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RESUMO 
 

A presente dissertação tem por objetivo examinar a inserção das normas contábeis 
baseadas no padrão internacional no universo do direito tributário brasileiro. A 
convergência ao padrão IAS/IFRS, fundamental para libertar a contabilidade brasileira de 
amarras jurídicas que impediam a sua evolução como ciência com objetivos 
informacionais, foi marcada, ela própria, por um intenso processo de juridicização. 
Prestigia-se a substância econômica e a abertura ao uso de bases correntes de mensuração, 
em lugar apenas do custo histórico. De posse dessas definições, procura-se verificar os 
fundamentos e as limitações constitucionais para a recepção pela legislação tributária de 
normas inspiradas nos princípios do direito contábil. Analisa-se o papel primordial da 
segurança jurídica e da legalidade na absorção de conceitos contábeis, com destaque para a 
complexa problemática do uso tributário de normas baseadas na substância econômica. A 
igualdade tributária, a capacidade contributiva, a universalidade e a generalidade, assim 
como a discriminação de competências tributárias e a definição do significado de renda 
colocam limites para uma recepção mais ampla das novas regras contábeis, mas não 
impediriam por inteiro uma cuidadosa tributação do valor corrente, se efetiva a renda e 
adequada a valoração. Admite-se ainda o recurso a conceitos e normas contábeis na 
argumentação jurídico-tributária segundo uma teleologia da norma e sob limites 
semânticos e sistemáticos reconhecíveis. Ao longo do estudo, consideram-se várias 
disposições da Lei 12.973/2014 para verificar a intensidade da conexão efetivamente 
estabelecida entre essa lei e a escrituração contábil. Nesse sentido, no caso de normas 
contábeis como as que tratam de estoques, instrumentos financeiros híbridos, receitas e 
pagamentos baseados em ações, conclui-se que o silêncio da lei, ainda que parcial, opera 
determinados efeitos tributários em razão de uma remissão ou de uma abertura 
interpretativa às respectivas normas. 
 

Palavras-chave: Direito tributário. Direito contábil. Padrão IAS/IFRS. Segurança jurídica. 
Igualdade. Capacidade contributiva. Conceito de renda. Interpretação e 
integração. 
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ABSTRACT 
 
The present dissertation aims to examine the insertion of accounting standards based on the 
international financial reporting standards (IFRS) in the universe of Brazilian tax law. The 
convergence to the IAS/IFRS standards, essential to release Brazilian accounting from 
legal ties that impaired its evolution as a science with informational purposes, was itself 
marked by an intense process of legalization. The economic substance and the opening to 
the use of current bases of measurement, instead of historical cost alone, were honored. 
With these definitions, the work seeks to verify the constitutional grounds and limitations 
for the reception by tax legislation of rules inspired by the principles of accounting law. It 
analyzes the primary role of legal certainty and legality in the absorption of accounting 
concepts, highlighting the complex problem of the tax use of standards based on the 
economic substance. Tax equality, ability to pay, wide and general consideration of 
income, as well as the discrimination of taxing powers and the concept of income, set 
limits to a wider reception of the new accounting rules, but would not completely prevent a 
careful taxation of the current value, provided that income is effective and there is suitable 
valuation. The work also accepts the use of accounting concepts and rules in legal and tax 
argumentation according to a teleology of the rule and under recognizable semantic and 
systematic limits. Throughout the study, several provisions of Federal Law 12,973/2014 
are considered in order to verify the degree of the connection effectively established 
between such statute and bookkeeping. In this sense, in the case of accounting standards 
such as the ones that rule about inventories, hybrid financial instruments, income and 
share-based payments, it is concluded that the silence of the statute, although partial, 
produces certain tax effects due to a remission or based on legal interpretation. 
 

Keywords: Tax law. Accounting law. International financial reporting standards (IFRS). 
Legal certainty. Equality. Ability to pay. Income concept. Interpretation and 
integration. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ponto de partida do estudo jurídico proposto é a interação entre o direito 

tributário e a contabilidade, particularizada na evolução normativa da tributação das 

pessoas jurídicas no Brasil. De modo geral, a pesquisa interdisciplinar tributária oferece a 

possibilidade de exploração de diversas temáticas, em áreas como: obediência tributária; 

auditoria e gestão tributária pública; impactos dos tributos nas decisões dos contribuintes; 

tributação ótima e eficiência econômica dos tributos; aspectos macroeconômicos da 

tributação; e pesquisa legal, subdividida em jurídico-tributária, contabilidade e auditoria 

tributária e planejamento tributário1. A presente pesquisa tem caráter jurídico, ao debruçar-

se sobre a disciplina jurídica do tributo. Essa postura não deve significar a submissão de 

uma área do conhecimento à outra, em flagrante negação da autonomia científica, e 

também não deve pressupor um sincretismo metodológico. Seu objeto é ampliar as 

perspectivas de investigação do próprio direito tributário interno a partir dos desafios 

emergentes da convergência às normas contábeis baseadas no modelo internacional. Nesse 

escopo, toca o paradoxo apresentado por Marcelo Neves: o consenso em torno da 

relevância da interdisciplinaridade, e mesmo da sua indispensabilidade, não exclui o 

problema da dificuldade de sua operacionalização em face da pretensão de cada disciplina 

em afirmar a sua autonomia e as suas exigências, em vez de utilizar essa própria autonomia 

como um horizonte de seus limites e possibilidades2. A pesquisa interdisciplinar deve 

implicar, pois, com o autor, “o fortalecimento da autonomia disciplinar da dogmática 

jurídica como plano de auto-reflexão do direito com relevância prática”3. Em essência, 

espera-se que a inflexão interdisciplinar revele a força da unidade do ordenamento jurídico. 

Segundo detectavam Roberto Quiroga Mosquera e Alexsandro Broedel Lopes em 

2010, “de longa tradição em outros países (como a Alemanha e Portugal), o estudo 

sistemático e metodológico da interface conceitual entre as disciplinas do Direito e da 

Contabilidade possui raríssimas incursões na academia brasileira”4. Efetivamente, no 

                                         
1POHLMANN, Marcelo Coletto. Contabilidade e tributação. In: LOPES, Alexsandro Broedel; IUDÍCIBUS, 

Sérgio de (Coords.). Teoria avançada da contabilidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 287. 
2NEVES, Marcelo da Costa Pinto. Pesquisa interdisciplinar no Brasil: o paradoxo da interdisciplinaridade. 

Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, Porto Alegre, v. 1, n. 3, p. 207-214, 2005. p. 207. 
3Id. Ibid., p. 215. 
4MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. O direito contábil: fundamentos conceituais, 

aspectos da experiência brasileira e implicações. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro 
Broedel (Coords.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: 
Dialética, 2010. p. 56. 
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direito comparado, temas como a apropriação tributária do conceito de fair value das 

normas internacionais de contabilidade foram descritos em 2011 pelo autor português 

Tomás Cantista Tavares como um “assunto fashion” – e, da mesma forma, “atrativo e 

perigoso”5. Não há como negar que a convergência da contabilidade nacional aos padrões 

internacionais emitidos pelo IASB – International Accounting Standards Board (o que será 

denominado “padrão IAS/IFRS”) representa um grande impulso para os estudos 

interdisciplinares de direito tributário. Daí se vê que, nos anos subsequentes à convergência 

da contabilidade brasileira a este padrão contábil, o interesse acadêmico e profissional pela 

matéria se renovou no Brasil. Testemunha esse fato a série de trabalhos organizada pelos 

mesmos autores citados, além de outras produções acadêmicas e bibliográficas recentes6. 

A caminhada para um processo de convergência contábil passou a ser realizada por 

inúmeros países diante da constatação de benefícios daí derivados. Esses benefícios foram 

descritos pelo órgão regulador contábil brasileiro como: a redução de riscos nos 

investimentos internacionais (em razão de a harmonização prover um melhor entendimento 

das demonstrações contábeis por parte de investidores e fornecedores de crédito em geral); 

a maior facilidade de comunicação negocial internacional com base em linguagem contábil 

mais homogênea; e a redução do custo do capital que adviria dessa harmonização7.  

Em decorrência, o processo de convergência causa uma mudança de paradigmas 

contábeis. É que (dito agora apenas em caráter introdutório), as normas internacionais de 

contabilidade apresentam algumas características básicas, assim descritas na obra de 

Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins, Ernesto Rubens Gelbcke e Ariovaldo dos Santos: a) 

são mais baseadas em princípios do que em regras; b) são baseadas na ideia de prevalência 

da essência sobre a forma; c) dão mais importância aos conceitos de controle, de obtenção 

de benefícios e de incorrência em riscos do que à propriedade jurídica para registro de 

ativos, passivos, receitas e despesas; e d) consideram uma visão mais ampla da própria 

                                         
5TAVARES, Tomás Cantista. IRC e contabilidade: da realização ao justo valor. Coimbra: Almedina, 2011. p. 

10. 
6Exemplos dessa recente e expressiva produção incluem as seis edições da série Controvérsias jurídico-

contábeis (aproximações e distanciamentos), organizadas por Roberto Quiroga Mosquera e Alexsandro 
Broedel Lopes; os três volumes da série Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A, 
coordenados por Sérgio André Rocha; e alguns recentes trabalhos monográficos acadêmicos, como: 
NUNES, Renato. Tributação e contabilidade: alguns apontamentos sobre as relações entre sistemas 
jurídico e contábil. São Paulo: Almedina, 2013; FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Normas 
tributárias e a convergência das regras contábeis internacionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014; e 
TERSI, Vinicius Feliciano. A fixação da base de cálculo do IRPJ e da CSL a partir do padrão IFRS. 2016. 
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2016. 

7Resolução do CFC nº 1.055, de 07/10/2005. 
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contabilidade, que se alimenta de informações de toda a empresa e de outros 

departamentos que não apenas o contábil8.  

No Brasil, o marco legal mais relevante da convergência brasileira aos padrões 

internacionais de contabilidade surge com a Lei nº 11.638, de 27/12/2007, que alterou 

diversas matérias de natureza contábil da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (Lei das Sociedades 

por Ações, ou Lei das S.A.) e disparou um processo de incorporação de normas contábeis 

baseadas naqueles padrões às demonstrações contábeis individuais das empresas locais.  

Quando este novo paradigma contábil entra em contato com as normas de 

incidência do imposto de renda e de outros tributos das empresas, surge uma intricada 

cadeia de controvérsias, ainda por serem assimiladas. O processo de convergência às 

normas internacionais de contabilidade era reputado fundamental para libertar a 

Contabilidade da “camisa de força”9 legal que impedia a sua evolução. Em contrapartida, 

importa saber se a legislação tributária: a) poderia ou não se valer dos conceitos da nova 

contabilidade10; e b) em termos concretos, se tem se valido ou não desses conceitos, em 

quais medidas e sob quais limites. 

Como será visto, a superveniência da Lei nº 12.973, de 14/05/2014, resultado da 

conversão da Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, revelou um legislador reticente em 

aceitar, pura e simplesmente, os novos efeitos contábeis para fins tributários. Em muitos 

casos, a Lei nº 12.973/2014 estabeleceu mecanismos de ajuste aos resultados contábeis, 

para permitir a manutenção da imposição fiscal segundo os critérios contábeis anteriores. 

Em outros casos, contudo, como não conseguiu prenunciar todas as potenciais 

repercussões do acolhimento das normas internacionais de contabilidade, o legislador 

deixou em aberto questões de aplicação ou não dessas normas para fins tributários. Por 

isso, o trabalho testará a eventual ideia de que a Lei n° 12.973/2014, embora à primeira 

vista tímida na adoção das normas contábeis em vigor para fins tributários, não tenha 

representado nenhuma inovação em relação ao modelo anterior à convergência. Ao 

contrário, em alguns casos, tal diploma pode prenunciar um caminho para a efetivação do 

fenômeno da dependência material, ainda que parcial e com significativa (e, por vezes, 

necessária) manutenção da autonomia entre as escriturações tributária e contábil. 

                                         
8IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos. Manual 

de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as normas internacionais e do 
CPC. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 21-23. 

9Expressão colhida de IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, 
Ariovaldo dos. op. cit., p. 14. 

10MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. op. cit., p. 56. 
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Ocorre que os problemas e desafios tributários da convergência contábil são 

complexos. Por isso, justifica-se estender um olhar mais atento sobre a compatibilidade 

entre o Sistema Tributário Nacional e as normas contábeis adotadas no Brasil, antes de 

uma mera atribuição ou de uma mera recusa de efeitos fiscais às alterações contábeis. 

Como destacam Juan José Zornoza Pérez e Andrés Báez Moreno11, normas contábeis 

como as internacionais, dirigidas essencialmente a proporcionar uma informação profunda, 

simétrica e útil a diferentes usuários interessados na situação financeira da empresa não 

resultam, per se, contrárias às finalidades próprias do direito tributário. Sob o ângulo de 

política tributária, aliás, é de se questionar se um modelo contábil com tais características 

não seria mais adequado para fins tributários. Já sob o ângulo de aplicação e interpretação 

da lei tributária, a pergunta quanto à compatibilidade dos critérios contábeis internacionais 

à estrutura constitucional e infraconstitucional tributária não deve ser formulada em 

abstrato. Mais frutífero que a obtenção de respostas a partir de uma formulação em abstrato 

parece ser o estudo de determinadas características das normas contábeis e sua 

confrontação com as possibilidades e as exigências caras ao direito tributário. Segundo 

Paulo Ayres Barreto, entre os que trilham abertamente o caminho da interdisciplinaridade, 

e os que o refutam peremptoriamente, há os que procuram gizar os limites e condições para 

que se a considere, em face da autonomia de cada campo do saber científico12. 

Em geral, pode-se constatar que a resistência a um maior alinhamento entre as 

normas internacionais de contabilidade e o direito tributário parte da presunção de que 

aquelas normas, em homenagem ao ideal de representação verdadeira e adequada (true and 

fair view), conduziriam a um reconhecimento generalizado de ganhos não realizados, o 

que seria contrário aos ditames da justiça tributária fundada na capacidade contributiva. 

Conquanto pertinentes as indagações, a resistência generalizada a um alinhamento pode 

padecer de certo radicalismo neste aspecto. Afinal, como se verá, o padrão IAS/IFRS ainda 

segue, como regra geral, o princípio do custo histórico, e somente para determinados ativos 

e passivos permite as revalorizações “a valor justo”, sendo ainda mais restritos os casos em 

que uma revalorização possa ter efeitos sobre o resultado do exercício. De mais a mais, não 

                                         
11ZORNOZA PÉREZ, Juan José; BÁEZ MORENO, Andrés. Modelos comparados de relación entre normas 

contables y normas fiscales en la imposición sobre el beneficio de las empresas. In: PIZA RODRÍGUEZ, 
Julio Roberto; SARMIENTO PÉREZ, Pedro Enrique (Coords.). El impuesto sobre la renta y 
complementários: consideraciones teóricas y prácticas. 2. ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2011. p. 452. 

12BARRETO, Paulo Ayres. Ordenamento e sistema jurídicos. In: CARVALHO, Paulo de Barros (Coord.); 
CARVALHO, Aurora Tomazini de (Org.). Constructivismo lógico-semântico. São Paulo: Noeses, 2014. v. 
1, p. 261. 
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é de hoje que a legislação tributária já se tem afastado do dogma da realização em 

situações pontuais e patológicas, como as regras de preços de transferência, e em normas 

como a de transparência para tributação de lucros de empresas no exterior. 

Por isso, temas como esses serão aprofundados ao longo da exposição, não a 

pretexto de uma análise exauriente das normas internacionais de contabilidade (o que, de 

resto, escaparia ao conteúdo jurídico do trabalho), e sim como um ponto de partida para as 

reflexões jurídicas propostas.  

Por razões que serão examinadas, adota-se a postura de que o descarte, para fins 

tributários, de determinado conceito contábil baseado nas normas internacionais não pode 

partir de uma generalização do seu conteúdo. Por isso, é no ponto privilegiado entre o 

jurídico e o contábil que se pretende observar a disciplina tributária, para desse ponto de 

observação levantar questões relevantes para o direito tributário, diante do momento 

singular por que passa a tributação da renda empresarial no país.  

Assim, sem a pretensão de esgotar o debate teórico acerca da interação entre direito 

e contabilidade (por si só, um objeto bastante amplo de investigação, como já 

mencionado), três objetivos principais serão buscados na pesquisa. O primeiro objetivo é 

descrever o conteúdo do processo de convergência às normas internacionais de 

contabilidade, as peculiaridades deste processo no Brasil e os elementos que informam as 

normas contábeis efetivamente por aqui adotadas, para saber da possibilidade de se falar 

em um “direito contábil” local baseado em tais normas. O segundo objetivo consiste em 

revisitar os fundamentos dogmáticos do direito tributário brasileiro, de modo a apresentar 

uma síntese das condições de aceitação das normas internacionais de contabilidade para 

fins tributários, e as eventuais limitações jurídicas a essa aceitação. A questão, como se 

disse, não é abstrata (se se pode ou não adotar o padrão contábil internacional para fins 

tributários), mas concreta (quais os fundamentos do direito tributário e no que estes se 

assemelham ou diferem de fundamentos do padrão contábil vigente), de forma a oferecer 

avaliações tanto sob o ângulo de uma absorção hipotética do direito contábil pelo direito 

tributário, como sob o ângulo do controle de normas assim expedidas e da sua 

interpretação. Por fim, o terceiro objetivo é ao mesmo tempo prático e metodológico: 

verificar as possibilidades e a efetiva recepção de preceitos de algumas das mais relevantes 

normas internacionais de contabilidade pelo direito tributário brasileiro, notadamente pela 

Lei nº 12.973/2014, à luz dos conceitos estudados. 
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Para o cumprimento do desiderato proposto, o trabalho busca estabelecer, ao longo 

de 4 (quatro) capítulos, uma sistemática lógica e evolutiva para o estudo. 

No Capítulo 1, constata-se a existência de teorias que trabalham os diferentes 

objetos, objetivos e alcances das ciências jurídicas e contábil, e que, pelos seus termos, 

representam uma mais fraca ou mais forte possibilidade de influência do direito tributário 

pela contabilidade. A maior ou menor influência não é o foco das teorias apresentadas, e 

sim uma consequência identificável da sua adoção. Após avaliar criticamente as diversas 

correntes teóricas a esse respeito, o Capítulo 1 conclui com a revisão de um dos assuntos 

mais clássicos em matéria de tributação e contabilidade: o relacionamento entre os 

balanços tributário e contábil. A partir dessa revisão, são abordados os principais marcos 

legislativos da relação entre direito tributário e contabilidade no Brasil, e como esses 

diplomas se posicionaram em relação aos modelos teóricos de relacionamento analisados. 

O Capítulo 2 descreve o processo de convergência aos padrões internacionais de 

contabilidade e examina como a lei se apropria da contabilidade para corporificar um 

conjunto de normas que estruturam o direito contábil. De notar que os Pronunciamentos, as 

Interpretações e as Orientações emanadas do CPC, adotadas pelos órgãos reguladores (em 

especial, a CVM e o CFC), correspondem a “traduções das normas internacionais, com 

raras adaptações de linguagem e de algumas situações específicas”13. Todavia, exatamente 

nessas situações específicas podem surgir diferenças consideráveis entre as normas 

internacionais propriamente ditas, os “CPC’s” e a própria legislação societária. Cabe 

mencionar essas situações, para que não restem dúvidas quanto à singularidade das regras 

contábeis efetivamente adotadas na legislação brasileira com base nos standards 

internacionais, e também para inserir a discussão sobre o caráter normativo do novo padrão 

contábil brasileiro. Quanto às características que estruturam este ordenamento, examina-se 

princípios altamente prestigiados, como o de representação verdadeira e apropriada (true 

and fair view) e da primazia da essência sobre a forma, e suas repercussões específicas na 

elaboração das demonstrações contábeis e no reconhecimento de diferenças temporárias 

em relação à “contabilidade tributária”. 

O Capítulo 3 busca enfrentar a discussão acerca dos fundamentos e das limitações, 

a partir do ordenamento constitucional, para o alinhamento das normas tributárias às 

normas internacionais de contabilidade adotadas no Brasil a partir da Lei n° 11.638/2007. 

                                         
13IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos. op. 

cit., p. 20. 
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São discutidas questões dogmáticas fundamentais, como os impactos tributários das 

normas contábeis à luz dos princípios da legalidade, como dimensão da segurança jurídica, 

e da igualdade, nos desdobramentos da capacidade contributiva, da generalidade e da 

universalidade, e o sistema de discriminação de competências tributárias na edificação da 

renda tributável. Conquanto se resista à explicação do alinhamento entre o direito tributário 

e o padrão IAS/IFRS com recurso exclusivo aos princípios constitucionais, entende-se que 

uma tal análise seria incompleta com a sua desvalorização. Com este enfrentamento, que 

constituiria uma dimensão “normativa” da discussão, pretende-se permitir avaliações tanto 

sob o ângulo de uma incorporação de princípios e normas do direito contábil pelo 

legislador tributário, como o de um controle de validade constitucional e legal de atos 

legais e administrativos estruturados com base naqueles princípios e regras contábeis. 

Finalmente, o Capítulo 4 pretende partir para o exame da interpretação, nas relações 

entre o direito tributário e o direito privado contábil, e da integração no preenchimento de 

lacunas com base nestas relações, caracterizando uma dimensão “aplicativa” da discussão. 

De maneira específica, para atender ao último objetivo proposto, busca-se 

confirmar a recepção dos princípios de conexão normativa e concreta no direito brasileiro e 

na Lei nº 12.973/2014, com ênfase na seleção daquelas normas contábeis não tratadas de 

maneira integral e explícita pela referida lei, e avaliadas como de aplicação mais 

abrangente para a pesquisa.  

O marco legislativo referencial do trabalho será o mais recente editado ao tempo da 

pesquisa, qual seja, a Lei nº 12.973/2014. Desse modo, normas anteriores, ainda que 

relevantes e até mesmo citadas em trechos do estudo (como o RTT da Lei nº 11.941/2009), 

não serão utilizadas como ponto de partida das análises. 

De igual modo, tendo em vista as próprias limitações inerentes à pesquisa proposta, 

serão realizados ao longo do texto recortes necessários à circunscrição da análise aos temas 

trazidos como mais representativos para a discussão pretendida.  
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CONCLUSÃO 

 

Partir do reconhecimento das diferenças de objetos e de objetivos entre o direito 

tributário e a contabilidade não importa enclausurar-se nessa real, porém simplificadora, 

constatação. O discurso científico do direito não pode negar as evidências de juridicização 

por que passam as normas contábeis. Diante dessa marcha inexorável, a postura adotada é 

a de reconhecer esse processo, para daí conhecer os seus limites.  

Do ponto de vista metodológico, uma das formas tradicionalmente associadas à 

interdisciplinaridade é visualizar o direito como um fenômeno linguístico e permitir uma 

abertura semântica à incorporação da linguagem contábil na compreensão da 

fenomenologia tributária. A outra forma da interdisciplinaridade, de inspiração 

luhmanniana, é visualizar o direito tributário e a contabilidade como sistemas autônomos e 

permitir uma abertura cognitiva à incorporação pelo sistema jurídico, sob o filtro da lei (a 

sua própria maneira de ver a realidade), das informações coletadas no outro sistema. Como 

se vê dessas duas abordagens, a existência de diferenças não necessariamente desqualifica 

o uso da contabilidade como base conceitual para a estruturação do direito tributário.  

Ao mesmo tempo, a racionalização cientifica, relevante e comum às abordagens 

linguística e sistêmica, pode não desvelar todos os fenômenos que envolvem a 

interdisciplinaridade e que, no atual quadro de relacionamento entre o direito tributário e 

contabilidade, pressupõem complexidade, instrumentalidade e a possibilidade de 

falseabilidade dos experimentos. Dessa forma, ainda sob o ângulo propedêutico e 

metodológico, o presente trabalho recorreu a concepções mais amplas de integração entre 

os sistemas contábil e jurídico, sem prejuízo das ressalvas quanto à independência 

necessidade de reconhecimento da independência científica. Por um lado, são utilizados 

conceitos e métodos contábeis para reconhecer, na descrição da norma jurídica, a busca de 

determinado efeito ou conceito decorrente da contabilidade. Por outro lado, sempre sob 

devidos limites, esses conceitos e métodos contábeis podem fornecer elementos para 

interpretação e integração da lei tributária, a iluminar a argumentação jurídica. 

A convergência da contabilidade brasileira ao padrão IAS/IFRS possui duas 

características cumulativas peculiares, aptas a distingui-la de experiências semelhantes em 

outros países: a opção por estender a obrigatoriedade da adoção das normas contábeis 

baseadas no padrão internacional às demonstrações financeiras individuais das sociedades, 
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em vez de apenas às demonstrações consolidadas; e a intensidade da juridicização e de 

alterações no direito privado que pretenderam conferir segurança jurídica ao processo. A 

primeira característica tem o potencial de afetar significativamente o direito tributário no 

âmbito da tributação das pessoas jurídicas, uma vez que o Brasil não adota a tributação 

coletiva sobre o grupo de sociedades, e sim sobre as rendas e receitas reportadas a partir 

dos balanços individuais. A segunda característica descortina um “novo direito contábil” 

no país: formal, no tocante às normas jurídicas que tratam da obrigatoriedade de 

manutenção de escrituração contábil pelas sociedades e dos princípios e regras que deverão 

ser seguidos; e material, no tocante às normas jurídicas que disciplinam os critérios de 

reconhecimento, mensuração e divulgação de operações econômicas das empresas por 

meio da escrituração contábil. Falar em direito contábil não significa acantoná-lo em sua 

pretensão de autonomia. Significa reconhecer um conjunto de normas jurídicas que 

absorvem conteúdo técnico contábil e que são, em tese, aptas a irradiar efeitos, de modo 

coerente e organizado, para o ordenamento jurídico como um todo.  

O “novo direito contábil” que se estrutura no Brasil com fundamento no padrão 

IAS/IFRS guarda com este algumas diferenças notáveis, daí falar-se em convergência ao 

padrão internacional. Parte dessas diferenças deriva da opção pela positivação: podem 

ocorrer eventuais diferenças de disciplina entre a Lei nº 6.404/1976, norma primária do 

direito contábil, e as normas administrativas emitidas pelos órgãos reguladores, como a 

mensuração a valor justo de propriedades para investimento, prevista no Pronunciamento 

Técnico CPC 28, mas não na Lei nº 6.404/1976. Algumas diferenças poderiam levar a 

um prejuízo à isonomia tributária, em razão do princípio da generalidade, abordado no 

tópico próprio. 

Seja como for, diante dessa realidade, o estudo buscou identificar as características 

e notas conceituais principais que estruturam o ordenamento jurídico-contábil a partir da 

convergência. Alguns princípios, como a continuidade e a transparência, já eram de 

alguma maneira conhecidos do direito contábil, mas sofreram reelaborações. Da mesma 

forma, os princípios da competência e da prudência (esta entendida não como o 

conservadorismo, com deliberada ênfase na subavaliação de ativos e superavaliação de 

passivos, e sim como precaução no julgamento e neutralidade na apresentação dos 

resultados) seguem regendo o direito contábil com importante força dispositiva, diante das 

suas repercussões normativas concretas. 
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O destaque mais relevante está no princípio da “essência sobre a forma”, aqui 

denominado apenas “substância econômica”.  

A Lei nº 6.404/1976 já expressava a necessidade de as demonstrações contábeis 

exprimirem com “clareza” a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas 

no exercício, mas a convergência ao padrão IAS/IFRS aprofunda as consequências 

normativas da ideia. Se a contabilidade se reporta a uma realidade econômica, a 

representação dessa realidade, retratada nas demonstrações contábeis, deve ser fidedigna, 

de modo que os seus usuários possam confiar nas informações recortadas da realidade para 

a tomada de suas decisões econômicas. Assim é que o denominado “princípio da 

substância econômica” permeia as três etapas do processo contábil (reconhecimento, 

mensuração e divulgação). Inicialmente, afeta a etapa de reconhecimento: ao avaliar se um 

item se enquadra na definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido, deve-se atentar para 

a sua essência subjacente e realidade econômica e não apenas para a sua forma legal. A 

repercussão do princípio também se dá de modo significativo na escolha das bases de 

mensuração. Tradicionalmente, a adoção do conceito de custo histórico representava um 

ideal de objetividade e segurança, por descansar a mensuração de ativos e passivos no 

caixa vinculado a transações ocorridas. Esse conceito, que ainda é o mais utilizado e não 

foi abandonado pelo padrão IAS/IFRS, pode em contrapartida perder em qualidade 

informativa, quando o objetivo da contabilidade é auxiliar o usuário a prever fluxos de 

caixa futuros. Daí que, ao lado do custo histórico, o IASB estabelece, em determinadas 

hipóteses, outro critério de mensuração, aqui denominado “valor corrente”, em linha com a 

revisão da Estrutura Conceitual, e dos quais seriam subespécies o “valor justo” e o “valor 

em uso de ativos e o valor de liquidação de passivos”, ou apenas “valor presente”. 

A despeito dessa abertura, o trabalho buscou explicitar que a utilização de bases de 

mensuração diversas à do custo histórico não surge escancarada no padrão IAS/IFRS, 

sendo empregada em situações pontuais, devidamente explicitadas nas normas. Por essa e 

por outras razões relacionadas, o prestígio informacional atribuído pelo padrão IAS/IFRS à 

abordagem do balanço (balance-sheet approach) não significa um abandono ao custo 

histórico e à realização, nem uma identidade entre o “conceito econômico de renda” 

(modelo SHS) e a renda apurada pelo recurso às normas internacionais. 

Assim caracterizado o direito contábil, o trabalho investigou as condições e limites 

para a recepção de normas dele oriundas pelo direito tributário brasileiro. 
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Nesse mister, em razão de o sistema tributário nacional possuir forte radicação 

constitucional, o ponto de partida de um exame de compatibilidade entre o direito 

tributário e o direito contábil se encontra nos princípios e limites objetivos plasmados no 

texto da Constituição Federal de 1988. 

Sob as perspectivas da segurança jurídica e da legalidade, a especificação 

conceitual faz repousar no Poder Legislativo a prerrogativa da edição de lei, que em seu 

conteúdo determine a hipótese de incidência com a maior amplitude possível, para que o 

contribuinte possa conhecer a norma e calcular os seus efeitos. Em decorrência da 

segurança jurídica é que se refuta a hipótese de que os órgãos reguladores da matéria 

contábil venham a normatizar conteúdos que operem automáticos efeitos tributários. Não 

se trata de aplaudir a “tipicidade cerrada”, nem de eliminar por inteiro a possibilidade do 

uso de conceitos indeterminados, baseados no julgamento de normas contábeis, pela norma 

tributária. Estes conceitos indeterminados poderão ser utilizados pelo legislador tributário, 

desde que sejam aplicáveis, exequíveis, controláveis. Já no tocante ao princípio da 

substância econômica do direito contábil, este tem a sua aceitação bem mais problemática 

no âmbito tributário. Normas contábeis estruturadas com base no referido princípio terão 

relevância jurídica para o direito tributário apenas se assim consideradas pelo legislador, ao 

eleger determinada norma baseada naquele princípio como critério de aferição do tributo. 

Tributar a situação “x” apenas porque ela revela a mesma capacidade contributiva da 

situação “y”, segundo a visão da substância econômica do direito contábil, implicaria 

tributar por analogia, prática vedada pelo § 1º do art. 108 CTN, dispositivo que realça o 

prestígio do ordenamento à segurança jurídica. Se o legislador desejasse alcançar a 

tributação da situação “x”, por influência da substância econômica segundo a 

contabilidade, bastaria fazê-lo, de modo expresso, desde que inexistissem outros óbices 

jurídicos na formulação. 

Sob as perspectivas da igualdade e da capacidade contributiva (esta, na sua 

dimensão absoluta ou objetiva), não existiriam motivos teóricos que impedissem, por 

completo, uma cuidadosa tributação do valor corrente havido do direito contábil, desde que 

fosse possível uma valoração adequada e se pudesse pressupor a efetividade da renda, pela 

sua alta liquidez. Mais complexas, ao contrário, seriam as relações da capacidade 

contributiva com o princípio da prudência segundo um viés altamente conservador, mas a 

essas relações a Lei nº 12.973/2014 também ofereceu respostas, como a vedação à 

dedutibilidade das imparidades e das provisões. Assim, se a capacidade contributiva não 
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leva necessariamente apenas ao critério da realização, é na sua conjugação com a 

universalidade, com uma consideração mais ampla dos fatores positivos e negativos que 

afetam a renda em um ou mais períodos de apuração, que restaria atendido o tratamento 

igualitário da eventual recepção legislativa do direito contábil baseado no padrão 

IAS/IFRS pelo direito tributário, com a possibilidade mais ampla de compensação de 

prejuízos fiscais que aquela atualmente vigente no ordenamento tributário. 

Sob a perspectiva da discriminação de competências, seguiu-se a orientação de que 

a Constituição encarta conceitos que privilegiam significados mínimos dos termos 

empregados. No caso da expressão “renda”, este significado mínimo não seria tão 

específico a ponto de preconizar o critério da realização para reconhecimento da renda ou a 

ponto de permitir a utilização de apenas uma teoria, “renda-produto” ou “renda-

acréscimo”, na sua concreção, podendo referir-se a apenas uma, ou a ambas. Caberia à lei 

complementar (no caso, o Código Tributário Nacional) especificar essas preferências.  

O trabalho desenvolveu o sentido do art. 43 do CTN por uma dicotomia. A 

aquisição de disponibilidade jurídica da renda se aproxima do conteúdo transacional do 

princípio da competência e da realização em seu sentido tradicional, que permite o 

reconhecimento da renda quando ganha segundo as formas do direito privado, 

independentemente da conversão em moeda. A aquisição de disponibilidade econômica se 

aproxima da faculdade de o contribuinte poder realizar a transação e acessar a renda por 

ato próprio, o que requer a confirmação dessa disponibilidade pela alta liquidez do título, 

pela possibilidade de usar e fruir do bem e pela mensuração objetiva e segura por técnicas 

de marcação a mercado. Essa noção se alinha ao sentido objetivo ou absoluto da 

capacidade contributiva, uma vez que pressupõe a valoração adequada e a efetividade da 

renda. Nesses termos, a recepção legislativa dos conceitos de “valor corrente” do padrão 

IAS/IFRS seria em tese possível, mas restrita aos casos que revelassem verdadeira 

aquisição de disponibilidade econômica de renda.  

A Lei nº 12.973/2014 emprestou à necessidade de realização da renda grande 

prestígio como critério de tributação, fincando-se no conteúdo transacional do princípio da 

competência. No entanto, desviou-se desse conceito e estabeleceu a tributação, de maneira 

contrária à interpretação propugnada do art. 43 do CTN, em ao menos duas situações: na 

geração de efeitos tributários dos ajustes a valor justo, no caso de as subcontas previstas 

para o seu controle não serem escrituradas, ou serem escrituradas indevidamente; ou no 

cômputo do ganho por compra vantajosa na determinação do lucro real dos períodos de 
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apuração subsequentes à data do evento de reorganização societária, à razão de 1/60 (um 

sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.  

Quanto à interpretação, não se adota uma corrente única que enxergue o direito 

tributário como “de sobreposição” em relação ao direito privado (contábil), nem tampouco 

que torne o direito tributário totalmente indiferente aos “conceitos externos”. Admite-se 

tanto a transfiguração de conceitos contábeis pelo direito tributário, em razão da 

interpretação sistemática, como o recurso a conceitos contábeis para interpretação ou 

integração de lacunas segundo uma interpretação teleológica da norma tributária. Nesse 

âmbito, foram identificadas situações de aproximação entre o direito tributário e os 

conceitos do direito contábil. No caso de normas contábeis como as que tratam de 

estoques, instrumentos financeiros híbridos, receitas e pagamento baseado em ações, o 

silêncio da Lei nº 12.973/2014, ainda que parcial, revela a opção por operar determinados 

efeitos tributários em razão de uma remissão às normas que regem a escrituração comercial 

como ponto de partida para a apuração da base de cálculo do imposto de renda (conexão 

material), ou em razão de uma abertura da norma tributária à interpretação ou à integração 

com base em conceitos e normas do direito contábil.  

A remissão ao direito contábil é possível e até desejável diante dos ideais de 

simplificação do sistema, mas desde que resulte de uma opção racional do legislador pela 

recepção do sentido técnico do conceito ou da norma contábil no seu sistema de origem, e 

desde que não represente uma violação aos fundamentos constitucionais do sistema 

tributário nacional. Não atendidas essas condições, o desvio do direito tributário em 

relação ao direito contábil não apenas será possível, como necessário, mesmo na ausência 

de uma norma expressa de ajuste.  

Do exposto ao longo do texto, percebe-se que há fundamentos econômicos, como a 

simplificação e a diminuição de diferenças temporárias, e fundamentos jurídicos para 

determinadas aproximações entre o direito tributário e o direito contábil. Ao mesmo tempo, 

a necessidade de obediência aos princípios e regras que norteiam o sistema tributário 

nacional apresenta limitações para um alinhamento mais completo entre o renovado direito 

contábil e o direito tributário no Brasil. Isso talvez explique o receio do legislador em, até 

aqui, ter ido mais longe nessa aproximação, como se ainda tateasse no escuro.  

Em contrapartida, o maior alinhamento entre os sistemas tributário e contábil 

consistia, na visão dos próprios contadores, um obstáculo ao desenvolvimento da 

contabilidade no país e à convergência ao padrão IAS/IFRS. O direito contábil, por si só, 
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não tem como preocupação principal a integração com o direito tributário. Já a 

preocupação com a perda da independência e do status adquirido pela contabilidade a 

partir da convergência às normas internacionais recomendaria renovar a cautela quanto a 

uma ampliação das proximidades. 
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