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RESUMO 

 
 

O imposto de renda, em seus mais variados aspectos e particularidades, tem-
se mostrado um dos temas mais complexos e debatidos pela doutrina 
especializada e pelos tribunais ao redor do mundo. No Brasil, jurisdição em 
que o Sistema Tributário Nacional encontra-se ampla e rigidamente 
arquitetado pela Constituição Federal, o tema ganha especiais contornos, dada 
a necessidade de fiel compatibilidade entre a legislação infraconstitucional e 
os limites minuciosamente desenhados pelo constituinte. A presente pesquisa 
pretende entrar nessa seara para abordar o intrigante binômio aspecto material 
e base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas. No que tange ao 
aspecto material, investigaremos o grau de influência da rigidez do Sistema 
Constitucional Tributário sobre a composição dos elementos que caracterizam 
a renda constitucionalmente tributável. Nesse mister, será necessário discorrer 
sobre as teorias que propugnam pela ampla liberdade do legislador 
infraconstitucional para estabelecer o significado de renda (teoria legalista) 
até aquelas que apontam pouca (ou nenhuma) autorização para construção do 
conceito de renda no âmbito infraconstitucional, eis que isso seria matéria 
eminentemente constitucional. E assim se fará para que, posteriormente, 
viabilize-se o cotejamento entre a renda constitucionalmente tributável e o 
lucro contábil apurado de acordo com a legislação societária, eis que, 
tradicionalmente, é esse o ponto de partida para a apuração da base de cálculo 
do imposto de renda das pessoas jurídicas. Para tanto, será preciso analisar as 
funções e os usuários da contabilidade, identificando a atual perspectiva e os 
critérios que guiam a elaboração dos relatórios contábeis. Feito isso, tratar-se-
á de responder a seguinte indagação: poderia o legislador tributário brasileiro 
adotar o modelo de dependência total, isto é, adotar o lucro contábil-
societário como base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas 
sem nenhuma correção ou limitação no seu processo de determinação, como 
acontece em alguns países? Em última análise, analisar-se-á criticamente se o 
lucro contábil, juridicizado que foi pelo Direito Societário e Tributário, 
confirmaria ou infirmaria o aspecto material do indigitado tributo a teor do 
Texto Magno. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: 1. Direito Tributário – Imposto de Renda. 2 – Imposto de 
Renda – Direito Tributário. 3. IRPJ. 4. Imposto de Renda – Ciência Contábil. 
5. Juridicização da Contabilidade. 



ABSTRACT 
 

 
The income tax, in its various aspects and particularities, can be considered as 
one of the most complex and discussed issues by specialized doctrine and 
courts around the world. In Brazil, a jurisdiction that the National Tax System 
is comprehensive and almost tightly provided by the Federal Constitution, the 
issue gains special contours, specially about the compatibility between 
ordinary legislation and the limits provided by the constituent. This study 
intends to going through in this matter in order to discuss the intriguing 
binomial taxable event (material aspect of taxable event) and taxable basis of 
corporate income tax. Regarding to the taxable event, this study will 
investigate the influence of the Constitutional Tax System on the composition 
of the elements that characterize the constitutionally taxable income. At this 
point, it will be necessary discuss the theories that advocate the wide freedom 
of ordinary legislature to establish the significance of income (legalistic 
theory) and those theories that advocate little (if any) authorization to 
construct the concept of income by ordinary legislature under the argument 
that this matter would be eminently constitutional. And it will be done in 
order to make possible the comparison between constitutionally taxable 
income and accounting income determined in accordance with Brazilian 
corporate legislation, behold, traditionally, it is the starting point for 
calculating the taxable basis for corporate income tax purposes. For that, we 
will need to analyze the functions and users of accounting, identifying the 
current perspective and criteria that guide the preparation of financial reports. 
After this, we will be able to answer the following question: could the 
Brazilian legislature adopt the tax total dependency model, i.e., the corporate 
accounting as the taxable basis for corporate income tax without any 
correction or limitation on your determination process, as happens in some 
jurisdictions? In essence, this study intends to perform critical analysis of if 
the accounting profit, which was provided for Corporate and Tax Law 
purposes, confirm (or not) the taxable event provided by Federal Constitution. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde longa data, muito se tem discutido e afirmado, em sede doutrinária e 

jurisprudencial, sobre sérias e constantes divergências entre a tributação da renda1 desejada 

pelo constituinte originário e a estabelecida pela legislação ordinária que disciplina o 

Imposto de Renda no Brasil, notadamente no que se refere ao gravame devido pelas 

Pessoas Jurídicas2. 

O debate não surgiu do nada e tem sua razão de ser. Por aqui, o Sistema 

Tributário, mais do que em qualquer outro sítio, é minuciosamente desenhado na CF/88, a 

ponto de Geraldo Ataliba – talvez com um certo exagero - afirmar que “(...) está o 

legislador (ordinário) sujeito a expressa e completa ordenação, a qual não lhe deixa 

liberdade jurídica de ação que ultrapasse os limites da simples discrição legislativa”3. 

Nesse sentido, destaca-se no Texto Constitucional a rígida distribuição de 

competências tributárias entre os entes da Federação. Consequentemente, se, por um lado, 

a regra de competência atribui um poder à pessoa política, por outro, traz consigo uma 

limitação desse mesmo poder. Isso porque a competência “(...) tem efeito jurídico duplo, 

ou seja, positivo e negativo: do ponto de vista do nível de governo outorgado é uma 

afirmação constitucional de que este tem a competência para decretar determinado imposto 

e do ponto de vista dos demais governos da Federação é uma negação absoluta desta 

mesma competência.”4 

Em razão desses efeitos inerentes à competência tributária (positivo e negativo) 

é que surgiram sérios e competentes trabalhos doutrinários sobre a existência de um 

conceito constitucionalmente pressuposto de renda, o qual deveria ser observado pelo 

legislador ordinário, sob pena de comprometimento da distribuição de competência 

tributária previamente desenhada pelo legislador constitucional5. 

                                                           
1 Em verdade, o constituinte empregou, no artigo 153, III, a expressão renda e proventos de qualquer 
natureza. Com o objetivo de facilitar a leitura do presente trabalho, muitas vezes iremos nos referir apenas ao 
signo renda, suprimindo a expressão proventos de qualquer natureza. Em momento oportuno, faremos a 
devida distinção. 
2 A confirmar nossa afirmação, Eduardo Domingos Bottalo assevera: “É fato notório existir grande distância, 
que sempre mais se acentua, entre o imposto sobre a renda delineado na Constituição Federal – com todos os 
princípios, critérios e diretrizes que ela consagra – e aquela que a legislação ordinária disciplina.” (prefácio 
da obra de Roque Antonio Carrazza. Imposto sobre a Renda (perfil constitucional e temas específicos). 3a. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2009.) 
3 ATALIBA, Geraldo. Sistema Constitucional Tributário Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968. 
p. 30. 
4 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1971. p. 88. 
5 São exemplos de trabalhos doutrinários de grande valia os estudos de MOSQUERA, Roberto Quiroga. O 
Conceito Constitucional de Renda e Proventos de Qualquer Natureza. São Paulo: Dialética, 1998; 



Em sede jurisprudencial, a confirmar a necessidade de estabelecimento de 

sentidos ao termos constitucionais, é sempre citada a célebre frase do Ministro do STF 

Luiz Gallotti: “como sustentei muitas vezes, ainda no Rio, se a lei pudesse chamar de 

compra o que não é compra, de importação o que não é importação, de exportação o que 

não é exportação, de renda o que não é renda, ruiria todo o sistema tributário inscrito na 

Constituição.”6 

Não podemos omitir o fato de que nem todas as autoridades vislumbram, no 

Direito Constitucional brasileiro, um sentido constitucional pressuposto de renda, tendo 

alguns revisitado a teoria legalista. Apoiados na suposta circunstância de que inexistiria um 

conceito ontológico, a renda seria tudo ou somente aquilo que a lei disser ser. Nada mais, 

nada menos! Assim, esvaziados de valor seriam os debates a respeito de um conceito 

constitucional. Neste ponto, o Ministro Nelson Jobim, do STF, chegou a afirmar que “o 

conceito de renda, para efeitos tributários, é o legal. (...) não há que se falar em um lucro 

real que não seja o decorrente da definição legal.”7 

A alimentar o debate, mencione-se a descrição da hipótese de incidência do 

Imposto de Renda empreendida pelo legislador complementar. Locuções como 

disponibilidade jurídica e econômica e acréscimos patrimoniais foram (e ainda são) objeto 

de análise de diversos tributaristas de peso desde a edição do controvertido artigo 43 do 

CTN. Pode-se afirmar que ainda hoje não existe consenso sobre o alcance e o sentido do 

indigitado dispositivo e, tampouco, sobre a própria função da lei complementar no desenho 

das competências tributárias. 

É nesse contexto que se insere nossa pesquisa. Em última análise e sem meias 

palavras como subterfúgio para iludir o leitor, trata-se de mais uma contribuição para o 

(intrigante) estudo sobre a competência constitucional para instituição do Imposto de 

Renda. Porém, renovando nossa motivação para empreendermos o presente trabalho, 

Ricardo Mariz de Oliveira bem nos lembra: “O tema é inesgotável, e cada passo dado pela 

doutrina representa um degrau para um novo e posterior passo ascendente.”8 

Com efeito, embora insistamos na investigação sobre a competência 

constitucional para instituição do Imposto de Renda, não é menos verdade que 
                                                                                                                                                                                
GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a Renda – Pressupostos Constitucionais. São Paulo: 
Malheiros, 2002; QUEIROZ, Luís César Souza de. Imposto sobre a renda: requisitos para uma tributação 
constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2003; CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda (perfil 
constitucional e temas específicos). 3a. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 
6 Voto do Min. Luiz Gallotti, citado pelo Min. Marco Aurélio, em voto no RE n. 150.764/PE, RTJ 147/1040. 
7 RE nº 201.456-6/MG. 
8 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 
171. 



pretendemos abordar seus problemas de forma a adotar determinados cortes metodológicos 

que diferenciarão nosso estudo dos trabalhos anteriormente elaborados sobre o tema (os 

quais serão de valiosa serventia no curso do presente estudo). Assim, o fulcro de nossa 

atenção será o binômio aspecto material/base de cálculo. Afinal de contas, conforme 

oportunamente adverte Victor Borges Polizelli, “(...) o Direito Tributário não pode se 

bastar em definir a base tributável sobre o conceito de renda tributável. São necessárias 

regras e convenções valorativas para viabilizar o cálculo da renda tributável.”9 Nesse 

ponto, imprescindível será apurar se tais regras e convenções valorativas para viabilizar o 

cálculo da renda tributável confirmam, infirmam ou afirmam o verdadeiro critério material 

da hipótese tributária10. 

Dentro desse objetivo, nossa intenção é, a partir da análise das normas que 

sustentam nosso Sistema Tributário Nacional, investigar a potencial existência de um 

sentido à renda constitucionalmente tributável e, se se confirmar sua existência, suas 

proximidades e dessemelhanças com o lucro apurado de acordo com os critérios e 

procedimentos contábeis admitidos pela lei societária brasileira. Nesse ponto, não é demais 

lembrar que é esse lucro societário o ponto de partida para a mensuração do quantum 

debeatur do IRPJ, conforme conhecida determinação constante da legislação afeta àquelas 

que se sujeitam, facultativa ou obrigatoriamente, à sistemática do Lucro Real11. Percebe-se, 

assim, que o Direito (Societário, Tributário, etc.) acolheu em seu sistema técnicas 

desenvolvidas ao longo dos tempos pelos estudiosos das ciências contábeis, pelo que se 

advoga pela juridicização da contabilidade. 

Nossa proposta é apresentar o tema desde seus aspectos constitucionais, 

passando pelas determinações contidas na legislação complementar, até, enfim, analisar, de 

maneira crítica, a forma como o legislador ordinário estabeleceu a maneira pela qual o 

IRPJ será mensurado. 

Vale anotar que o sistema de registros contábeis não está inserido no bojo da 

LSA por meras circunstâncias fortuitas. Sequer foi ele introduzido nesse diploma 

normativo exclusivamente para difundir, entre os empreendedores brasileiros, a prática de 

eficientes controles em prol de interesses estritamente gerenciais. Trata-se, em verdade, de 

                                                           
9 POLIZELLI, Victor Borges. Balanço Comercial e Balanço Fiscal: Relações entre o Direito Contábil e o 
Direito Tributário e o Modelo Adotado pelo Brasil. in: Direito Tributário Atual nº 24. Coords. BONILHA, 
Paulo Celso Bergstrom, COSTA, Alcides Jorge, SCHOUERI, Luís Eduardo, ZILVETTI, Fernando Aurélio. 
São Paulo: Dialética, 2010. p. 593. 
10 Sobre confirmar, infirmar ou afirmar o verdadeiro critério material da hipótese tributária, vide Paulo de 
Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 334 e ss..) 
11 Artigo 6º do Decreto-Lei nº 1.598/78. 



um processo complexo, de relevantes efeitos jurídicos não apenas nas relações pertinentes 

à sociedade em si, mas também nas relações desta com terceiros, entendidos estes como os 

acionistas, empregados, administradores, clientes, fornecedores, governo – a comunidade, 

enfim, em que a empresa desenvolve atividade diária12.  

Veja-se, desse modo, que a contabilidade extraída da LSA não é direcionada a 

atender propósitos específicos da relação fisco-contribuinte. Via de consequência, nada 

mais natural se surgirem divergências entre o resultado apurado de acordo com a lei 

societária e aquele desejado para fins tributários (entenda-se: pelo Direito Constitucional), 

justificando-se, portanto, que a lei tributária contemple ajustes e compensações, com o fito 

de chegar à mensuração da base tributável. 

Destarte, tendo como norte a compreensão daquilo que seja a renda 

constitucionalmente tributável, bem assim os alicerces fundamentais que sustentam a 

elaboração dos relatórios contábeis, nosso objetivo último é esclarecer em que medida 

pode (ou deve) o legislador ordinário prescrever ajustes ao lucro líquido do exercício com 

o fim de alcançar a renda constitucionalmente tributável e, se for o caso, quais critérios 

devem ser observados no exercício dessa tarefa. 

Acresça-se a isso tudo a recente edição das Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, as 

quais reformaram o capítulo das demonstrações financeiras da LSA, e as manifestações 

dos órgãos responsáveis pela uniformização de procedimentos contábeis, todas com o 

objetivo primordial de impulsionar o processo de convergência contábil internacional para, 

em última análise, facilitar o acesso das empresas brasileiras a capitais externos. Nesse 

específico particular, Ricardo Mariz de Oliveira, atento à reforma da LSA, observa que o 

novo padrão contábil “(...) passou a admitir uma visão econômica do patrimônio mais livre 

do que antes.”13 Se antes a contabilidade societária era mais comprometida – porém, não 

limitada - em “traduzir” para sua linguagem o patrimônio da entidade sob a perspectiva dos 

direitos e obrigações na forma como regulado pelo direito, agora está-se diante de uma 

nova era, na qual as demonstrações contábeis são reflexo de aspectos mais condizentes 

com a tomada de decisões empresariais. 

Com efeito, renova-se o já inesgotável tema da hipótese de incidência/base de 

cálculo do IRPJ, exigindo do pesquisador aferir em que medida o novo padrão contábil 

brasileiro se distanciou ou - pelo contrário - se aproximou da renda constitucionalmente 

                                                           
12 Cf. PASQUALIN FILHO, Roberto. Comentários à Lei das sociedades por ações: Lei 6.404/76. 
coordenação: Geraldo de Camargo Vidigal e Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: Ed. Resenha 
Universitária: Instituto dos Advogados de São Paulo, 1978. p. 130-131. 
13 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 47. 



tributável. Nessa toada, é de se indagar se poderia o legislador tributário brasileiro adotar o 

modelo de dependência total, isto é, adotar o lucro contábil-societário como base de 

cálculo do IRPJ sem nenhuma correção ou limitação no seu processo de determinação, 

como acontece, v.g., na Alemanha e na Áustria14. 

Eis, portanto, aqui presente O Imposto de Renda e a Juridicização da 

Contabilidade: o Conceito de Renda no Direito Tributário e suas Relações com a Ciência 

Contábil, título de nossa dissertação de mestrado. 

Para realização deste estudo, dividiremos nossa dissertação em dois grandes 

blocos, os quais chamaremos de Parte I e Parte II. 

Na Parte I (O Imposto de Renda na Constituição Federal. Diretrizes a serem 

Observadas pelo Legislador Infraconstitucional. Fundamentos para Posterior Confronto 

com o Lucro Contábil.), discorreremos sobre os alicerces para construção da significação 

de renda constitucionalmente tributável. Delimitaremos a materialidade 

constitucionalmente possível para instituição desse imposto, desde a regra de competência 

inserta no artigo 153, III, da CF/88, até as demais limitações ao poder de tributar. Nessa 

ocasião, limitar-nos-emos à possível hipótese de incidência do gravame, para, 

ulteriormente, ingressarmos no intrigante tema da base de cálculo do IRPJ. 

Firmados os fundamentos para a instituição do Imposto de Renda, na Parte II 

(O Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas na Lei Ordinária. A Contabilidade como 

Instrumento para Identificação da Base Tributável. Confronto com a Renda 

Constitucionalmente Tributável) serão nossos desafios (i) abordar princípios, métodos e 

critérios que nutrem a elaboração das demonstrações financeiras nos moldes da LSA e, 

noutro momento, (ii) confrontar a possível hipótese de incidência do Imposto de Renda 

com o lucro contábil. 

Melhor detalhando essas duas partes, no primeiro capítulo (Competência 

Tributária e Referências Sígnicas) da Parte I, nosso desafio será apontar as premissas para 

construção da significação dos signos constitucionais empregados para discriminação de 

competências tributárias. Abordamos algumas das celeumas que o tema provoca nos 

pesquisadores, como a questão de saber se tais signos encerram tipos ou conceitos. 

Firmadas essas premissas, no segundo capítulo (A Construção do Significado 

de Renda) teremos como meta identificar as diferentes acepções do signo renda, tanto na 

                                                           
14 Cf. POLIZELLI, Victor Borges. Balanço Comercial e Balanço Fiscal: Relações entre o Direito Contábil e 
o Direito Tributário e o Modelo Adotado pelo Brasil. in: Direito Tributário Atual nº 24. Coords. BONILHA, 
Paulo Celso Bergstrom, COSTA, Alcides Jorge, SCHOUERI, Luís Eduardo, ZILVETTI, Fernando Aurélio. 
São Paulo: Dialética, 2010. p. 593. p. 603. 



linguagem comum, como na linguagem técnico-econômica e, por fim, nos usos da 

linguagem do direito positivo e da metalinguagem da Ciência do Direito. Em última 

análise, será nosso desafio desvendar se essas diferentes acepções foram acolhidas pela 

regra de competência tributária conferida à União por meio do artigo 153, III, da CF/88. 

Já no terceiro capítulo (O Princípio da Capacidade Contributiva: Limite Para 

o Exercício da Competência Tributária), discorreremos sobre em que medida os princípios 

constitucional-tributários servem para limitar ainda mais a regra de competência do artigo 

153, III, da CF/88, com destaque para a capacidade contributiva. 

No quarto capitulo (Conclusões da Parte I: Fundamentos para Posterior 

Confronto com o Lucro Contábil), encontrar-se-ão as principais conclusões da Parte I do 

presente trabalho e que são primordiais para posterior confronto com o lucro apurado de 

acordo com a lei societária. 

Abrindo a Parte II, o quinto capítulo (A Contabilidade e sua Juridicização) 

tocará em aspectos relevantes da atual perspectiva da contabilidade e como ela foi 

juridicizada, em primeiro lugar, pelo direito societário e, por remissão, pelo regime legal 

do imposto de renda. 

Por fim, no sexto (e último) capítulo (Confronto entre Renda 

Constitucionalmente Tributável e Lucro Contábil) – e fundamentados nas premissas 

contidas nos capítulos anteriores -, teremos a oportunidade de avaliar se o lucro apurado de 

acordo com a lei societária confirma, infirma ou afirma o aspecto material do imposto de 

renda. Dessa avaliação é que será possível responder à questão sobre se no Brasil é 

possível, ou não, adotar o modelo de dependência total entre as regras e métodos contábil-

societários e a base de cálculo do IRPJ. 

Eis, portanto, aqui presentes nossos desafios, os quais serão enfrentados nas 

próximas linhas. 



CONCLUSÕES FINAIS 

 

1. A contabilidade pode ser entendida como sistema de informação e avaliação, 

destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, 

financeira, física e de produtividades, relativas à entidade objeto de contabilização. 

2. Ao longo dos tempos, foi ela sofrendo modificações de acordo com o 

surgimento de novos usuários e de suas necessidades ligadas às transformações culturais e 

econômicas do mundo. 

3. A despeito de diversos usuários e de suas necessidades específicas, constatou-

se um interesse comum na predição de fluxos de caixa futuros como meio para tomada de 

decisões. 

4. Por conta disso, a contabilidade foi (e ainda está) evoluindo para uma direção 

tendente a servir como um instrumento de informação para que os usuários possam, por 

meio das demonstrações contábeis, avaliar a capacidade que a entidade tem para gerar 

caixa e equivalentes de caixa e, então, tomar decisões prospectivas. 

5. Tal evolução da contabilidade foi denominada information approach ou 

perspectiva da informação, que foi fortemente impulsionada por um movimento surgido 

nos Estados Unidos da América, a partir dos anos 1960 e que revolucionou o estudo da 

contabilidade. A contabilidade passou a ser vista sob a perspectiva da informação eseu 

papel seria o de informar os usuários externos das demonstrações. 

6. Inspirado por esses valores e objetivos é que se faz contabilidade no Brasil, 

notadamente a partir de 2008, com a vigência da Lei nº 11.638/07, que eliminou barreiras 

para a incorporação do padrão internacional regulamentado pelo IASB. É sob essa 

perspectiva que se deve encarar a juridicização da contabilidade pela LSA. 

7. Tendo em vista essa perspectiva, a contabilidade não está adstrita – e nem 

poderia estar - a ser fiel e indissociável reflexo do patrimônio das companhias, assim 

entendido em sua acepção estritamente jurídica. Não tem ela esse compromisso, sob pena 

de deixar de atender seus propósitos, primordialmente o de bem informar seus usuários 

sobre futura geração de caixa. 

8. O que se tem observado é que os padrões internacionais de contabilidade 

prescindem de quaisquer razões ou fundamentos jurídicos, afastando-se da essência 

jurídica do negócio. A contabilidade, de uma vez por todas, desvinculou-se das influências 



do regime jurídico, passando a idealizar um sem número de eventos. Para enxergar a 

realidade, a contabilidade mune-se de suas próprias lentes, distintas da visão do jurista. 

9. Exatamente por isso, não pode o aplicador do direito se descuidar na 

compreensão da contabilidade, notadamente para não correr o risco de atribuir à técnica da 

primazia da essência sobre a forma (e, em última instância, à própria contabilidade) o 

poder de constituir-se num infalível e autossuficiente instrumento revelador de vícios 

jurídicos. Tal técnica não denuncia, por si só, a prática de engenharia jurídica 

artificialmente produzida com o objetivo de contornar lei imperativa ou outra forma de 

vício jurídico. 

10. Em realidade, pode sim o contabilista, sob os auspícios da primazia da essência 

sobre a forma, idealizar o negócio jurídico retratado e registrá-lo à semelhança de outro. 

Assim é admitido porque tal proceder tem por finalidade tornar o relatório contábil mais 

eficiente para análise prospectiva da entidade. 

11. Tradicionalmente, o Direito Tributário tem se valido da juridicização da 

contabilidade, tanto no toca a servir de relevante instrumento de prova, quanto à 

mensuração da base de cálculo dos tributos. Nesse último particular, a determinação da 

base de cálculo do IRPJ tem como ponto de partida o lucro líquido do exercício apurado de 

acordo com a LSA. 

12. Todavia, cotejando-se a disciplina constitucional do imposto de renda e a atual 

perspectiva da contabilidade (juridicizada pelo Direito Societário), parece-nos que, no 

Brasil, não é possível admitir o modelo de dependência total, isto é, a adoção do lucro 

contábil-societário como base de cálculo do IRPJ sem nenhuma correção ou limitação no 

seu processo de determinação. 

13. O lucro contábil-societário, sem nenhuma correção, infirmaria o aspecto 

material do imposto de renda, sobretudo porque, enquanto a contabilidade tem seus olhos 

voltados para o fluxo futuro de caixa, a tributação da renda deve projetar suas forças para 

os êxitos já alcançados (no presente, com o perdão da redundância), sob pena de colidir 

com o estado ideal de coisas a ser preservado pelo princípio da capacidade contributiva. 

14. Isso porque a apuração do Lucro Tributável deve pautar-se pela conformação 

jurídica das relações jurídicas, e não por uma idealização econômico-informacional levada 

a efeito pela contabilidade. 

15. A contabilidade, na atual perspectiva, não se presta à apuração da base de 

cálculo do IRPJ, posto que se distanciou dos conceitos jurídicos de patrimônio, necessários 

para a compreensão do aspecto material do imposto de renda. Por assim ser, não pode o 



legislador ordinário se omitir na prescrição de ajustes ao lucro líquido do exercício, de 

maneira a tornar o montante apurado de acordo com a lei societária compatível com o 

aspecto material do imposto de renda constitucionalmente pressuposto. 

16. Exemplos de ajustes que devem ser obrigatoriamente constantes na legislação 

tributária são os relativos aos seguintes efeitos contábeis: AVP, arrendamento mercantil, 

equivalência patrimonial, ativos biológicos, instrumentos financeiros, variação cambial,  

ganho na aquisição de negócios vantajosos e ganho na variação de percentual de 

participação societária. 

17. A técnica do AVP não pode ter reflexos na determinação do IRPJ, eis que há 

manifesto conflito entre a perspectiva jurídica e a contábil. A despeito dos benefícios do 

AVP aos usuários da contabilidade, há uma distorção da realidade jurídica e, via de 

consequência, parece-nos que, nesse ponto, o instrumental contábil para determinação da 

base de cálculo do IRPJ infirma o aspecto material pressuposto constitucionalmente. Note-

se que, juridicamente falando, não se pode conceber que toda e qualquer compra e venda a 

prazo seja uma produção jurídica artificial, com o intento de dissimular duas operações: 

uma compra e venda à vista e um contrato de empréstimo. Destarte, se na perspectiva 

jurídica se trata de um único negócio, a apuração do IRPJ não pode se desvincular dessa 

realidade. 

18. Quanto ao arrendamento mercantil, o registro do bem no ativo, do ponto de 

vista informacional do usuário da contabilidade, é de extremo benefício, posto que melhor 

prevê o fluxo de caixa futuro da entidade, já que se espera o exercício futuro da opção de 

compra do bem. Todavia, o óbice à dedutibilidade da contraprestação pelo arrendamento 

mercantil infirmaria o aspecto material do imposto de renda, tendo em vista tratar-se de 

verdadeiro consumo (decréscimo) do patrimônio da entidade pelo direito de uso do bem. 

Parece-nos que o mandamento prescrito no artigo 11 da Lei nº 6.099/74 nada mais é do que 

didático. 

19. O modelo de dependência total não pode ser adotado para o caso dos lucros de 

coligadas e controladas, tendo em vista que (i) o lucro contábil apurado pela investida - 

como se está a demonstrar neste trabalho - não necessariamente confirma o aspecto 

material do IRPJ; e (ii) os lucros apurados pela investida não representam direito adquirido 

da investidora. Quanto a este último aspecto, destaque-se que a deliberação societária que 

define a distribuição de dividendos não é mera formalidade jurídica. Veja-se que, não 

ocorrendo tal deliberação, pode ocorrer de tais lucros serem absorvidos por futuros 

prejuízos, ficando a investidora desprovida de capacidade contributiva. 



20. No que tange ao tema do ativo biológico, a avaliação dos estoques a valor 

justo, embora significativa para fins contábeis, eis que expõe aos usuários as expectativas 

de geração de caixa futuro, não tem o condão de, por si só, demonstrar aptidão para 

contribuir com as despesas gerais do Estado. Isso ocorrerá tão somente quando da 

transação dos produtos com terceiros, ocasião em que ingressarão no patrimônio da 

entidade novos direitos subjetivos. 

21. Já no que diz respeito aos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo 

por meio de resultado, a contabilização da variação do valor de mercado (valor justo) pode 

representar mera expectativa de ganho, vale dizer, antes de sua efetiva realização e 

negociação com terceiros, não tem o condão de, por si só, possibilitar capacidade para 

contribuir com as despesas gerais do Estado. Não há aquisição de direitos subjetivos no 

bojo duma relação jurídica, pressuposto de renda constitucionalmente tributada. 

22. A mensuração de ativo intangível no bojo de um contrato de concessão pelo 

valor justo, vale dizer, a partir de projeção realizada pela administração da companhia, 

pode não representar aquisição de aumento de patrimônio.  Isso porque o direito à 

percepção da receita ocorre tão somente com o compromisso de pagamento pelos cidadãos 

pela efetiva utilização do serviço objeto da concessão. 

23. Sobre as variações cambiais, constatamos que as “receitas” ou “despesas” 

financeiras conexas a elas nada mais representam do que meras expectativas 

fundamentadas em flutuações do valor praticado da moeda. E, como tais, são destituídas de 

toda certeza e definitividade inerentes à segurança jurídica almejada pelo Constituinte 

originário, de modo que a tributação desse “ganho” contábil, por tudo o que se expôs até o 

presente momento neste trabalho, não é compatível com os princípios da capacidade 

contributiva e da igualdade. 

24. Ainda sobre esse tema, e levando em consideração a atual disciplina das 

variações cambiais em matéria fiscal, uma importante observação diz respeito ao fato de 

que a “opção” de oferecer à tributação pelo regime de caixa nada mais é do que uma 

obrigação requerida pelos princípios que norteiam o Direito Tributário Brasileiro, como 

medida de igualdade e justiça tributária. Destarte, não se pode, à guisa de uma infeliz 

manifestação de opção exercida pelo contribuinte, incluir na base de cálculo do IRPJ algo 

que não representa uma grandeza compatível com o princípio da capacidade contributiva, 

notadamente quando se está diante de um erro cometido pelo contribuinte no 

preenchimento de uma obrigação acessória. 



25. Já em relação ao ganho na compra vantajosa no contexto da combinação de 

negócios, embora denominado como “ganho” para efeitos do Pronunciamento CPC 15 e 

trazer um sentimento de satisfação pelo fato de adquirir um negócio por valor inferior ao 

justo, não é suficiente para contribuir com as despesas gerais do Estado. Nessa descabida 

situação, haveria tributação sobre a mera renda psíquica, conflitando com o Princípio 

Constitucional da Igualdade na Tributação. 

26. Por fim, quanto ao ganho na variação de percentual de participação societária, 

o IRPJ não pode ser admitido, ainda que de contribuintes optantes pelo Lucro Presumido, 

uma vez que (i) não há, ao menos imediatamente, aquisição de novos direitos a ensejar 

aumento de patrimônio na perspectiva jurídica (ii) apesar de a sistemática de Lucro 

Presumido ser admitida em face de nosso sistema jurídico, não significa que o legislador 

ordinário possa, ao seu completo arbítrio, incluir na base de cálculo do IRPJ fenômeno 

completamente alheio ao conceito de renda constitucionalmente minimamente aceitável. 
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