuridica ogni qualvolta ci si incontri in presenza di un conflitto. Secondo il 

principio contabile internazionale (accounting follows economics), ciò sta a significare 

che il registro contabile fa riferimento più alla prospettiva contabile che non alla realtà 

economica. Di conseguenza, la contabilità si allontana dal diritto, sia perché i rapporti 

giuridici già avvenuti verranno iscritti in base a presupposti essenzialmente contabili, 

sia perché essa non fa più riferimento alla situazione patrimoniale riguardante un 

momento preterito bensì alla stima attuale maggiormente attendibile su che cosa si 

prevede possa verificarsi in futuro. Va segnalato che, mentre l’imposta sul reddito 

ha come fatto imponibile un reddito acquisito in passato, la contabilità prende in 

considerazione gli effetti ottenuti su un reddito nel futuro, anche se non ancora 



	
	
conseguito, essendo sufficiente l’aspettativa che esso si verifichi. Codesto presupposto è 

in conflitto diretto con la realizzazione, che così diviene non più necessario per il 

riconoscimento di mutamenti patrimoniali contabili, situazione identica a quella che si 

verifica nell’economia. Per questo motivo è necessario che la relazione storica tra il 

risultato contabile e la base di calcolo dell'imposta sul reddito sia (ri)valutata, al fine di 

stabilire un criterio affidabile sulla possibilità (e su quali ne siano i limiti) che le nuove 

regole contabili influenzino la base del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone 

giuridiche. Questo fine può essere raggiunto solo se sono stati definiti in precedenza 

tutti gli attributi del concetto giuridico di reddito, l'unico modo per analizzare, con 

rigore scientifico, se certe caratteristiche delle imposte sul reddito, tradizionalmente 

presenti nella legislazione tributaria, possano essere relativizzate. In altre parole, è 

necessario identificare gli attributi inestricabilmente legati al concetto giuridico di 

reddito. Il momento non poteva essere più opportuno, dato che l'esistenza di un processo 

internazionale di convergenza con lo standard contabile internazionale fa sì che anche la 

dottrina estera si interroghi in merito a tale questione, il che può arricchire il dibattito 

nazionale. 

 

Parole Chiave: Concetto di Reddito. Contabilità. Effetti Fiscali. Neutralità Fiscale. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 OBJETO E IMPORTÂNCIA DO TEMA 

 

A presente tese se ocupa de dois grandes temas. O primeiro deles envolve um exame 

crítico do conceito de renda para fins tributários, com o objetivo de alcançar os 

seguintes propósitos: (i) definir, com rigor conceitual, os seus atributos necessários; (ii) 

identificar, de que forma e em que medida, a questão foi regulada em âmbito 

constitucional; e (iii) determinar qual a margem de atuação reservada ao legislador 

complementar nesse processo. 

 

Cumprido esse propósito inicial, o trabalho se propõe a (re)avaliar a histórica relação 

entre o imposto de renda e a contabilidade, especialmente em razão das recentes, 

estruturais e contínuas mudanças pelas quais vem passando a contabilidade brasileira, 

desde a determinação legal de sua necessária convergência ao padrão contábil 

internacional pela Lei nº 11.638/07. Ao final, pretende-se estabelecer uma série de 

critérios para a interpretação dos possíveis reflexos tributários da atual contabilidade 

sobre a base de cálculo do imposto de renda. 

 

A importância dessa temática é evidente. Desde a edição da Lei nº 6.404/76 não se 

observa uma mudança tão importante na estrutura conceitual básica da contabilidade 

brasileira, com reflexos relevantes sobre o lucro líquido do exercício, que representa o 

ponto de partida para a determinação da base de cálculo do imposto de renda de acordo 

com a legislação tributária. Essa alteração de paradigma gera efeitos sobre as definições 

de ativo e passivo, repercutindo diretamente sobre o patrimônio líquido (que nada mais 

é do que o resultado decorrente da confrontação entre ativos e passivos) e irradiando 

efeitos também sobre as definições de receita e despesa.  

 

Em linhas gerais, a contabilidade atual se afasta de uma necessária ocorrência de 

transações para o reconhecimento de ativos, relativizando a obrigação de que o seu 

reconhecimento se dê em razão de um título jurídico de propriedade. Ativos, de acordo 

com a atual definição presente na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 

Relatório Contábil–Financeiro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 00 - 

item 4.4.a), representam os recursos controlados pela entidade, como resultado de 

eventos passados, em razão dos quais se espera a fruição de futuros benefícios 
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econômicos. Ou seja, a razão de ser do reconhecimento se desloca da mera existência de 

um fato passado (aquisição da propriedade) para a necessária expectativa da ocorrência 

de fatos futuros, representados por benefícios econômicos, desde que a sua ocorrência 

seja provável, atendidos determinados critérios. Nota-se uma preocupação com a 

previsão sobre o futuro, o que exige a melhor estimativa atual, baseada no valor justo 

desses ativos. 

 

O mesmo raciocínio se aplica aos passivos (CPC 00, item 4.4.b). Eles passam a ser uma 

obrigação presente, derivada de fatos passados, cuja liquidação gera a expectativa da 

saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Portanto, não basta 

que a ocorrência de um fato passado tenha gerado uma obrigação futura, sendo também 

necessário que essa obrigação represente a razoável expectativa de saída de recursos 

com o potencial de geração de benefícios econômicos. Assim como para os ativos, 

ganha destaque a relação entre passado e futuro, de modo que ao fato passado é somada 

a probabilidade da ocorrência de algo no futuro. 

 

Por óbvio, a modificação dos critérios de reconhecimento de ativos e passivos tem 

impacto direto sobre o resultado do exercício. Dado que receitas são aumentos nos 

benefícios econômicos, decorrentes da entrada de recursos, ou do aumento de ativos ou 

da diminuição de passivos; e despesas, os decréscimos nos benefícios econômicos, em 

razão da saída de recursos, ou da redução de ativos ou assunção de passivos (CPC 00, 

item 4.25), há uma necessária vinculação entre esses conceitos (ativo e passivo) e a 

definição de resultado. É que: (i) quando novos ativos forem reconhecidos, tem-se uma 

receita; (ii) quando novos passivos forem registrados, tem-se uma despesa; (iii) quando 

passivos diminuírem, sem contrapartida no ativo, tem-se uma receita; (iv) quando ativos 

diminuírem, sem contrapartida no passivo, tem-se uma despesa. Em outras palavras, a 

alteração nos critérios para o reconhecimento inicial de ativos e passivos, em razão de 

uma necessária expectativa em torno da ocorrência de resultados futuros, tem 

repercussão imediata no resultado do exercício (receitas e despesas), que é a referência 

para a determinação da base de cálculo do imposto de renda, ressalte-se novamente. 

 

Finalmente, observa-se também uma repercussão das referidas mudanças sobre o 

patrimônio líquido. Mesmo sem uma definição que lhe seja própria, o patrimônio 

líquido pode ser entendido como a representação numérica que resulta da diferença 

entre ativos e passivos, fazendo com que muitos autores cheguem ao ponto de criticar a 
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adequação dessa expressão, que melhor poderia ser substituída por ativo líquido (i.e. 

ativo líquido dos passivos). Portanto, se ativos e passivos passam a contar com a forte 

presença do fator expectativa, por meio da consideração de fatos futuros de ocorrência 

incerta, o patrimônio líquido também passa a estar “contaminado” por essa visão 

prospectiva da realidade, que não se vincula à ocorrência de transações, tampouco à 

existência de títulos jurídicos de propriedade. É dizer, o patrimônio líquido de hoje não 

é o efeito líquido decorrente de transações ocorridas registradas pelo preço de custo, 

mas o efeito líquido que espelha o valor atual da expectativa futura, ainda que 

relacionada a fatos passados. 

 

De todo modo, convém ressaltar que essa nova estrutura conceitual básica da 

contabilidade afeta o resultado do exercício, não apenas em razão de modificações dos 

critérios de mensuração de ativos e passivos, mas também em razão de mudanças na 

primeira das etapas do processo contábil, que corresponde propriamente ao 

reconhecimento dos fatos patrimoniais para fins de mensuração e de sua posterior 

evidenciação. Dito de outra maneira, a contabilidade passa a enxergar a realidade de 

forma diversa, por meio de uma visão mais prospectiva, ainda que para isso precise 

trabalhar com probabilidades acerca da ocorrência de transações. Como resultado, 

ativos antes não reconhecidos podem passar a existir, o mesmo ocorrendo em relação 

aos passivos. Nesse ponto, eventuais divergências de qualificação em relação ao direito, 

principalmente fruto dessa tensão entre passado e futuro, passam a ser desimportantes. 

 

Esse contexto naturalmente abala a relação existente entre contabilidade e direito 

tributário. Um registro contábil preocupado com o futuro trabalha com expectativas, 

baseia-se em avaliações fundamentadas no valor justo de transações estimadas e não no 

preço praticado em negócios jurídicos já realizados; ignora a necessidade da 

propriedade em sentido jurídico e pode desconsiderar a forma adotada sempre que ela 

conflitar com os efeitos econômicos que se espera derivem da transação ocorrida. 

Portanto, a referência principal para o registro contábil deixa de ser a ocorrência de 

negócios jurídicos e passa a ser a visão da ciência contábil acerca da realidade 

econômica, resultado da máxima accounting follows economics. Enfim, relativiza-se o 

passado e atribui-se peso à expectativa de sua relação com o futuro. A contabilidade 

deixa de representar uma posição estática, resultado da ocorrência de fatos passados, e 

passa a demonstrar como essa realidade se relaciona com fatos futuros de ocorrência 

incerta, embora esperada. 
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Todo esse cenário parece indicar que a presente investigação deveria estar centrada 

apenas nos efeitos tributários dessa nova estrutura conceitual básica da contabilidade. 

Afinal de contas, dever-se-ia partir do conceito jurídico de renda e verificar de que 

forma o atual resultado contábil dele se distancia. Quando isso ocorresse, caberia ao 

legislador prescrever ajustes ao resultado contábil. Esse seria o cenário ideal, não se 

discute. Todavia, quando se recorre aos trabalhos doutrinários a respeito do conceito de 

renda no Brasil, bem como às diversas manifestações existentes na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal (STF), não se consegue encontrar uma definição capaz de 

fornecer os parâmetros necessários para o enfrentamento dos diversos problemas atuais. 

Com a devida vênia, todos eles foram elaborados em um contexto diverso acerca da 

relação entre o lucro líquido e a base de cálculo do imposto de renda, também em razão 

de uma realidade econômica distinta, não apenas em relação ao Brasil, mas também em 

bases mundiais, o que impõe a necessidade de uma imediata revisitação do tema. 

 

Não se trata de uma crítica direta à qualidade dos trabalhos elaborados pela doutrina e 

às decisões do STF, mas tão somente o reconhecimento de que a modificação da 

realidade exige uma análise ainda mais profunda acerca das premissas em que deve 

estar assentada a definição de renda no Brasil, para que a sua relação com o resultado 

societário possa ser estudada de forma adequada. É que: se antes o registro contábil 

estava muito próximo da visão do direito sobre os fatos patrimoniais, hoje ele passa a 

ter como referência imediata possíveis efeitos futuros, baseados em postulados 

contábeis que apontam nessa mesma direção. Em outras palavras, as definições de renda 

atuais buscaram enfrentar e resolver os problemas de seu tempo, devendo ser revistas (e 

talvez modificadas) sempre que elas se mostrarem insuficientes para os desafios de 

hoje. 

 

É justamente nesse ponto que se pretende contribuir de forma original para a ciência do 

direito. A presente tese se propõe a construir um conceito de renda baseado em atributos 

indissociáveis impostos pelo sistema jurídico, com especial destaque para os princípios 

da capacidade contributiva, da legalidade e da segurança jurídica, que devem ser 

capazes de neutralizar os efeitos de uma visão da contabilidade acerca da realidade 

econômica que se revele incompatível com os fundamentos jurídicos vinculados ao 

imposto de renda. Dito de outra maneira, propõe-se um estudo do imposto de renda 

voltado às suas origens, como forma de identificar de que modo o direito tributário se 

relaciona com o fenômeno do acréscimo patrimonial. 
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Atingido esse desígnio, pretende-se colocar à prova essa definição por meio de seu 

confronto com os desafios impostos pelo atual resultado contábil, para que se obtenham 

os critérios necessários para uma intransigente depuração desse resultado, único modo 

para que ele possa continuar a servir como ponto de partida para a determinação da base 

de cálculo do imposto de renda. Do contrário, a consequência imediata seria a tributação 

de acréscimos patrimoniais que representariam apenas uma mudança sob a perspectiva 

de valor do patrimônio, sem qualquer relação com a prévia aquisição de renda em 

sentido jurídico-tributário, o que violaria o princípio da capacidade contributiva. 

 

Esses esclarecimentos adicionais são necessários para que se busque afastar da mente do 

leitor o preconceito inicial que o título do presente trabalho poderia causar. De fato, um 

projeto de tese que se propõe a delimitar constitucionalmente o conceito de renda para 

fins tributários esbarraria nos seguintes questionamentos: passados tantos anos da 

instituição do imposto de renda no Brasil, o que ainda não teria sido escrito a esse 

respeito? Seria mesmo possível dar alguma espécie de contribuição original à ciência do 

direito por meio de um novo estudo sobre esse tema? 

 

Em razão dos fundamentos acima expostos, acredita-se que a resposta deve ser 

claramente positiva. Como mencionado, não se pretende apenas (re)identificar os 

limites ao exercício da competência impositiva relacionada ao imposto de renda (algo 

de que a doutrina se encarrega há muitos anos, com vários trabalhos de extrema 

relevância, não se olvide), mas buscar estabelecer os reais atributos desse conceito, que 

vão muito além da ideia de acréscimo patrimonial. Somente assim, modelos de 

interpretação dessa nova relação entre o resultado contábil e a base de cálculo do 

imposto de renda podem ser propostos. Ou seja, não se pode chegar ao resultado final 

sem que as premissas em que ele estará assentado estejam previamente definidas com 

elevado rigor conceitual. 

 

Superado esse ponto inicial, a tese pretende avançar sobre algumas discussões 

essenciais trazidas pelos novos critérios de mensuração do patrimônio contábil. Uma 

visão da contabilidade desvinculada da ocorrência de um negócio jurídico poderia levar 

à existência de renda para fins tributários? O fato de o imposto de renda não se vincular 

a negócios específicos, mas ao resultado positivo relacionado ao patrimônio do 

contribuinte em um determinado período de apuração, teria o condão de influenciar essa 

conclusão? A evolução da realidade econômica teria causado uma mudança sobre o 
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sentimento das pessoas a respeito do momento em que o seu patrimônio sofre alguma 

espécie de mutação? Sendo positiva a resposta, tratar-se-ia de uma mudança com o 

potencial de gerar efeitos sobre a determinação da base de cálculo do imposto de renda? 

Como essa questão de alteração da realidade seria interpretada pelo STF no contexto 

atual de decisões que levaram esse tipo de fator (evolução) em consideração? 

 

Postos os questionamentos, pode-se delimitar a hipótese como sendo a definição do 

conceito de renda para fins tributários, a sua análise sob a perspectiva do ordenamento 

jurídico brasileiro e de que forma essas conclusões podem ser aplicadas ao contexto de 

modificação da estrutura conceitual básica da contabilidade. Trata-se de questão 

controversa, pois a discussão a respeito de uma necessária relação entre o resultado 

econômico (ainda que sob a perspectiva da contabilidade) e a base de cálculo do 

imposto de renda continua sendo objeto de incontáveis debates ao redor do mundo, com 

especial destaque para o Brasil, especialmente em razão do fato de que o novo padrão 

contábil deve ser aplicado às demonstrações financeiras individuais, que servem de 

referência para a apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas. Como resultado 

prático, pretende-se propor um conceito de renda em bases teóricas gerais, que possa ser 

testado sob a ótica do sistema constitucional tributário brasileiro e que esteja apto a 

resolver os novos conflitos entre o lucro líquido e o direito tributário.  

 

1.2 METODOLOGIA 

 

Logo em seu segundo capítulo, a presente tese tem como preocupação inicial afastar do 

processo interpretativo alguns mitos que prejudicam uma correta compreensão do tema 

sob a perspectiva do direito tributário. Em primeiro lugar, pretende-se desmistificar a 

ideia de que renda é um conceito essencialmente ligado às ciências econômicas, a quem 

competiria a qualificação definitiva dos fatos ocorridos no mundo fenomênico. Esse 

pensamento tem como resultado a ideia de que as demais ciências que também 

trabalham com uma definição de renda estariam subordinadas a definições econômicas, 

que seriam a melhor representação da realidade. Parte-se, no entanto, da premissa de 

que não existe qualquer vinculação entre as qualificações econômicas dos referidos 

fatos e a forma pela qual o direito encara essa mesma realidade. 

 

Essa ponderação tem o propósito de restringir a busca pelo conceito jurídico de renda ao 

sistema jurídico. Ainda que não se possa sustentar um isolamento total desse sistema em 
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relação à realidade, o que evidencia a possibilidade de influências externas, 

especialmente aquelas provenientes das ciências econômicas e contábeis, deve-se 

limitar esse efeito às aberturas que o próprio sistema tenha admitido, sob pena de a 

realidade jurídica ser construída com base em elementos estranhos ao universo do 

direito, o que não se pode tolerar. Dito de outro modo, é preciso que o intérprete 

investigue a fundo as implicações das normas jurídicas por ele construídas, sob pena de 

não estar apto a identificar quando as influências externas estiverem gerando efeitos 

incompatíveis com a regulação da realidade pelo direito positivo.  

 

Em razão dessas considerações, defende-se a impossibilidade de que conceitos 

utilizados pelas ciências econômicas e contábeis sejam invocados como fundamento 

autônomo e suficiente para a defesa de um conceito jurídico de renda mais abrangente, 

compatível com a visão da economia sobre a realidade, mas que pode se mostrar 

conflitante com a regulação dessa mesma questão pelo direito. É por isso que se deve 

analisar com extrema cautela pensamentos baseados em uma definição compreensiva de 

renda, que deixa de considerar se o acréscimo patrimonial se revela compatível com a 

dimensão atribuída ao direito e ao princípio da capacidade contributiva.  

 

Afastados esses mitos iniciais, o trabalho pretende prosseguir por meio da identificação 

de alguns limites mínimos que devem ser respeitados por aquele que se proponha a 

construir uma definição de renda. No contexto da presente tese, esses limites serão 

chamados de balizas, em razão da necessidade de que constituam uma espécie de núcleo 

mínimo de significação. O primeiro deles diz respeito à necessária verificação da 

existência de uma riqueza nova, que deverá ser mensurada sob a perspectiva de uma 

mandatória preservação do capital, sob pena de o imposto de renda incidir sobre o 

patrimônio, que representa uma materialidade fundamentalmente diversa. Esse modo de 

pensar impõe que a definição de patrimônio esteja bem delimitada, pois renda é o 

acréscimo líquido positivo sobre ele incidente. 

 

Na sequência, pretende-se avançar sobre a questão relativa ao momento em que o 

acréscimo patrimonial pode ser considerado ocorrido para fins tributários. A esse 

respeito, defende-se que a existência jurídica de renda está vinculada à ocorrência de 

uma transação, oportunidade em que o contribuinte manifesta a sua vontade de ver 

transformado em renda um determinado acréscimo de valor ao seu patrimônio. Antes 

disso, o que se tem é apenas o resultado decorrente de uma nova perspectiva de valor a 
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respeito do patrimônio, mas não renda. É que o patrimônio deve ser considerado sempre 

o indicativo de uma posição estática (ainda que superior a essa mesma posição em um 

momento anterior), ao contrário da renda, que exige que o acréscimo de valor decorra 

de um fluxo relacionado a uma decisão do contribuinte. 

 

Finalmente, a construção do conceito jurídico de renda avança com a finalidade de: (i) 

determinar os critérios para que os gastos incorridos pelo contribuinte possam ser 

deduzidos da base de cálculo do imposto de renda; (ii) identificar se o direito permite a 

tributação segregada de determinados rendimentos ou se todos eles devem ser levados à 

tributação com base em critérios idênticos; (iii) investigar qual é o papel desempenhado 

pela progressividade na tributação da renda; e (iv) verificar se há um intervalo mínimo 

de tempo a ser considerado para que a renda deva ser medida para fins de incidência do 

tributo. Como resultado, pretende-se apontar a existência de outras balizas à construção 

do conceito jurídico de renda, que deverão ser adicionadas à necessidade de acréscimo 

patrimonial realizado, mensurado sob a perspectiva da preservação do capital. 

 

Já no terceiro capítulo, pretende-se verificar de que forma as conclusões obtidas 

anteriormente devem ser encaradas quando analisadas sob a perspectiva do 

ordenamento jurídico brasileiro. Como pressuposto teórico, parte-se da constatação de 

que a tributação foi regulada de forma absolutamente cuidadosa pelo legislador 

constituinte, algo sem precedente em relação aos seus principais pares. A esse respeito, 

deve ser destacada a preocupação com a exaustiva repartição de competências em 

âmbito constitucional, por meio de um conjunto estruturado de dispositivos, 

representativos de um genuíno sistema constitucional tributário. Por isso, o intérprete de 

seu texto não pode restringir a análise acerca da tributação da renda apenas ao art. 153, 

III, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), devendo recorrer a todos os dispositivos 

que se relacionem ao imposto de renda, mesmo que de forma apenas mediata. 

 

Ainda a respeito do sistema constitucional tributário, salta aos olhos a preocupação do 

legislador constituinte com o reforço a princípios como igualdade, legalidade, segurança 

jurídica e capacidade contributiva. Observa-se a existência de um sistema rígido, que 

contém a previsão acerca de quais materialidades podem ser tributadas, de que forma o 

exercício dessa competência foi repartido entre os diversos entes federativos e quais são 

os seus limites. Portanto, optou-se por retirar do legislador a possibilidade de decidir a 

respeito de quais fatos econômicos podem ser tributados. Como consequência, é 
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necessário que se conclua no sentido de que a existência de capacidade econômica 

representa uma condição necessária para a incidência do tributo, mas não suficiente.  

 

Sob um ponto de vista mais concreto, essa posição ortodoxa pode levar à visão de que 

todos os conceitos relacionados às materialidades discriminadas pelo legislador 

constituinte podem ser construídos com base em dispositivos presentes no texto 

constitucional (raciocínio baseado em conceitos). Essa possibilidade parece estar 

presente em uma série de decisões do STF proferidas ao longo das últimas décadas, 

como será visto com maiores detalhes no capítulo terceiro. Não se pode negar, todavia, 

a presença de um número considerável de decisões recentes proferidas pela Suprema 

Corte em sentido ligeiramente diverso, que levaram em conta a evolução da realidade 

econômica e uma menor rigidez do sistema constitucional de repartição de 

competências, especialmente quando as suas normas são interpretadas sob a perspectiva 

de sua relação com conceitos de direito privado (raciocínio baseado em tipos). 

 

Não se mostra necessário (e nem útil) um esforço maior no sentido de identificar se 

todos os conceitos podem ser construídos considerando-se enunciados constitucionais 

ou se uma parte dessa tarefa pode ficar a cargo do legislador complementar. Basta, 

todavia, a concepção de que, em relação ao imposto de renda, as normas constitucionais 

fornecem ao intérprete os elementos necessários para o controle da atividade exercida 

pelo legislador infraconstitucional, a quem compete a explicitação do conceito, dada a 

evidente complexidade da matéria. Dito isso, pretende-se comprovar que o conceito de 

renda que pode ser construído a partir da CF/88 apenas reforça a existência de cada uma 

das balizas que foram identificadas ao longo do segundo capítulo.  

 

Avançando um pouco mais sobre as especificidades do caso brasileiro, não se pode 

desconsiderar o fato de que o legislador constituinte determinou que o imposto de renda 

deverá ser informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da 

progressividade, na forma da lei. De todo modo, defende-se não se tratar de um 

comando, mas de três atributos que devem compor o núcleo do imposto de renda, 

sempre que esse tributo estiver sendo utilizado com finalidade precipuamente 

arrecadatória. Significa dizer que o legislador pode se afastar de cada um deles, desde 

que em razão de uma justificativa extrafiscal legítima, cujo controle de validade 

compete ao Poder Judiciário. Essa conclusão se mostra compatível com as premissas 
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adotadas e conclusões obtidas durante a construção de um conceito jurídico de renda 

desvinculado do sistema jurídico brasileiro.  

 

Esgotado o exame da matéria em âmbito constitucional, pretende-se interpretar os 

dispositivos presentes no Código Tributário Nacional (CTN) que se relacionam com o 

imposto de renda, especialmente o art. 43, de modo a identificar em que medida as 

normas que a partir deles podem ser construídas são compatíveis com as limitações 

impostas pelo texto constitucional. O principal ponto de atenção diz respeito ao exato 

significado da exigência de que o fato gerador do imposto de renda represente a 

aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de 

qualquer natureza. A esse respeito, diversas são as posições que podem ser encontradas 

na doutrina, que apontam em sentidos bastante distintos. Pretende-se demonstrar, no 

entanto, que a interpretação mais adequada é aquela que propõe uma distinção clara 

entre as duas espécies de disponibilidades, sendo econômica aquela que não se vincula à 

ocorrência de uma transação e jurídica aquela decorrente da celebração de um negócio 

jurídico. 

 

Em certa medida, contudo, essa visão conflita com a exigência constitucional de prévia 

realização para que se possa considerar ter sido adquirida a renda. Assim, pretende-se 

demonstrar que a aquisição de disponibilidade econômica, no sentido atribuído por uma 

relevante parte da doutrina, não pode ser considerada compatível com a atual ordem 

constitucional. Em razão disso, a interpretação do CTN à luz da CF/88 deve indicar que 

apenas a aquisição de disponibilidade jurídica caracteriza a ocorrência do fato gerador 

do imposto de renda. Caso a opção seja por uma interpretação conforme a Constituição, 

então, seria necessário chegar-se à conclusão de que a disponibilidade econômica seria 

aquela desvinculada da ocorrência de negócios regulados pelo direito. 

 

Passando para o quarto capítulo, a tese se propõe a analisar de que forma a modificação 

da estrutura conceitual básica da contabilidade, após o advento da Lei nº 11.638/07, se 

relaciona com o imposto de renda. Para tanto, é preciso considerar que essa alteração 

está inserida em um contexto mundial de convergência da contabilidade a um padrão 

internacional, atualmente ditado pelo International Accouting Standards Board (IASB). 

Trata-se de um conjunto de regras contábeis voltado para a tutela do investidor 

institucional, com foco na geração de informações destinadas a auxiliar o usuário da 

informação contábil na tomada de decisões. Em razão disso, o processo contábil passa a 
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contar com uma carga maior de subjetividade, resultado da presença marcante de 

expectativas, ou seja, da consideração do patrimônio como a possibilidade de fruição de 

benefícios econômicos futuros (no que diz respeito aos ativos) e como a possibilidade 

de saídas de caixa (no que se refere aos passivos). 

 

Essa nova forma de enxergar a realidade faz com que a contabilidade naturalmente se 

distancie das formas jurídicas. A preocupação com o futuro pode levar ao 

reconhecimento de valores (ativos, passivos, receitas e despesas) baseados em 

probabilidades, que para o direito não passam de presunções. Nesse contexto, o registro 

contábil levará em conta o valor justo, é dizer, o valor atribuído ao patrimônio com base 

em um determinado conjunto de premissas, mas que jamais poderá ser confundido com 

o preço, existente apenas quando o referido valor é atestado pelo mercado em uma 

transação (negócio jurídico) que tenha contado com o expresso consentimento das 

partes. Até o advento do preço, o acréscimo/decréscimo patrimonial decorrente do valor 

justo representa apenas uma mudança sob a perspectiva de valor do patrimônio, que não 

tem origem em renda.  

 

Ademais, esse mesmo viés prospectivo da contabilidade tende a gerar registros 

contábeis que desconsideram a forma jurídica adotada, sempre que essa forma contrariar 

a visão da contabilidade acerca da realidade econômica. É o que se denomina de 

princípio da prevalência da essência econômica sobre a forma jurídica, hoje parte 

integrante do que se denomina representação fidedigna. Esse é, entretanto, um conflito 

de mera aparência, pois não se pode opor a forma jurídica (que possui uma substância, 

igualmente jurídica, que lhe é subjacente) à substância econômica. 

 

De um lado, tem-se forma e substância compatíveis com a visão do direito acerca da 

realidade. De outro lado, tem-se a substância econômica decorrente da visão da 

contabilidade acerca dos fatos patrimoniais ocorridos. Por isso, não se pode afirmar que 

uma dada realidade deverá prevalecer, pelo simples fato de que não há espaço para 

considerações sobre verdade nesse contexto. Nas hipóteses em que se observa a 

presença de divergências entre substância e forma jurídica, o próprio direito cuida de 

regular as suas consequências, que não possuem qualquer relação com a visão contábil 

acerca da realidade. Quando muito, o registro contábil poderá servir de evidência da 

ocorrência de um defeito do negócio jurídico, o que deve ser analisado apenas com base 

no direito positivo. 
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Dito isso, é preciso que sejam presumidos neutros os efeitos da mudança de práticas 

contábeis sobre o resultado, mesmo que o legislador não tenha agido de forma positiva. 

O reconhecimento da existência de uma mudança de paradigma a respeito de como a 

contabilidade enxerga a realidade, especialmente no que diz respeito à sua relação entre 

fatos passados e a expectativa de sua ocorrência no futuro, faz com que, nesse ponto, o 

direito não possa partir do resultado contábil. Do contrário, admitir-se-ia a incidência do 

imposto sobre uma presunção de renda, o que revelaria a absoluta inexistência de 

capacidade contributiva; ou sobre uma mudança na perspectiva de valor do patrimônio, 

que com renda não se pode confundir. 

 

O mesmo raciocínio deve ser aplicado quando a contabilidade apenas prescrever um 

registro que indique a presença de um negócio jurídico diverso daquele celebrado pelas 

partes. É o corriqueiro exemplo de um contrato de retrovenda, visto pela contabilidade 

apenas como uma forma de financiamento, em que, do ponto de vista da substância 

econômica, não há efetiva alienação com posterior compromisso de recompra, mas a 

obtenção de um empréstimo, que tem como garantia os bens que foram objeto do 

referido contrato. Do ponto de vista tributário, assumindo que o negócio jurídico 

celebrado está livre de qualquer vício, os efeitos devem ser aqueles prescritos pelo 

direito privado, mesmo que a visão contábil sobre a realidade indique algo diverso. 

 

Com isso, não se pretende afirmar que o imposto de renda se vincula a determinados 

negócios jurídicos, mas apenas que o acréscimo patrimonial deve ser mensurado com 

base na qualificação dos fatos patrimoniais pelo direito positivo. Em outras palavras, o 

acréscimo/decréscimo de valor deverá ser sempre jurídico, no sentido de que o direito 

deve reputá-lo existente, com base em uma universalidade de transações, não 

importando o seu nomen juris, mas o resultado de acréscimo ao patrimônio, desde que 

esse seja o efeito prescrito pelo direito. 

 

Do exposto, a presente tese tem por objetivo construir, a partir da CF/88, um conceito 

de renda compatível com a atual realidade, apontando os seus atributos indissociáveis, 

que deverão ser respeitados pelo legislador infraconstitucional, sob pena de o imposto 

incidir sobre um acréscimo de valor ainda não efetivamente adquirido, ou que 

represente uma materialidade diversa daquela reservada à União Federal pelo art. 153, 

III, da CF/88. Feito isso, esse conceito será confrontado com a nova estrutura conceitual 

básica da contabilidade, para que se estabeleçam os novos contornos dessa relação e 
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para que o lucro líquido seja depurado de modo a poder continuar servindo como ponto 

de partida para a apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



371	
	
5 CONCLUSÕES FINAIS 

 

Ante todo o exposto, a presente tese chega às seguintes conclusões: 

 

5.1 Renda não é um conceito essencialmente econômico e são diversas as formas de 

qualificar os fatos patrimoniais capazes de gerar mutação patrimonial. Por isso, não se 

pode admitir a ideia de que exista apenas um conceito de renda, dotado de uma pureza 

científica (quase ontológica), atribuível às ciências econômicas e que representaria o 

ideal a ser perseguido pelo legislador tributário para fins de determinação da base de 

cálculo do imposto de renda. Em outras palavras, não há um conceito fundamental de 

renda. 

 

5.2 Essa diversidade de visões a respeito da realidade também pode ser verificada no 

âmbito da própria economia. Como aponta a doutrina, não é possível identificar qual 

seria a definição de renda atribuível às ciências econômicas, uma vez que são variadas 

as formas de pensamento existentes e as premissas por elas adotadas. Ademais, não é 

tarefa da economia levar em consideração princípios jurídicos como igualdade, 

segurança jurídica, capacidade contributiva, praticidade, etc. para elaboração das suas 

definições.  

 

5.3 O mesmo raciocínio pode ser aplicado à contabilidade. A sua histórica relação de 

proximidade com o direito tributário, dado que o lucro líquido costuma servir como 

ponto de partida para a apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas, faz com que 

se acredite em uma exatidão dos seus métodos e critérios. O resultado contábil, todavia, 

está baseado em uma série de convenções, que contêm uma certa margem de 

discricionariedade, de modo que não se pode afirmar serem a única forma de 

representação da realidade. Nem mesmo o regime de competência escapa dessa 

ambiguidade, podendo-se falar em uma variedade de métodos alternativos para a 

confrontação entre receitas e despesas. 

 

5.4 Em razão dos pontos acima citados, deve-se partir do entendimento de que o direito 

tem total autonomia para estabelecer a sua própria definição de renda, baseada em 

critérios jurídicos, ainda que alguma espécie de interação com os sistemas econômico e 

contábil seja admitida. Contudo, essa é uma abertura concedida pelo sistema jurídico e 

por ele regulada precisamente, não se admitindo a existência de efeitos que escapem ao 
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permitido pelo direito. Precisamente por isso, não se pode falar em uma relação de 

subordinação entre o direito e as ciências econômicas e contábeis. 

 

5.5 Como decorrência das conclusões citadas acima, não se admite que o conceito Haig-

Simons seja considerado um conceito fundamental de renda. Essa é uma definição que 

representa apenas a sistematização de uma série de atributos vistos por seus autores 

como indispensáveis à construção de um conceito jurídico que esteja o mais próximo 

possível de uma renda em sentido econômico. Portanto, não se pode ignorar a presença 

de uma visão particular acerca do conceito de renda para a economia e de que forma ele 

deveria ser adaptado para o direito tributário. De todo modo, trata-se de um conceito 

amplamente estudado na doutrina, fazendo com que ele possa ser tomado como um 

parâmetro para a identificação de todos os atributos do conceito jurídico de renda. 

 

5.6 O conceito Haig-Simons de renda se propõe abrangente, objetivo e equitativo, o que 

justificaria a sua prevalência sobre qualquer outro existente. Como pressuposto, adota-

se a ideia de renda medida em termos de capacidade, representada por um poder de 

consumo futuro, não sendo necessária a ocorrência de uma transação. Entretanto, não se 

ignora que a capacidade deve ser mensurada sob a perspectiva da preservação do 

capital, uma vez que o seu efetivo exercício não pode ter como resultado colocar o 

titular da renda em uma posição patrimonial inferior à do início do período de apuração.  

 

5.7 Decorre do conceito Haig-Simons de renda a necessária existência de um acréscimo 

patrimonial, que deve ser apurado após a consideração dos gastos que contribuam para a 

sua formação, desde que preservado o capital, não sendo necessária prévia realização. 

Adicionalmente, defende-se a necessidade de que todos os rendimentos sejam 

considerados e tributados em conjunto, por meio de uma incidência progressiva, como 

forma de melhor promover o princípio da igualdade.  

 

5.8 Superados os mitos mencionados, o ponto de partida para a construção de um 

conceito jurídico de renda deve ser o estabelecimento de algumas balizas. A primeira 

delas é a necessária ocorrência de um acréscimo patrimonial, cuja mensuração deve ter 

como referência a manutenção do capital. Em outras palavras, não há renda sem que se 

constate a aquisição de uma riqueza nova que tenha sido acrescida ao patrimônio, o que 

requer seja o capital preservado, pois é dele que a renda deriva. 

 



373	
	
5.9 Com a finalidade de definir o montante do acréscimo patrimonial é preciso que os 

critérios para a mensuração do patrimônio estejam corretamente identificados. 

Especificamente em relação às pessoas jurídicas, é necessário ressaltar que a 

contabilidade conta com diferentes métodos para a mensuração do patrimônio, que 

giram em torno da adoção de valores de entrada ou de saída. A mesma diversidade pode 

ser identificada a respeito de como considerar os efeitos decorrentes da variação dos 

itens que compõem o patrimônio e de como serão registradas as contrapartidas dessas 

variações, se diretamente no patrimônio ou no resultado do exercício. 

 

5.10 Por isso, não basta a afirmação de que renda (ou lucro) é o acréscimo patrimonial 

resultante da confrontação entre receitas e despesas, pois são várias as nuances que o 

processo contábil pode impor. A esse fato deve estar atento o legislador, sob pena de 

fazer incidir o tributo sobre acréscimos de valor que representam apenas uma oscilação 

do patrimônio. Assim, renda deverá ser considerada a diferença entre determinados 

valores de entrada e de saída, não necessariamente vinculados aos conceitos contábeis 

de receita e despesa.  

 

5.11 Esse raciocínio é semelhante para fins de mensuração do acréscimo patrimonial 

das pessoas físicas. É preciso ter em mente que nem todas as entradas que contribuem 

para o aumento do patrimônio devem ser consideradas como base de cálculo do imposto 

de renda, da mesma forma que nem todos os gastos serão dela dedutíveis. A variação 

patrimonial das pessoas físicas tem origem no produto do capital e do trabalho, admitida 

a sua combinação, devendo ser admitida a dedução de determinados gastos.  

 

5.12 Por manutenção do capital financeiro entende-se a necessidade de que a 

integralidade do valor investido pelos sócios seja preservada, o que pode impor a 

manutenção do poder de compra da moeda, quando se estiver diante de uma economia 

inflacionária, e a compensação das perdas de períodos passados. Para tanto, o capital 

deve ser definido em termos de unidades monetárias nominais. Já para a hipótese de 

manutenção do capital físico, entende-se a preservação da capacidade de operação, 

fazendo com que o custo histórico deixe de ser a referência, mantida a necessidade de 

compensação das perdas passadas.  

 

5.13 Assim, o conceito de manutenção do capital pode variar, caso a perspectiva 

adotada pela norma tributária também varie. Sendo a referência para a mensuração da 
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renda a existência de transações já ocorridas, bastará a manutenção do capital 

financeiro. Admitida a presença da renda como oscilação de valor, o capital a ser 

mantido deverá ser o físico. Em ambos os casos, deverá ser considerada a manutenção 

do poder de compra da moeda, por meio da retirada dos efeitos da inflação, e a 

compensação das perdas de períodos passados. 

 

5.14 Admitida a ideia de que renda é uma riqueza nova acrescida ao patrimônio, 

mensurada entre dois pontos previamente definidos, desde que preservado o capital, 

considerados os efeitos da inflação e compensadas as perdas de períodos anteriores, é 

preciso que seja determinado o momento em que ela é adquirida e pode ser oferecida à 

tributação. A dúvida gira em torno da necessidade de realização. Entende-se por 

realização o vínculo entre a incidência do imposto de renda e a ocorrência de uma 

transação.  

 

5.15 A realização é inegavelmente um dos atributos do conceito jurídico de renda. 

Antes dela, qualquer acréscimo de valor ao patrimônio do contribuinte será um ganho 

em potencial, cuja precariedade se revela incompatível com o princípio da capacidade 

contributiva. Apenas ganhos definitivos podem ser considerados renda para fins 

tributários, de modo que a reversibilidade dos acréscimos de valor faz com que eles 

devam ser considerados uma nova perspectiva sobre o valor do patrimônio, o que não se 

revela suficiente para a existência de renda em sentido jurídico. 

 

5.16 Sob a perspectiva do direito tributário, o que marca a superação da reversibilidade 

do acréscimo de valor é a decisão do contribuinte de realizar uma transação, 

oportunidade em que o valor atribuído ao seu patrimônio será transformado em preço, o 

que pressupõe a participação de um terceiro nesse processo. Nesse momento, tem-se a 

certeza, que não se confunde com definitividade ou irreversibilidade, mas que requer a 

presença de algo que tenha origem no direito. Dito de outro modo, antes da ocorrência 

de um negócio jurídico, tem-se apenas valor, que é uma representação do patrimônio, 

mas não renda, cuja origem será sempre preço. Como decorrência, não se admite a 

existência de renda baseada na presunção de futura ocorrência de uma transação, por 

mais provável que ela se revele. 

 

5.17 Acerca dos gastos que podem ser deduzidos para fins de determinação da base de 

cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, a primeira consideração diz respeito 
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àqueles relacionados a uma existência digna. A parcela dos recursos auferidos e que se 

destine a suportar um padrão mínimo de gastos não pode ser considerada riqueza nova. 

Até o limite do mínimo existencial não há manifestação de capacidade contributiva, 

justamente em razão da compulsoriedade do gasto. Além dos gastos vinculados a um 

padrão mínimo de existência, devem ser considerados igualmente dedutíveis as 

despesas extraordinárias, para as quais a ausência de disponibilidade do contribuinte 

também se faz presente. É o caso dos gastos relacionados ao custeio de tratamentos 

médicos, que também podem ser qualificados como compulsórios. 

 

5.18 Afora os gastos acima referidos, todos os demais ostentam o potencial de atos de 

consumo, o que permitiria a incidência do imposto de renda sobre eles. Na costumeira 

hipótese de a legislação permitir a dedução de gastos diversos dos mencionados no item 

precedente, essa previsão não possui qualquer vinculação com o conceito jurídico de 

renda. Como regra, esse tipo de autorização está vinculado à implementação de alguma 

política pública, com a eleição do gasto tributário para a promoção da finalidade 

perseguida (tax expenditure). Em razão dessa característica, o legislador dispõe de uma 

considerável discricionariedade para restringir e/ou eliminar a autorização de dedução.  

 

5.19 No caso das pessoas jurídicas, o critério de dedução deve ter como principal 

referência a possibilidade de vinculação entre o gasto incorrido e a receita auferida. 

Desse modo, não deverão ser considerados para a formação da base de cálculo do 

imposto de renda apenas os gastos que não puderem ser imputados à atividade 

empresarial, porquanto eles caracterizam atos de aplicação de uma renda já auferida. A 

distinção entre gastos necessários e atos de consumo não está relacionada a questões 

subjetivas, mas a uma análise da possibilidade objetiva de vinculação entre o esforço 

financeiro e a possibilidade de obtenção de lucro. 

 

5.20 É possível que a legislação venha a restringir ou estimular a dedução de 

determinados gastos. Serão situações excepcionais, no entanto, que deverão encontrar 

fundamento na existência de políticas fiscais compatíveis com os sistemas jurídicos em 

que inseridas, ainda que não diretamente relacionadas a questões tributárias.  

 

5.21 Em razão do perfil essencialmente arrecadatório do imposto de renda, o princípio 

da capacidade contributiva deve ser utilizado como principal referência pelo legislador, 

o que impõe sejam os rendimentos considerados em conjunto e submetidos a um mesmo 
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universo de alíquotas. Contudo, se a realidade impuser a concessão de tratamentos 

diferenciados, desde que vinculados à promoção de alguma finalidade compatível com 

valores prestigiados pelo ordenamento jurídico, as medidas poderão ser justificadas com 

base nesses fundamentos.  

 

5.22 A opção por uma tributação progressiva tem relação direta com a existência de 

políticas públicas de distribuição de renda, baseadas em alguma teoria de justiça 

redistributiva. Trata-se de um mecanismo de transferência de renda, que se aperfeiçoa 

por meio de uma combinação entre arrecadação e gasto público. Essa é uma função 

consentânea com o atual direito tributário, que também deve ser encarado como uma 

ferramenta para a realização de direitos sociais. No entanto, o fundamento de uma 

incidência progressiva não se liga ao princípio da capacidade contributiva, mas à 

necessidade de que o tributo seja utilizado como mecanismo de distribuição de renda. 

Dito isso, a progressividade está relacionada à utilização da norma tributária em seu 

caráter extrafiscal.  

 

5.23 Ao se retirar da capacidade contributiva a justificativa para uma tributação 

progressiva da renda, a progressividade passa a não poder ser considerada uma baliza 

necessária à construção do conceito jurídico de renda. Ou seja, a possibilidade de uma 

tributação progressiva não gera para o legislador a obrigação de que toda e qualquer 

incidência do imposto de renda ocorra sob esse modelo. A tributação da renda deve ser 

essencialmente progressiva, o que é algo diverso de afirmar que toda e qualquer 

incidência esteja baseada na progressividade. 

 

5.24 O elemento temporal constitui uma baliza necessária para a construção do conceito 

jurídico de renda. Em um cenário ideal, apenas ao final da vida do contribuinte o 

acréscimo patrimonial poderia ser verdadeiramente apurado. A necessidade de uma 

arrecadação em bases contínuas exige, no entanto, a segregação em períodos mais 

curtos, que não podem ser inferiores a um ano. Não há necessidade de correspondência 

com o ano civil.  

 

5.25 O conceito de renda pode ser definido como sendo, portanto: (i) um conceito 

jurídico, não subordinado às definições oriundas das ciências econômicas e contábeis; 

(ii) indicativo da existência de um acréscimo de valor ao patrimônio do contribuinte; 

(iii) oriundo de um fluxo, que não se confunde com o capital ou com o patrimônio; (iv) 
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apurado sob a perspectiva da manutenção do capital; (v) medido em bases 

preferencialmente anuais; (vi) necessariamente realizado, o que pressupõe a ocorrência 

de uma transação representativa de um ato de vontade do sujeito passivo; (viii) desde 

que deduzidos determinados gastos; e (viii) autorizada a compensação integral das 

perdas relacionadas aos períodos de apuração anteriores. Além disso: (ix) deve-se partir 

de uma necessária apuração conjunta de todos os rendimentos, (x) por meio da aplicação 

de alíquotas progressivas; (xi) ressalvada a existência de previsões legais que indiquem 

a utilização da norma de incidência com efeitos extrafiscais.  

 

5.26 A realidade brasileira impõe algumas considerações adicionais. A primeira delas 

envolve a constatação acerca da existência de um sistema constitucional tributário, 

resultado da regulação minuciosa da matéria tributária em âmbito constitucional. Em 

razão disso, a construção do conceito jurídico de renda no Brasil não pode ter como 

única referência o art. 153, III, da CF/88. Ele é apenas o ponto de partida. É tarefa do 

intérprete levar em conta todos os enunciados relacionados à tributação da renda, ainda 

que essa relação seja considerada apenas indireta.  

 

5.27 A constância do emprego da expressão “renda e proventos de qualquer natureza” 

pelo legislador constituinte não pode ser desconsiderada pelo intérprete. Ao longo de 

décadas ela vem sendo objeto de manifestações acerca de seu sentido pela doutrina e 

pela jurisprudência do STF, impondo que a definição previamente atribuída ao texto não 

possa ser negligenciada. A esse respeito, é possível afirmar que para a Suprema Corte 

brasileira não admite a existência de renda sem a ocorrência de um acréscimo 

patrimonial, ponto sobre o qual não parece pairar mais qualquer controvérsia e que 

representa uma importante limitação da liberdade conferida aos intérpretes do art. 153, 

III, da CF/88. 

 

5.28 Acerca do sistema constitucional tributário, merece destaque a rigidez que decorre 

das regras de repartição de competências. Com o intuito de reforçar princípios como 

igualdade, legalidade, segurança jurídica e capacidade contributiva, o legislador 

constituinte cuidou de determinar quais materialidades serão tributadas pelos entes 

integrantes da Federação, de que forma a competência deverá ser exercida e quais são 

os seus limites, implícitos e explícitos. Trata-se de um sistema cuja principal 

característica (a rigidez) retira do legislador a possibilidade de ponderação sobre quais 

fatos econômicos podem ser tributados, dado que essa decisão foi tomada previamente 
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pelo Poder Constituinte. Em outras palavras, por mais que a existência de capacidade 

contributiva seja condição necessária para a incidência de um tributo, não se trata de 

uma condição suficiente, dada a exigência de prévia autorização constitucional. 

 

5.29 A consequência desse entendimento é a necessidade de que as limitações ao 

exercício das competências tributárias sejam construídas diretamente a partir do texto 

constitucional. A esse respeito, há na doutrina (que poderia ser chamada de majoritária) 

quem sustente que as referidas limitações deveriam resultar na presença de conceitos 

constitucionais para a definição das competências, cabendo ao legislador complementar 

apenas a sua concretização. Esse entendimento é respaldado por uma série de 

importantes julgados do STF. Em sentido contrário, há quem não atribua à rigidez das 

regras de discriminação de competências essa capacidade, o que permitiria a presença 

de tipos na CF, que seriam transformados em conceito apenas no âmbito da legislação 

complementar. Algumas decisões recentes do STF parecem apontar nesse sentido. 

 

5.30 A despeito da dicotomia entre tipos e conceitos, entende-se que, para fins de 

definição da hipótese de incidência do imposto de renda, o legislador constituinte 

positivou todos os limites necessários, cabendo ao CTN apenas a explicitação do 

conceito por meio de regras que guardem respeito às balizas constitucionais. Essa 

também parece ser a linha seguida pelo STF, mesmo quando se leva em consideração 

apenas as mais recentes decisões proferidas em acórdãos que discutiam a possibilidade 

de incidência do imposto de renda sobre um determinado acréscimo de valor.  

 

5.31 No que diz respeito à regulação da definição do fato gerador do imposto de renda 

pelo CTN, algumas observações são essenciais. Em resumo, trata-se de diploma legal 

editado sob a vigência de ordem constitucional diversa, de modo que a análise acerca do 

seu conteúdo deve ser sempre objeto de confronto com as normas constitucionais atuais 

a respeito da matéria. 

 

5.32 Um exame crítico do art. 43 do CTN não revela a opção por uma determinada 

teoria da renda (renda-acréscimo ou renda-produto), mas apenas a escolha por uma 

regulação didática do fato gerador do imposto. O legislador complementar não nega a 

necessidade de acréscimo patrimonial, pelo simples fato de que esta não é uma opção 

que lhe compete, seja porque a sua presença é condição necessária para a própria 

existência de renda, seja porque sobre esse ponto doutrina e jurisprudência parecem 
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jamais ter divergido. O que pretendeu o legislador por meio dos dois incisos presentes 

no art. 43 foi assegurar que os ganhos de capital não fossem considerados excluídos do 

conceito jurídico de renda.  

 

5.33 Ainda no que diz respeito ao exame do art. 43 do CTN, o legislador define o fato 

gerador do imposto como a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da 

renda. A aquisição de disponibilidade surge no momento em que se pode atestar a 

possibilidade de que o contribuinte disponha de sua renda sem que a ele se possa opor 

uma condição, seja ela qual for.  

 

5.34 Especificamente em relação aos conceitos de disponibilidade econômica e jurídica, 

o CTN parece ter procurado distinguir de acordo com a necessidade da ocorrência de 

um negócio jurídico. Enquanto a disponibilidade jurídica estaria vinculada à ocorrência 

de uma transação, para a caracterização da disponibilidade econômica bastaria a 

constatação da existência de um acréscimo patrimonial medido em termos de 

capacidade. Em síntese, seria econômica a disponibilidade jurídica ainda não realizada. 

 

5.35 Essa perspectiva acerca da definição de disponibilidade econômica não pode ser 

tolerada. De acordo com as limitações constitucionais ao poder de tributar relacionadas 

ao imposto de renda, só se admite a tributação de acréscimos de valor que possam ser 

qualificados como definitivos, o que requer a ocorrência de um negócio jurídico 

(realização), que marca o exercício de um ato de vontade do contribuinte no sentido de 

aceitar como definitivo o valor justo atribuído ao seu patrimônio pelo mercado. O 

imposto de renda é um imposto sobre transações, cuja existência depende da 

participação efetiva do contribuinte, por meio da prática de um negócio jurídico 

revelador de sua vontade de transformar em renda o acréscimo de valor do seu 

patrimônio. 

 

5.36 Esse entendimento exclui qualquer possibilidade de tributação da capacidade, que 

nada mais é do que uma renda em potencial, uma ficção jurídica absolutamente 

incompatível com os limites, negativos e positivos, impostos pelo legislador 

constitucional ao exercício da competência tributária relativa ao imposto de renda e 

ratificados pela jurisprudência do STF. Por essa razão, a aquisição de disponibilidade 

econômica, no sentido de capacidade relacionada a um acréscimo patrimonial, não pode 

ser considerada recepcionada pela atual ordem constitucional. Como decorrência desse 
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posicionamento, apenas a aquisição de disponibilidade jurídica de renda e proventos de 

qualquer natureza pode ser objeto de tributação.  

 

5.37 Como alternativa para a interpretação da disponibilidade econômica, poder-se-ia 

recorrer aos posicionamentos doutrinários no sentido de que ela representaria a 

aquisição de riqueza nova que não tenha origem em negócios jurídicos regulados pelo 

direito. Seria jurídica, então, a disponibilidade que decorresse da ocorrência de negócios 

jurídicos, e econômica aquela cuja origem não pudesse ser vinculada a transações 

regidas pelo direito. Em ambos os casos, porém, a realização se faz presente, por se 

tratar de um atributo indissociável do conceito jurídico de renda.  

 

5.38 Portanto, a análise da compatibilidade entre o CTN e a CF/88 depende de uma 

correta interpretação do primeiro, única forma de se garantir que a disciplina prevista na 

legislação infraconstitucional não ultrapasse os limites fixados diretamente pela CF/88. 

Sendo essa a hipótese, pode-se afirmar que o art. 43 foi recepcionado pela ordem 

constitucional de 1988, de modo que o conceito de renda a servir de baliza direta para o 

legislador ordinário será aquele previsto no CTN.  

 

5.39 Assim como concluído no item 5.4., o conceito de renda no Brasil é 

essencialmente jurídico, o que é reforçado pelo fato de que o legislador constituinte se 

preocupou em positivar uma série de balizas ao exercício dessa competência, ainda que 

a economia e a contabilidade eventualmente qualifiquem a realidade de modo diverso. É 

dizer, o grau de abertura concedido ao ambiente externo deve ser considerado 

extremamente limitado, devendo o intérprete se ater ao universo do direito, não se 

admitindo a presença de argumentos de autoridade que busquem impor um domínio do 

econômico sobre o jurídico. 

 

5.40 O entendimento acima tem repercussão direta sobre o tratamento que deve ser 

conferido à relação entre o direito tributário e a contabilidade no Brasil. Embora o 

vínculo entre a apuração da base de cálculo do imposto de renda e o resultado 

determinado segundo as regras contábeis seja efetivamente normativo, essa remissão só 

terá validade quando não contrariar o direito positivo. Ou seja, a referência direta ao 

resultado contábil não pode levar à sobreposição da qualificação do fato patrimonial 

pela contabilidade sobre o direito.  
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5.41 Com a convergência da contabilidade brasileira ao padrão contábil internacional 

(padrão IFRS) deve-se ter atenção para um distanciamento que se mostrará cada vez 

mais presente entre o resultado contábil/societário e a base de cálculo do imposto de 

renda. A razão principal tem origem em uma mudança na estrutura conceitual básica da 

contabilidade, que passa a adotar como principal referência para o processo contábil 

uma particular visão a respeito da realidade econômica, representada pela máxima 

accounting follows economics.  

 

5.42 Como consequência, ao longo das três etapas do processo contábil 

(reconhecimento, mensuração e evidenciação) a forma atribuída aos negócios jurídicos 

celebrados podem vir a ceder espaço para a visão da contabilidade acerca de qual seria a 

substância econômica dos atos praticados. Identificada, pela contabilidade, uma 

divergência entre substância econômica e forma jurídica, o registro contábil deve seguir 

a primeira. Em outras palavras, a nova contabilidade não tem no direito a principal 

referência para a qualificação dos fatos patrimoniais, mas na sua particular perspectiva 

sobre a realidade econômica subjacente. 

 

5.43 Esse contexto faz com que os trabalhos existentes sobre o conceito de renda no 

Brasil não sejam suficientes para justificar, com a devida precisão, o porquê de dever 

ser adotada uma regra geral de neutralidade dos efeitos tributários decorrentes da 

adoção de novas práticas contábeis. Não se trata de uma crítica à doutrina de alta 

qualidade que vem sendo produzida no Brasil há décadas e décadas, mas apenas a 

constatação de que as circunstâncias sofreram uma modificação estrutural, reclamando 

uma postura firme no sentido da identificação de seus efeitos.  

 

5.44 Do ponto de vista prático, os conceitos de ativo e passivo (e por consequência os 

de patrimônio líquido, receita e despesa) passam a trabalhar com expectativas, o que 

obviamente não exige a ocorrência de uma transação (de um negócio jurídico). O ativo 

será registrado quando se verificar a existência de um recurso controlado pela entidade, 

relativa a fatos passados, a partir do qual se espera obter benefícios futuros. Da mesma 

forma, o passivo se relaciona a fatos ocorridos no passado, em relação aos quais 

acredita-se decorrerá uma saída de caixa. A consideração do patrimônio em perspectiva, 

por meio de registros baseados em expectativas, faz com que o resultado contábil tenha 

uma relação direta com o que se espera irá ocorrer no futuro, impondo um 

distanciamento em relação ao passado. 
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5.45 Esse é um distanciamento estrutural em relação ao direito tributário, que tem como 

escopo definir o acréscimo patrimonial decorrente de fatos passados. Tributa-se o 

acréscimo patrimonial definitivamente incorporado ao patrimônio do contribuinte e não 

aquele que poderá vir a ocorrer no futuro. A existência de um ganho em sentido 

econômico, baseado em valores de mercado, não passa de uma nova expressão do 

próprio patrimônio do contribuinte, resultante de uma mudança sob a perspectiva de 

valor, segundo a visão da contabilidade, acerca da realidade econômica. Se acréscimo 

ao patrimônio existe nessa hipótese, ele é uma manifestação do próprio patrimônio, mas 

não renda. 

 

5.46 Ainda que a existência de renda pressuponha a ocorrência de um acréscimo 

patrimonial, nem todo acréscimo patrimonial terá origem em uma renda previamente 

auferida. Enquanto o incremento tiver origem em um valor, ele deverá ser considerado 

patrimônio. Apenas o preço obtido por meio de uma transação pode dar origem a uma 

renda, pois preço nada mais é do que um valor previamente atribuído por alguém e 

posteriormente chancelado pelo mercado. 

 

5.47 Conforme já mencionado, a tributação do valor justo importaria na existência de 

uma renda apurada com base em uma presunção de futura ocorrência do fato gerador 

(futura aquisição de disponibilidade jurídica da renda), o que atenta contra o princípio 

da capacidade contributiva. Apenas a renda atual, definitivamente incorporada ao 

patrimônio do contribuinte, com origem em transações ocorridas no passado pode ser 

considerada jurídica. 

 

5.48 Por fim, a diversidade de qualificações dos fatos patrimoniais pela contabilidade e 

pelo direito deve ser considera neutra, no que diz respeito aos efeitos que repercutam 

diretamente na base de cálculo do imposto de renda, até que o legislador venha a regular 

a questão de forma expressa. Do contrário, os efeitos decorrentes de um negócio 

jurídico validamente celebrado pelas partes seriam substituídos pela qualificação 

atribuída pela contabilidade ao fato patrimonial, que não possui qualquer vinculação 

com a disciplina jurídica, o que representaria uma clara ofensa ao princípio da 

legalidade. 
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