
 
 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

 

 

 

FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA 

 

 

 

 

 

 

NORMAS TRIBUTÁRIAS E A CONVERGÊNCIA DAS 
REGRAS CONTÁBEIS INTERNACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2013 



 
 

 
 

FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS TRIBUTÁRIAS E A CONVERGÊNCIA DAS 
REGRAS CONTÁBEIS INTERNACIONAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Direito da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, como requisito 
parcial para a obtenção do Grau de Mestre em 
Direito Econômico e Financeiro. 
 
Área de concentração: Direito Tributário. 
 
Orientador: Professor Doutor Heleno Taveira 
Tôrres.  
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2013 



 
 

 
 

 

Autorizo a reprodução e divulgação parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou 
eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonseca, Fernando Daniel de Moura.  
Normas Tributárias e a convergência das regras 

contábeis internacionais / Fernando Daniel de Moura 
Fonseca; orientador Heleno Taveira Tôrres.  – São 
Paulo, 2013. 

220 f. 
 
Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e 
Financeiro) -- Universidade de São Paulo, 2013. 
 
 
1Direito Econômico. 2 Direito Financeiro. 3 
Contabilidade. 4 Direito Tributário. 5 Norma 
Tributária. I.Tôrres, Heleno Taveira. II. Título. III. 

 
CDU 349:336.22: 657 

 
 



 
 

 
 

Nome: Fonseca, Fernando Daniel de Moura  
Título: Normas Tributárias e a convergência das regras contábeis internacionais 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo para obtenção do título 
de Mestre em Direito Econômico e Financeiro.  

 
 
 
 
Aprovado em:  
 
 
 

Banca Examinadora 
 
 
 

Prof.  Instituição: __________________________ 
Julgamento: __________________________ Assinatura: __________________________ 
  
Prof.  Instituição: __________________________ 
Julgamento: __________________________ Assinatura: 
  
Prof.  Instituição: __________________________ 
Julgamento: __________________________ Assinatura: __________________________ 
  
Prof. Instituição: __________________________ 
Julgamento: __________________________ Assinatura: __________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Gerson Moura Fonseca – uma das mais 
brilhantes mentes que a contabilidade 
tributária brasileira já viu.  

 
 

 

 

 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Jamais imaginei que seria tão difícil chegar até aqui. O sonho do mestrado no Largo de São 

Francisco se tornou realidade, bem como o desejo de desenvolver o Direito Tributário e a 

Contabilidade – bases da minha formação – em um único trabalho.  

 

Não me recordo de quantas dissertações de mestrado tive a oportunidade de ler ao longo dos 

últimos anos. Lia com a expectativa de algum dia ser aquele que escreveria. E nessas leituras 

os agradecimentos sempre me chamaram a atenção, afinal, me perguntava se quando chegasse 

o meu momento de agradecer eu teria contado com a ajuda de tantas pessoas que conhecia 

apenas pelos livros e congressos. Hoje, ao redigir os meus agradecimentos, pude constatar que 

vários dos “distantes” autores foram diretos e importantes colaboradores do presente trabalho.  

 

Em primeiro lugar, devo agradecer ao Professor Sacha Calmon Navarro Coêlho, de quem 

tenho a honra de compartilhar a difícil rotina da advocacia tributária: sem o seu apoio, o 

“Projeto USP” teria sido apenas uma ideia. É esse o momento de reiterar o meu 

agradecimento ao meu orientador, Professor Heleno Taveira Tôrres, que me abriu as portas da 

maior escola de Direito do país, por confiar no meu trabalho. Seus conselhos fizeram com que 

um simples rascunho pudesse se transformar em uma verdadeira dissertação.  

 

Agradeço, também, aos Professores Misabel Abreu Machado Derzi, André Mendes Moreira, 

Eduardo Maneira, Luís Eduardo Schoueri e Élcio Fonseca Reis pelas inúmeras e valiosas 

lições.  

 

Não posso esquecer-me daqueles que não se cansaram de debater comigo, por intermináveis e 

incansáveis horas, os exemplos tratados ao longo do trabalho. São eles: Marcelo Mourão 

Silva, grande amigo e um dos mais geniais profissionais que já conheci; Roberto Corrêa, 

sócio da PWC em Belo Horizonte e profundo conhecedor da matéria; Leandro de Andrade 

Ferreira, um dos mais brilhantes tributaristas da nova geração; Leonardo de Abreu Birchal, 

grande amizade construída na graduação; Frederico Menezes Breyner, colega de escritório, 

amigo e exemplo de profissional; Marina Rocha, talentosa consultora tributária; Leonardo 

Andrade, Fábio Bozza e Ramon Tomazela, advogados brilhantes e amigos conquistados nas 

salas de aula da USP; Renato Nunes, que me recebeu em seu escritório para debater os temas 



 
 

 
 

aqui tratados e me deu a oportunidade de ler o texto de sua tese de doutorado – Tributação e 

Contabilidade: Alguns apontamentos sobre as relações entre os sistemas jurídico e contábil – 

antes mesmo de depositar a versão final na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; e 

Tomás Cantista Tavares, professor português, autor de uma magistral obra sobre o assunto, 

que se dispôs, mesmo sem me conhecer pessoalmente, a discutir pontos delicados e a me 

franquear textos de sua autoria. Não posso esquecer de deixar um agradecimento para os meus 

Professores Jason Winter e Vivien Ferrari, pela inestimável ajuda na compreensão dos 

inúmeros textos em língua inglesa e italiana. 

 

Agradeço também aos meus amigos e colegas de escritório pelas várias horas de ausência e 

por me ajudarem a tornar a distância até o aeroporto de Confins sempre mais curta, em 

especial, a Juliana Junqueira Coêlho, Donovan Mazza Lessa, Fernando Rezende Andrade, 

Daniel Serra Lima e Amanda Duque dos Santos.  

 

Agradeço, em especial, ao Professor, sócio e amigo Valter Lobato. Meus sinceros 

agradecimentos pelos ensinamentos e por realmente acreditar que o aluno curioso poderia ser 

alguém na vida. Muito obrigado! As suas lições se resumem em: “Il vero rischio non è porsi 

obiettivi troppo alti e non raggiungerli, ma porseli troppo bassi e raggiungerli” 

(Michelangelo Buonarroti).  

 

Por fim, registro um agradecimento especial à minha mãe, maior exemplo que pode ser dado a 

um filho, a quem devo as mais sinceras desculpas pelos momentos em que tive a certeza de 

que o fim parecia muito mais distante. Que o fim dessa etapa seja apenas um novo início.  

 

Por fim, a Deus, presença constante em minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 
 

FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Normas Tributárias e a convergência das regras 
contábeis internacionais. 2013. 220 f. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e 
Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.  
 
 
A edição da Lei nº 11.638/07, responsável por dar início ao processo de convergência das 

normas brasileiras de contabilidade ao padrão contábil internacional, hoje ditado pelo 

International Accounting Standards Board (IASB), trouxe consigo uma série de dúvidas 

acerca de seus possíveis reflexos tributários. É que, dada a profunda relação existente entre o 

Direito Tributário e a Contabilidade, não se pode ignorar o potencial que mudanças ocorridas 

nessa última têm de gerar impactos na esfera tributária. Se isso ocorreu (ou não) e quais os 

seus limites é o que o presente trabalho se propôs a investigar.  

 

Entretanto, em primeiro lugar é preciso que se compreenda o contexto em que a referida lei 

foi editada. Sua publicação foi precedida de intenso debate, principalmente no âmbito do 

mercado de valores mobiliários, uma vez que as empresas brasileiras listadas em bolsas de 

valores foram as primeiras a sentir os efeitos das diferenças entre o padrão contábil brasileiro 

e o padrão internacional. No âmbito acadêmico, é inegável a contribuição dos professores e 

alunos da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-

USP), que há muito vinham notando a necessidade de o Brasil integrar o processo 

internacional de convergência das normas contábeis ao padrão International Financial 

Reporting Standards (IFRS). 

 

No que diz respeito aos participantes do mercado de valores mobiliários, o afastamento da 

contabilidade brasileira em relação ao padrão internacional prejudica a comparabilidade entre 

demonstrações financeiras elaboradas com base em modelos contábeis diversos, diminuindo, 

em última análise, o fluxo de recursos em um ambiente cada vez mais globalizado. Assim, a 

convergência traria apenas benefícios, na medida em que reduziria o custo do investimento ao 

eliminar os efeitos decorrentes da assimetria da informação contábil. 

 

Em relação à Ciência Contábil, a mudança também teria vindo em boa hora. Devido a uma 

série de fatores, grande parte deles tratada ao longo do trabalho, a contabilidade brasileira foi 

influenciada por uma visão bastante conservadora do patrimônio e suas mutações, muito mais 



 
 

 
 

próxima da perspectiva jurídico-fiscal. Com isso, as regras de contabilidade brasileira se 

afastaram dos princípios contábeis para irem ao encontro das normas relacionadas à apuração 

de tributos. Em poucas palavras, a Receita Federal do Brasil foi, durante as últimas décadas, o 

mais influente usuário da informação financeira.  

 

Dessa forma, sob uma ótica estritamente contábil, o início do processo de convergência ao 

padrão internacional foi visto como um grande avanço. A adoção da primazia da essência 

econômica sobre a forma jurídica, profundamente presente no padrão IFRS, representa a 

libertação da contabilidade brasileira das amarras impostas pela Receita Federal do Brasil 

(RFB). A ciência contábil fica liberada, de forma definitiva, para construir seus próprios 

princípios, sem a indesejada influência das autoridades administrativas. A Contabilidade volta 

a estar comprometida com a geração de informações para seus usuários, em conformidade 

com a realidade econômica, ainda que esta possa contrariar aquela construída pelo Direito. 

 

Note-se que até aqui nada se mencionou acerca dos aspectos tributários da “Nova 

Contabilidade”. Em verdade, essa preocupação fez parte das discussões que precederam a 

publicação da Lei nº 11.638/07, tanto que o art. 177 da Lei das Sociedades Anônimas foi 

alterado para prever que “os lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para 

harmonização de normas contábeis [...] não poderão ser base de incidência de impostos e 

contribuições nem ter quaisquer outros efeitos tributários”. O que se pretendeu, portanto, foi 

estabelecer que os eventuais efeitos tributários provenientes de mudanças oriundas do novo 

padrão contábil devessem ser neutralizados. 

 

No entanto, a simples previsão legal de neutralidade, muito embora nos indique a intenção do 

legislador no que diz respeitos aos aspectos tributários, não foi capaz de resolver todas as 

dúvidas que surgiram imediatamente após a publicação da Lei nº 11.638/07.  

 

Em maio de 2008, portanto, menos de seis meses após o início da vigência da Lei nº 

11.638/07, a RFB se manifestou no sentido da tributação das subvenções para investimento 

(Solução de Consulta nº 75/2008). Era o prenúncio de que a referida neutralidade seria objeto 

de fortes discussões. 

 

Muito em razão disso foi promulgada a Medida Provisória nº 449/08, posteriormente 

convertida na Lei nº 11.941/09, que instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT). Em 



 
 

 
 

linhas gerais, a regra de neutralidade anterior foi substituída por um regime mais detalhado, 

com a determinação de que as alterações decorrentes da Lei nº 11.638/07, que modifiquem o 

critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas não terão efeitos para fins de 

apuração do lucro real da pessoa jurídica a ele submetido.  

 

É inegável que o RTT trouxe mais segurança no que diz respeito aos aspectos específicos da 

neutralidade. Por outro lado, não foi capaz de solucionar a integralidade das questões postas 

em discussão, o que pode ser verificado pelas inúmeras interpretações divergentes dadas a 

questões aparentemente simples, como o ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura 

e a isenção sobre a distribuição de dividendos.  

 

Nesse contexto, o presente trabalho se propôs a investigar o problema desde a sua origem, 

identificando as razões históricas para a diversidade de padrões contábeis ao redor do mundo, 

a realidade brasileira e a relação entre o Direito Tributário e a Contabilidade no Brasil, para 

chegar à conclusão acerca da real influência do novo padrão contábil sobre a tributação. 

 

Palavras-chave: Direito Tributário. Normas Contábeis.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Normas Tributárias e a convergência das regras 
contábeis internacionais. 2013. 220 f. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e 
Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.  
 

The enactment of Law 11,638/07, which set out to converge Brazilian accounting regulations 

to those of the International Accounting Standards Board (IASB), has brought with it a series 

of issues regarding its possible tax reflections. Given the profound relationship that exists 

between Tax Law and Accounting, one cannot ignore the potential impact that the changes to 

the latter can have on taxation. This paper investigates whether or not that has occurred and, if 

so, to what extent.  

 

First, nonetheless, one must understand the context in which the aforementioned act was 

promulgated. Its enactment was preceded by intense debate, especially within the realm of the 

securities market, since all listed companies in Brazil were the first to feel the effects of the 

differences between the Brazilian accounting standards and the international accounting 

standards. In the academic arena, one cannot deny the contribution of professors and students 

of the School of Economics and Business Administration of São Paulo (FEA-USP), who had 

long envisioned the need for Brazil’s accounting standards to conform to the International 

Financial Reporting Standards (IFRS). 

 

Concerning the players in the securities market, the uniqueness of the Brazilian accounting 

standards against international standards impairs comparability among income statements 

based on diverse accounting models, ultimately decreasing the flow of investments in an 

increasingly globalized environment. Thus, convergence would be beneficial, insofar as it 

would reduce investment costs by eliminating the effects arising out of the asymmetry of the 

accounting information. 

 

As for the scientific aspect of accounting, the change has allegedly come in good time. Due to 

a series of factors, most of which are dealt with all through this paper, Brazilian accounting 

has been influenced by a very conservative view of assets and changes thereto, a view that is 

closest to the tax/legal perspective. As a result, Brazil’s accounting practices have thus far 

pushed aside accounting principles to meet tax appraisal rules. To put it shortly, the Brazilian 



 
 

 
 

Federal Revenue has been the most influential user of accounting information in the last few 

decades.  

 

Thus, from a pure accounting viewpoint, the beginning of the converging process can be seen 

as a major improvement. Prioritizing economic substance over legal form, as is the case with 

IFRS, will free Brazilian accounting from the ties imposed by the Brazilian Federal Revenue. 

The accounting sciences will be finally free to build its own principles, without the undesired 

influence of the administrative authorities. Accounting is once again committed to generating 

information to its users, in conformity with economic reality, even if the latter can conflict 

with that of the law. 

 

Notably, so far not a word has been mentioned with regard to the tax aspects of the “New 

Accounting”. In fact, this concern did make part of the discussions that preceded the 

enactment of Law 11,638/07, so much that section 177 of the Corporations Act has been 

altered to provide that “adjustment entries made solely for the purpose of accounting 

harmonization (...) cannot be a tax base for any taxes or levies, nor are they subject to any 

other tax effects”. The intention was to set forth that any tax effects arising out of the changes 

brought on by the new accounting standards were to be neutralized. 

 

Nonetheless, this mere statutory provision for neutrality was not capable of clearing up all the 

doubts that arose immediately after the enactment of Law 11,638/07, despite the legislator’s 

intent concerning the tax aspects.  

 

In May 2008, therefore, less than six months after Law 11,638/07 went into effect, the 

Brazilian Federal Revenue issued an opinion for the levy of taxation on investment aid 

(Advance Consultation n. 75/2008). That clearly indicated that the so-called neutrality would 

be the source of great battles. 

 

For this reason, Provisional Decree n. 449/08 was promulgated and later converted into Law 

n. 11,941/09, providing for the Transitional Tax Regime. In simple terms, the previous rule of 

neutrality was replaced by a more detailed regime, determining that the changes arising from 

Law n. 11,638/07, which modify the criteria to recognize revenue, costs and expenses, will 

not affect the appraisal of profits of a legal entity submitted to it.  

 



 
 

 
 

It is undeniable that the Transitional Tax Regime has brought more security with respect to 

the specific aspects of neutrality. On the other hand, it was not capable of solving all the 

issues discussed, which can be seen by the numerous diverging interpretations to apparently 

simple issues, such as that of the goodwill and the exemption on the distribution of dividends.  

 

In this context, this paper investigates the problem from its outset, by identifying the historic 

reasons for the diversity of accounting standards around the world, the Brazilian reality and 

the relationship between Tax law and Accounting in Brazil, to conclude on the actual 

influence of the new accounting standard on taxation. 

 

Keywords: Tax Law. Accounting Standards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RIASSUNTO 

 

 

FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Normas Tributárias e a convergência das regras 
contábeis internacionais. 2013. 220 f. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e 
Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.  

 

La promulgazione della legge nº 11.638/07, responsabile di dare inizio al processo di 

convergenza delle norme brasiliane di contabilità allo standard contabile internazionale, oggi 

dettato dallo International Accounting Standards Board (IASB), portò con sè una serie di 

dubbi relativi ai suoi possibili riflessi in ambito tributario. Data la profonda relazione esistente 

fra Diritto Tributario e Contabilità, non è possibile ignorare il potenziale che i cambiamenti 

delle norme contabili hanno nel generare impatto nella sfera tributaria. Se questo è successo 

(o meno) e quali siano i suoi limiti è quanto si propone di investigare il presente lavoro.  

 

Ciò nonostante, in primo luogo è necessario comprendere il contesto in cui la suddetta legge è 

stata pubblicata. La sua pubblicazione è stata preceduta da un intenso dibattito, soprattutto 

nell’ambito del mercato dei valori mobiliari, una volta che le aziende brasiliane quotate in 

borsa furono le prime a sentire gli effetti delle differenze tra lo standard contabile brasiliano e 

quello internazionale. In ambito accademico, è innegabile l`apporto fatto al dibattito dai 

professori e dagli alunni della Facoltà di Economia e Amministrazione della Universidade de 

São Paulo (FEA – USP), che avevano notato da molto la necessità di integrare il Brasile al 

processo internazionale di convergenza delle norme contabili agli standard International 

Reporting Standards (IFRS).  

 

Per quanto riguarda i partecipanti al mercato dei valori mobiliari, l’allontamento della 

contabilità brasiliana rispetto allo standard internazionale danneggia un possibile paragone fra 

dimostrazioni finanziarie elaborate che si basano su modelli contabili differenti, diminuendo, 

in ultima analisi, il flusso delle risorse in un ambiente sempre più globalizzato. Così, la 

convergenza porterebbe soltanto dei benefici, nella misura in cui riduce il costo 

dell’investimento, dal momento che elimina gli effetti causati dalla assimetria della 

informazione contabile.  

 

Rispetto alla scienza contabile, il cambiamento sarebbe avvenuto nel momento giusto. A 

causa di una serie di fattori, gran parte di questi, trattati durante il presente lavoro, la 



 
 

 
 

contabilità brasiliana fu influenzata da una visione piuttosto conservatrice del patrimonio e dei 

suoi cambiamenti, visione questa molto più vicina ad una prospettiva giuridico-fiscale. 

 

Quindi, le norme di contabilità brasiliane prendono le distanze dai principi contabili per 

andare incontro alle norme tributarie. In poche parole, l’Agenzia delle Entrate del Brasile fu, 

durante gli ultimi decenni, il più influente utente delle informazione contabile.  

L’accettazione della primazia dell’essenza economica sulla forma giuridica, profondamente 

presente nello standard IFRS, rappresenta la liberazione della contabilità brasiliana dalle 

catene imposte dall’Agenzia delle Entrate. La scienza contabile viene liberata, in modo 

definitivo, per costruire i suoi propri principi senza l’indesiderata influenza delle autorità 

amministrative. La contabilità ritorna ad essere compromessa con la generazione delle 

informazioni per i suoi utenti, in conformità alla realtà economica, anche se questa possa 

contrariare quella costruita dalla giurisprudenza. 

 

Si noti che finora non abbiamo menzionato niente di relativo agli aspetti tributari della 

“Nuova Contabililità”. In realtà, questa preoccupazione fece parte delle discussioni precedenti 

alla pubblicazione della Legge nº 11.638/07, tanto che l’art. 177 della Legge delle Società 

Anonime fu alterato per prevedere che “le scritturazioni degli aggiustamenti effettuati 

esclusivamente per l’armonizzazione di norme contabili (...) non potranno essere prese come 

base di incidenza delle tasse e nemmeno avere qualsiasi altro effetto tributario”. Si è dunque 

voluto stabilire che gli eventuali effetti tributari provenienti da cambiamenti oriundi del nuovo 

standard contabile debbano essere neutralizzati.  

 

Frattanto, la semplice previsione legale di neutralità, sebbene ci indichi l’ intenzione del 

legislatore per quanto riguarda gli aspetti tributari, non fu capace di risolvere tutti i dubbi che 

sorsero immediatamente dopo la pubblicazione della Legge nº 11.638/07.  

 

Nel maggio 2008, pertanto, meno di sei mesi dopo l’ entrata in vigore della Legge nº 

11.638/07, l’ Agenzia delle Entrate si manifestò a favore della tributazione delle sovvenzioni 

per l’investimento (Soluzione della Consultazione nº 75/2008). Si preannunciava il fatto che 

la suddetta neutralità sarebbe stata oggetto di forti discussioni. 

Dovuto a questo, fu promulgata la Misura Provvisoria nº 449/08, più tardi convertita nella 

Legge nº 11.941/09, che istituì il Regime Tributario di Transizione (RTT). In linea di 

massima, la regola di neutralità precedente fu sostituita da un regime più specifico, con la 



 
 

 
 

determinazione che le alterazione decorrenti dalla Legge nº 11.638/07, che modificarano il 

criterio di riconoscimento delle entrate, costi e spese non avranno effetto ai fini di verifica del 

lucro reale della persona giuridica a questo sottommesso. 

 

È innegabile che il RTT portò maggiore sicurezza nell’ambito specifico della neutralità. 

D’altra parte, non fu capace di risolvere la totalità delle questione portate in discussione; il 

che può essere verificato nelle innumerevoli intepretazioni divergenti date a questioni 

apparentemente semplici, come l’avviamento basato sulla aspettativa di reddito futuro e 

l’esenzione sulla distribuzione dei dividendi.   

 

In questo contesto, il presente lavoro si è proposto di investigare il problema dell’origine, 

identificando le ragioni storiche per la diversità di standards  contabili nel mondo, la realtà 

brasiliana e la relazione fra Diritto Tributario e Contabilità in Brasile, per arrivare alla 

conclusione relativa alla reale influenza del nuovo standard contabile sulla tributazione. 

 

Parole chiave: Diritto Tributario. Norme Contabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SIGLAS 

 

 

CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

CFC  Conselho Federal de Contabilidade 

CFT  Comissão de Finanças e Tributação 

CPC Comitê de Pronunciamentos Contáveis 
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CTN Código Tributário Nacional 

CVM Comissão de Valores Mobiliários 

EC European Comission 
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FEA-USP Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São 
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IAS  International Accounting Standards 

IASB International Accounting Standards Board   

IASC International Accounting Standards Committee Foundation 

IBRACON  Instituto Brasileiro de Contadores e Auditores 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

IPECAFI  Instituto Brasileiro de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras 

JCP Juros Sobre o Capital Próprio 

LALUR Livro de Apuração do Lucro Real 

MEP Método de Equivalência Patrimonial 

NBCT Norma Brasileira de Contabilidade 

NIC Norma Internacional de Contabilidade 

NPC Norma e Procedimento de Contabilidade 



 
 

 
 

OCPC Orientação Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
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RIR Regulamento do Imposto de Renda 

RTT Regime Tributário de Transição 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Historicamente, e para desespero de seus estudiosos,1 a contabilidade brasileira sempre foi 

vista como uma ferramenta para a apuração de tributos.2 Sua função primordial, a de bem 

informar seus usuários acerca da real situação econômica da entidade,3 era colocada em 

segundo plano,4 ficando muitas vezes restrita às companhias listadas em bolsas de valores, 

que conviviam com as necessidades de um exigente mercado de capitais.5 Para as demais, 

uma contabilidade informativa tinha pequena ou nenhuma relevância, o que gerou uma “quase 

identidade” entre as contabilidades societária e tributária.6  

 

No entanto, diversos fatores, com destaque para a internacionalização dos mercados, o 

crescimento em importância do capital oriundo do investidor institucional7 e a própria 

evolução do pensamento contábil,8 fizeram com que a exigência por uma contabilidade 

informativa de qualidade fosse resgatada em nível mundial. Mas não bastava que a 

Contabilidade cumprisse a sua função de bem informar seus usuários. Era igualmente 

necessária a busca por uma maior harmonização9 entre os diversos padrões contábeis 

                                                           
1 Os autores do Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações sempre destacaram que a contabilidade 
produzida com base em critérios fiscais nem sempre guardava correspondência com as melhores práticas. Nesse 
sentido: IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto. Manual de Contabilidade das 
Sociedades por Ações (aplicável às demais sociedades). 5. ed. São Paulo: Editora Altas, 2000. p. 25. 
2 Será possível perceber ao longo do trabalho que a referida subserviência da contabilidade ao Direito Tributário 
decorreu de vários fatores. No entanto, o mais importante deles certamente diz respeito à histórica pequena 
importância do mercado de capitais brasileiro para o financiamento das atividades empresariais. Com isso, o 
Fisco tornou-se o principal usuário das informações contábeis, ora valendo-se delas para a apuração de tributos, 
ora influenciando-as. 
3 O trabalho irá abordar a evolução do pensamento contábil acerca da efetiva função das demonstrações 
financeiras. 
4 “Com efeito, as autoridades tributárias brasileiras usaram e abusaram do poder de ditar princípios contábeis 
cujo principal objetivo não era o aprimoramento da arte ou da técnica contábil, mas sim atingir consequências 
tributárias específicas.” MUNIZ, Ian. Neutralidade Fiscal da Lei nº 11.638. In: ROCHA, Sérgio André (Coord.). 
Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A: inovações da Lei 11.638. São Paulo: Editora 
Quartier Latin, 2008. p. 161. 
5 CAMBRIA, Marcelo. O impacto da primeira adoção das normas IFRS nas empresas europeias químicas 
e de mineração: pesquisa descritiva. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Economia 
e Administração, Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, 2008. f. 15.  
6 A tributação toma por base o resultado apurado segundo as normas contábeis e prescreve determinados ajustes. 
Parte deles é realizado diretamente sobre as demonstrações financeiras, gerando verdadeiras normas contábeis 
tributárias.  
7 Assim entendido como aquele que investe no mercado de capitais. 
8 BEAVER, W. Financial Reporting: An Accounting Revolution. London: FT Prentice Hall, 1998. p. 03. 
9 “A harmonização pode ser entendida como um processo por meio do qual as diferenças nas práticas contábeis 
entre os países são reduzidas.” WEFFORT, E.F.J. O Brasil e a Harmonização Contábil Internacional: 
Influências dos Sistemas Jurídico e Educacional, da Cultura e do Mercado. Tese (Doutorado em Ciências 
Contábeis) – Faculdade de Economia e Administração, Universidade de São Paulo, 2003. 
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existentes ao redor do mundo, reduzindo-se, assim, a assimetria da informação,10 verdadeiro 

obstáculo à realização de investimentos em uma economia cada vez mais globalizada.11  

 

Nos dias atuais, a maior parte dos países participantes da dinâmica global de negócios, em 

maior ou menor grau,12 vem adotando medidas para a convergência de sua contabilidade a um 

padrão internacional, hoje entendido como aquele oriundo do International Accounting 

Standards Board (IASB).13 A respeito, deve ser destacada a iniciativa da União Europeia de 

obrigar14 todas as companhias abertas de seus países membros a adotar o referido padrão em 

suas demonstrações financeiras a partir de 2005.15 

 

No Brasil, a Lei nº 11.638/07, em vigor desde 28/12/2007, foi o veículo normativo 

encarregado de inserir o país no processo internacional de harmonização das práticas 

contábeis. Esta lei determinou que as normas brasileiras de contabilidade sejam elaboradas em 

consonância com os padrões internacionais adotados nos principais mercados de valores 

mobiliários. Com isso, a contabilidade brasileira cresce em importância e recupera parte de 

sua autonomia.16 Ao retratar a real situação econômico-financeira da entidade, ainda que com 

certo distanciamento de questões tributárias.17  

                                                           
10 Se a atual interação entre as empresas ocorre em âmbito global, a existência de diferentes sistemas, princípios 
e regras para a divulgação de demonstrações financeiras restringe o grau de comparabilidade, o que, em última 
análise, tende a diminuir o tão desejado fluxo de negócios em um ambiente globalizado. Assim, uma importante 
saída passaria pela harmonização dos padrões contábeis em escala mundial.  
11 Diversos estudos questionam a eficiência da harmonização contábil, uma vez que as diferenças de práticas não 
decorrem apenas dos princípios de cada sistema, mas de fatores outros, tais como questões regulatórias e 
pressões de mercado. A esse respeito ver: BRADSHAW, Mark T.; MILLER, Gregory S. Will harmonizing 
accounting standards really harmonize accounting? Evidence from non-US firms adopting US GAAP. 
Disponível em: < www.stern.nyu.edu >. Acesso em: 27 jun. 2012. 
12 Alguns estudos apontam para o fato de que países economicamente mais fortes tendem a resistir a uma ampla 
adoção do IFRS, pois isto representaria a submissão de seu sistema interno a normas emanadas por um órgão 
privado internacional. A esse respeito, vale conferir o seguinte trabalho: RAMANNA, Karthik; SLETTEN, Ewa. 
Why do countries adopt international financial reporting standards? Harvard Business School. Working 
Paper 09-10, de 24/03/2009. Disponível em: < www.hbs.edu/research/pdf/09-102.pdf>. Acesso em: 20 jun. 
2012. 
13 A adoção dos padrões internacionais de contabilidade no âmbito europeu pode ser considerada uma das mais 
relevantes mudanças em termos de demonstrações financeiras dos últimos tempos. É o que afirmam: 
ARMSTRONG, Christopher S.; BARTH, Mary E.; JAGOLINZER, Alan D.; RIEDL, Edward J. Market 
Reaction to the Adoption of IFRS in Europe. Harvard Business School. Working Paper 09-032. . Disponível 
em: <www.hbs.edu/research/pdf/09-032.pdf>. Acesso em: 20 Jun. 2012; DASKE, Holger; HAIL, Luzi; LEUZ, 
Christian; VERDI, Rodrigo. Mandatory IFRS Reporting around the World: Early Evidence on the 
Economic Consequences. Disponível em: < http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1024240>. 
Acesso em: 12 Jun. 2012. 
14 E.U. Regulation nº 1606/2002. 
15 Apesar da obrigatoriedade de adoção do padrão IFRS, um órgão denominado European Comission (EC) fica 
encarregado de validar os padrões antes dos mesmos se tornarem mandatórios para os países membros da UE. 
16 “A Lei nº 11.941/2009 representou ruptura com tal modelo, passando a Contabilidade, a partir de então, a 
seguir rumo próprio, desvinculado das amarras da lei tributária. A Contabilidade, em síntese, resgatava seu 
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E é aí que se encontra a principal fonte de preocupações. Ora, se o Direito Tributário parte do 

resultado contábil para determinar a base de cálculo de boa parte de seus tributos, se a 

Contabilidade registrava as operações econômicas em respeito à forma jurídica adotada pelos 

agentes, então, o que fazer quando esse resultado passa a poder desconsiderar18 a forma 

jurídica em busca da essência econômica da operação?19 

 

Se de um lado as modificações na contabilidade brasileira parecem ter inserido o país em um 

movimento global de harmonização das práticas contábeis, de outro, parecem ter gerado um 

estado de insegurança,20 decorrente de dúvidas acerca dos possíveis impactos tributários.21 

Afinal, nem sempre a contabilização de determinado evento guardará correspondência com o 

negócio jurídico ocorrido.  

 

Certamente antecipando os inevitáveis questionamentos relacionados aos impactos tributários 

do novo regime, o legislador previu regra de neutralidade ao afirmar que os lançamentos de 

ajuste efetuados exclusivamente para harmonização de normas contábeis não poderiam ser 

base de incidência de impostos e contribuições, nem ter quaisquer outros efeitos tributários.  

 

Contudo, isto não foi suficiente. Logo após a edição da Lei nº 11.638/07, a Receita Federal do 

Brasil (RFB) manifestou entendimento no sentido da tributação das subvenções para 

investimento. Até então, a contabilização das subvenções em conta de reserva seria 

                                                                                                                                                                                     

papel de veículo de informação econômica ao mercado, descompromissada de seus efeitos tributários”. 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Editora 
Dialética, 2012. p. 15. 
17 O distanciamento se mostra inevitável na medida em que o padrão contábil internacional, que será melhor 
explicado adiante, relativiza princípios contábeis tradicionalmente adotados pela legislação tributária, seja por 
razões de conveniência prática, seja por verdadeira diversidade de ideais. 
18 Em verdade, a melhor doutrina contábil já defendia a prevalência da substância econômica sobre a forma 
jurídica, mesmo antes da Lei nº 11.638/07. É ver: “A contabilidade possui um grande relacionamento com os 
aspectos jurídicos que cercam o patrimônio, mas, não raro, a forma jurídica pode deixar de retratar a essência 
econômica. Nessas situações, deve a Contabilidade guiar-se pelos seus objetivos de bem informar, seguindo, se 
for necessário para tanto, a essência ao invés da forma”. IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, 
Ernesto. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (aplicável às demais sociedades). 5. ed. São 
Paulo: Editora Altas, 2000. p. 50. 
19 SCHOUERI, Luís Eduardo. O Mito do Lucro Real na Passagem da Disponibilidade Jurídica para a 
Disponibilidade Econômica. In: LOPES, Alexsandro Broedel Lopes; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2010. 
20 “Decididamente, como garantia de um ambiente estável e adequado ao desenvolvimento econômico dos 
indivíduos, de negócios e empresas, o Sistema Tributário não se pode converter em um meio de insegurança 
jurídica e frustração.” TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. 
Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011. p. 63. 
21 Trata-se de questionamento pertinente, afinal, verifica-se uma constante interação entre o Direito Tributário e 
a Contabilidade, notadamente no campo da incidência, já que, em muitos momentos, a norma tributária faz 
referência a institutos contábeis, como ativo, renda e receita, dentre outros.  
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pressuposto da não tributação pelo imposto de renda.22 Porém, com a revogação do art. 182, § 

1º, “d”, da Lei nº 6.404/76, que representou a impossibilidade de lançamento das subvenções 

em conta de reserva de capital, o efeito tributário restaria prejudicado. Em outras palavras, 

não se verificaria uma neutralidade total, como previsto na norma. 

 

Rapidamente a citada regra de neutralidade foi substituída pelo Regime Tributário de 

Transição (RTT), trazido pela MP nº 449/08, posteriormente convertida na Lei nº 11.941/09. 

Nos termos do referido regime, as alterações que importarem modificação do critério de 

reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido, não 

poderão ter efeitos para fins de apuração do lucro real, devendo ser considerados, para fins 

tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007.  

 

Entretanto, permanece a dúvida acerca da real abrangência dessa nova regra. É que o Direito 

Tributário, em que pese a sua autonomia,23 em diversos momentos simplesmente faz 

referência a conceitos e institutos de Direito Privado, tomando-os de empréstimo, tal como lá 

concebidos. Com as Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, alguns destes institutos foram extintos, 

como é o caso do ativo diferido e da reserva de reavaliação, o que tende a inviabilizar os 

efeitos tributários anteriores.24 O mesmo pode ser dito em relação ao conceito de patrimônio. 

É inegável a existência de um novo conceito, que passa a tomar por referência a realidade 

econômica das operações, sem uma necessária vinculação à roupagem jurídica adotada.  

 

O presente trabalho justifica-se em razão do contexto acima delineado e buscou estudar as 

origens do processo de convergência das normas internacionais de contabilidade a um padrão 

internacional, a opção feita pelo Brasil e o seu atual estágio de desenvolvimento, além dos 

impactos tributários dela decorrentes.  

 

O assunto, de certa forma, é novo no país. Em que pese a existência de diversos trabalhos 

contábeis que abordaram a questão, mesmo antes do advento Lei nº 11.638/07, a análise dos 

                                                           
22 Vide Solução de Consulta nº 75/08, que trata de subvenções para investimento. Nesse caso, o Fisco entendeu 
que, a partir de 1º de janeiro de 2008, as doações feitas pelo Poder Público deverão ser registradas e tributadas 
como receita, uma vez que a possibilidade de contabilização em conta de reserva de capital foi suprimida pela 
Lei nº 11.638/07.  
23 A questão da autonomia será tratada com mais vagar ao longo do trabalho. 
24 SCHOUERI, Luís Eduardo. Juros sobre Capital Próprio: Natureza Jurídica e forma de apuração diante da 
“Nova Contabilidade”. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 
3. p. 189. 
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possíveis reflexos tributários teve início apenas em 2008. Assim, este trabalho levou em 

consideração a maior parte dos trabalhos nacionais sobre o assunto, mas não deixou de 

explorar a rica produção literária estrangeira, principalmente a oriunda de países como 

Estados Unidos da América, Inglaterra, Itália, Portugal, Espanha e Alemanha. 

 

É importante deixar claro que o recurso a obras estrangeiras levou em consideração as 

inúmeras diferenças entre os ordenamentos em questão, principalmente em relação aos países 

de common law, como é o caso dos EUA e da Inglaterra. Dessa forma, as obras estrangeiras, 

apesar de amplamente consultadas, foram citadas apenas quando absolutamente necessárias, 

ou quando exprimiram um entendimento compatível com a realidade brasileira, a despeito das 

mencionadas diferenças.  

 

Outrossim, ressalte-se que o assunto ainda está em franco desenvolvimento, de modo que o 

presente trabalho não poderia (e nem ousaria fazê-lo) indicar respostas definitivas a todos os 

problemas surgidos desde 01/01/2008. No entanto, ao fixar as premissas históricas, nacionais 

e internacionais, pretendeu-se desenvolver pressupostos de interpretação capazes de nortear a 

busca pela solução dos inúmeros e complexos casos que decorrem da profunda ligação 

existente entre o Direito Tributário e a Contabilidade. 

 

Por fim, é preciso dizer que parte dos efeitos pretendidos – ou apenas surgidos – pela Lei nº 

11.638/07 estão “congelados” pelo Regime Tributário de Transição da Lei nº 11.941/09. 

Dessa forma, algumas conclusões aqui desenvolvidas buscaram identificar possíveis 

consequências tributárias decorrentes da futura e próxima (é o que se espera) extinção do 

referido regime transitório.  

 

É possível, ainda, que este texto seja surpreendido pela edição da Medida Provisória que 

extinguirá o RTT. No entanto, acredita-se que as premissas aqui fixadas não se perdem, pois 

não se pode ignorar a origem do problema na busca por sua correta solução.  
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2 CONTABILIDADE E DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 

2.1 Direito Contábil Societário e Direito Contábil Tributário 

 

 

Antes de se adentrar no mérito da relação existente entre o Direito Tributário e a 

Contabilidade é preciso dizer que autores importantes25 vêm adotando as expressões: Direito 

Contábil Societário e Direito Contábil Tributário.  

 

Em resumo, as normas contábeis previstas em diplomas societários, ou seja, aquelas que 

tenham por objeto a mensuração do patrimônio de uma determinada entidade e sua variação 

no tempo fariam parte de um Direito Contábil Societário. Exemplo claro dessa dinâmica seria 

o artigo 177 da Lei nº 6.404/76, que prevê a necessária observância dos princípios de 

contabilidade para a elaboração de demonstrações financeiras. Por outro lado, seriam parte do 

Direito Contábil Tributário as normas contábeis destinadas à apuração de tributos. Em sentido 

estrito, seriam os ajustes ao resultado contábil previstos por normas de caráter exclusivamente 

tributário.  

 

A despeito dos fundamentos invocados pelos citados autores, no presente trabalho optou-se 

por não adotar tal dicotomia (Direito Contábil Societário e Direito Contábil Tributário). As 

normas contábeis tributárias nada deveriam ter de contábeis, na medida em que se afastam das 

melhores práticas – do contrário não precisariam existir – sendo apenas normas tributárias, 

que prescrevem, de forma indevida, ajustes sobre o resultado contábil. 

 

Contudo, a expressão normas contábeis tributárias foi utilizada em diversos momentos ao 

longo do texto. Em que pese a indesejada influência tributária sobre a contabilidade, é 

imprescindível diferenciar as normas contábeis decorrentes apenas da legislação societária e 

dos princípios de contabilidade geralmente aceitos (normas contábeis societárias), daquelas 

                                                           
25 MOSQUERA, Roberto Quiroga; FREITAS, Rodrigo de. Aspectos polêmicos do ágio na aquisição de 
investimento: (i) rentabilidade futura e (ii) ágio interno. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto 
Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora 
Dialética, 2011. v. 2.; BARRETO, Ana Paula S. Lui; SILVA, Natalie Matos. As Novas Regras Contábeis para o 
Reconhecimento e a Mensuração do Ágio e o Regime Tributário de Transição. In: LOPES, Alexsandro Broedel; 
MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e 
Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 3. 
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que preveem ajustes tributários diretamente sobre o resultado contábil (normas contábeis 

tributárias). 

 

Assim, apesar da ressalva em relação à correção técnica das expressões, a realidade brasileira 

impõe a diferenciação entre normas contábeis societárias e normas contábeis tributárias, o que 

não leva à especialização em diferentes ramos do direito. 

 

 

2.2 Contabilidade: objetivos e origens históricas de sua relação com a tributação 

 

 

2. 2.1 Considerações preliminares 

 

 

A razão pela qual o Direito Tributário e a Contabilidade se relacionam de forma tão intensa é 

quase intuitiva. Se à Contabilidade cabe reconhecer, mensurar e evidenciar os eventos 

econômicos, ao legislador cabe tributá-los. Trata-se, portanto, de uma aproximação 

absolutamente natural, já que em ambos os casos os eventos econômicos servirão de base para 

a constituição dos fatos (jurídicos e contábeis).  

 

Essa aproximação pode sugerir uma necessária relação de dependência entre o Direito 

Tributário e a Contabilidade. Enquanto a ciência contábil se encarregaria de escriturar os 

eventos econômicos, ao legislador caberia a previsão dos respectivos efeitos tributários, 

levando em conta a qualificação atribuída ao evento pela Contabilidade. Uma análise 

simplória da questão poderia levar ao seguinte raciocínio: ao economista cabe a definição do 

que seja renda; ao contador a sua mensuração e ao legislador a sua tributação. Seria como se 

houvesse uma sucessão de competências – no sentido de funções – estando o legislador 

vinculado às qualificações atribuídas por outras ciências. 

 

Trata-se de entendimento equivocado em todos os sentidos. Um mesmo evento pode suscitar 

qualificações diversas a depender do enfoque adotado por cada uma das ciências que o 

analisa, o que precisa ser respeitado, sem que isso venha a indicar qualquer problema de 
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ordem sistêmica. É nesse contexto que a distinção entre fato e evento, trabalhada com 

precisão por Paulo de Barros Carvalho,26 mostra-se relevante.  

 

Voltando ao exemplo da renda, poderia a ciência contábil chegar ao seu próprio conceito, 

diverso daquele cunhado pelas ciências econômicas. O mesmo pode ser dito em relação ao 

conceito jurídico, que poderá ser igualmente diverso, ainda que parta dos mesmos eventos. É 

tudo uma questão de qualificação, que está vinculada não a um conceito ontológico dos 

eventos estudados – eventos econômicos denotativos de renda, e.g. – mas sim às regras e 

princípios próprios de cada ciência. 

 

Assim, qualquer estudo que se proponha interdisciplinar deve, antes de tudo, reconhecer a 

independência entre as ciências. A interdisciplinaridade, por mais intensa que seja, “não pode 

e não deve macular a rigidez do conhecimento científico”. Afinal, “cada ciência guarda seu 

conteúdo, sua lógica e seus métodos de estudo. Na mesma linha, cada ciência tem seu 

destinatário final, o que pressupõe atenção redobrada na análise da integração dos 

conhecimentos adquiridos em cada área de atuação.”27 Apenas assim estará o intérprete apto 

a estudar o fenômeno da interação.28  

 

É o que destaca Paulo de Barros Carvalho:29  

 
Existe interpretação econômica do fato? Sim, para os economistas. Existirá 
interpretação contábil do fato? Certamente, para o contabilista. No entanto, 
uma vez assumido o caráter jurídico, o fato será, única e exclusivamente, 
fato jurídico; e claro, fato de natureza jurídica, não econômica ou contábil, 
entre outras matérias. Como já anotado, o direito não pede emprestado 
conceitos de fatos para outras disciplinas. Ele mesmo constrói sua realidade, 

                                                           
26 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2010. p. 169. 
27 LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis 
(Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2010. p. 11. 
28 “Por outro lado, o jurista não deve isolar seu conhecimento, sob a pretensão de laborar sobre campo infenso 
a influências externas. Ao contrário, o fenômeno jurídico – e especialmente a tributação – é fruto de uma 
experiência humana. A lei tributária surge como resultado de um fenômeno político, inspirado por questões 
econômicas e sociais. Compreender esta relação é fundamental para boa análise jurídica. Afinal, como já dizia 
Miguel Reale, em suas Lições Preliminares de Direito, o fenômeno jurídico é tridimensional. A norma não é, 
portanto, o único aspecto do direito, já que ao lado convivem fato e valor. A compreensão destes permitirá a 
extração do sentido da primeira. Assim é que ao jurista cabe estudar e refletir sobre as conclusões a que 
chegam os economistas, os historiadores, os sociólogos, os filósofos e todos os outros pensadores que, com 
metodologias próprias, contribuem para a correta compreensão dos fatos e dos valores que formam, ao lado da 
norma, propriamente dita, o direito.” SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2011.  p. 11-12.  
29 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 
307.  
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seu objeto, suas categorias e unidades de significação. O paradoxo 
inevitável, e que causa perplexidade no trabalho hermenêutico, justifica a 
circunstância do disciplinar levar ao interdisciplinar e este último fazer 
retornar ao primeiro. Sem disciplinas, portanto, não teremos as 
interdisciplinas, mas o próprio saber disciplinar, em função do princípio da 
intertextualidade, avança na direção dos outros setores do conhecimento, 
buscando a indispensável complementaridade. Tanto o jurídico como o 
econômico fazem parte do domínio social e, por ter este referente comum, 
justifica-se que entre um e outro haja aspectos ou áreas que se entrecruzem, 
podendo ensejar uma tradução aproximada, e em parâmetros mais amplos, 
uma densa e profícua conversação. 

 
As palavras de Fábio Konder Comparato30 também são imprescindíveis: 

 
[...] O balanço, como de resto toda a contabilidade, não pode jamais ser um 
simples reflexo de fatos econômicos, porque se trata de uma interpretação 
simbólica e, portanto, convencional da realidade. Os fatos econômicos não 
passam para os livros contábeis no estado bruto, mas são traduzidos, 
simbolicamente, em conceitos e valores; ou seja, são previamente estimados 
e valorados, segundo um critério determinado em função de uma finalidade 
específica. 

 
Com base nas considerações acima, então o que dizer da histórica relação de dependência 

observada entre o Direito Tributário e a Contabilidade, não só no Brasil, como em diversos 

países do mundo? Teria o legislador brasileiro ignorado a autonomia do Direito Tributário e 

deixado a cargo da ciência contábil a qualificação de determinados fatos jurídico-tributáveis? 

 

Essa é uma das principais indagações que o presente trabalho se propôs a responder. Em que 

pese a inegável relação de dependência verificada entre o Direito Tributário e a 

Contabilidade, trata-se de um fenômeno muito mais relacionado à prevalência das 

qualificações jurídicas sobre as contábeis do que o inverso. É exatamente o contrário do que 

uma análise apressada pode sugerir. 

 

Como será visto ao longo do texto, o grau de dependência entre o Direito Tributário e a 

Contabilidade tem direta relação com o nível de identidade entre os objetivos e princípios de 

cada ciência num dado momento e não decorrem de uma hierarquia de qualificação entre elas. 

Todavia, em diversas ocasiões essa dependência não tem origem em uma genuína 

conformidade de valores, mas remonta na capacidade do Direito Tributário de influenciar a 

prática contábil, como verificado no Brasil ao longo das últimas décadas.  

                                                           
30 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1977. p. 32. 
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Com isso, quer-se demonstrar, de plano, a inexistência de um princípio geral que determine 

uma necessária separação entre o Direito Tributário e a Contabilidade – o que decorreria da 

diversidade de princípios – tampouco o oposto, ou seja, um princípio que preveja uma 

mandatória convergência entre as normas contábeis e tributárias.  

 

Nesse contexto, o texto analisou os objetivos da ciência contábil, a razão das diversas práticas 

ao longo do mundo, a evolução da realidade brasileira em cotejo com as normas de tributação 

e o cenário pós-início do processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade ao 

padrão IFRS. 

 

 

2.2.2 Breves apontamentos acerca dos objetivos da Contabilidade. A ascensão do investidor 

institucional 

 

 

A Contabilidade não é uma ciência exata!31 Essa é certamente uma das principais premissas 

do presente trabalho. Apesar da naturalidade com que a doutrina encara esse fato,32 é comum 

ouvir das pessoas que a Contabilidade, por lidar com a mensuração dos eventos econômicos, 

realiza verdadeira operação matemática, o que a deixaria imune a juízos de valor. Em outras 

palavras, a Contabilidade tomaria os eventos econômicos tais como ocorridos no mundo 

fenomênico e sobre eles apenas aplicaria uma determinada técnica de mensuração.33 

 

Essa noção é equivocada, na medida em que ignora que a mensuração é apenas uma das 

etapas do que se pode chamar de “processo contábil”,34 que envolve também o 

reconhecimento e a evidenciação. E é justamente na etapa de reconhecimento que o contador 
                                                           
31 Nem por isso deixa de ser precisa, de trabalhar com base na melhor estimativa possível, dentro das várias 
hipóteses e seguindo o subjetivismo responsável. É ver: IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; LOPES, 
Alexsandro Broedel. Os Vários Enfoques da Contabilidade. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, 
Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: 
Editora Dialética, 2012. v .3. p. 348.  
32 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade. Uma nova abordagem. São 
Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 52. 
33 “Os que imaginam que a ciência contábil seja quantitativa ou exata, apenas pelo fato do ativo ser igual ao 
passivo mais ou menos patrimônio líquido, não conseguem vislumbrar quão complexa é a Contabilidade. Uma 
coisa é a escrituração, outra, totalmente diferente, a ciência contábil propriamente dita”. IUDÍCIBUS, Sérgio; 
MARTINS, Eliseu; LOPES, Alexsandro Broedel. Os Vários Enfoques da Contabilidade. In: LOPES, Alexsandro 
Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e 
Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 3. p. 348. 
34 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade. Uma nova abordagem. São 
Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 51. 
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qualifica os eventos econômicos e os transforma em fatos contábeis, o que pressupõe uma 

inegável carga valorativa. A Contabilidade possui seus próprios objetivos e, apesar de ter 

como ponto de partida os eventos econômicos, sobre eles aplica a sua particular visão da 

realidade. 

 

É ver as palavras de Hatfield (1972 apud LOPES, 2011, p. 11):35 
 

A exatidão matemática dos balanços, que o vulgo contempla 
admirativamente, é mera coerência interna e recíproca de lançamentos em 
partidas dobradas, simples exatidão formal. Mas entre a realidade econômica 
e a sua tradução contábil interfere, necessariamente, um juízo de valor, uma 
estimativa axiológica, cuja imprecisão e contestabilidade jamais poderão ser 
suprimidas, porque inerentes ao próprio processo de conhecimento. 

 
Polizelli36 não discrepa: 
 

Em linhas gerais, a Contabilidade é o ramo do conhecimento humano que se 
dedica a desenvolver um sistema de informação e avaliação destinado a 
prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, 
financeira, física e de produtividade, referentes à entidade que é objeto de 
contabilização. Trabalha informações de natureza econômica, mas apresenta 
sua própria visão sobre tais fenômenos, potencialmente divergindo do 
tratamento proposto na Economia. Possui um grande relacionamento com os 
aspectos jurídicos que cercam o patrimônio e busca aplicar vigorosamente o 
princípio da essência sobre a forma, para evidenciar a realidade econômica 
subvertida por formatos inadequados. 

 
Nesse cenário, Sérgio de Iudícibus37 sustenta que a definição dos objetivos da Contabilidade 

deve levar em consideração, necessariamente, duas abordagens distintas. A primeira delas 

parte da premissa de que o objetivo da Contabilidade é fornecer aos seus usuários um 

conjunto básico de informações capaz de atender a todos de forma idêntica, a despeito de suas 

naturais diferenças. A segunda, por sua vez, reconhece a diversidade de interesses envolvidos 

e afirma que a Contabilidade deve ser capaz de fornecer informações específicas para cada 

tipo de usuário. O autor se coloca em uma posição intermediária, defendendo o que ele chama 

de “arquivo básico de informação contábil”, que teria como principal característica a 

possibilidade de ser adaptado de acordo com os distintos interesses envolvidos. 

                                                           
35 HATFIELD, H. R. Accounting, its princples and problems. New York: 1972, p. 254. apud LOPES, 
Alexsandro Broedel. A “Política do Balanço” e o Novo Ordenamento Contábil Brasileiro das Companhias 
Abertas. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-
Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2011. v. 2. p. 17. 
36 POLIZELLI, Victor Borges. O Princípio da Realização da Renda – Reconhecimento de Receitas e 
Despesas para fins do IRPJ. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2012, p. 203. 
37 IUDÍCIBUS, Sérgio. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Editora Atlas, 1980, p. 16. 
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A visão do Professor Iudícibus está absolutamente correta. Seria ingênuo admitir a existência 

de regras capazes de conciliar as expectativas dos diferentes interessados na informação 

contábil, a quem a doutrina convencionou chamar de usuários da informação, e ilusório 

imaginar que possam existir tantas demonstrações financeiras quantos forem os seus usuários.  

 

Por outro lado, não se pode conceber uma ciência que não consiga desenvolver um 

determinado conjunto homogêneo de regras, ainda que estas venham a ser valoradas de 

formas diversas a depender do enfoque utilizado. É por isso que a despeito da existência de 

interesses distintos, muitas vezes inconciliáveis, é preciso que haja o referido arquivo básico, 

que deve ter como norte apenas os objetivos da própria Contabilidade. 

 

No entanto, a existência desse arquivo básico é algo bastante complicado. Hendriksen e Van 

Breda,38 autores de uma das mais respeitadas obras de Teoria da Contabilidade, iniciam seu 

trabalho pelo que denominam “enfoques à teoria da contabilidade”. Segundo os autores norte-

americanos, os enfoques podem ser: fiscal, legal, ético, econômico, comportamental e 

estrutural.  

 

Em linhas gerais, o enfoque fiscal consiste na contabilização baseada na visão do Fisco sobre 

os eventos econômicos. Os autores reconhecem a importância histórica desse enfoque, 

segundo eles, responsável por efetivar a prática contábil média no nível das melhores 

empresas, mas ressalvam os diferentes objetivos entre a contabilidade fiscal e a societária. Em 

diversos momentos, a não consideração dessa diversidade causou uma indesejada influência 

das normas de imposto de renda sobre as demonstrações financeiras, uma vez que princípios 

contábeis foram desrespeitados em prol da adoção de princípios específicos da tributação.  

 

O enfoque legal, por sua vez, consiste na “legalização” da contabilidade, como no caso da 

“Contabilidade Societária” brasileira, prevista em diversas normas, com destaque para a Lei 

nº 6.404/76. Como bem destacado por Iudícibus, Martins e Lopes,39 a previsão de normas 

contábeis na legislação, muito embora possa representar grande avanço, obviamente a 

                                                           
38 HENDRIKSEN, Eldon S; VAN BREDA, Michael F. Teoria da Contabilidade. Tradução de Antônio Zoratto 
Sanvicente. 1. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 23. 
39 IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; LOPES, Alexsandro Broedel. Os Vários Enfoques da Contabilidade. 
In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis 
(Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 3. p. 349-350. 



 
 

 
 

31

depender da qualidade do ato normativo, tende a perder a atualidade em razão das 

dificuldades inerentes à dinâmica do processo legislativo. 

 

Os enfoques fiscal e legal40 foram, durante muitos anos, os que mais influenciaram a 

produção de regras contábeis, afinal, o resultado obtido por meio dessa perspectiva não se 

afastava muito dos objetivos da Contabilidade, que até então se resumiam à geração de 

informações financeiras para a administração e credores. Os princípios contábeis do 

conservadorismo e seus corolários, como estabilidade, segurança, previsibilidade, mostravam-

se compatíveis com os princípios tradicionalmente exigidos nos diversos sistemas tributários, 

como segurança jurídica e legalidade.  

 

Esse cenário entra em crise quando se verifica o que Hendriksen e Van Breda41 denominam 

de “a ascensão do investidor”. Segundo os autores norte-americanos, trata-se da mais 

importante mudança em termos de pensamento contábil, uma vez que marcou uma verdadeira 

alteração no objetivo da Contabilidade, que deixou de ser a divulgação de informações para a 

administração e credores, para passar ao fornecimento de informações financeiras a 

investidores e acionistas. É o que Alexsandro Broedel Lopes e Eliseu Martins42 classificaram 

como mudança de um modelo endógeno para outro baseado na utilidade da informação.  

 

Isso não significa dizer que o Fisco tenha perdido importância e nem que a informação 

contábil tenha passado a ser inapropriada para fins fiscais. O distanciamento não é um fato da 

vida, apenas ocorrerá quando assim se mostrar necessário. Continua tudo como dantes, com a 

ressalva de que a diminuição da influência do Fisco sobre o processo contábil tende a 

aumentar a distância entre as “demonstrações financeiras do investidor e do Fisco”. 

 

Mas é inegável que o “arquivo básico de informação contábil” deixa de ter a tributação como 

principal referência. Em outras palavras, o evento econômico passa pelo processo contábil 

primordialmente pela lente do investidor e não mais do Fisco. A esse, resta valer-se de sua 

                                                           
40 O Professor Sérgio de Iudícibus entende que os enfoques legal e fiscal são apenas modelos contábeis e não 
verdadeiros enfoques. É ver: IUDÍCIBUS, Sérgio. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Editora Atlas, 1980.  
41 HENDRIKSEN, Eldon S; VAN BREDA, Michael F. Teoria da Contabilidade. Tradução de Antônio Zoratto 
Sanvicente. 1. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 75-76. 
42 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade. Uma nova abordagem. São 
Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 14. 
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autonomia para impor ao fato contábil o seu “toque de Midas”,43 aplicando a sua lente ao 

transformá-lo em fato jurídico. 

 

Hendriksen e Van Breda  resumiram com precisão a questão:44 

 
A pressão no sentido de mudança desse objetivo veio do setor financeiro e 
das bolsas de valores, e não dos contadores. O crescimento rápido das 
aplicações em ações de empresas, particularmente durante os primeiros anos 
seguintes à Primeira Guerra Mundial, gerou novas necessidades de 
informação contábil. O número médio de ações registradas na Bolsa de 
Valores de New York, em 1900, era cerca de 60 milhões, comparado a 180 
milhões em 1917 e 1.212 milhões em 1930. 

 
Nessa linha, Iudícibus, Martins e Lopes45 apontam o enfoque ético – baseado na geração de 

informações básicas capazes de atender a todos os usuários, e muito próximo do “arquivo 

básico de informação contábil” do Professor Iudícibus – como a base dos modelos contábeis 

do Financial Accounting Standards Board (FASB) e do IASB. Segundo esse enfoque, a partir 

da informação contábil cada usuário deverá ser capaz de predizer os fluxos de caixa futuros, 

adaptando o arquivo básico em busca da true and fair view46 ou da faithful representation, 

sempre com base em uma determinada carga de subjetivismo. 

 

Do exposto, não é necessário muita meditação para perceber que a discussão acerca dos 

diferentes enfoques contábeis está em absoluta evidência. A evolução do pensamento contábil 

parece indicar o resgate de uma visão que seja eminentemente contábil,47 ou seja, 

desvinculada de aspectos fiscais e legais e voltada à função primordial da Contabilidade e 

seus princípios, hoje entendida como a de geração de informações capazes de auxiliar os seus 

                                                           
43 Expressão utilizada pelo Professor Luís Eduardo Schoueri em suas aulas. 
44 HENDRIKSEN, Eldon S; VAN BREDA, Michael F. Teoria da Contabilidade. Tradução de Antônio Zoratto 
Sanvicente. 1. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007. p.76. 
45 IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; LOPES, Alexsandro Broedel. Os Vários Enfoques da Contabilidade. 
In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis 
(Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 3. p. 350-351. 
46 A expressão “true and fair view” foi vista pela primeira vez no UK Companies Act, em 1947. Há autores que 
sustentam que a expressão foi cunhada para substituir a anterior “true and correct”, que jamais atingiu o grau de 
precisão esperado. Assim, a “true and fair view”, de certa forma, tiraria um pouco da responsabilidade do 
contador, por se tratar de um conceito mais abstrato. A expressão foi traduzida de formas diversas, sendo que em 
França se fala em “image fidele”, na Espanha em “imagen fiel”, na Alemanha em “ein den tatsachlichen 
Verhalttnissen entsprechendes Bild” e na Áustria em “ein moglichst getreues Bild". BLAKE, John.; AMAT, 
Oriol.; GOWTHORPE, Catherine. International accounting harmonization – a comparison of Spain, 
Sweden and Austria. Disponível em: <http://www.econ.upf.edu/en/research/onepaper.php?id=294>. Acesso 
em: 17 out. 2012. 
47 Quando se fala em um enfoque eminentemente contábil pretende-se dizer um enfoque desvinculado dos 
efeitos tributários. No entanto, não significa afirmar a ideia de “contabilidade pela contabilidade”, na feliz 
expressão de Lopes e Martins. LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade. 
Uma nova abordagem. São Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 125. 
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usuários na tomada de decisões. Trata-se de uma visão eminentemente preditiva, que busca 

afastar a noção geral de que as informações financeiras se referem ao passado, como que 

numa foto que retrata uma determinada situação já ocorrida. 

 

Todavia, muito embora a evolução do pensamento contábil para uma perspectiva de 

information approach48 hoje possa ser considerado um fenômeno global, essa mudança 

ocorreu em momentos diferentes a depender do país analisado. Basicamente, é preciso dizer 

que a ascensão do investidor variou, bem como o desenvolvimento do mercado de capitais e 

sua importância. Tal fato ajuda a explicar a diversidade de padrões contábeis ao redor do 

mundo, conforme detalhado abaixo. 

 

Essa diversidade causa reflexos até os dias atuais, na medida em que a aceitação de um 

modelo contábil voltado para a proteção de um usuário específico (o investidor institucional) 

encontra certa restrição, principalmente em países que tradicionalmente buscam proteger 

outros usuários, como os credores e o próprio Fisco.  

 

 

2.3 A diversidade de padrões contábeis ao redor do mundo. Causas e consequências 

 

 

É fato incontroverso que as práticas contábeis sofrem variações ao redor do mundo. Por se 

tratar de uma ciência social e não de uma ciência exata,49 a Contabilidade recebe influências 

diversas, seja em virtude do ambiente no qual está inserida, seja em decorrência de aspectos 

culturais,50 políticos,51 econômicos,52 jurídicos53 etc.  

 

O conhecimento das razões pelas quais historicamente estas diferenças existem, de que elas 

permanecem no presente e de que não irão desaparecer no futuro é de fundamental 

                                                           
48 BEAVER, W. Financial Reporting: An Accounting Revolution. London: FT Prentice Hall, 1998. 
49 MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. São Paulo: Editora Atlas, 2008. p. 26. 
50 BARTH, Mary E.; LANDSMAN, Wayne R.; LANG, Mark H. International Accounting Standards and 
Accounting Quality. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=688041>. Acesso 
em: 18 out. 2012. 
51 BUSHMAN, Robert M.; PIOTROSKI, Joseph D. Financial Reporting Incentives for Conservative 
Accounting: The Influence of Legal and Political Institutions. Disponível em: < 
www.bus.umich.edu/JAE/BushmanPiotroski.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2012. 
52 NOBES, Christopher; PARKER, Robert. Comparative International Accounting. 11th ed.. London: FT 
Prentice Hall, 2010. p. 29. 
53 Ibid., p. 04. 
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importância para que se possam compreender os limites da harmonização contábil mundial.54 

Não bastasse isso, a intensidade da relação entre o Direito Tributário e a Contabilidade guarda 

estreita relação com as referidas diferenças, de modo que a sua compreensão se mostra ainda 

mais importante.  

 

As doutrinas nacional e estrangeira não divergem ao apontar a fonte de financiamento da 

atividade empresarial como a principal causa das diferenças estruturais entre os sistemas 

contábeis ao redor do mundo.55 Sobre esse aspecto, em regra os países podem ser divididos 

em:56  

 

(i) países cujos negócios foram historicamente financiados por instituições 

financeiras (credit-based financial institution systems57- credit); e  

 

(ii) países com investimentos baseados no capital (capital market systems58- 

equity).  

 

Os países inseridos no primeiro grupo ostentam a tradição de empresas criadas através da 

aplicação do capital de seus fundadores. Nesse modelo de negócio, eventual necessidade de 

aportes adicionais tende a ser suprida pelo capital gerado na própria atividade, ou por meio de 

                                                           
54 O Professor Ray Ball, da Universidade de Chicago, é incisivo ao sustentar: “Alguém acredita que a 
implantação terá o mesmo padrão em todos os quase 100 países que anunciaram a adoção do IFRS em uma 
forma ou outra? A lista de adesões varia de países com contabilidade, auditoria e mercado de capitais 
desenvolvidos (como a Austrália) a países sem o mesmo nível de desenvolvimento institucional (como Armênia, 
Costa Rica, Equador, Egito, Quênia, Kuwait, Nepal, Trinidad e Tobago e Ucrânia)” (Tradução nossa). “Does 
anyone seriously believe that implementation will be of equal standard in all the nearly 100 countries that have 
announced adoption of IFRS in one way or another? The list of adopters ranges from countries with developed 
accounting and auditing professions and developed capital markets (such as Australia) to countries without a 
similarly developed institutional background (such as Armenia, Costa Rica, Ecuador, Egypt, Kenya, Kuwait, 
Nepal, Tobago and Ukraine)”. BALL, Ray. International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and 
Cons for Investors. p. 31. Disponível em: < http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=929561>. 
Acesso em: 11 out. 2012. 
55 “Em conclusão, nós entendemos que essa diferenciação entre credores e investidores é a causa fundamental 
das diferenças internacionais nas demonstrações financeiras.” (Tradução nossa). “In conclusion, we suggest 
that this differentiation between credit/insiders and equity/outsiders is the key cause of international differences 
in financial reporting.” NOBES, Christopher, PARKER, Robert. Comparative International Accounting. 11th 
ed. London:, FT Prentice Hall, 2010. p. 36. 
56 Trata-se de modelo simplificado, que tem como única função ilustrar as diferenças conceituais entre os 
diversos sistemas contábeis locais. Evidentemente, não são modelos estanques, de modo que elementos de um e 
de outro podem ser encontrados em ambos os casos. Além disso, a influência decorrente do aumento do fluxo 
internacional de recursos foi verificada em momentos diversos e intensidades também diversas em cada um dos 
países.  
57 NOBES, Christopher; PARKER, Robert. Comparative International Accounting. 11th ed. London:, FT 
Prentice Hall, 2010. p. 34. 
58 Ibid., p. 34. 
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instituições financeiras, que passam a se tornar credoras ou sócias da empresa.59 A busca de 

recursos diretamente no mercado de capitais é secundária, sendo o investidor institucional 

mero coadjuvante. As poucas sociedades de capital aberto existentes têm as suas ações quase 

sempre controladas pelos fundadores do negócio, por bancos, ou até mesmo por entes 

governamentais.60  

 

Esse modelo de financiamento tem impacto direto sobre a informação contábil. O limitado 

número de agentes faz com que os usuários da informação contábil fiquem restritos aos 

acionistas, quase sempre aquelas pessoas responsáveis por gerir o negócio, além dos credores 

– quase sempre instituições financeiras – e o Governo, seja na qualidade de sócio ou como 

agente arrecadador de tributos.  

 

Os primeiros – sócios –, por razões óbvias, têm acesso a toda gama de informações contábeis 

geradas e não apenas àquelas encontradas nas diversas demonstrações financeiras. O resultado 

da atividade é acompanhado não somente por relatórios contábeis, mas por informações 

“privilegiadas” obtidas no dia-dia dos negócios.  

 

As instituições financeiras, por sua vez, vinculam a concessão de empréstimos ao 

conhecimento de determinadas informações operacionais, com vistas a garantir maior 

segurança à operação de crédito. A divulgação das demonstrações financeiras perde em 

importância na medida em que boa parte das informações é de conhecimento prévio das 

instituições, não somente aquelas fornecidas ao longo do processo de liberação do crédito, 

como também as geradas diariamente por meio de movimentações financeiras ocorridas, em 

regra, no próprio banco. 

 

Nesse cenário, o apelo à elaboração de informações contábeis de alta qualidade se enfraquece. 

O limitado universo de usuários dispõe de meios próprios para ter acesso aos dados 

necessários à tomada de suas decisões. A divulgação das demonstrações financeiras não se 

mostra assim tão relevante. O acionista busca o lucro, o banco a satisfação de seu crédito61 e o 

                                                           
59 A palavra empresa está sendo utilizada em seu sentido comum e não no sentido técnico oriundo do Direito 
Empresarial. 
60 NOBES, Christopher; PARKER, Robert. Comparative International Accounting. 11th ed. London:, FT 
Prentice Hall, 2010. p. 35. 
61 NOWOTNY, Christian. Taxation, Accounting Transparency: The Missing Trinity of Corporate Life. 
Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=981973>. Acesso em 09 abr. 2012. 
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Fisco o pagamento dos tributos. Os demais usuários da informação contábil têm discreta 

relevância. Esse o perfil do primeiro grupo de países acima definidos.  

 

Situação diversa62 pode ser verificada quando a figura do investidor institucional passa a estar 

presente com destaque, o que é uma característica marcante de países altamente 

desenvolvidos em termos de mercado de capitais. Dado o seu natural distanciamento do 

cotidiano dos negócios, principalmente no que diz respeitos aos preferencialistas, as 

informações necessárias à decisão de investimento precisam ser obtidas diretamente no 

mercado, por meio das demonstrações financeiras levadas ao conhecimento público. 

Dificilmente o investidor terá condições de obtê-las de outro modo, ao contrário, por 

exemplo, dos credores.63  

 

Essas informações, portanto, precisam retratar a real situação econômica da empresa (true and 

fair view), de modo a nortear a aplicação dos recursos. Assim, ganha força a demanda por 

informações contábeis de alta qualidade, elaboradas com a finalidade de viabilizar a captação 

de recursos oriundos do investidor institucional e com foco na proteção do investimento e do 

próprio investidor.64  

 

Todo esse contexto gera um impacto direto na definição das práticas contábeis, que se 

desenvolvem no sentido da proteção e da informação de seus principais usuários que, como 

visto, podem se mostrar diversos a depender da principal fonte de financiamento da atividade 

empresarial. 

 

Assim, para o primeiro grupo de países acima citados (negócios historicamente financiados 

por instituições financeiras) o modelo contábil pode ser denominado stakeholder-oriented 

accounting model, em oposição ao modelo denominado shareholder-oriented accounting 

                                                           
62 “Os tipos dominantes de organização empresarial e propriedade também diferem. Na Alemanha, França e 
Itália, o capital proveniente de bancos é muito representativo, assim como é os pequenos negócios conduzidos 
por famílias. Em contraste, nos Estados Unidos e no Reino Unido existe grande número de empresas que se 
baseiam em milhões de acionistas para o seu financiamento.” (Tradução nossa).“The prevalent types of business 
organization and ownership also differ. In Germany, France and Italy, capital provided by banks is very 
significant, as are small family-owned businesses. By contrast, in the United States and the United Kingdom 
there are large numbers of companies that rely on millions of private shareholders for finance. NOBES, 
Christopher, PARKER, Robert. Comparative International Accounting. 11th ed. London:, FT Prentice Hall, 
2010. p. 33. 
63 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade. Uma nova abordagem. São 
Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 113. 
64 NOBES, Christopher; PARKER, Robert. Comparative International Accounting. 11th ed. London:, FT 
Prentice Hall, 2010. p. 35. 
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model, vinculado aos países cujos negócios foram financiados pela atração de capital de 

investidores institucionais.65 

 

Em que pese certa variação na denominação, Tavares66 chega a conclusões semelhantes. No 

primeiro caso (stakeholder-oriented accounting model), o autor português adota os termos 

“modelo fechado” ou “relacionado” (relationship based ou insider system). Para o segundo 

grupo, vale-se da expressão “modelo aberto” ou “não relacionado” (arm’s lenght ou outsider 

system).  

 

Entretanto, ainda mais importante do que a denominação dos modelos contábeis é a 

identificação dos princípios que os norteiam. Esse ponto ajuda a explicar as bases sobre as 

quais cada um deles se sustenta e a razão de sua adoção em cada grupo de países. Finalmente, 

é possível identificar em que medida o regime de dependência entre o lucro contábil e o lucro 

fiscal é também influenciado pelo modelo contábil adotado. 

 

As conclusões seguem uma sequência compatível com os aspectos estruturais de cada 

modelo. No stakeholder-oriented accounting model, dada a relevância do credor para o 

financiamento das atividades empresariais, as práticas contábeis são desenvolvidas no sentido 

de protegê-lo; em outras palavras, as normas contábeis tendem a privilegiar a liquidez e a 

solvência da entidade. Os princípios do conservadorismo e do custo histórico como base de 

valor67 surgem com enorme força, com o reconhecimento dos ativos pelo seu menor valor, o 

contrário ocorrendo em relação aos passivos.68  

 

Com isso, apesar de uma tendência ao reconhecimento de lucros menores, observa-se maior 

capacidade de pagamento (liquidez).69 Para as instituições financeiras credoras 

                                                           
65 HUNG, Mingyi; SUBRAMANYAM, K.R. Financial Statement Effects of Adopting International 
Accounting Standadrs: The Case of Germany. Leventhal School of Accounting. Marshall School of Business. 
University of Southern California. November 2004. Disponível em: < fe.upnvj.ac.id/.../financial-statemen-effect-
of-ado.>. Acesso em: 29 jun. 2012. 
66 TAVARES, Tomás Cantista. IRC e Contabilidade. Da Realização ao Justo Valor. Coimbra: Almedina, 
2011. p. 444-445. 
67 NOBES, Christopher, PARKER, Robert. Comparative International Accounting. 11th ed. London:, FT 
Prentice Hall, 2010. p. 47. 
68 BUSHMAN, Robert M; PIOTROSKI, Joseph D. Financial Reporting Incentives for Conservative 
Accounting: The Influence of Legal and Political Institutions. Disponível em: 
<www.bus.umich.edu/JAE/BushmanPiotroski.pdf>. Acesso em: 25 Jun. 2012. 
69 NOBES, Christopher; PARKER, Robert. Comparative International Accounting. 11th ed. London:, FT 
Prentice Hall, 2010. p. 35-36. 
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(financiadores), mais interessa a capacidade de pagamento da empresa do que o seu potencial 

de geração de lucros.70 

 

O conservadorismo e seus corolários, como estabilidade, segurança, previsibilidade, mostram-

se também compatíveis com os princípios tradicionalmente exigidos nos diversos sistemas 

tributários, como segurança jurídica e legalidade. Em razão dessa compatibilidade, verifica-se 

uma maior influência do Fisco na produção de normas contábeis, o que encontra limitada 

oposição, dada a compatibilidade entre os interesses contábil e fiscal. Os principais expoentes 

desse grupo de países são a Alemanha, a França e a Itália.71 

 

Nesse contexto, os países inseridos no primeiro grupo são aqueles que experimentam uma 

relação mais próxima entre o Direito Tributário e a Contabilidade,72 com menor margem de 

liberdade para o julgamento do contador, vinculado, na maioria das vezes, a um complexo e 

minucioso universo de normas contábeis e que, não por acaso, ostentam tradução jurídica de 

code law. Tal fato, como acima visto, está mais relacionado a uma coincidência de princípios 

e valores do que propriamente a uma opção pré-concebida.  

 

Em resumo: 

 

Stakeholder-oriented accounting model – foco no credor como 

principal usuário da informação contábil. Conservadorismo. Custo 

histórico como base de valor. Menores lucros e maior liquidez. Normas 

contábeis produzidas pelo Fisco ou por ele influenciadas. 

 

O segundo grupo (shareholder-oriented accounting model) segue caminho diverso. A 

produção de informações contábeis confiáveis é a base de sustentação desse modelo. Sem elas 

o investidor não é capaz de avaliar a empresa na qual pretende investir. Por outro lado, tendo 

em vista a relevância desse capital para o desenvolvimento dos negócios, as empresas buscam 

atraí-lo a todo custo, o que tende a ser um trabalho mais simples quando os índices de 

lucratividade mostram-se mais atraentes.  
                                                           
70 SAWANI, Assma. The Changing Accounting Environment: International Accounting Standards and US 
Implementation. Journal of Finance and Accountancy. Westminster College. Disponível em: 
<www.aabri.com/manuscripts/09206.pdf>. Acesso em: 05 maio 2012. 
71 NOBES, Christopher, PARKER, Robert. Comparative International Accounting. 11th ed. London:, FT 
Prentice Hall, 2010. p. 35. 
72 Ibid., p.37.  
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Os investidores, em regra, têm o seu capital remunerado por meio da distribuição de 

dividendos. Assim, quanto maior o lucro, maiores serão os dividendos, quanto maiores os 

dividendos, tanto maiores serão os investimentos. Nesse contexto, o custo histórico é muitas 

vezes substituído pelo valor justo, o princípio do conservadorismo é abrandado, ganhos não 

realizados podem vir a ser reconhecidos.73  

 

Aqui o afastamento em relação ao princípio do conservadorismo tende a gerar um conflito de 

interesses. As normas contábeis produzidas pelo Fisco deixam de satisfazer aos interesses do 

investidor institucional (e muitas vezes das empresas que buscam atraí-los, reportando lucros 

maiores e perspectivas mais atraentes), grande protagonista desse modelo, o que estimula a 

produção de normas contábeis destituídas de preocupação com relação aos possíveis impactos 

tributários por elas causados.74  

 

Essas normas passam a ser produzidas por órgãos de classe da atividade contábil, muitas 

vezes privados, como o FASB. Assiste-se a uma maior separação entre tax accounting e 

financial accounting, o que é comumente encontrado em países de common law. Os maiores 

exemplos desse grupo de países são os EUA, a Inglaterra e a Austrália. 

 

Em resumo: 

 

Shareholder-oriented accounting model – foco no investidor 

institucional como principal usuário da informação contábil. 

Conservadorismo abrandado. Custo histórico como base de valor 

mitigado pelo valor justo. Maiores lucros e menor liquidez. Normas 

contábeis produzidas por instituições privadas. Maior separação entre 

tax accounting e financial accounting.  

 

Assim, é possível concluir que a definição das práticas contábeis pelos mais diversos países 

tem íntima relação com a forma de financiamento das atividades econômicas. Trata-se de uma 

                                                           
73 AGUIAR, Nina. Do commercial accounts and the tax base have to be aligned? Max Planck European 
postdoctoral conference on tax law. 21 and 22 November 2011. Disponível em: 
<www.dde.unito.it/events/6/download>. Acesso em: 28 Jun. 2012. 
74 NOBES, Christopher, PARKER, Robert. Comparative International Accounting. 11th ed. London:, FT 
Prentice Hall, 2010. p. 37. 
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questão cultural, altamente relevante e imprescindível para a verificação da relação que se 

estabelece, em cada caso, entre o Direito Tributário e a Contabilidade.  

 

 

2.4 O modelo contábil brasileiro 

 

 

Segundo Lopes e Martins,75 até a edição da Lei nº 6.404/76, a contabilidade brasileira 

apresentava um modelo formalista, altamente influenciado pela escola italiana, marcado por 

uma forte carga teórica e voltado para os interesses do Fisco. Segundo os mesmos autores, 

esse modelo contábil passou a não mais atender às necessidades da economia brasileira desde 

a expansão econômica de meados da década de 60, que fez nascer uma pressão por normas 

contábeis mais pragmáticas, voltadas para uma nova realidade econômica.  

 

É justamente nesse contexto que surge a Lei nº 6.404/76, que revogou parcialmente o 

Decreto-lei nº 2.627/40 e introduziu no Brasil a “estrutura jurídica necessária ao 

fortalecimento do mercado de capitais de risco no País, imprescindível à sobrevivência da 

empresa privada na fase atual da economia brasileira”.76 Esperava-se que a nova lei, ao 

regular a elaboração das demonstrações financeiras, corrigisse a indesejada influência do 

Fisco na elaboração de normas contábeis – enfoque fiscal – em detrimento dos demais 

usuários da informação, dentre os quais, os próprios investidores institucionais.  

 

A redação original do art. 17777 da lei evidenciou o propósito do legislador de buscar a 

elaboração de demonstrações financeiras com observância apenas de normas contábeis, 

prevendo que os ajustes de natureza fiscal fossem realizados em registros auxiliares, 

mantendo-se, assim, a higidez das demonstrações financeiras. 

 

                                                           
75 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade. Uma nova abordagem. São 
Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 123. 
76 Item 4 da Exposição de Motivos nº 196, de 24/06/1976, do Ministro da Fazenda. BIFANO, Elidie Palma. 
Evolução do Regime Contábil Tributário no Brasil. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto 
Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora 
Dialética, 2012. v. 3. 
77 Lei nº 6.404/76. “Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com 
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente 
aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações 
patrimoniais segundo o regime de competência”. 
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Nesse contexto, os professores da FEA-USP destacaram que a estrutura contábil adotada pela 

então nova lei das sociedades por ações representou verdadeira opção por um modelo mais 

próximo do norte-americano, voltado para o mercado de capitais e para o investidor desse 

mercado. Exemplos disso foram: (i) a Resolução nº 750 do Conselho Federal de 

Contabilidade, (ii) a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade, desenvolvida pelo 

Instituto Brasileiro de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (IPECAFI), adotada pelo 

Instituto Brasileiro de Contadores e Auditores (IBRACON) e referendada pela Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM). 

 

Veja-se o que disseram sobre os objetivos dessa “nova” contabilidade:78 

 
Para a consecução desses objetivos, a contabilidade deve preocupar-se com 
dois aspectos fundamentais: a evidenciação e a orientação da essência sobre 
a forma. A evidenciação se refere, de forma ampla, a todo o processo 
relativo à transferência de informação aos interessados externos [...].  
 
A essência sobre a forma, sendo considerada como uma premissa 
orientadora, é fundamental para que a contabilidade atinja seus objetivos. 
[...] 
No caso acima e em muitas outras situações práticas, a contabilidade deve 
decidir entre a adoção da realidade jurídica e a da realidade econômica. No 
trabalho do IPECAFI, a realidade econômica deve prevalecer em situações 
como essas. 

 
É preciso dizer que o modelo contábil do IPECAFI, a despeito de orientado pela essência 

sobre a forma, adotava como postulado o custo histórico como base de valor, que era 

considerado superior aos demais conceitos até então disponíveis, dentre eles o valor de 

mercado, hoje altamente em voga.79 Ademais, definiu princípio da realização da renda 

diretamente vinculado à transferência dos produtos ou serviços a outra entidade, além de 

conceder destacada importância ao princípio do conservadorismo.  

 

Assim, a despeito da adoção de um novo modelo contábil voltado para a qualidade da 

informação, o que certamente denotou ganho em importância do investidor institucional, 

princípios basilares desse novo modelo não permitiram a esperada diminuição da influência 

do Fisco sobre a produção de normas contábeis.  

                                                           
78 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade. Uma nova abordagem. São 
Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 125-126. 
79 No entanto, a despeito da opção pelo custo histórico, os Professores Alexsandro Broedel Lopes e Eliseu 
Martins já defendiam a adoção do fair value sempre que essa mensuração fosse possível. É ver: LOPES, 
Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade. Uma nova abordagem. São Paulo: Editora 
Atlas, 2007. p. 144. 
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A opção pelo custo histórico como base de valor também é adotada pela legislação do 

imposto de renda, a caracterização da realização da renda no momento da transferência dos 

bens ou serviços é condizente com o princípio da competência, amplamente adotado para fins 

fiscais, por fim, o princípio do conservadorismo acaba por encampar várias das garantias 

tributárias, tais como previsibilidade, estabilidade e segurança.  

 

Além disso, o efetivo acesso das empresas brasileiras ao mercado de capitais como forma de 

financiamento de suas atividades foi bastante posterior à edição da Lei nº 6.404/76. Os 

grandes processos de abertura de capital de empresas brasileiras passam a ocorrer com mais 

frequência a partir da década de 90. Antes disso, as principais fontes de financiamento das 

atividades eram, inegavelmente, os próprios acionistas e instituições financeiras. Basicamente, 

a contabilidade gerava informações para que fosse possível a apuração dos tributos, figurando 

o Fisco como o mais importante e influente usuário. 

 

Sérgio de Iudícibus,80 ainda na primeira edição de seu consagrado “Teoria da Contabilidade”, 

também vincula esse fato à baixa qualidade dos profissionais de contabilidade no Brasil. 

Segundo o Professor Titular da FEA-USP, o Fisco não fez nada além de ocupar o espaço que 

competia aos contadores na elaboração de suas normas. Dessa forma, dada a inegável 

superioridade técnica das regras contábeis editadas pela Receita Federal, estas passaram a ser 

utilizadas pela classe contábil, mesmo quando contrárias a princípios contábeis elementares. 

 

Veja-se a atualidade do comentário publicado em 1980: 

 
A legislação fiscal, reiteradamente, tem tido influência nos conceitos 
contábeis em virtude da falta de esclarecimentos de muitos contadores sobre 
os limites da Contabilidade e da Contabilidade para finalidades fiscais. A 
falta de discussão dos princípios contábeis e das boas técnicas de 
contabilidade tem sido responsável por uma confusão mental enorme nos 
nossos contabilistas. Na falta de parâmetros teóricos, aceitaram os fiscais e 
confundiram critérios técnicos com critérios fiscais. Até hoje esse problema 
continua.  

 
Em razão disso, talvez o traço mais marcante da realidade brasileira tenha sido a enorme 

influência exercida pelo Fisco sobre a normatização contábil, o que leva à conclusão de que o 

modelo contábil brasileiro pode ser enquadrado no segundo grupo, aqui classificado como 

stakeholder-oriented accounting model. Prova maior disso é exatamente a publicação da Lei 

                                                           
80 IUDÍCIBUS, Sérgio. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Editora Atlas, 1980. p. 36. 



 
 

 
 

43

nº 11.638/07, que buscou resgatar o objetivo principal da Contabilidade, a informação, ainda 

que esse objetivo tenha sido inserido com inegável destaque na redação original da Lei nº 

6.404/76. 

 

 

2.5 A complexa interação entre o Direito Tributário e a Contabilidade  

 

 

Ultrapassada a identificação dos diferentes modelos contábeis existentes, é preciso relacioná-

los com o Direito Tributário. Em outras palavras, é preciso destacar como um determinado 

modelo contábil tende a apresentar uma específica relação com o resultado utilizado para fins 

de tributação. 

 

Diversos estudos apontam para o fato de que a existência de um vínculo formal entre o 

resultado escolhido pela legislação tributária como base de incidência para o imposto de renda 

e a contabilidade é antiga, remontando ao século XIX, e decorre da exigência de auditores e 

dos próprios contribuintes.81 Desde então, em maior ou menor grau, em quase todos os países 

que se tem notícia há alguma espécie de vínculo normativo entre o Direito Tributário e a 

Contabilidade,82 não sendo diferente em relação ao Brasil.83  

 

Grosso modo, o processo contábil envolve as etapas de reconhecimento, mensuração e 

evidenciação84 de eventos econômicos e esses mesmos eventos podem ser eleitos pelo 

legislador tributário como fatos jurídico-tributáveis, que devem gravar, necessariamente, 

materialidades com conteúdo econômico. Portanto, trata-se de uma aproximação bastante 

natural, uma vez que, tanto a Contabilidade, como o Direito Tributário, partem de uma mesma 

realidade, ainda que em determinados momentos possam valer-se dos eventos econômicos 

com propósitos distintos e, até mesmo, inconciliáveis.  

                                                           
81 AGUIAR, Nina. Do commercial accounts and the tax base have to be aligned? Max Planck European 
postdoctoral conference on tax law. 21 and 22 November 2011. Disponível em: 
<www.dde.unito.it/events/6/download>. Acesso em: 28 Jun. 2012. 
82 HOOGENDOORN, Martin N. Accounting and Taxation in Europe – A Comparative Overview. The 
European Accounting Review, v. 5, 1996. Supplement 783. 
83 POLIZELLI, Victor Borges. Balanço Comercial e Balanço Fiscal: Relações entre o Direito Contábil e o 
Direito Tributário e o Modelo Adotado pelo Brasil. Revista de Direito Tributário Atual, n. 24., p. 586-608, 
2010. 
84 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade. Uma nova abordagem. São 
Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 52. 
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No entanto, a natureza desse vínculo pode variar bastante em intensidade, o que dependerá de 

diversos fatores.85 Basicamente, quanto mais próximas as normas contábeis de um 

determinado país estiverem dos princípios tributários adotados, menores serão os 

distanciamentos. Lado outro, quanto maiores forem as diferenças entre a qualificação dos 

eventos econômicos pelo Direito e pela Contabilidade, maiores serão as distâncias. 

 

Como visto nos itens precedentes, a maior ou menor aproximação entre o Direito Tributário e 

a Contabilidade não está vinculada a uma opção aleatória do legislador, muito embora esse 

tenha o poder da escolha.86 Decorre, primordialmente, do perfil de financiamento da atividade 

econômica, que influencia diretamente a produção de normas contábeis. Nos países marcados 

por um incremento mais tardio da importância do investidor institucional, e por consequência, 

do mercado de capitais, as normas contábeis foram fortemente influenciadas pelo Fisco, com 

a adoção de princípios compatíveis com a tributação, como conservadorismo, previsibilidade 

e certeza. Com isso, há uma maior identidade entre os resultados contábil e tributário. 

 

Em sentido oposto, nos países intensamente vinculados à figura do financiamento oriundo do 

mercado de capitais, os princípios tributários mostram-se mais distantes da realidade 

econômica que precisa ser retratada pela Contabilidade. Com isso, as normas contábeis 

tendem a ser produzidas por instituições privadas, que acabam por adotar princípios, tal como 

o valor justo, que levam a uma maior carga de subjetivismo. Nesse sentido, assiste-se a uma 

maior distância entre a Contabilidade e o Direito. 

 

Com base nesse contexto, diversas foram as tentativas de classificar as espécies de vínculos 

existentes entre as contabilidades societária e tributária. Certamente, a classificação mais 

citada é aquela empreendida por Lamb, Nobes e Roberts,87 que definiram cinco diferentes 

hipóteses. São elas:  

 

                                                           
85 BALL, Ray; KOTHARI, S.P.; ROBIN, Ashok. The Effects of International Institutional Factors on 
Properties of Accounting Earnings. Disponível em:<www.mit.edu/.../BKR%20August%201999.pdf>. Acesso 
em: 28 jan. 2012. 
86 TESAURO, Francesco. Istituzione di Diritto Tributario: 2 – Parte Speciale. 8. ed. Torino: UTET, 2008. p 
103. 
87 LAMB, M., NOBES, C.W., ROBERTS, A.D. International variations in the connections between tax and 

financial reporting. Accounting and Business Research, Routledge. Taylor and Francis Group. London, v. 28, 

n. 3, 1998.   
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(i) disconnection
88 – as contabilidades tributária e societária são orientadas por 

propósitos distintos, de modo que é possível verificar a existência de normas 

autônomas em cada uma delas. Há pouca influência do Direito Tributário sobre 

as práticas contábeis; 

 

(ii) identity
89 – conformidade entre os resultados contábil e tributário; 

 

(iii) accounting leads
90 – as normas contábeis são utilizadas também para fins 

de tributação em razão da ausência de normas tributárias específicas. Nos casos 

em que as normas contábeis são vagas ou imprecisas, não raras vezes verifica-

se uma influência reversa (reverse effect), de modo que determinadas 

operações podem vir a ser contabilizadas com base nos seus efeitos tributários; 

 

(iv) tax leads
91 – as normas tributárias são também utilizadas para fins 

societários quando da ausência de normas societárias específicas. O resultado 

apurado pela contabilidade continua sendo o ponto de partida para a incidência 

tributária; 

 

(v) tax dominates
92 – os efeitos de uma norma tributária prevalecem para fins 

societários diante da existência de conflito entre uma norma tributária e uma 

societária. 

 

Contudo, tendo em vista todas as peculiaridades que devem ser levadas em consideração para 

que um determinado país seja enquadrado em um dos cinco grupos e considerando as 

possíveis características comuns a mais de um grupo, para fins do presente trabalho a relação 

entre o Direito Tributário e a Contabilidade levará em consideração apenas três hipóteses. São 

elas: 

 

                                                           
88 Disconnection: The different tax and financial reporting rules (or different options) are followed for their 
different purposes.  
89 Identity: Identity between specific (or singular) tax and financial reporting rules.  
90 Accounting leads: A financial reporting rule or option is followed for financial reporting purposes, and also 
for tax purposes. This is possible because of the absence of a sufficiently specific (or singular) tax rule. 
91 Tax leads: A tax rule or option is followed for tax purpose, and also for financial reporting purposes. This is 
possible because of the absence of a sufficiently specific (or singular) financial reporting rule. 
92 Tax dominates: A tax rule or option is followed for tax and financial reporting purposes instead of a 
conflicting financial reporting rule. 
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(i) dependência total – as normas contábeis são mandatórias para fins 

societários e tributários; 

 

(ii) autonomia total – separação entre normas contábeis societárias e normas 

contábeis tributárias; 

 

(iii) dependência parcial – as normas contábeis são também vinculantes para 

fins tributários, a menos que a legislação tributária disponha de forma diversa 

ou que uma determinada norma contábil a contrarie. 

 

Apenas a título ilustrativo, a Alemanha é geralmente enquadrada no primeiro grupo, os EUA 

no segundo e a França no terceiro.93 

 

É possível encontrar autores de renome e argumentos de peso para cada uma das três 

correntes. Os principais argumentos serão analisados de forma mais detida adiante. Porém, 

uma premissa precisa estar bem fixada. Em qualquer dos três casos a autonomia nunca 

chegará ao ponto de significar a existência de um completo rol de normas contábeis-

tributárias e a dependência nunca chegará ao ponto da inexistência de ajustes. O resultado 

contábil, independente do quão distante esteja das normas de tributação, não deixa de ser o 

ponto de partida para a incidência tributária.94  

 

Nas palavras de Schön:95 

 

                                                           
93 NOBES, Christopher. A Conceptual Framework for the Taxable Income of Businesses, and How to 
Apply it under IFRS. Certified Accountants Eduacational Trust. London, January, 2004. 
94 Mesmo em países caracterizados por uma grande separação entre as contabilidades societária e tributária, 
como é o caso dos EUA, há norma residual no sentido de que ausente disposição tributária específica, prevalece 
a qualificação atribuída pela contabilidade. FREEDMAN, Judith. Financial Tax Accounting: Transparency 
and ‘Truth’. Tax And Corporate Governance, Schön, ed., Springer Science, 2008 ; Oxford Legal Studies 
Research Paper No. 2/2008. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1085862.>. 
Acesso em: 20 out. 2012. 
95“When we try to analyse the rules on tax accounting in different Member States of the European Union and 
beyond we find a multitude of links between tax laws on the one hand and the rules on commercial or financial 
accounting on the other hand. It is hard to find a single country which has cut off all connections between tax 
and accounting, and there is no tax law which strictly follows commercial accounting rules when it comes to the 
computation of taxable profits. Currently the opposite positions are taken by the USA which is said to strongly 
separate tax and commercial accounts, and Germany which is known for its traditional linkage of tax and 
company law.” SCHÖN, Wolfgang. International Accounting Standards – a “Starting Point” for a 
Commom European Tax Base? Max Planck Institute, Munich, p. 8-9. Disponível em: 
<www.eatlp.org/.../International_Accounting_Stan...>. Acesso em: 08 abr. 2012. 
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Quando tentamos analisar as normas sobre contabilidade tributária em 
diferentes países membros da União Europeia e outros, encontramos uma 
multiplicidade de vínculos entre normas tributárias e normas de 
contabilidade societária. É difícil encontrar um único país que tenha cortado 
todos os vínculos entre tributação e contabilidade, e não há uma legislação 
tributária que siga estritamente as normas de contabilidade societária no que 
concerne à apuração dos lucros tributáveis. Atualmente, as posições 
contrapostas são representadas pelos EUA, que é visto como um país que 
tem uma forte separação entre as normas contábeis tributárias e societárias, e 
a Alemanha, que é reconhecida por sua tradicional vinculação entre as 
normas tributárias e societárias. (Tradução nossa) 

 
Com base nessas considerações, analisa-se, de forma individualizada, cada uma das três 

correntes acima indicadas. 

 

 

2.6 Os argumentos a favor e contra um regime de dependência total 

 

 

O regime de dependência total - book-tax conformity96 ou formal linkage97 - parte de uma 

necessária vinculação normativa do Direito Tributário em relação ao resultado apurado com 

base na Contabilidade.  

 

Os adeptos desse regime sustentam a existência de um efeito natural. Ambas as ciências 

debruçam-se sobre um mesmo fenômeno social, o que seria a causa de sua identidade. 

Enquanto à Contabilidade compete reconhecer, mensurar e evidenciar os fatos econômicos, o 

Direito deve prescrever seus próprios efeitos sobre o resultado do processo contábil.  

 

Em segundo lugar, sustentam que o alinhamento entre as contabilidades societária e tributária 

traz uma série de benefícios, como maior transparência, já que haverá uma única informação 

                                                           
96 WHITAKER, Celia. Bridging the Book-Tax Accounting Gap. The Yale Law Journal, 115:680, 2005. p. 696. 
Disponível em: <www.yalelawjournal.org/pdf/115.../Whitaker.pdf.>. Acesso em: 23 jun. 2012. 
97 “Quando falamos de um ‘vínculo formal’ entre o rendimento tributável e os resultados societários anuais, 
significa afirmar a existência de uma norma jurídica por meio da qual a qualificação e os julgamentos de valor 
realizados nas demonstrações financeiras aprovadas para fins societários são vinculantes para fins tributários, 
a menos que haja exceção prevista em norma tributária” (Tradução livre). “When we speak of a ‘formal 
linkage’ between taxable income and commercial annual accounts we mean a tax legal norm, by which 
qualification and valuation judgments made in accounts approved for commercial law purposes are preclusive 
for tax purposes, unless ruled otherwise by an exceptional tax law provision.” AGUIAR, Nina. Do commercial 
accounts and the tax base have to be aligned? Max Planck European postdoctoral conference on tax law. 21 
and 22 November 2011. Disponível em: <www.dde.unito.it/events/6/download>. Acesso em: 26 Jun. 2012. 
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para fins societários e tributários, maior simplicidade (principle of simplicity),98 já que as 

demonstrações financeiras não demandarão ajustes para servirem de base para a incidência de 

tributos e, por fim, menores custos de gestão (compliance costs), pois apenas um conjunto de 

demonstrações financeiras precisará ser elaborado. É o que a doutrina estrangeira chama de 

administrative efficiency.99  

 

Além disso, argumenta-se que a existência de duas contabilidades diversas estimula os 

administradores a minimizarem o lucro tributário, como forma de diminuir a incidência dos 

tributos sobre a renda e a maximizarem o resultado societário, base para o pagamento de 

remunerações por desempenho e para a distribuição de dividendos, cruzando a linha do 

subjetivismo e abusando das normas.100  

 

A existência de um único resultado leva ao equilíbrio, uma vez que se evita um lucro 

exagerado, ainda que mais dividendos sejam pagos, em razão da tributação sobre eles 

incidente. Por outro lado, a exclusiva preocupação com os efeitos tributários perde espaço 

para a necessidade de se apurar os dividendos com base no efetivo resultado econômico. 

Assim, atinge-se um equilíbrio compatível com o que se espera das demonstrações 

financeiras.101 

 

Some-se a isso tudo o argumento de que o “verdadeiro lucro” seria aquele apurado segundo as 

normas contábeis, pois este tomaria como referência o resultado econômico, também buscado 

pelos tributos incidentes sobre a renda. 

 

Em resumo, a doutrina da dependência total sustenta: 

 

                                                           
98GAMMIE, Malcolm et al.Achieving a Common Consolidated Corporate Tax Base in the EU. Disponível 
em: <http://www.ceps.eu/book/achieving-common-consolidated-corporate-tax-base-eu>. Acesso em: 03 nov. 
2012. 
99 NOBES, Christopher. A Conceptual Framework for the Taxable Income of Businesses, and How to 
Apply it under IFRS. Certified Accountants Eduacational Trust. London, January, 2004. 
100 WHITAKER, Celia. Bridging the Book-Tax Accounting Gap. The Yale Law Journal, 115:680, 2005. p. 
696, Disponível em: <www.yalelawjournal.org/pdf/115.../Whitaker.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2012. 
101 BLAKE, John; AMAT, Oriol; GOWTHORPE, Catherine. International accounting harmonization – a 
comparison of Spain, Sweden and Austria.  
Disponível em: <http://www.econ.upf.edu/en/research/onepaper.php?id=294>. Acesso em: 17 out. 2012. 
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• uma aproximação natural, já que a Contabilidade busca reconhecer, mensurar e 

evidenciar os eventos econômicos, enquanto o Direito os elege como base de 

incidência da tributação; 

• transparência, simplicidade e menores custos de gestão; 

• identidade entre o resultado utilizado para fins de distribuição de dividendos e 

aquele utilizado para pagamento de tributos; 

• apuração e tributação do verdadeiro lucro econômico. 

 

Em que pese a relevância dos argumentos acima citados, eles estão baseados em premissas 

equivocadas.  

 

É inegável que o Direito Tributário e a Contabilidade partem de uma mesma realidade 

econômica, o que certamente justifica uma natural relação de dependência. No entanto, 

afirmar a existência de uma necessária relação de dependência é algo bastante diverso do que 

sustentar que essa dependência deva ser total.  

 

Em diversos momentos a qualificação de um determinado evento econômico pela 

Contabilidade pode não guardar correspondência com a forma jurídica adotada pelos agentes, 

ou, simplesmente, a lei tributária pode desejar afastar-se dos efeitos econômicos ocorridos 

como forma de estimular ou desestimular102 a prática de determinados atos. Significa dizer 

que nem sempre o fato contábil será aquele previsto na regra-matriz de incidência tributária, o 

que tende a gerar um distanciamento, a despeito da aparente proximidade.103 Em suma, 

ajustes, ainda que em pequena quantidade, jamais deixarão de existir.104 

 

Além disso, ainda que uma indesejada manipulação de informações seja facilitada pela 

diversidade de normas (societárias e tributárias), deve-se buscar fechar as respectivas portas 

por meio de normas claras e de uma fiscalização eficaz. A maior dificuldade de se perpetrar 

fraudes em razão de uma conformidade total entre os sistemas não justifica que se ignorem as 

                                                           
102 Um bom exemplo é a não incomum permissão legal de utilização de taxas de depreciação dissociadas do 
efetivo desgaste do bem apenas com a finalidade de estimular o investimento em bens de capital em momentos 
de recessão.  
103 MILLS, Lillian; PLESKO, George A. Bridging the Reporting Gap: A Proposal for More Informative 
Reconciling of Book and Tax Income. MIT Sloan School of Management. Working Paper 4289-03, March 
2003. Disponível em: < http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=385280.>. Acesso em: 13 out. 2012. 
104 NOBES, Christopher. A Conceptual Framework for the Taxable Income of Businesses, and How to 
Apply it under IFRS. Certified Accountants Eduacational Trust. London, January, 2004. 
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inconsistências existentes entre ambos. É melhor separar sempre que necessário e por meio de 

regras claras do que forçar a harmonia entre sistemas diversos.105  

 

Ademais, um regime de dependência total certamente levaria a uma negativa e indesejada 

influência dos efeitos tributários sobre as práticas contábeis (tax pollution).106 Por razões 

óbvias, tendo em vista que as demonstrações financeiras terão impacto no pagamento de 

tributos, qualquer modificação na contabilidade levará em conta os efeitos tributários dela 

decorrentes, o que tende a limitar a autonomia da Contabilidade e a prejudicar sua função de 

bem informar os usuários.107  

 

Por fim, não se pode falar em um único lucro.108 Quando se busca definir o que é lucro é 

preciso, antes de tudo, identificar quem se valerá da definição e qual o seu objetivo. Será um 

economista? Um analista financeiro? Um advogado? Um contador? Certamente a definição e 

a mensuração irão variar bastante a depender do universo teórico em que está inserido aquele 

que busca a definição. E as divergências não decorrem de questões “meramente” teóricas, e 

sim dos objetivos, muitas vezes diversos (e inconciliáveis), de cada um dos que buscam a 

                                                           
105 FREEDMAN, Judith. Financial Tax Accounting: Transparency and ‘Truth’. Disponível em: < 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1085862 >. Acesso em: 20 out. 2012. 
106 Ibid. 
107 "Mais uma vez, se as autoridades tributárias de um país que possui uma estreita vinculação fiscal 
introduzissem uma taxa de depreciação imediata de 100% para certos ativos, segmentos ou períodos, a fim de 
incentivar o investimento, isso resultaria em uma redução temporária inesperada no lucro da empresa relatado 
aos investidores. Para evitar esses problemas, é necessário criar uma presunção de que as mudanças nas 
demonstrações financeiras não devem afetar os rendimentos tributáveis, e que mudanças nas regras fiscais não 
implicam inexoravelmente em mudanças nas práticas contábeis a fim de que estas sejam efetivas." (Tradução 
nossa). “Again, if the tax authorities in a country with a close tax linkage introduced a 100% immediate tax 
depreciation for certain assets, areas or periods, in order to encourage investment, this would result in an 
unintended temporary reduction in company earnings as reported to investors. In order to avoid these problems, 
it is necessary to introduce a presumption that changes to financial reporting should not affect taxable income, 
and that changes to tax rules should not need a change in financial reporting practices in order to be effective.” 
NOBES, Christopher. A Conceptual Framework for the Taxable Income of Businesses, and How to Apply 
it under IFRS. Certified Accountants Eduacational Trust. London, January, 2004. 
108 “Renda é uma abstração, um conceito, não é algo dado na natureza, não é algo palpável. Em razão disso, 
não possui um significado singular. Não se pode afirmar que uma determinada medida de renda é verdadeira ou 
falsa como uma questão de fato; a medida estará apenas de acordo, ou não, com uma definição pré-
determinada ou uma prática estabelecida. Ademais, uma vez que a renda é um conceito e não um fenômeno 
natural, sua definição ou prática irá refletir o propósito para o qual tal medida de renda está sendo utilizada.” 
(Tradução nossa). “Income is an abstraction; it is not something given in nature which is observable. As such it 
does not have a singular meaning. One cannot assert that a particular measure of income is true or false as a 
matter of fact; the measure can only accord, or not, with either a predetermined definition or an established 
practice. Further, since income is a conceptual rather than a natural phenomenon, that definition or practice 
will reflect the purpose for which the measurement is being undertaken”. MACDONALD, Graeme. The 
Taxation of Business Income. Aligning taxable income with accounting income. The Institute for Fiscal 
Studies. TLRC Discussion Paper nº 2. London, April 2002. p. 3. 
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definição. Em última instância, decorrem de divergências entre as próprias ciências, que 

podem imprimir contornos próprios aos objetos de seus estudos. 

 

Em síntese, um regime de dependência total parece forçar a compatibilização de sistemas que, 

em diversos momentos, devem divergir. Por fim, precisa ser garantida ao Sistema Tributário a 

prerrogativa de qualificar os eventos econômicos como bem entender, ainda que isso imponha 

afastar-se da realidade econômica.109 As normas tributárias, como se sabe, dispõem de 

funções outras que não apenas a arrecadação de tributos, como a função indutora, de 

reconhecida e estudada importância.110  

 

Em termos históricos, a Alemanha sempre foi vista como um país que experimentou uma 

forte relação de dependência entre as normas contábeis e tributárias, muito próxima do que 

está sendo chamado de dependência total no presente trabalho. Durante muitos anos, boa parte 

das empresas não precisou realizar qualquer ajuste para que as normas tributárias pudessem 

incidir. A base de incidência eram as demonstrações financeiras.111  

 

No entanto, o contexto envolvido nessa relação de dependência não pode ser esquecido, sob 

pena de uma incorreta interpretação da realidade e suas consequências. De fato, na Alemanha 

o grau de dependência entre os resultados societário e tributário sempre se mostrou acentuado, 

a ponto de falar-se em um princípio da conformidade ou parametrização,112 também 

conhecido como Massgeblichkeitsprinzip, principle of congruency, authoritative principle ou 

principle of bindingness. 

 

Mas o referido princípio não impunha sobre o Direito Tributário a realidade construída pela 

Contabilidade. Em verdade, essas realidades coincidiam, não apenas em razão da força 

política do Fisco para influenciar a produção de normas contábeis, como também em razão da 

                                                           
109 É interessante notar que o próprio conceito de realidade econômica é cambiável. A diversidade de teorias 
econômicas para explicar um mesmo fenômeno é prova disso. 
110 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2005. p. 30. 
111 Não se deve esquecer que as práticas contábeis alemãs eram fortemente influenciadas pelo Fisco, de modo 
que o pequeno número de ajustes decorre, primordialmente, de uma compatibilidade prévia de interesses entre os 
dois sistemas. 
112 SCHOUERI, Luís Eduardo. Juros sobre Capital Próprio: natureza jurídica e forma de apuração diante da 
“Nova Contabilidade”. In: LOPES, Alexsandro Broedel Lopes e MOSQUERA, Roberto Quiroga. Controvérsias 
Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 3. p. 187. 
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identidade de princípios.113 Tanto o Fisco como os demais usuários da informação contábil, 

principalmente instituições financeiras, desejavam uma contabilidade orientada para a 

proteção do credor, com foco na liquidez da entidade e no custo histórico como base de valor. 

Em resumo, havia identidade entre a certeza, a previsibilidade, a confiança e a segurança, 

princípios indeclináveis do Sistema Tributário, e a mesma valoração desses princípios pelas 

normas contábeis.114 

 

Prova disso é a existência de um balanço fiscal, chamado de Steuerbilanz, resultado de ajustes 

ao resultado societário decorrentes da aplicação de normas contábeis criadas pelo Fisco,115 

fenômeno conhecido como reverse conformity (umgekehrte Massgeblichkeitsprinzip).116  

 

Com isso, quer-se dizer que a realidade alemã tinha direta relação com a contabilidade local, 

muito diferente do atual padrão IFRS. Em outras palavras, os regimes usualmente 

classificados como de dependência total são aqueles em que os princípios contábeis se 

assemelham aos tributários, numa relação de mútua interferência. Sustentar um regime de 

dependência total com base no padrão contábil internacional parece inviável.117 

 

 

2.7 Os argumentos a favor e contra um regime de autonomia total 

 

                                                           
113 Grande parte das normas contábeis para demonstrações financeiras individuais sempre foram produzidas pelo 
Estado e positivadas no Código Comercial Alemão, o Handelsgesetzbuch (HGB). 
114 MOYA, Soledad; PERRAMON, Jordi; CONSTANS, Anselm. IFRS Adoption in Europe: The Case of 
Germany. Universitat Autònoma de Barcelona. Document de treball núm. 05/1. Disponível em: < 
http://selene.uab.es/dep-economia-empresa/documents/05-1.pdf >. Acesso em: 17 out. 2012. 
115 “Nos casos em que as regras tributárias e societárias são idênticas, o posicionamento teórico que afirma que 
a legislação tributária deve utilizar-se das regras contábeis tende a se inverter, uma vez que os números 
contábeis são escolhidos com o seu efeito fiscal em mente. Este é/era o entendimento consagrado pelas regras 
nacionais alemãs (Haller, 1992). Ademais, esta estreita vinculação torna impossível a um país, na prática, 
adotar ou convergir totalmente com as regras do IFRS, porque o lucro aferido pelo IFRS possui caráter mais 
subjetivo e as suas regras estão além do controle nacional. A adoção do IFRS implica quebra desta estreita 
vinculação ou demanda que a contabilidade seja feita duas vezes, o que teria o mesmo efeito.” (Tradução nossa) 
“In cases where reporting and tax rules are identical, the theoretical legal position that tax should use reporting 
rules tends to become reversed, such that accounting numbers are chosen with their tax effect in mind. This 
described the position under German national rules (Haller, 1992). Such a close linkage also makes it 
impossible in practice for a country to adopt or fully converge with IFRS because IFRS profit is more subjective 
and the rules are beyond national control. The use of IFRS implies that the close linkage must be broken or that 
accounting must be done twice, which amounts to the same thing”. NOBES, Christopher; PARKER, Robert. 
Comparative International Accounting. 11th ed. FT Prentice Hall. London, 2010. p. 337. 
116 Mesmo no caso da Alemanha, uma conformidade total jamais significou a ausência de ajustes. FREEDMAN, 
Judith. Financial Tax Accounting: Transparency and ‘Truth’. Disponível em: < 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1085862>. Acesso em: 20 out. 2012. 
117 Essa questão será tratada com mais detalhes ao longo do trabalho. 
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Em oposição ao regime de dependência total, há aqueles que advogam a tese da separação 

total. Basicamente, a separação total seria uma decorrência lógica118 da evidente 

incompatibilidade principiológica119 entre os sistemas contábil e tributário, o que impõe que a 

legislação tributária tenha total autonomia para se afastar do resultado societário. 

 

Tal incompatibilidade decorreria da existência, entre os dois sistemas, de objetivos 

manifestamente diversos. Enquanto a Contabilidade busca bem informar seus usuários com 

base em uma determinada visão da realidade econômica,120 o Direito Tributário preocupa-se 

em aplicar a legislação com vistas a arrecadar a maior quantidade possível de recursos para o 

erário, de acordo com a capacidade contributiva de cada um (função fiscal da tributação), ou 

em induzir ou desestimular determinados comportamentos (função extrafiscal).121  

                                                           
118 JAMES, Simon. The relationship between accounting and taxation. University of Exeter. Paper number 
02/09. Disponível em: < https://eric.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/.../0209.pdf?...1>. Acesso em: 03 
fev. 2012. 
119 ALLEY, Clinton; JAMES, Simon. The Interface between Financial Accounting and Tax Accounting: A 
Summary of Current Research. The University of Waikato. Department of Accounting. Working Paper Series. 
Number 84. December 2005. Disponível em: < http://researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/1681>. 
Acesso em: 30 Jan. 2012. 
120 "As demonstrações financeiras são projetadas para reduzir os problemas de informação assimétrica por 
meio de divulgações confiáveis e relevantes. A declaração tributária reflete política que equilibra objetivos 
econômicos (muitas vezes concorrentes) de equidade, eficiência e simplicidade, bem como objetivos políticos 
para recompensar circunscrições favorecidas". (Tradução nossa). “Financial statements are designed to reduce 
asymmetric information problems through reliable and relevant disclosures. The tax return reflects policy that 
balances (often competing) economic objectives of equity, efficiency, and simplicity as well as political 
objectives to reward favored constituencies”. SHACKELFORD, Douglas A; SLEMROD, Joel; SALLEE, James 
M. A Unifying Model of How the Tax System and Generally Accepted Accounting Principles Affect 
Corporate Behavior. 12,  Jan. 2007. p. 04. Disponível em: < 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=958436 >. Acesso em: 27 out. 2012. 
121 “Uma segunda razão pela qual a renda contábil e a renda tributável podem diferir é que enquanto a 
contabilidade financeira se esforça para gravar os fundamentos econômicos de uma transação, de forma 
objetiva e verificável, grande parte do sistema tributário é projetado para induzir ou recompensar 
comportamentos específicos. Por exemplo, para fins contábeis, o valor dos equipamentos de uma empresa é 
depreciado (uma despesa que reduz a renda contábil) a cada período, com base em estimativas de deterioração 
do equipamento. Para efeitos tributários, o valor dos equipamentos de uma empresa é depreciado (uma dedução 
que reduz a renda tributável) a cada período, de um montante determinado por lei, que pode ser 
intencionalmente alterado pela legislação com vistas de incentivar a aquisição de instalações e equipamentos 
novos. Porque a depreciação legal para fins tributários geralmente difere da estimativa para o relatório 
financeiro de deterioração real do equipamento, a renda contábil e a renda tributável serão diferentes". 
(Tradução nossa). “A second reason why book income and taxable income may differ is that while financial 
accounting strives to record the underlying economics of a transaction in an objective and verifiable way, much 
of the tax system is designed to induce or reward particular behavior. For example, for book purposes, the value 
of the firm’s equipment is depreciated (an expense that reduces book income) each period based on estimates of 
the equipment’s deterioration. For tax purposes, the value of the firm’s equipment is depreciated (a deduction 
that reduces taxable income) each period by a statutorily determined amount, which may be intentionally altered 
by legislation to encourage acquisition of plant and equipment. Because the statutory depreciation for tax 
purposes generally differs from the estimate for financial reporting of the equipment’s actual deterioration, book 
income and taxable income will differ”. SHACKELFORD, Douglas A; SLEMROD, Joel; SALLEE, James M. A 
Unifying Model of How the Tax System and Generally Accepted Accounting Principles Affect Corporate 
Behavior. 12,  Jan. 2007. p. 04. Disponível em: < http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=958436 >. 
Acesso em: 27 out. 2012. 
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Assim, se os objetivos e valores são diversos, a separação mostra-se obrigatória. Essa corrente 

é conhecida pela sua abordagem teleológica (teleological approach).122 O regime dela 

decorrente, por sua vez, pode ser chamado de two-book system,123 ou book-tax accounting  

gap, com clara separação entre a contabilidade societária e a contabilidade tributária.124 

 

Segundo os defensores da corrente, esse entendimento teria sido referendado pela Suprema 

Corte Norte-Americana, em acórdão amplamente citado. Trata-se do famoso caso Thor Power 

Tool Company v. Comissioner. Ao longo de mais de três décadas esse precedente representou 

o símbolo da divisão entre o Direito Tributário e a Contabilidade nos EUA.125  

 

O principal objetivo da contabilidade financeira é fornecer informações úteis 
para a administração, acionistas, credores, e outras partes interessadas; a 
principal responsabilidade do contador é proteger essas partes de serem 
enganadas. O principal objetivo do sistema de tributação da renda, ao 
contrário, é a correta arrecadação do tributo; a grande responsabilidade da 
Internal Revenue Service (o equivalente à Receita Federal no Brasil) é 
proteger o Erário. De forma coerente com seus objetivos e 
responsabilidades, a contabilidade financeira tem como seu princípio 
fundamental o conservadorismo, com o seu corolário de que possíveis erros 
na quantificação deveriam estar no sentido da subavaliação da renda e não 
superavaliação da renda e dos ativos líquidos. Tendo em vista as notórias 
diferenças dos objetivos e responsabilidades do Tesouro, subavaliação da 
renda não deve ser o seu norte. Dada essa diversidade, até mesmo objetivos 

                                                           
122 AGUIAR, Nina. Do commercial accounts and the tax base have to be aligned? Max Planck European 
postdoctoral conference on tax law. 21 and 22 November 2011. Disponível em: < 
www.dde.unito.it/events/6/download >. Acesso em: 28 jun. 2012. 
123 "As empresas nos Estados Unidos usam dois diferentes conjuntos de regras contábeis ao preparar suas 
demonstrações financeiras para os investidores e as suas declarações fiscais para o Internal Revenue Service 
(IRS). Assim chamada de separação entre as contabilidades societária e tributária. [...]”. (Tradução nossa). 
“Corporations in the United States use two different sets of accounting rules when preparing their financial 
statements for investors and their tax returns for the Internal Revenue Service (IRS), The so-called book-tax 
accounting gap […]. WHITAKER, Celia. Bridging the Book-Tax Accounting Gap. The Yale Law Journal, 
115:680, 2005. Disponível em: < www.yalelawjournal.org/pdf/115.../Whitaker.pdf >. Acesso em: 23 jun. 2012.  
124 Whitaker destaca que a separação em livros distintos não é um fato da vida, mas decorre diretamente da 
inexistência, no passado, de um corpo uniforme de normas de contabilização capazes de dar segurança para a 
incidência da tributação. Assim, diante da necessidade de intervenção do Fisco para que fosse viável incidir o 
tributo, o distanciamento foi aumentando gradativamente. WHITAKER, Celia. Bridging the Book-Tax 
Accounting Gap. The Yale Law Journal, 115:680, 2005, p. 685. Disponível em: < 
www.yalelawjournal.org/pdf/115.../Whitaker.pdf >. Acesso em: 23 jun. 2012.  
125 “The primary goal of financial accounting is to provide useful information to management, shareholders, 
creditors, and others properly interested; the major responsibility of the accountant is to protect these parties 
from being misled. The primary goal of the income tax system, in contrast, is the equitable collection of revenue; 
the major responsibility of the Internal Revenue Service is to protect the public fisc. Consistently with its goals 
and responsibilities, financial accounting has as its foundation the principle of conservatism, with its corollary 
that possible errors in measurement [should] be in the direction of understatement of income rather than 
overstatement of net income and net assets. In the view of Treasury’s markedly different goals and 
responsibilities, understatement of income is not destined to be its guiding light. Given this diversity, even 
contrariety of objectives, any presumptive equivalency between tax and financial accounting would be 
unacceptable.”  
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opostos, qualquer presunção de equivalência entre as contabilidades 
tributária e financeira seria inaceitável. (Tradução nossa) (grifo nosso) 

 
No entanto, o conteúdo dessa decisão deve ser interpretado com absoluta cautela, pois está 

inserido em um contexto de histórica separação entre o Direito e a Contabilidade, fruto do 

ambiente econômico norte-americano, já descrito com detalhes acima. De fato, uma 

Contabilidade orientada para o investidor institucional tende a se distanciar dos princípios da 

tributação, principalmente daqueles relacionados a uma visão mais conservadora da realidade, 

baseada em princípios como custo histórico como base de valor e realização, além de uma 

visão dos fatos econômicos atrelada à forma jurídica.  

 

As palavras de Shön são esclarecedoras:126 

 
No cenário da tributação norte-americana, essa busca por certeza levou a 
grandes diferenças entre as contabilidades societária e tributária já que as 
determinações da contabilidade financeira são baseadas em estimativas e 
opiniões, enquanto as determinações da contabilidade tributária são baseadas 
em específicas transações e eventos identificáveis.  
 
Por esse ponto de vista, faz sentido a não tributação de acréscimos que ainda 
não estejam disponíveis para o contribuinte ou que ainda não tenham sido 
transformados em dinheiro (por meio de uma venda ou de outra transação 
que leve à realização do lucro ou do ganho). A necessidade de se proteger o 
patrimônio do contribuinte contra os riscos de uma expropriação devem 
nortear a contabilidade tributária para uma abordagem mais conservadora do 
que aquela do mercado de capitais, na qual os investidores buscam uma 
perfeita fotografia dos riscos e oportunidades existentes em seus negócios. 
(Tradução nossa) 

 
Na medida em que o custo histórico pode ser substituído pelo valor justo, que ganhos não 

realizados podem vir a ser reconhecidos e que a forma jurídica pode ser desconsiderada, em 

busca do efetivo resultado econômico, os sistemas contábil e tributário se distanciam 

naturalmente. Assim, a legislação tributária passa a prescrever ajustes sobre o resultado 

societário que, para não prejudicarem a higidez da informação contábil, são realizados em 

livros separados, gerando o tão conhecido sistema de dois livros. 

                                                           
126 “In the U.S. tax arena, this quest for certainty has led to major differences between tax and commercial 
accounting as financial accounting determinations are based on estimates and opinions, while tax accounting 
determinations are based on closed transactions and identifiable events.” […]“From this point of view, it makes 
sense not to tax those increases in wealth which are either not yet ‘certain’ in the hands of the taxpayer or have 
not been transformed into liquid cash (by sale or another transaction leading to the realization of a profit or 
gain). The need to protect the taxpayer’s assets against the risk of expropriation may guide tax accounting to a 
more conservative approach than the capital markets requires where investors look for a symmetric picture of 
the risks and opportunities lying ahead of the business” SCHÖN, Wolfgang. International Accounting 
Standards – a “Starting Point” for a Commom European Tax Base? Max Planck Institute, Munich, p. 18-20. 
Disponível em: < www.eatlp.org/.../International_Accounting_Stan... >. Acesso em: 08 abr. 2012. 
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De todo modo, não se chega ao extremo da existência de dois conjuntos de normas contábeis, 

um destinado a apurar o resultado societário e outro destinado a apurar o resultado tributário. 

Em verdade, a expressão two-book system é uma metáfora que representa uma tendência à 

separação dos resultados contábil e tributário, fruto do grande número de ajustes exigidos pela 

legislação tributária. O resultado apurado segundo as normas contábeis não deixa de ser o 

ponto de partida da legislação tributária.127  

 

 

2.8 O regime de dependência parcial 

 

 

O regime de dependência parcial (partial conformity) é caracterizado por uma moderada 

conformidade normativa entre os resultados societário e tributário. As qualificações atribuídas 

pela contabilidade aos fatos econômicos são vinculantes para fins tributários, a menos que 

haja norma tributária dispondo em sentido contrário, ou que se verifique uma 

incompatibilidade entre a qualificação contábil e as normas de tributação.  

 

Nesse contexto, Falsitta128 adverte que a função das demonstrações financeiras não é apenas 

provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária – função ad probationem, mas ad 

substantiam, na medida em que a existência do fato jurídico-tributável é determinada pela 

própria escrituração contábil. Suzuki129 vai além ao destacar que nos regimes de dependência 

parcial, não raras vezes os efeitos tributários são expressamente vinculados ao tratamento 

contábil conferido à operação. 

 

Em resumo, as demonstrações financeiras representam o ponto de partida para a tributação, 

como bem resumido por Judith Freedman:130 

                                                           
127 Nesse sentido, discordamos de Maria Rita Ferragut quando a autora afirma existirem dois sistemas de 
apuração distintos, que não interagem entre si e que são regidos por regras diversas. FERRAGUT, Maria Rita. A 
Lei nº 11.638/07 e o leasing financeiro. In: ROCHA, Sérgio André (Coord.). Direito Tributário, Societário e a 
Reforma da Lei das S/A: inovações da Lei 11.638. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2008. p. 288-289. 
128 FALSITTA, Gaspare. Manuale di Diritto Tributario: parte speciale. 7. ed. Padova: CEDAM, 2010. p. 23-
24. 
129 SUZUKI, Kazumi. Influence of Institutional Relationship between Financial Reporting and Taxation on 
Corporate Governance in Japan. Disponível em: < 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.79.5609 >. Acesso em: 25 out. 2012. 
130 “The financial accounts will always be the starting point for taxable profits. There are justifiable differences, 
however, reflecting government policy and differences between the nature of the tax base and the informational 
purposes of financial accounting. Rather than arguing for conformity, which would then be the subject of 
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As demonstrações financeiras serão sempre o ponto de partida para a 
tributação dos lucros. Existem justificáveis diferenças, representando uma 
política governamental, diferenças de natureza da base de incidência 
tributária e do propósito informativo da contabilidade financeira. Ao invés 
de buscar uma conformidade, que seria depois objeto de exceções, e que 
poderia deixar obscura a posição adotada, seria melhor aceitar que existem 
diferenças e deixá-las explícitas e enraizadas em princípios estabelecidos. 
(Tradução nossa)  

 
Veja-se que a consagrada autora britânica nega, de uma só vez, a conformidade total, ao 

sustentar que os distanciamentos são inevitáveis, e a separação total, ao afirmar que a 

Contabilidade, por sua natureza e função, não deixará ser o ponto de partida para a incidência 

da tributação. 

 

Aguiar131 em crítica aos efeitos da decisão da Suprema Corte Norte-Americana, por ela 

referida como Thor Power Tool Doctrine, traz entendimento semelhante, sustentando que a 

utilização da Contabilidade como ponto de partida para tributação é mandatória.  

 

Se aceitarmos que as demonstrações financeiras anuais têm como seus 
principais propósitos a quantificação da renda ou lucro líquido anual, e se a 
renda líquida anual é o que se espera como base para a tributação, devemos, 
então, concluir que a abordagem descrita acima, na qual a apuração da base 
de cálculo do tributo e as demonstrações financeiras têm propósitos 
diferentes, e, porém, não podem coincidir, leva a um raciocínio circular e a 
uma falácia. A legislação tributária pretende que a base de cálculo atinja a 
capacidade econômica dos contribuintes. A contabilidade societária deve 
determinar o valor líquido dos ativos e as oscilações desses valores (renda 
líquida) ao longo de um período, o que encontra respaldo na noção de 
capacidade econômica na tributação sobre a renda. (Tradução nossa) 

 

O regime de dependência parcial representa, portanto, verdadeira situação intermediária entre 

dois extremos.132 Busca admitir a interdisciplinaridade, fato que decorre da unidade do 

                                                                                                                                                                                     

exceptions so leaving the position unclear, it would be better to accept that there are differences and to make 
these explicit and rooted in established principles”. FREEDMAN, Judith. Financial and Tax Accounting: 
Transparency and ‘Truth’. Oxford Law, 2008. p. 11. Disponível em: < 
www.itdweb.org/documents/Freedman.pdf >. Acesso em: 28 jun. 2012. 
131 “If we accept that the commercial annual statements have among their main legal aims measuring the annual 
net income or profit, and if annual net income is what is supposed to be taxed, we must conclude then that the 
above described approach, consisting in that the tax base measurement and the annual financial statements have 
different purposes and therefore cannot coincide, leads to a circular reasoning and thus a falsification. The tax 
law wants the tax base to equal the ability to pay taxes. The commercial accounts aim to determine the net assets 
value and the changes in that value (net income) over an accounting period, which matches the notion of ability 
to pay in a tax on capital income”. AGUIAR, Nina. Do commercial accounts and the tax base have to be 
aligned? Max Planck European postdoctoral conference on tax law. 21 and 22 November 2011. p. 11. 
Disponível em: < www.dde.unito.it/events/6/download >. Acesso em: 26 Jun. 2012. 
132 FALSITTA, Gaspare. Manuale di Diritto Tributario: parte speciale. 7. ed. Padova: CEDAM, 2010. p. 23-
24. 
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fenômeno social, mas não nega a autonomia do Direito Tributário para qualificar os fatos 

econômicos. A propósito, trata-se de uma autonomia de mão dupla, pois tanto a Contabilidade 

como o Direito Tributário irão qualificar os eventos econômicos segundos seus próprios 

princípios e valores. 

 

 

2.9 O caso brasileiro 

 

 

Até a edição das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 – analisadas na sequência – a realidade 

brasileira evidenciava uma nítida conformidade entre os resultados contábil e tributário 

(dependência parcial). Em resumo, a legislação tributária previa ajustes ao resultado contábil, 

fazendo com que a tributação incidisse sobre o resultado tributário, ou o equivalente ao 

resultado contábil ajustado. 133 134  

 

No entanto, a previsão expressa de separação dos resultados surgiu apenas com a Lei nº 

6.404/76, que em seu artigo 177 previu: 

 

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros 
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta 
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar 
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações 
patrimoniais segundo o regime de competência. 
§ 1º As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação 
de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la 
em nota e ressaltar esses efeitos. 
§ 2º A companhia observará em registros auxiliares, sem modificação da 
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as 
disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que 
constitui seu objeto, que prescrevam métodos ou critérios contábeis 
diferentes ou determinem a elaboração de outras demonstrações financeiras. 

 
Referido artigo afirma que a escrituração em registros permanentes deve obedecer aos 

preceitos da legislação comercial, à própria Lei nº 6.404/76 e aos princípios de contabilidade 

geralmente aceitos. Na hipótese de serem necessários ajustes à escrituração que decorram 

                                                           
133 É preciso dizer que normas contábeis brasileiras podem ser encontradas não apenas na Lei nº 6.404/76, como 
também no Código Civil e em atos de órgão reguladores, com destaque para a CVM.  
134 Na prática, em razão da multiplicidade de fatores já mencionados, o resultado contábil era apurado em 
conformidade com diversas normas contábeis tributárias, ou seja, disposições específicas da legislação tributária 
que preveem uma determinada forma de contabilização, ainda que contrária à normatização contábil.  
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diretamente da legislação tributária, em razão da prescrição de métodos ou critérios contábeis 

diferentes, e.g., estes devem ser realizados em registros auxiliares.  

 

Registros Permanentes Normas contábeis 

Registros auxiliares Ajustes de natureza tributária 

 

Nesse contexto, foi editado o Decreto-lei nº 1.598/77, que dispõe, em seu artigo 6º, que o 

lucro real é o lucro líquido do exercício, ou seja, aquele apurado nos termos da legislação 

societária, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela 

legislação tributária. Tais ajustes devem ser realizados no Livro de Apuração do Lucro Real ( 

LALUR), previsto no § 2º, do art. 8º do mesmo Decreto-lei.  

 

A despeito da expressa previsão da separação de resultados, a realidade brasileira mostra que 

os dispositivos não atingiram o propósito para o qual foram concebidos. O Fisco continuou a 

ser o principal usuário da informação contábil e não parou de vincular a ocorrência de 

determinados efeitos tributários a uma determinada escrituração, ainda que contrária aos 

princípios de contabilidade. O testemunho dos autores do Manual de Contabilidade das 

Sociedades por Ações é decisivo:135 

 
A despeito do mérito indiscutível quanto à adaptação da legislação fiscal à 
legislação societária e à sua contribuição para a viabilidade prática da Lei 
das Sociedades por Ações, não podemos, todavia, deixar de criticar algumas 
das posições assumidas pelas autoridades fiscais que, na prática, não têm 
permitido a adoção desse sistema na extensão que seria necessária. De fato, 
diversos pronunciamentos posteriores foram elaborados de forma a limitar a 
aplicação desse dispositivo, emitindo pareceres e decisões que deveriam ser 
meramente de natureza fiscal, mas que exigem e determinam tratamento 
contábil similar, às vezes até em desacordo com os Princípios Fundamentais 
de Contabilidade; e isso contraria o disposto da Lei das Sociedades por 
Ações, chegando a ser uma fuga a seu espírito e a sua intenção.  

 
Portanto, o cenário normativo brasileiro até a edição das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 era 

de: (i) previsão expressa de que o resultado societário devesse ser apurado de acordo apenas 

com normas contábeis; (ii) determinação de que os ajustes tributários fossem realizados em 

registros auxiliares. Na prática, dada a importância da RFB enquanto usuário da informação 

contábil, é comum que se verifique a existência de normas tributárias que prevejam uma 

determinada forma de contabilização, ainda que essa determinação contrarie os princípios 

                                                           
135 IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das 
sociedades por ações (aplicável às demais sociedades). 7. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. p. 5. 
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contábeis. Ou seja, ajustes tributários – auxiliares por definição – sobre os registros 

permanentes. 

 

Esse cenário foi objeto de mais uma tentativa de modificação por meio da Lei nº 11.638/07, 

que buscou resgatar a independência da Contabilidade, desta vez em um contexto global de 

valorização do investidor institucional e de harmonização das práticas contábeis ao redor do 

mundo, como adiante analisado. 



 
 

 
 

61

3 A CONVERGÊNCIA AO PADRÃO INTERNACIONAL. O PADRÃO IFRS. O 

NOVO MODELO CONTÁBIL BRASILEIRO 

 

 

É preciso dizer que a edição da Lei nº 11.638/07 ocorreu em meio a um contexto mundial de 

harmonização de práticas contábeis. Desse modo, é preciso que se compreenda o cenário 

internacional antes que o processo brasileiro de convergência ao padrão contábil IFRS seja 

analisado com vagar.  

 

 

3.1 O Contexto Internacional 

 

 

Como visto no capítulo precedente, não se pode negar as enormes diferenças existentes entre 

as práticas contábeis ao redor do mundo. Aos poucos, os prejuízos delas decorrentes geraram 

uma pressão em busca de uma maior harmonização, o que explica o atual momento, no qual 

as normas de contabilidade brasileira estão sendo editadas em harmonia com o padrão 

internacional IAS/IFRS. Entender esse contexto é de fundamental importância. 

 

A profunda alteração legislativa sobre a Contabilidade, promovida no Brasil pelas Leis nº 

11.638/07 e nº 11.941/09, está relacionada a um relevante contexto global, com origens que 

remontam ao início da década de 70 do século XX.136 Buscar entender as razões e os efeitos 

pretendidos pelas referidas leis pressupõe o conhecimento prévio de sua ratio, de modo que o 

presente capítulo parte desse contexto histórico.  

                                                           
136 "O impulso para a harmonização das informações contábil e financeira deriva, inicialmente, do Tratado de 
Roma. Os objetivos do Tratado incluem o estabelecimento da livre circulação de pessoas, bens e serviços e de 
capitais. Isso envolve a eliminação das taxas aduaneiras, a imposição de tarifas comuns para países terceiros e 
do estabelecimento de procedimentos para permitir a coordenação das políticas econômicas. A Política 
Industrial Comum de 1970 atentou-se, especificamente, para a criação de um ambiente de negócios unificado, 
incluindo a harmonização do direito societário e tributário, e a criação de um mercado de capital comum." 
(Tradução nossa ). “The drive for harmonization of accounting and financial reporting derived initially from the 
Treaty of Rome. The objects of the Treaty include the establishment of the free movement of persons, goods and 
services, and capital. This involves the elimination of customs duties, the imposition of common tariffs to third 
countries and the establishment of procedures to permit the coordination of economic policies. More 
specifically, the Common Industrial Policy of 1970 called for the creation of a unified business environment, 
including the harmonization of company law and taxation, and the creation of a common capital market.” 
NOBES, Christopher, PARKER, Robert. Comparative International Accounting. 11th ed. London , FT 
Prentice Hall. 2010. p. 283. 
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É preciso dizer que a busca pela harmonização das normas contábeis é um fenômeno 

mundial,137 que vem crescendo em força e importância, dada sua intensa relação com aspectos 

econômicos e de investimentos em âmbito global.138 É que em se tratando de relações 

econômicas transnacionais, a globalização139 aparece como protagonista.140 Ao longo das 

últimas décadas, as relações entre agentes localizados em diferentes países e continentes vêm 

crescendo de forma contínua e irreversível. A cada dia assiste-se à relativização das fronteiras, 

ao encurtamento das distâncias e à “planificação do mundo”.141  

 

O número de empresas transnacionais comprova os efeitos desse fenômeno.142 Os lucros das 

empresas passam a ter como foco o mercado mundial, principalmente o de países emergentes, 

com expressivas taxas de crescimento e mercado consumidor em franca expansão, com é o 

caso da China. Essa internacionalização carrega consigo uma série de exigências, de modo 

que as barreiras criadas por diferenças culturais precisam ser, na medida do possível, 

abrandadas. É o caso do idioma, da regulamentação do mercado financeiro e de capitais, do 

ordenamento jurídico e das normas de contabilidade. Existe forte tendência ao contínuo 

desenvolvimento de organismos e regras internacionais destinadas a criar um ambiente 

econômico cada vez mais adaptado à dinâmica global de negócios. 

 

A Contabilidade está profundamente inserida nesse contexto de contínua expansão do 

comércio e do investimento transnacional.143 Como ciência incumbida de registrar o 

                                                           
137 MOYA, Soledad; PERRAMON, Jordi; CONSTANS, Anselm. IFRS Adoption in Europe: The Case of 
Germany. Universitat Autònoma de Barcelona. Document de treball núm. 05/1. Disponível em: <  
http://selene.uab.es/dep-economia-empresa/documents/05-1.pdf >. Acesso em: 17 out. 2012. 
138 Apesar de se tratar de um fenômeno global, varia em intensidade a depender do país envolvido. Essa 
afirmação deve ser levada em consideração, principalmente no que diz respeito aos EUA, que possui normas 
contábeis com forte ascendência internacional, mercado de capitais altamente desenvolvido e com tradição de 
financiamento das atividades econômicas por investidores  
139 "A globalização e as crescentes transações transnacionais demandam o estabelecimento de um homogêneo e 
universalmente reconhecido conjunto de princípios de contabilidade". (Tradução nossa). “Globalization and 
increasing cross-border transactions called for the issuance of a homogeneous and universally recognized set of 
accounting principles”. GUGGIOLA, Gabriele. IFRS Adoption in the E.U., Accounting Harmonization and 
Markets Efficiency: A Review. International Business & Economics Research Journal, v. 9, n. 12, p. 100, dec. 
2010. 
140 Principalmente no momento posterior ao encerramento da Segunda Guerra Mundial. 
141 FRIEDMAN, Thomas. The World is Flat. A Brief History of The Twenty-First Century. New York: 
Farrar, Straus and Giroux, 2005. 
142 STERGIOS, Athianos; ATHANASIOS, Vazakidis; NIKOLAOS, Dritsakis. Financial Statement Effects of 
Adopting International Accounting Standards: The Case of Greece.  Disponível em: < 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1829348 >. Acesso em: 19 out. 2012. 
143 "O número de contadores profissionais qualificados aumentou consideravelmente. Organismos membros da 
Federação Internacional dos Contadores, nos principais países, foram expostos a regras, práticas e ideias 
anteriormente desconhecidas por eles." (Tradução nossa ). “The number of professionally qualified accountants 
has greatly increased. Member bodies of the International Federation Accountants in all major countries have 
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patrimônio das empresas, passa a representar um custo relevante (e indesejado) quando uma 

mesma demonstração financeira precisa ser elaborada com base em diferentes sistemas 

contábeis para que seja possível ao usuário da informação interpretá-la. Se a realidade 

econômica é uma só, a assimetria da informação contábil passa a representar desperdício de 

tempo e de capital, verdadeira barreira ao investimento internacional.  

 

As grandes empresas multinacionais de auditoria certamente foram as primeiras a sentir o alto 

custo da assimetria da informação contábil. O trabalho de consolidação das demonstrações 

financeiras em grupos de empresas com atuação global passou a envolver o estudo e a 

aplicação de dezenas de padrões contábeis diversos, um trabalho dispendioso e extremamente 

complexo. Assim, ao longo dos tempos cresceu a pressão para que fosse criado um corpo de 

normas contábeis de aceitação internacional, ou que ditasse padrões contábeis que pudessem 

nortear a elaboração dos padrões locais.  

 

Mas a questão está longe de ser simples. Os padrões locais de contabilidade, como visto, não 

surgem de meras opções discricionárias de um dado Estado, muito antes pelo contrário, 

guardam profunda relação com aspectos históricos, culturais, de percepção da realidade 

econômica, legais etc. A aceitação de um padrão internacional (e quem deveria ditar esse 

padrão?) é vista, muitas das vezes, como uma indesejável restrição à soberania de cada país. 

 

Todavia, a tensão se revela no fato de que os Estados também passaram a sentir os efeitos 

econômicos decorrentes da perda de investimentos em razão de problemas estruturais.144 Por 

isso, precisam, dentre outras medidas, esforçar-se para criar um ambiente favorável à contínua 

atração e manutenção dos investimentos locais e estrangeiros.145 As regras de contabilidade 

desempenham importante papel na criação do referido ambiente. 

                                                                                                                                                                                     

been exposed to rules, practices and ideas previously alien to them.” NOBES, Christopher, PARKER, Robert. 
Comparative International Accounting. 11th ed. London: FT Prentice Hall, 2010. p. 07. 
144 "Os investidores e os analistas financeiros precisam ser capazes de compreender as demonstrações 
financeiras das empresas estrangeiras, das quais desejam comprar ações. Para isso, eles precisam ter a certeza 
de que as demonstrações financeiras de diferentes países são confiáveis e comparáveis, ou pelo menos restar 
clara a natureza ou magnitude destas diferenças." (Tradução nossa). “Investors and financial analysts need to 
be able to understand the financial statements of foreign companies whose shares they might wish to buy. They 
would like to be sure that statements from different countries are reliable and comparable, or at least to be clear 
about the nature or magnitude of the differences.”  Ibid., p.81. 
145 "Por esta razão, vários organismos intergovernamentais transnacionais estão interessados, entre outras 
coisas, em proteger os investidores em suas esferas de influência." (Tradução nossa) “For this reason, various 
intergovernmental transnational bodies are interested, among other things, in protecting investors within their 
spheres of influence.” NOBES, Christopher, PARKER, Robert. Comparative International Accounting. 11th 
London: Edition. FT Prentice Hall, 2010. p. 81. 
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3.2 O início da harmonização Contábil Internacional. Breve escorço histórico 

 

 

Muito provavelmente, o marco inicial da harmonização contábil internacional tenha sido a 

criação do International Accounting Standards Committee Foundation (IASC), em 1973. 

Tratava-se de uma entidade formada por contadores de nove diferentes países,146 que tinha o 

objetivo declarado de produzir normas contábeis de alta qualidade técnica e que pudessem 

representar um verdadeiro padrão internacional, as International Accounting Standards 

(IAS).147 A publicação da primeira IAS ocorreu em 1975. A partir de 2001, esse órgão foi 

sucedido pelo IASB, que incorporou boa parte das IAS e passou a editar as IFRS. 

 

Tavares148 traz interessante exposição acerca das etapas pelas quais as normas internacionais 

de contabilidade passaram até atingirem o atual estágio de desenvolvimento em nível 

mundial. Segundo o competente autor português, foram três as etapas, todas elas descritas 

abaixo. 

 

Fase inicial: compreendida entre 1973 (fundação do IASC) e o final da década 

de 80. 

 

Nessa primeira fase as normas “internacionais” não conseguiram obter o 

prestígio desejado. Não era visto com bons olhos pela comunidade 

internacional que normas de contabilidade fossem editadas por um organismo 

de classe e privado. Some-se a isso o fato de que as IAS não raro eram 

flexíveis e pouco claras. Além disso, os custos e efeitos da assimetria da 

informação contábil ainda não eram relevantes a ponto de justificar o esforço 

na obtenção de um padrão internacional de contabilidade.149  

 

 

                                                           
146 Austrália, Canadá, França, Japão, México, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos e Alemanha 
Ocidental. 
147 TAVARES, Tomás Cantista. IRC e Contabilidade. Da Realização ao Justo Valor. Coimbra: Almedina, 
2011. p. 437. 
148 Ibid., p. 438.  
149 "Até recentemente, a tentativa de se criar uma padronização mundial parecia ser um objetivo impossível e 
desnecessário." (Tradução nossa) “Until fairly recently, to attempt worldwide standardization seemed a 
hopeless and unnecessary target.” NOBES, Christopher, PARKER, Robert. Comparative International 
Accounting. 11th ed. London: FT Prentice Hall, 2010. p. 88. 
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Segunda fase: compreendida entre o início da década de 90 e o ano de 2002. 

 
A segunda fase marca o início de uma maior influência das IAS sobre os 

padrões locais, principalmente os de países europeus. Alguns deles passaram a 

incorporá-las diretamente ou simplesmente tomá-las como parâmetro para a 

produção de normas locais.  

Em comparação com a primeira fase, as IAS ganharam em qualidade técnica e 

se destacaram na regulamentação de situações novas e complexas, muitas 

vezes não abarcadas pelo padrão local.  

Nessa segunda fase, os mencionados efeitos negativos da assimetria 

informacional passam a se tornar cada vez mais relevantes, reclamando uma 

postura mais firme rumo à harmonização contábil.  

 
Terceira fase: A partir de 2002. 

 
A terceira fase se inicia marcada por uma das decisões mais relevantes tomadas 

em relação à harmonização contábil mundial: em 2002, a União Europeia 

determinou que, a partir de 1º de janeiro de 2005,150 as normas IFRS devem ser 

utilizadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas das 

empresas listadas em bolsas de valores.151 

Foi também a partir de 2002 que os EUA passaram a adotar algumas normas 

IAS/IFRS e diversos países iniciaram, de forma voluntária, a adoção do padrão 

IFRS em seus sistemas locais. 

 
Tavares152 também identifica três diferentes etapas no processo de convergência ocorrido no 

âmbito da União Europeia. São elas: (i) 1990 a 1998, (ii) 1998 a 2004 e (iii) a partir de 2005. 

 

 
                                                           
150 "A Comissão Europeia publicou um projeto de regulamento em 2001, que foi aprovado pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho de Ministros em 2002." (Tradução nossa) “The EU Commission published a draft 
Regulation in 2001, which was approved by the European Parliament and by the Council of Ministers in 2002.”  
Ibid., p. 111. 
151 O processo no âmbito da União Europeia não foi simples. Em 04/07/2003, o então Presidente Francês Jacques 
Chirac escreveu uma carta ao então Presidente da União Europeia, Romano Prodi, externando sua preocupação 
em relação à adoção do IFRS, principalmente da IAS 39. ARMSTRONG, Christopher S.; BARTH, Mary E.; 
JAGOLINZER, Alan D.; RIEDL, Edward J. Market Reaction to the Adoption of IFRS in Europe. Harvard 
Business School. Working Paper 09-032. p. 09. Disponível em: < www.hbs.edu/research/pdf/09-032.pdf >. 
Acesso em: 20 jun. 2012. 
152 TAVARES, Tomás Cantista. IRC e Contabilidade. Da Realização ao Justo Valor. Coimbra: Almedina, 
2011, p. 438. 
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Primeira Fase: compreendida entre 1990 e 1998. 

 
A primeira fase do processo de convergência europeu coincide com a segunda 

etapa acima mencionada, momento que as normas IAS/IFRS passaram a gozar 

de maior prestígio. Foi nesse período que elas influenciaram, de forma 

significativa, a normatização nacional aplicável às demonstrações financeiras 

consolidadas de diversos países, como foi o caso da Alemanha.153 

 

Segunda Fase: compreendida entre 1998 e 2004. 

 
As normas IAS/IFRS deixam de apenas influenciar as normas locais aplicáveis 

às demonstrações financeiras consolidadas e passam a ser aceitas, de forma 

voluntária, por alguns países. Novamente, a Alemanha é o maior expoente. 

 

Terceira Fase: a partir de 2005. 

 
A terceira fase tem início com a maior alteração em matéria de contabilidade 

da história, representada pela obrigatoriedade de adoção do padrão IAS/IFRS 

por todas as companhias abertas da União Europeia.154 

A partir da terceira fase ficam mais evidentes as diferenças entre o processo de 

convergência realizado no âmbito dos países de common law e aquele realizado 

em países de code law. Os primeiros receberam o padrão internacional com 

mais tranquilidade, enquanto os demais ofereceram e continuam oferecendo 

maior resistência.  

 
A despeito da didática separação em fases proposta pelo professor lusitano, alguns pontos por 

ele levantados merecem ainda maior destaque.  

 

                                                           
153 “Em 1998, aprovou-se na Alemanha uma lei que permitiu que determinadas empresas adotassem regras 
"reconhecidas internacionalmente" em suas demonstrações consolidadas ao invés das regras nacionais [...]. 
Como resultado desta lei, publicada em 1998, cerca de metade dos 100 maiores grupos alemães estavam usando 
o IAS em suas demonstrações consolidadas no ano seguinte (1999)". (Tradução nossa). “In 1998, a German law 
was passed allowing listed companies to use ‘internationally recognized’ rules for their consolidated statements 
in place of the national rules […]. As a result of 1998 law, about half of the top 100 German groups were using 
IASs for their consolidated statements by 1999.” NOBES, Christopher, PARKER, Robert. Comparative 
International Accounting. 11th ed. London: FT Prentice Hall, 2010. p. 91. 
154 Para as demonstrações financeiras consolidadas de sociedades não listadas e para as demonstrações 
financeiras individuais das sociedades listadas, existe a opção entre adotar as normas internacionais IAS/IFRS e 
as normas locais, ou GAAP locais. 
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Foi durante as décadas de 80 e 90 que diversas companhias europeias passaram a negociar 

suas ações na bolsa de valores de Nova Iorque. Com isso, tornou-se necessária a divulgação 

de suas demonstrações financeiras com base no padrão US-GAAP, procedimento custoso e 

que envolvia a solução de problemas conceituais entre o sistema americano e o GAAP local.  

 

O exemplo da Daimler Benz, que passou a elaborar suas demonstrações financeiras 

consolidadas com base em dois sistemas, é que o melhor ilustra as referidas diferenças 

conceituais. Naquele ano, a companhia apurou um lucro de US$ 67.000.000,00, calculado 

segundo as normas de contabilidade alemãs. Esse mesmo resultado foi alterado para um 

prejuízo de US$ 383.000.000,00 segundo o padrão US-GAAP. 

 

A existência de situações extremas, como o exemplo da Daimler Benz, motivou a iniciativa 

da União Europeia de tentar com que os EUA passassem a aceitar o padrão IFRS nas 

demonstrações financeiras consolidadas das companhias americanas, o que foi prontamente 

recusado, como já era de se esperar.155 Naquele momento, o grau de dependência das 

empresas europeias em relação à bolsa de Nova Iorque era infinitamente superior à 

dependência das empresas americanas em relação às diversas bolsas europeias. Em outras 

palavras, faltava à União Europeia poder de barganha, pois eram as suas companhias que 

buscavam maior inserção no mercado de capitais norte-americano.  

 

Diante da negativa dos EUA em adotar o padrão IFRS, a União Europeia passou a trabalhar 

no fortalecimento de suas normas, estimulando a sua adoção pelo maior número possível de 

países. Com isso, o padrão europeu se tornaria cada vez mais forte e influente. Tal esforço 

precisava passar antes por um reconhecimento local, ou seja, era preciso que o padrão IFRS 

fosse de fato adotado na Europa, o que aconteceu a partir de 2005.  

 

É importante destacar que o FASB e o IASB jamais trabalharam de forma isolada. Desde o 

início os dois órgãos procuram trabalhar de maneira coordenada, inclusive com o intercâmbio 

entre membros de seus quadros diretivos. Soma-se a isso a crise causada pelos escândalos 

                                                           
155 "A força crescente do IASB e a adoção de suas normas pela União Europeia (em parte, a fim de evitar que as 
multinacionais sediadas na União Europeia adotassem o GAAP dos EUA) podem ser vistas como partes de um 
processo de competição regulamentar [...] com o IASB e a FASB competindo em uma corrida para ‘alcançar o 
topo’”. (Tradução nossa). “The growing strength of the IASB and the adoption of its standards by the EU (in 
part in order to prevent EU-based MNEs adopting US GAAP) can be seen as a process of regulatory 
competition […], with the IASB and the FASB competing in a ‘race to the top’”. NOBES, Christopher; 
PARKER, Robert. Comparative International Accounting. 11th ed. London: FT Prentice Hall, 2010. p. 21. 
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contábeis envolvendo a Enron e a WorldCom, que fez com que o FASB cogitasse adotar um 

padrão contábil mais principiológico (principles-based) em oposição ao tradicional modelo 

norte-americano baseado em normas (rules-based).156 

 

É esse o contexto histórico do processo global de harmonização das práticas contábeis.157 O 

conhecimento desses elementos é imprescindível para a compreensão de diversas das 

conclusões que esse trabalho se propôs a chegar. 

 

 

3.3 O Padrão Contábil IFRS 

 

 

Em linhas gerais, o padrão contábil IFRS busca a edição de regras voltadas para a proteção do 

mercado de capitais e do investidor que nele aplica os seus recursos. Dada a sua inegável 

natureza de usuário externo da informação contábil, o que pressupõe o conhecimento da 

atividade por meio das demonstrações financeiras divulgadas ao mercado, estas devem 

retratar a real situação econômica da entidade. Somente assim pode-se assegurar ao investidor 

institucional a existência de informações suficientes para as suas decisões de investimento. 

                                                           
156 NOBES, Christopher; PARKER, Robert. Comparative International Accounting. 11th edd. London: FT 
Prentice Hall, 2010. p. 99. 
157 Não se pode ignorar a importância das cries econômicas mundiais para o referido processo. “Primeiro, crises 
financeiras internacionais e escândalos corporativos frequentemente acarretam reformas nas regulamentações 
de segurança e o aumento de requisitos de comunicação e de divulgação. A crise financeira asiática de 1997, a 
quebra da Enron nos EUA e a recente crise do mercado de crédito são apenas alguns exemplos importantes. Em 
razão destes acontecimentos, reguladores e políticos pleitearam pela melhoria da transparência corporativa, 
pelo aumento da fiscalização, sendo frequentemente decretadas mudanças significativas para a contabilidade e 
para requisitos de divulgação e regulamentação. Segundo, as bolsas de valores e os organismos de 
padronização contábil de vários países ao redor do mundo adotaram as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (IFRS) para atingir o objetivo de "harmonização" e "convergência" das normas de contabilidade. 
Terceiro, tanto o debate sobre a competitividade dos mercados de capitais dos EUA, quanto a crescente 
internacionalização dos mercados de capitais, destacam a regulamentação de valores mobiliários como uma 
questão global". (Tradução nossa). “First, international financial crises and corporate scandals often bring 
about securities regulation reforms and greater reporting and disclosure requirements. The Asian Financial 
Crisis of 1997, the Enron debacle in the U.S., and the recent credit market crisis are but a few important 
examples. In the aftermath of these events, regulators and policy makers have called for improved corporate 
transparency, increased scrutiny and often enacted significant changes to accounting and disclosure 
requirements and regulations. Second, stock exchanges and accounting standards bodies from numerous 
countries around the world have adopted International Financial Reporting Standards (IFRS) to achieve the 
stated goal of “harmonization” and “convergence” of accounting rules. Third, both the debate about the 
competitiveness of U.S. capital markets and the increasing internationalization of capital markets highlight 
securities regulation as a global issue”. LEUZ, Christian; WYSOCKI, Peter. Economic Consequences of 
Financial Reporting and Disclosure Regulation: A Review and Suggestions for Future Research. Mar. 
2008, p. 1. Disponível em: < http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1105398>. Acesso em: 23 jan. 
2012.  
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Esse foco na proteção do investidor institucional e produção de demonstrações financeiras 

mais próximas da realidade econômica fazem com que o padrão IFRS se baseie em alguns 

pilares. São eles: (i) desvinculação da forma jurídica adotada pelos agentes sempre que essa 

forma se afaste da substância econômica dos atos praticados – primazia da essência 

econômica sobre a forma jurídica; (ii) adoção de normas mais flexíveis, muitas vezes 

baseadas em princípios, que conferem ao contador maior liberdade no processo contábil; (iii) 

reconhecimento de ganhos não realizados, aferidos com base em oscilações de valor; e (iv) 

progressivo abandono do custo histórico e maior adoção do valor justo.  

 

São mudanças que afetam todas as três etapas do processo contábil158 e que rompem com 

padrões largamente utilizados ao longo dos últimos anos. Portanto, devem ser analisadas com 

atenção para que, ao final, seja possível estabelecer a sua relação com a tributação e os 

possíveis efeitos delas decorrentes. 

 

 

3.3.1 Primazia da substância econômica sobre a forma jurídica 

 

 

O primado da substância econômica sobre a forma jurídica é certamente um dos mais 

interessantes e polêmicos pilares do padrão IFRS. Não se trata de discussão nova, pois a 

doutrina contábil já sustentava que as demonstrações financeiras deviam retratar a essência 

econômica das operações, ainda que assim se afastassem das formas jurídicas. Foi possível 

perceber, também, que a vinculação da Contabilidade às formas jurídicas deveu-se a diversos 

fatores, tal como uma maior identidade entre as normas contábeis voltadas para o credor, 

norteadas por princípios como prudência e custo histórico, e princípios tributários como 

segurança jurídica e legalidade.  

 

Assim, ao longo de muitos anos, no Brasil e em diversos países, a discussão envolvendo 

substância econômica e forma jurídica perdeu força, criando-se uma quase regra de necessária 

identidade. A Contabilidade vale-se das definições legais de certos institutos jurídicos, o 

                                                           
158 LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga. O Direito Contábil. Fundamentos Conceituais, 
Aspectos da Experiência Brasileira e Implicações. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto 
Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora 
Dialética, 2010. p. 77-78. 
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Direito “aceita” a escrituração baseada em normas contábeis159 e, quando necessário, cria 

normas contábeis-tributárias ou prevê ajustes específicos sobre o lucro líquido.  

 

Entretanto, na medida em que o padrão contábil internacional exige a primazia da substância 

econômica, rompe com o paradigma do custo histórico e resgata um conceito de renda ligado 

à oscilação de valor de ativos e passivos sem a necessidade de uma transação em sentido 

formal, a discussão ressurge. 

 

Do ponto de vista contábil, então, a qualificação de um determinado evento deverá levar em 

conta o sentido ou o efeito econômico dele derivado, ainda que essa qualificação esteja 

dissociada do tratamento legal atribuído a esse mesmo evento. Nas palavras de Ricardo Mariz 

de Oliveira, “a essência, portanto, é o dado econômico subjacente ao negócio, e a forma é a 

estrutura jurídica do negócio.”160 Não é uma questão apenas de autonomia, mas de 

paradigma. A Contabilidade sempre teve autonomia para qualificar os eventos econômicos 

segundo critérios próprios, mas agora deverá fazê-lo buscando retratar a essência econômica 

da operação.  

 

Elidie Bifano resumiu bem a questão:161 

 
Na situação sob análise, uma única coisa será caracterizada e enquadrada: (i) 
para fins contábeis, sob a metodologia da essência econômica, buscando-se a 
finalidade econômica do negócio que os envolvidos objetivaram, por ocasião 
da implementação do ato; (ii) para fins jurídicos, sob a metodologia da 
natureza jurídica, buscando-se o enquadramento do ato praticado, nos 
diversos institutos previstos em lei, disso tirando os efeitos que lhe são 
próprios. 

 
Casalta Nabais é igualmente preciso:162 

 
- o requisito do ‘primado da substância sobre a forma (substance over form) 
relaciona-se, também, com a característica da fiabilidade. Assim, se a 

                                                           
159 Diz-se aceita entre aspas porque o Direito influenciou diretamente a escrituração. Assim, se tornou quase 
intuitivo aceitar uma escrituração baseada em normas contábeis que o próprio Direito ditou. Em outras palavras, 
o Direito aceita a escrituração contábil justamente porque ela foi influenciada por normas fiscais que não lhe 
contradizem. 
160 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. A Tributação da Renda e sua Relação com os Princípios Contábeis 
Geralmente Aceitos. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias 
Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2010. p. 401. 
161 BIFANO, Elidie Palma. Aspectos Contábeis da Lei 11.638/07: Reflexos Legais. In: ROCHA, Sérgio André 
(Coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A: inovações da Lei 11.638. São Paulo: 
Editora Quartier Latin, 2008. p. 55. 
162 NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2010. p. 88. 
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informação deve representar fidedignamente as transacções e outros 
acontecimentos que tenha por fim representar, é necessário que eles sejam 
contabilizados e apresentados de acordo com a sua substância e realidade 
económica e não meramente com a sua forma legal. A substância das 
transacções ou de outros acontecimentos nem sempre é consistente com a 
que é mostrada pela sua forma legal ou idealizada. Por exemplo, uma 
entidade pode alienar um activo a uma terceira entidade de tal maneira que a 
documentação tenha por fim passar a propriedade legal a essa entidade; 
contudo, podem existir acordos que assegurem que a entidade continua a 
fruir os benefícios económicos incorporados no activo. Em tais 
circunstâncias, o relato de uma venda não representaria fidedignamente a 
transacção celebrada (se é que na verdade houve uma transacção). Assim, 
este requisito prescreve que as operações de uma entidade devem ser 
contabilizadas atendendo à sua substância e à realidade financeira e não 
apenas à sua forma legal.  

 
Note-se que a busca pela essência econômica da operação faz com que até mesmo normas 

contábeis expressas possam deixar de ser aplicadas, nas hipóteses em que, no caso concreto, 

se afastem desse propósito. É o que se verifica no item 19 do PT CPC 26: 

 
19. Em circunstâncias extremamente raras, nas quais a administração vier a 
concluir que a conformidade com um requisito de Pronunciamento Técnico, 
Interpretação ou Orientação do CPC conduziria a uma apresentação tão 
enganosa que entraria em conflito com o objetivo das demonstrações 
contábeis estabelecido na Estrutura Conceitual para Elaboração e 
Divulgação de Relatório Contábil – Financeiro, a entidade não aplicará esse 
requisito e seguirá o disposto no item 20, a não ser que esse procedimento 
seja terminantemente vedado do ponto de vista legal e regulatório. 

 
É exatamente esse o sentido do Parecer de Orientação CVM nº 37: 

 
Assim, as regras contábeis não devem servir de “escudo” que impeça a 
representação verdadeira e apropriada das transações econômicas. Nos raros 
casos em que a aplicação de alguma norma (integral ou parcialmente) colida 
com a representação adequada da realidade econômica, esta última deve 
prevalecer [...] 

 
Assim, o que busca esse princípio é justamente alterar a referência da qualificação jurídica 

para a substância econômica, eliminando, assim, artificialismos.163 

 

 

 

 

                                                           
163 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura – 
algumas considerações contábeis. In: LOPES, Alexsandro Broedel Lopes; MOSQUERA, Roberto Quiroga 
(Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora 
Dialética, 2012. v. 3. p. 65. 
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3.3.2 Normas contábeis baseadas em princípios 

 

Justamente por precisarem exprimir a essência econômica das operações, o padrão IFRS se 

distancia de formulações excessivamente rígidas, deixando a cargo do contador uma maior 

liberdade de julgamento. Não se trata de uma liberdade irrestrita, pois a contabilização deve 

seguir uma estrutura conceitual – Framework for Preparation and Presentential of Financial 

Statements –, também conhecida como Conceptual Framework. A estrutura conceitual 

apresenta os princípios que devem orientar a escrituração, verdadeira norma de aspectos 

gerais.  

 

É o que esclarecem os autores do Manual de Normas Internacionais de Contabilidade:164 

 
A Contabilidade, na visão do IASB, é principles-based (baseada em 
princípios), opondo-se à abordagem rules-based (baseada em regras). 
Enquanto a primeira prega uma contabilidade amparada por princípios e 
conceitos com amplo espaço para julgamento de valor, a segunda preocupa-
se em desenvolver regras detalhadas que, ao contrário, reduzam a margem 
para discricionariedade. Naturalmente, em uma abordagem principles-based, 
a framework assume papel fundamental, na medida em que ela é o 
repositório primário dos conceitos e princípios que guiarão a elaboração e 
divulgação das demonstrações financeiras. 

 
Entretanto, o padrão contábil IFRS conta com diversos pronunciamentos, interpretações, 

enfim, normas sobre a preparação e a apresentação das demonstrações financeiras. A 

diferença reside justamente no fato de que tais normas são elaboradas tendo como referência 

alguns princípios, com destaque para a primazia da essência econômica sobre a forma 

jurídica.  

 

 

3.3.3 Renda como mera oscilação de valor 

 

 

Qualquer definição de renda será sempre fruto do trabalho humano e tende a variar conforme 

os interesses envolvidos, inexistindo um conceito que possa ser chamado de ontológico.165 

Afirmar a diversidade de conceitos, contudo, não significa dizer que não haja uma noção 

                                                           
164 ERNST & YOUNG; FIPECAFI. Manual de Normas Internacionais de Contabilidade. IFRS versus 
Normas Brasileiras. São Paulo: Editora Atlas, 2009. p. 10-11. 
165 FALSITTA, Gaspare. Manuale di Diritto Tributario: parte speciale. 7. ed. Padova: CEDAM, 2010. p. 03. 
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mínima de renda e que a construção do conceito não encontre qualquer espécie de limite. Por 

mais que as definições existentes sejam sempre parcialmente divergentes, há um núcleo 

mínimo de significação que deve ser atendido.166 Entretanto, respeitados os referidos limites, 

qualquer definição mostra-se abstratamente correta. 167 

 

Com isso, não se pode afirmar que o padrão IFRS contrarie os conceitos de renda e de 

patrimônio ao afastar-se da forma jurídica em busca da substância econômica, ou ao 

reconhecer ganhos decorrentes da mera oscilação de valor, ou até mesmo ao progressivamente 

abandonar o custo histórico em busca do valor justo dos ativos e passivos. Qualquer análise 

deve ser feita tendo por referência um determinado conceito, de modo que o padrão IFRS 

pode se aproximar do conceito econômico de renda – conhecido como Modelo SHS 

(SCHANZ-HAIG-SIMONS), ao mesmo tempo em que se distancia do conceito jurídico.  

 

Todavia, as diversas definições do vocábulo renda demandariam um trabalho específico sobre 

o tema, limitando-se o presente texto aos aspectos específicos do padrão IFRS que denotam a 

existência de um novo conceito contábil, inegavelmente mais próximo do econômico. 

 

 

3.3.3.1. O princípio da realização da renda 

 

 

A definição do momento em que o rendimento é tido por realizado é, por razões óbvias, um 

dos elementos nucleares em qualquer definição de renda.  

 

Ao longo das primeiras décadas do século XX, a doutrina econômica tinha a sua ideia de 

renda fortemente vinculada ao conceito de acréscimo, que poderia ser medido com base 

apenas na oscilação de valor dos ativos e passivos, ainda que nenhuma mudança de 

titularidade tivesse ocorrido.168 Assim, teria auferido renda aquele que tivesse seu imóvel 

                                                           
166 TAVARES, Tomás Cantista. IRC e Contabilidade. Da Realização ao Justo Valor. Coimbra: Almedina, 
2011, p. 19. 
167 SCHOUERI, Luís Eduardo. O Mito do Lucro Real na Passagem da Disponibilidade Jurídica para a 
Disponibilidade Econômica. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2010. p. 
241-264. 
168 TAVARES, Tomás Cantista. IRC e Contabilidade. Da Realização ao Justo Valor. Coimbra: Almedina, 
2011. p. 19. 
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valorizado por questões de mercado, por exemplo, ficando “diferida” a tributação para o 

momento da realização. 

 

No entanto, entraves de ordem prática, como a necessidade de se recorrer a elementos 

subjetivos e voláteis para a determinação do valor do acréscimo,169 geraram distorções graves, 

muitas vezes causadas por fraudes,170 fazendo com que o modelo da realização se mostrasse a 

única alternativa viável do ponto de vista prático. Assim, é preciso que se reconheça a 

supremacia do modelo da realização ao longo das últimas décadas, de modo que qualquer 

tentativa de restabelecimento de um modelo calcado no acréscimo mostra-se uma ruptura em 

relação a um modelo consagrado pelo uso.  

 

Some-se a isso o fato de que o modelo da realização contou com o lobby de um dos mais 

fortes setores da economia, o bancário.171 A adoção do modelo da realização ajudaria a evitar 

novas manipulações de resultado e a garantir que as empresas saldassem suas obrigações 

perante as instituições financeiras, principalmente após a gravíssima crise de 1929. 

Novamente, o setor financeiro aparece como grande protagonista. 

 

Mas não é só. O princípio da realização conta com fortes argumentos jurídicos e econômicos 

a seu favor. Segundo sustentam seus defensores, sem que se possa verificar a existência de um 

ato de transmissão – vínculo estrutural entre a renda e a sua realização –, ainda que 

desvinculado do efetivo pagamento, os ganhos se apresentam como meramente potenciais e 

reversíveis (paper gains), eis que baseados em estimativas, não existindo a necessária 

segurança para o registro contábil. De fato, a generalidade das pessoas não se considera mais 

rica quando seus ativos se valorizam, mas apenas quando o resultado dessa valorização se 

incorpora ao seu patrimônio de forma definitiva. 

 

                                                           
169 Com perspicácia, Tomás Cantista Tavares ilustra a subjetividade com o exemplo da mensuração da renda 
decorrente de um ingresso para a final de um importante campeonato esportivo. O valor certamente iria variar de 
acordo com a intensidade do sentimento de cada torcedor, o que evidencia a impossibilidade de utilização de um 
modelo altamente subjetivo. TAVARES, Tomás Cantista. IRC e Contabilidade. Da Realização ao Justo 
Valor. Almedina. Coimbra, 2011, p. 22. 
170 Referidas fraudes têm relação direta com a crise de 1929. 
171 HOLMES, Kevin. The Concept of Income, a multi-discplinary analysis. IBFD Publications, Amsterdam. 
p. 114. 
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Deve-se reconhecer que a realização coloca-se em uma posição intermediária: nega a 

existência de ganhos e perdas sem que um ato de transmissão tenha ocorrido, mas reconhece a 

desnecessidade do pagamento para o reconhecimento do ganho ou da perda. 

 

Sendo assim, qual seria o sentido em se abandonar o modelo da realização, consagrado pelo 

uso, como parece ser a tendência do modelo IFRS?  

 

O que busca o referido modelo é aproximar-se, tanto quanto possível, da realidade econômica, 

ainda que isso imponha certo afastamento do princípio da prudência. A diferença em relação 

ao modelo econômico defendido nas primeiras décadas do século XX está no fato de que a 

adoção dos ganhos e perdas com base em meras oscilações de valor deve ocorrer de forma 

gradual, sempre que seja possível aplicar métodos seguros e com uma carga de subjetividade 

responsável. Do contrário, prevalece o modelo da realização, a prudência e o custo histórico 

como base de valor.172  

 

O IFRS não defende o reconhecimento de ganhos meramente potenciais e não nega o perigo 

de seu reconhecimento, e nem poderia, pois a história está aí para comprovar os efeitos 

perniciosos de sua adoção irresponsável. O que busca o padrão IFRS é adoção de métodos 

seguros, capazes de assegurar uma aproximação da realidade econômica maior do que a 

adoção do modelo da realização. Como costuma dizer o Professor Alexsandro Broedel Lopes 

em suas aulas, é melhor estar aproximadamente certo do que certamente errado. 

 

 

3.3.4 Custo histórico versus Valor Justo 

 

 

Sem sombra de dúvidas o modelo mais tradicional de representação do patrimônio e sua 

evolução é o custo histórico. O objetivo desse modelo não é conhecer o valor do patrimônio, 

mas sim medir a mais importante de suas mutações, o lucro.173 Trata-se de um critério 

                                                           
172 TAVARES, Tomás Cantista. IRC e Contabilidade. Da Realização ao Justo Valor. Coimbra: Almedina.  , 
2011, p. 8-9. 
173 MARTINS, Eliseu. Ensaio sobre a Evolução do Uso e das Características do Valor Justo. In: LOPES, 
Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis 
(Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2010, p. 138-139. 
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baseado em transações reveladoras do efetivo custo de aquisição, sendo que eventuais 

oscilações de valor, em regra, não devem ser reconhecidas contabilmente.174 

 

Em determinadas circunstâncias, porém, a retificação do custo histórico foi aceita sem 

maiores problemas. É o caso do registro das perdas potenciais, a conhecida regra “custo ou 

mercado, dos dois, o menor”. Afasta-se do custo histórico em busca de um valor mais 

próximo da realidade econômica, ainda que essa realidade seja construída sob a ótica da 

prudência.175 Outro exemplo emblemático é o da depreciação, cujo reconhecimento tem por 

objetivo ajustar o custo de aquisição em razão da perda de valor dos bens em decorrência do 

seu desgaste.  

 

António Martins vê nos exemplos acima uma tímida manifestação do valor justo.176 Ressalta 

o autor português que desde tempos remotos os ativos mais líquidos foram ajustados de modo 

a ficarem registrados por um valor mais próximo de quantias realizáveis. No entanto, esses 

ajustes jamais foram suficientes para corrigir as distorções que o custo histórico gerava sobre 

as demonstrações financeiras.  

 

O padrão IFRS, então, rompe definitivamente com a supremacia do custo histórico e passa a 

adotá-lo somente como referência para o reconhecimento inicial do bem. A partir daí, o 

paradigma desloca-se, do valor gasto para aquisição, para a estimativa resultante de venda ou 

de seu uso continuado (justo valor).177 

 

É importante destacar que a perda de importância do custo histórico no padrão IFRS não ficou 

imune a críticas diversas.178 Em linhas gerais, o que deve prevalecer: a suposta maior 

objetividade do custo histórico ou a suposta maior relevância do justo valor? Aqueles que se 

posicionam contra a adoção do fair value adotam argumentos muito semelhantes aos já 

mencionados quando da discussão entre oscilação de valor e realização. O justo valor 

permitiria que fossem registrados valores sem qualquer lastro, baseados apenas em critérios 

subjetivos e de difícil comprovação.  

                                                           
174 MARTINS, António. Justo Valor e Imparidade em Activos Fixos Tangíveis e Intangíveis. Aspectos 
Financeiros, Contabilísticos e Fiscais. Coimbra: Almedina, 2010. p. 19. 
175 Reconhecem-se as perdas potenciais mas não os ganhos. 
176 MARTINS, António. Justo Valor e Imparidade em Activos Fixos Tangíveis e Intangíveis. Aspectos 
Financeiros, Contabilísticos e Fiscais. Coimbra: Almedina, 2010. p. 20.  
177 Ibid., p. 26. 
178 Ibid., p. 26. 
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Se as críticas ao justo valor se aproximam das direcionadas ao modelo de reconhecimento de 

renda pela mera oscilação de valor, os argumentos a favor do fair value são igualmente 

semelhantes. O IFRS não substitui o custo histórico, mas retira dele a condição de axioma, 

permitindo que as correções ao custo histórico sejam realizadas em dois sentidos, tanto para 

reconhecer as perdas potenciais – como já determinava o princípio da prudência – como 

também para permitir o reconhecimento de ganhos potenciais, inegavelmente dotados de uma 

determinada carga de subjetividade. 

 

 

3.4 O processo brasileiro de convergência ao padrão Contábil Internacional. o novo 

padrão contábil brasileiro 

 

 

3.4.1 Aspectos gerais 

 

 

O processo brasileiro de convergência das normas contábeis ao padrão IFRS teve efetivo 

início com a edição da Lei nº 11.638, em 28/12/2007,179 fruto da conversão do Projeto de Lei 

nº 3.741/00 e que tinha os objetivos declarados de: (i) corrigir impropriedades existentes da 

Lei nº 6.404/76, e (ii) adaptar a lei societária aos padrões de contabilidade e de auditoria, com 

a finalidade de melhorar a qualidade das informações contábeis.180 

 

Veja-se o testemunho de Nelson Carvalho:181 

 
Além e acima das disposições voltadas para setores regulamentados, pairava 
ostensivamente o conjunto de comandos normativos contábeis nascidos da 
inspiração e da motivação das autoridades tributárias federais: conquanto 
requisitos indiscutivelmente legais para o propósito de mensurar a base de 
arrecadação, imiscuíam-se os normativos de ordem tributária no campo da 
contabilidade dita financeira ou societária, impondo – a meu ver 
indevidamente – tratamentos e métricas que, justificadas a partir da ótica de 
tributar, não se justificavam perante a ótica de adequadamente refletir 

                                                           
179 As modificações trazidas pela Lei nº 11.638/07, nos termos do seu artigo 9º, devem ser aplicadas nas 
demonstrações financeiras de encerramento do exercício iniciado em 01/01/2008. A CVM, por sua vez, por meio 
de sua Deliberação 565/08, tornou obrigatório, para todas as companhias abertas, o Pronunciamento Técnico – 
PT CPC 13, que trata da adoção inicial da Lei nº 11.638/07. 
180 Exposição de Motivos MF nº 57/2000. 
181 CARVALHO, L. Nelson. (Prefácio). In: ERNST & YOUNG; FIPECAFI. Manual de Normas 
Internacionais de Contabilidade. IFRS versus Normas Brasileiras. São Paulo: Editora Atlas, 2009. p. xiii.  
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eventos econômicos da vida empresarial, visando produzir demonstrações 
financeiras efetivamente informativas do desempenho operacional, da 
situação financeira e dos fluxos de caixas futuros esperados em decorrência 
da gestão dos negócios sociais. [...] 
 

Pela primeira vez na história brasileira a elaboração das novas normas ficou a cargo de um 

único órgão, denominado Comitê de Pronunciamentos Contáveis (CPC),182 resultado de um 

convênio celebrado entre a CVM, o Banco Central do Brasil e demais órgãos, com base no 

disposto no artigo 10-A da Lei nº 6.385/76. É ver: 

 
Art. 10-A. A Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central do Brasil e 
demais órgãos e agências reguladoras poderão celebrar convênio com 
entidade que tenha por objeto o estudo e a divulgação de princípios, normas 
e padrões de contabilidade e de auditoria, podendo, no exercício de suas 
atribuições regulamentares, adotar, no todo ou em parte, os pronunciamentos 
e demais orientações técnicas emitidas. 

 
Chama a atenção o fato de que os pronunciamentos poderão ser adotados no todo ou em parte 

pelas entidades integrantes do CPC, o que sugere um perigoso grau de liberdade. Ora, se os 

pronunciamentos podem ser adotados parcialmente, nada impede que não sejam adotados, a 

depender da conveniência de uma dada entidade, uma vez que a lei não prevê qualquer 

espécie de sanção. Todavia, não parece que seja assim. A despeito das normas emanadas pelo 

CPC, a Lei nº 6.404/76 é clara ao determinar que a escrituração mercantil seja elaborada em 

respeito aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, norma revestida de plena eficácia 

e que deve ser seguida por todas as sociedades.183 

 

Então, qual seria o sentido da faculdade concedida às entidades por meio do artigo 10-A? É 

preciso reconhecer que os diversos órgãos que compõem o CPC fazem parte de específicos 

setores da economia e que algumas das normas gerais por ele elaboradas podem não atender a 

necessidades específicas de uma dada entidade, hipótese em que o pronunciamento pode 

deixar de ser adotado. Trata-se de uma permissão em caráter residual, que obviamente não se 

refere às normas de caráter geral emitidas pelo CPC, que devem ser adotadas por todas as 

entidades que dele façam parte. 

 

                                                           
182 Instituído pela Resolução CFC nº 1.055/05. 
183 BIFANO, Elidie Palma. O Direito Contábil: Da Lei nº 11.638/07 à Lei 11.941/09. In: ROCHA, Sérgio André 
(Coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A: alterações das Leis nº 11.638/07 e nº 
11.941/09. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. v. 2. p. 197-198. 
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Ao que tudo indica a possibilidade de não adoção de um determinado pronunciamento não se 

aplica aos conselhos de contabilidade. Esse parece ser o entendimento de Elidie Bifano184, que 

destaca o fato de o CPC ter sido criado por uma resolução do próprio Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC). Nada mais coerente. Some-se a isso o fato de que os contadores devem 

seguir as orientações do CFC, fazendo com que as normas emanadas pelo CPC devam ser 

seguidas por todas as sociedades, indistintamente, com a ressalva apenas daquelas reguladas 

por legislação específica, conforme discutido acima. 

 

Contudo, é preciso dizer que o novo padrão contábil brasileiro, ao adotar como referência o 

padrão IFRS, afasta-se de uma série de paradigmas que duraram anos a fio. Certamente, a 

mudança mais marcante diz respeito à primazia da essência econômica sobre a forma jurídica, 

que gera dois efeitos imediatos: (i) a adoção de normas menos rígidas e (ii) maior 

possibilidade de afastamento da forma jurídica, uma vez que a qualificação dos eventos deve 

ter como referência a sua substância econômica. 

 

São mudanças fortes, tanto para advogados como para contadores. Ainda que a doutrina 

contábil tenha se esforçado para diminuir a influência do Fisco sobre a elaboração de normas 

contábeis, tal prática restou consagrada pelo uso, tornando-se algo trivial. Assim, a 

generalidade dos profissionais da área contábil acostumou-se a escriturar os eventos 

econômicos tendo como referência o negócio jurídico praticado e a sua qualificação legal, em 

uma quase relação de subordinação. Ademais, alguns princípios contábeis adotados no Brasil 

mostravam-se coerentes com o Sistema Tributário, criando um vínculo ainda mais estreito.  

 

Apesar do protesto de muitos, Contabilidade e Direito conviveram em “harmonia” no Brasil 

durante mais de 40 anos. E é justamente nesse contexto que surge a Lei nº 11.638/07, 

determinando a convergência das regras brasileiras a um novo padrão contábil, focado na 

substância econômica da operação e baseado em parâmetros menos rígidos que podem ser 

relativizados, desde que em busca da true and fair view, o que foi denominado por Paulo 

César Aragão e Sérgio André Rocha185 como “deslegalização contábil”. Subitamente, os 

                                                           
184 Ibid., p. 197-198. 
185 ARAGÃO, Paulo Cézar; ROCHA, Sérgio André. Alterações dos Padrões Contábeis Brasileiros: A 
neutralidade Fiscal Transitória, “Deslegalização” da Contabilidade e o Princípio da Legalidade Tributária. In: 
ROCHA, Sérgio André (Coord.). Direito Tributário, Societário e a reforma da Lei das S/A: alterações das 
Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. v. 2. p. 497-498. 
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contadores viram-se desvinculados de normas contábeis mais rígidas e da qualificação 

jurídica dos eventos econômicos. 

 

É justamente nesse ponto que surge a grande controvérsia envolvendo a publicação da Lei nº 

11.638/07: os efeitos tributários decorrentes da modificação de critérios contábeis. Se a 

normas tributárias referem-se a normas contábeis, mudanças ocorridas nessa última têm o 

inegável potencial de gerar efeitos sobre as primeiras.  

 

 

3.4.2 A escrituração em registros permanentes e auxiliares 

 

 

A Lei nº 11.638/07 alterou o artigo 177 da Lei nº 6.404/76, que regula a escrituração 

mercantil e os ajustes de natureza extracontábil, com destaque para aqueles de natureza 

tributária, existente em grande número no contexto brasileiro. 

 

Uma análise comparativa das duas redações tende a facilitar a compreensão.  

 

Redação original Redação alterada pela Lei nº 11.638/07 
Art. 177. A escrituração da companhia será 
mantida em registros permanentes, com 
obediência aos preceitos da legislação comercial 
e desta Lei e aos princípios de contabilidade 
geralmente aceitos, devendo observar métodos ou 
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar 
as mutações patrimoniais segundo o regime de 
competência. 
[...] 
§ 2º A companhia observará em registros 
auxiliares, sem modificação da escrituração 
mercantil e das demonstrações reguladas nesta 
Lei, as disposições da lei tributária, ou de 
legislação especial sobre a atividade que constitui 
seu objeto, que prescrevam métodos ou critérios 
contábeis diferentes ou determinem a elaboração 
de outras demonstrações financeiras. 
(Redação original) 

Art. 177. A escrituração da companhia será 
mantida em registros permanentes, com 
obediência aos preceitos da legislação comercial 
e desta Lei e aos princípios de contabilidade 
geralmente aceitos, devendo observar métodos ou 
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar 
as mutações patrimoniais segundo o regime de 
competência. 
[...] 
§ 2o As disposições da lei tributária ou de 
legislação especial sobre atividade que constitui o 
objeto da companhia que conduzam à utilização 
de métodos ou critérios contábeis diferentes ou à 
elaboração de outras demonstrações não elidem a 
obrigação de elaborar, para todos os fins desta 
Lei, demonstrações financeiras em consonância 
com o disposto no caput deste artigo e deverão 
ser alternativamente observadas mediante 
registro: 
I – em livros auxiliares, sem modificação da 
escrituração mercantil; ou  
II – no caso da elaboração das demonstrações 
para fins tributários, na escrituração mercantil, 
desde que sejam efetuados em seguida 
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lançamentos contábeis adicionais que assegurem 
a preparação e a divulgação de demonstrações 
financeiras com observância do disposto no caput 
deste artigo, devendo ser essas demonstrações 
auditadas por auditor independente registrado na 
Comissão de Valores Mobiliários.  
 

 

Note-se que a redação original do caput, não alterada pela Lei nº 11.638/07, estabelece uma 

regra clara, qual seja: a escrituração (registros permanentes) deverá ter como referência 

apenas normas contábeis.  

 

A primeira alteração disse respeito ao parágrafo segundo do referido artigo que, apesar de 

reafirmar a necessidade de que as demonstrações financeiras fossem elaboradas apenas com 

base em normas contábeis, criou uma etapa intermediária, que permitiria a elaboração de 

demonstrações contábeis para fins tributários, com a ressalva de que, na sequência, fossem 

efetuados lançamentos de ajuste destinados a assegurar a obediência da norma inserida no 

caput do dispositivo. 

 

Em linhas gerais, o regime anterior à Lei nº 11.638/07 era mais simples. A escrituração 

deveria ser realizada com base apenas em normas contábeis – na prática também eram 

obedecidas as normas contábeis-tributárias – ficando os ajustes de natureza exclusivamente 

tributária reservados aos registros auxiliares. Um exemplo clássico desse registro auxiliar é o 

LALUR; nele deviam (e ainda devem) ser realizados os ajustes ao lucro líquido previstos em 

normas tributárias. A norma acima referida foi mantida no artigo 177, § 2º, I, da Lei nº 

6.404/76. 

 

Nesse contexto, acertado o entendimento de Edison Carlos Fernandes186 no sentido de que a 

Lei nº 11.638/07 buscou estabelecer uma distinção entre registro contábil para fins societários 

e registro contábil para fins tributários.  

 

No entanto, é preciso dizer que a previsão contida no citado inciso segundo mostrava-se 

absolutamente incompatível com os propósitos da própria lei. Ora, se o objetivo da Lei nº 

11.638/07 era resgatar a autonomia da Contabilidade, dela retirando as indevidas influências 

                                                           
186

 FERNANDES, Edison Carlos. Nascimento, Vida e Morte do Regime Tributário de Transição. In: LOPES, 
Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis 
(Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 3. p. 132. 
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das chamadas normas contábeis-tributárias, permitir a elaboração de demonstrações 

financeiras com base em normas tributárias mostra-se uma verdadeira aberração. Deveria ter o 

legislador apenas reafirmado a regra da realização de ajustes tributários em livros apartados 

(registros auxiliares) e não positivar a prática contrária, exaustivamente criticada pela 

doutrina. 

 

Além disso, é preciso dizer que a norma não indicava como operacionalizar a referida regra. 

Seriam elaboradas duas demonstrações financeiras? Seria apenas uma mudança na ordem?187 

A partir de então, a contabilidade tributária, que parte da contabilidade societária, sobre ela 

realizaria ajustes que seriam posteriormente reajustados pela própria contabilidade societária? 

Não parecia fazer sentido algum. 

 

Certamente reconhecendo a infelicidade da redação anterior, o legislador alterou novamente a 

Lei nº 6404/76, desta feita por meio da MP nº 449/08, posteriormente convertida na Lei nº 

11.941/09, consolidando a seguinte redação do artigo 177: 

 
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros 
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta 
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar 
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações 
patrimoniais segundo o regime de competência. 
[...] 
§ 2o A companhia observará exclusivamente em livros ou registros 
auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das 
demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de 
legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que 
prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios 
contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a 
elaboração de outras demonstrações financeiras. 

 
Atualmente, e sem margem para qualquer dúvida, deve a escrituração espelhar apenas as 

normas contábeis, ficando a cargo de registros auxiliares as disposições específicas 

decorrentes de normas tributárias ou de legislação especial. Tudo como dantes! 

 

 

 

 

                                                           
187 DONIAK JR., Jimir. Considerações sobre alguns possíveis reflexos fiscais advindos da Lei nº 11.638/07. In: 
ROCHA, Sérgio André (Coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A: inovações da 
Lei 11.638. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2008. p. 191. 
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3.4.3 Os efeitos tributários 

 

 

Ao longo das inúmeras discussões que antecederam a publicação da Lei nº 11.638/07 tinha-se 

como premissa a inexistência de efeitos tributários, o que constou, inclusive da Exposição de 

Motivos, como lembra Bifano.188 Todavia, a discussão acerca dos possíveis efeitos tributários 

teve início antes mesmo da publicação da lei.  

 

O Direito Tributário, muitas vezes, parte do resultado contábil para a determinação da base de 

cálculo, então, alterações de ordem contábil, se não objeto de ajustes específicos da legislação 

tributária, teriam reflexos tributários imediatos. Se não era essa a intenção da norma, algo 

deveria ser feito. 

 

No entanto, como noticiam Luciana Galhardo e Felipe Rocha,189 alguns integrantes da Mesa 

da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados chegaram a entender 

que a nova redação do referido § 2º seria suficiente para garantir que as novas práticas 

contábeis não gerassem efeitos tributários. Nada mais equivocado. O parágrafo segundo 

apenas determina que os ajustes tributários, caso existam, sejam realizados em registros 

auxiliares, mantendo-se a escrituração mercantil intacta nos registros permanentes. Em outras 

palavras, modificada a norma contábil, haverá efeito tributário imediato a menos que a lei 

tributária o excepcione ou que o fato contábil contrarie a norma jurídica. 

 

Assim, dada a existência de dúvidas quanto aos efeitos tributários, decidiu-se pela inclusão do 

§ 7º no artigo 177 da Lei nº 6.404/76, que conteria uma pretensa regra geral de neutralidade 

dos possíveis efeitos tributários decorrentes das novas práticas contábeis. É ver: 

 
Art. 177 [...] 
§ 7o Os lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para harmonização 
de normas contábeis, nos termos do § 2o deste artigo, e as demonstrações e 
apurações com eles elaboradas não poderão ser base de incidência de 
impostos e contribuições nem ter quaisquer outros efeitos tributários.  

                                                           
188 BIFANO, Elidie Palma. As Novas Normas de Convergência Contábil e seus Reflexos para os Contribuintes. 
In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis 
(Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2011. v. 2. p. 172. 
189 GALHARDO, Luciana Rosanova; ROCHA, Felipe Barboza. As Alterações Introduzidas na Lei das 
Sociedades por Ações e suas Implicações no Âmbito Tributário. Análise detida do novo Tratamento conferido às 
Subvenções para Investimento. In: ROCHA, Sérgio André (Coord.). Direito Tributário, Societário e a 
Reforma da Lei das S/A: inovações da Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 239-240. 
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A redação pecou pela absoluta falta de clareza.  

 

O legislador pode ter pretendido dizer que os lançamentos contábeis decorrentes das novas 

práticas – lançamentos de ajuste – não poderiam ter quaisquer efeitos tributários. Porém, os 

lançamentos decorrentes das novas práticas não podem ser chamados de “lançamentos de 

ajuste”, pois eles decorrem diretamente da nova normatização contábil. Na verdade, eles 

passam a ser contabilidade, logo, nada ajustam. Ademais, não há qualquer relação entre os 

novos lançamentos e a norma contida no § 2º do artigo 177. Essa apenas prevê que os 

lançamentos contábeis decorrentes de leis tributárias, esses sim de ajuste, devem ser 

realizados em livros separados.  

 

Por outro lado, o legislador pode ter pretendido dizer que os lançamentos de ajuste seriam 

aqueles destinados a retornar a contabilidade ao estado anterior ao da publicação da Lei nº 

11.38/07. Ou seja, teria o legislador a intenção de que a contabilidade “antiga”, assim 

entendido o conjunto de normas contábeis não atingido pelas alterações promovidas pela Lei 

nº 11.638/07, continuasse a ser o ponto de partida para os ajustes da legislação tributária, tal 

como previsto no § 2º do artigo 177. Para tanto seria preciso pressupor a existência de uma 

norma, a que determinaria a anulação dos efeitos decorrentes da “Nova Contabilidade”, pois 

isso definitivamente não está escrito. E essa interpretação ainda teria o seguinte 

inconveniente: o de ignorar a existência do vocábulo “harmonização”. Isso porque, os 

lançamentos destinados a eliminar os efeitos das novas práticas contábeis jamais poderiam ser 

chamados de harmonizadores, afinal, no presente contexto, harmonizar significa adotar 

normas contábeis brasileiras em consonância com os padrões internacionais e não o contrário. 

 

Mas qual seria então a norma contida no § 7º do artigo 177? A despeito da péssima redação 

do dispositivo, uma interpretação finalística parece conduzir ao entendimento de que a “Nova 

Contabilidade” não poderá ser o ponto de partida para os ajustes prescritos pela legislação 

tributária. Assim, seria preciso ajustar as demonstrações financeiras, via registros auxiliares, 

para que estas voltassem a refletir as práticas contábeis anteriores à Lei nº 11.638/07, para 

então realizar os ajustes decorrentes da legislação tributária. 
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No entanto, a citada ausência de clareza do dispositivo não deixou de produzir efeitos 

negativos. É ver os comentários de Sérgio André Rocha:190 

 
Contudo, por melhores que fossem as intenções do legislador quando da 
inclusão do aludido parágrafo 7º do artigo 177 na Lei das S/A, o fato é que a 
previsão ali contida não serviu para efetivamente assegurar a neutralidade 
fiscal da Nova Contabilidade. Faltava nesta regra a previsão de um 
mecanismo que efetivamente permitisse a exclusão dos efeitos da nova 
contabilidade sobre a apuração dos tributos. De fato, embora se imaginasse 
que a saída passasse pela utilização da Parte B do Livro de Apuração do 
Lucro Real (Lalur) para o controle de tais ajustes, não havia uma regra que 
autorizasse o uso do Lalur para tais fins. 
 

Nesse contexto, em 27/05/2008, a RFB, por meio de sua 10ª Região Fiscal, manifestou-se 

acerca da tributação das subvenções para investimento através da Solução de Consulta nº 

75/2008, assim ementada: 

 
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 75, DE 27 DE MAIO DE 2008. 
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ 
EMENTA: DOAÇÕES FEITAS PELO PODER PÚBLICO. CÔMPUTO 
NO LUCRO REAL. 
A partir de 1º de janeiro de 2008, as doações feitas pelo Poder Público 
obrigatoriamente serão registradas pelas pessoas jurídicas donatárias como 
receitas do período a que competirem, não havendo previsão legal para sua 
exclusão do lucro líquido para efeito de apuração do lucro real. 

 
Referido entendimento caiu como uma bomba sobre a comunidade jurídica. Ora, se era 

pressuposto da harmonização contábil a inexistência de efeitos tributários, como uma 

mudança apenas contábil, que envolve a impossibilidade de registro das subvenções em conta 

de reserva, poderia transformar o que antes não era receita contábil em receita tributável?  

 

Por óbvio, uma mudança de prática contábil jamais terá o condão de transformar em receita 

tributável aquilo que foge ao conceito jurídico de receita. No entanto, a confusa redação do § 

7º do artigo 177 não trazia qualquer segurança acerca dos efeitos pretendidos pelo legislador. 

Era intenção da norma uma neutralidade total? Tal previsão não deveria constar de norma 

tributária? Diante da ausência de resposta para essas perguntas, teve início um período de 

incerteza sobre os reais efeitos tributários. 

 

                                                           
190 ROCHA, Sérgio André. Evolução do RTT e Perspectivas. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, 
Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: 
Editora Dialética, 2012. v. 3. p. 333-334. 
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Ciente de tal fato, o legislador apressou-se para tentar resolver o problema. Publicou a MP nº 

449/08 que, dentre outras coisas, revogou o desastroso parágrafo sétimo e criou o RTT.  

 

 

3.4.4 A MP nº 449/08, a Lei nº 11.941/09 e o Regime Tributário de Transição 

 

 

A MP nº 449/08 e a Lei nº 11.941/09 tiveram por origem não apenas as discussões acerca dos 

efeitos tributários das novas práticas contábeis. Algumas matérias reguladas pela Lei nº 

11.638/07 já necessitavam de revisão, como era o caso de certos termos contábeis tratados na 

Lei nº 11.638/07 de forma diversa ao regulado nas normas internacionais.191 Todavia, a 

principal motivação da MP nº 449/08 foi, inegavelmente, regular a neutralidade tributária 

decorrente da adoção dos novos critérios contábeis. 

 

É o que se depreende da Exposição de Motivos Interministerial nº 161/2008 – 

MF/MP/MAPA/AGUA: 

 
7. No que concerne ao Regime Tributário de Transição - RTT, objetiva-se 
neutralizar os impactos dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos 
pela Lei nº 11.638, de 2007, na apuração das bases de cálculo de tributos 
federais nos anos de 2008 e 2009, bem como alterar a Lei nº 6.404, de 1976, 
no esforço de harmonização das normas contábeis adotadas no Brasil às 
normas contábeis internacionais. 
 
8. A Lei nº 11.638, de 2007, foi publicada no Diário Oficial da União de 28 
de dezembro de 2007, e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2008, sem a 
adequação concomitante da legislação tributária. Esta breve vacatio legis e a 
alta complexidade dos novos métodos e critérios contábeis instituídos pelo 
referido diploma legal - muitos deles ainda não regulamentados - têm 
causado insegurança jurídica aos contribuintes. Assim, faz-se mister a 
adoção do RTT, conforme definido nos arts. 15 a 22 desta Medida 
Provisória, para neutralizar os efeitos tributários e remover a insegurança 
jurídica. 
 
9. O processo de harmonização das normas contábeis nacionais com os 
padrões internacionais de contabilidade - objetivo maior da Lei nº 11.638, de 
2007 - deve prolongar-se pelos próximos anos, razão pela qual, há 
necessidade de que o RTT não seja aplicável apenas no ano de 2008, mas 
também no ano de 2009, e, se necessário, nos anos subseqüentes, quando, 
então, ao se descortinar o novo padrão da contabilidade empresarial a ser 
adotado no País, possa-se regular definitivamente o modo e a intensidade de 

                                                           
191 BIFANO, Elidie Palma. As Novas Normas de Convergência Contábil e seus Reflexos para os Contribuintes. 
In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis 
(Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2011. v. 2. p. 173. 
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integração da legislação tributária com os novos métodos e critérios 
internacionais de contabilidade. Nesse contexto, o § 1º do art. 15 da 
proposição em tela prevê a aplicação do RTT até que seja editada lei 
regulando definitivamente os efeitos tributários das mudanças nos critérios 
contábeis, a qual pretende-se que seja neutra, ou seja, que não afete a carga 
tributária. 56.9. Revoga-se o § 7º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 1976, tendo 
em vista que os efeitos deste dispositivo já estão plenamente garantidos pelo 
RTT, à medida que o conjunto de modificações propostas na escrituração de 
livros auxiliares e do Livro de Apuração do Lucro Real dispensa totalmente 
os sujeitos passivos de realizar lançamentos na sua escrita mercantil, 
unicamente com o propósito de atender à legislação tributária. Ou seja, com 
a implementação do RTT, fica garantido que a escrita contábil deva observar 
unicamente a legislação comercial e todo e qualquer registro necessário para 
atender à legislação tributária seja realizado em livros ou registros contábeis 
auxiliares ou livros fiscais. Com isso, garante-se que os balanços e demais 
demonstrações contábeis representem com maior veracidade a realidade 
patrimonial das empresas, segundo os critérios e métodos estritamente 
contábeis, escoimando assim eventuais interferências da legislação fiscal na 
escrituração empresarial. 

 
A exposição de motivos é clara em seu objetivo de neutralizar os efeitos tributários das novas 

práticas contábeis enquanto não é editada uma lei tributária com esse fim. Ademais, 

reconhece a insegurança jurídica criada pela Lei nº 11.638/07 e seu propósito de corrigir esse 

problema.192 Assim, uma primeira análise do texto legal deveria levar à inevitável conclusão 

de que o RTT teria ampliado o escopo da revogada neutralidade inserida na Lei nº 6.404/76 

pela Lei nº 11.638/07.  

 

Sérgio André Rocha segue essa linha:193 

 
Vimos que, após a edição da Lei nº 11.638/2007, havia uma expectativa de 
que a modificação contábil seria neutra para fins fiscais. Mencionamos 
também que tal neutralidade foi buscada com a introdução do parágrafo 7º 
do artigo 177 na Lei das S/A, o qual, contudo, não se mostrou suficiente para 
que a mesma fosse alcançada. Por outro lado, não havia ambiente para a 
adaptação da legislação tributária aos novos padrões contábeis, já que, na 
verdade, a Contabilidade brasileira ainda estava em fase de adaptação. Nesse 
contexto, previsão de uma regra mais abrangente de neutralidade fiscal era a 
única medida possível. 

 
Entretanto, a norma não parece ter toda essa abrangência. Veja-se o disposto no artigo 16 da 

Lei nº 11.941/09: 

 

                                                           
192 De acordo com o artigo 15 da Lei nº 11.941/09 o RRT foi opcional no biênio 2008-2009, sendo vedada a 
opção somente para um dos anos-calendário.  
193 ROCHA, Sérgio André. Evolução do RTT e Perspectivas. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, 
Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: 
Editora Dialética, 2012. v. 3. p. 334-335. 
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Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 
2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de 
reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do 
lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei no 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da 
pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins 
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 
2007”. 

 
De plano chama a atenção o fato de que o RTT abrange apenas as hipóteses de modificação 

de critérios de reconhecimento de receitas, custos e despesas, enquanto o artigo 177, § 7º da 

Lei nº 6.404/76 mencionava que os lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para 

harmonização de normas contábeis e as demonstrações e apurações com eles elaboradas não 

poderão ser base de incidência de impostos e contribuições nem ter quaisquer outros efeitos 

tributários. 

 

Assim, como bem observou Ana Cláudia Utumi,194 o RTT não obriga que a escrituração de 

ativos, passivos e do patrimônio líquido seja feita com base nos critérios contábeis vigentes 

em 31/12/2007. Os ajustes se referem apenas aos critérios de reconhecimento de receitas, 

custos e despesas, não fazendo referência ao estorno de todos os lançamentos contábeis 

realizados com base no novo padrão, como parece sustentar Fernandes.195 

 

Na sequência, o artigo 17 regula o procedimento a ser seguido. Vale conferir: 

 
Art. 17. Na ocorrência de disposições da lei tributária que conduzam ou 
incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes daqueles 
determinados pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as 
alterações da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e dos arts. 37 e 38 
desta Lei, e pelas normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários 
com base na competência conferida pelo § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, e demais órgãos reguladores, a pessoa jurídica 
sujeita ao RTT deverá realizar o seguinte procedimento:  
I – utilizar os métodos e critérios definidos pela Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, para apurar o resultado do exercício antes do Imposto 
sobre a Renda, referido no inciso V do caput do art. 187 dessa Lei, deduzido 
das participações de que trata o inciso VI do caput do mesmo artigo, com a 
adoção:  
a) dos métodos e critérios introduzidos pela Lei nº 11.638, de 28 de 
dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei; e  

                                                           
194 UTUMI, Ana Cláudia Akie. Provocações sobre os Possíveis Efeitos Tributários dos Padrões Internacionais de 
Contabilidade. In: LOPES, Alexsandro Broedel Lopes; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias 
Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v.3. p. 83. 
195 FERNANDES, Edison Carlos. Nascimento, Vida e Morte do Regime Tributário de Transição. In: LOPES, 
Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis 
(Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 3. p. 137. 
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b) das determinações constantes das normas expedidas pela Comissão de 
Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3º do art. 
177 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias 
abertas e outras que optem pela sua observância;  
II – realizar ajustes específicos ao lucro líquido do período, apurado nos 
termos do inciso I do caput deste artigo, no Livro de Apuração do Lucro 
Real, inclusive com observância do disposto no § 2o deste artigo, que 
revertam o efeito da utilização de métodos e critérios contábeis diferentes 
daqueles da legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 
31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 16 desta Lei; e  
III – realizar os demais ajustes, no Livro de Apuração do Lucro Real, de 
adição, exclusão e compensação, prescritos ou autorizados pela legislação 
tributária, para apuração da base de cálculo do imposto. 

 
Em linhas gerais, a escrituração mercantil deverá ser realizada em consonância com as novas 

normas contábeis, sendo que eventuais ajustes ao lucro líquido decorrentes de critérios 

contábeis ajustáveis por determinação legal devem ser realizados diretamente no LALUR.  

 

A análise de Ramon Tomazela Santos196 sobre o dispositivo em questão é oportuna: 

 
Pela dicção do texto legal, os efeitos decorrentes exclusivamente da adoção 
de diferentes critérios contábeis pelo contribuinte, sem que haja disposição 
da lei tributária conduzindo ou incentivando à sua utilização, não estão 
abrangidos pelo RTT. Tanto é assim que o inciso II do art. 17 dispõe que o 
contribuinte deve realizar ajustes específicos ao lucro líquido do período, 
apurado de acordo com as novas regras contábeis, com o objetivo de reverter 
“o efeito da utilização de métodos e critérios contábeis diferentes daqueles 
da legislação tributária”. Sem embargo da insuficiência do elemento literal 
para a interpretação jurídica, não soaria desarrazoado dizer que a redação da 
Lei 11.941/2009 conduz ao entendimento de que os novos métodos e 
critérios contábeis somente serão neutralizados no RTT nas hipóteses em 
que a lei tributária determinava a realização de ajustes na própria 
escrituração comercial, com vistas à apuração da base tributável. Por outro 
lado, nos casos em que a lei tributária simplesmente parte do lucro líquido 
contábil, sem conduzir ou incentivar a utilização de método contábil distinto, 
não há de se falar em neutralidade tributária. 

 
Nesse ponto, inteiramente correto o autor. Quando a norma tributária se reporta ao lucro 

líquido contábil sem qualquer ressalva, refere-se às regras contábeis em vigor no momento da 

incidência da norma de tributação, não podendo incidir o RTT. Todavia, deve ser ressalvado o 

fato de que a não incidência do regime de transição não significa a imediata aceitação pelo 

Direito Tributário da qualificação adotada pela Contabilidade. Sendo a qualificação contábil 

incompatível com o ordenamento jurídico, esta deve ser alterada, em que pese não se tratar de 

um ajuste de RTT. 

                                                           
196 SANTOS, Ramon Tomazela. A Avaliação de Investimentos pelo Método da Equivalência Patrimonial e 
os Impactos Tributários das Novas Regras Contábeis. Inédito.  
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Outro aspecto interessante diz respeito à forma de se operacionalizar os ajustes de RTT. A Lei 

nº 11.941/009 não faz qualquer menção ao atual Controle Fiscal Contábil de Transição 

(FCONT) – criado pela RFB por meio da IN/RFRB nº 949/09. É ver o disposto em seus 

artigos 2º e 8º: 

 

Art. 2º As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 
2007 , e pelos arts. 37 e 38 da Lei nº 11.941, de 2009 , que modifiquem o 
critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na 
escrituração contábil, para apuração do lucro líquido do exercício definido 
no art. 191 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos 
para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica sujeita ao RTT, 
devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios 
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. 
 
Art. 8º O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, 
em partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis 
aplicados pela legislação tributária, nos termos do art. 2º. 

 
O FCONT sugere uma contabilidade paralela que deve refletir os critérios contábeis vigentes 

em 31/12/2007, por isso exige o seu preenchimento em partidas dobradas. No entanto, em 

obediência ao disposto na Lei nº 11.941/09, o FCONT deveria ser apenas uma etapa 

intermediária entre o único balanço existente – o contábil – e o LALUR, que deve receber os 

ajustes ao lucro líquido para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda, uma 

vez que a lei não faz qualquer referência a partidas dobradas.197 

 

Em termos práticos são ajustes de dois níveis: (i) um primeiro para eliminar os efeitos 

decorrentes de modificações de reconhecimento de receitas, custos e despesas decorrentes das 

novas práticas contábeis – lucro líquido base de ajuste fiscal; e (ii) um segundo, exatamente 

idêntico ao regime vigente em 31/12/2007, de adições e exclusões previstas na legislação. O 

FCONT não deixa de ser um registro auxiliar, assim como o Lalur. 

 

É forçoso concluir que o legislador, muito embora tenha pretendido conferir maior rigor à 

neutralidade dos efeitos tributários decorrentes das novas práticas contábeis, criou um regime 

                                                           
197 SCHOUERI, Luís Eduardo. Juros sobre Capital Próprio: natureza jurídica e forma de apuração diante da 
“Nova Contabilidade”. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 
3. p. 190. 
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ainda menos abrangente, restrito à modificação dos critérios de reconhecimento de receitas, 

custos e despesas. As lições de Santos198 são novamente oportunas:  

 

Confirma-se, assim, que a regra de neutralidade fiscal absoluta dos 
lançamentos contábeis de harmonização, anteriormente prevista no parágrafo 
7º do art. 177 da Lei 6.404/1976, foi afrouxada pelo legislador por ocasião 
da edição do RTT, por meio do qual as alterações que modificarem o critério 
de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do 
lucro líquido não terão efeitos para fins tributários. Por isso, a extensão da 
neutralidade tributária no âmbito do RTT deve ser objeto de análise 
casuística, de acordo com as particularidades da situação concreta, com o 
objetivo de verificar se o sistema de ajustes adotado pela Lei 11.941/2009 é 
suficiente para reverter eventuais efeitos tributários. 

 
Assim, em linha com o sustentado pelo autor, não é possível afirmar que todo e qualquer 

efeito tributário decorrente das novas práticas contábeis possa ser neutralizado por força do 

RTT. Será preciso uma análise criteriosa de cada caso, o que, inegavelmente, não elimina a 

indesejada insegurança jurídica criada pela Lei nº 11.638/07. 

 

Todavia, não parece ser esse o atual entendimento da RFB, que vem se manifestando no 

sentido de conferir abrangência total ao RTT. 199 É conferir: 

 
Solução de Consulta nº 100 (09/04/2010) 
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ  
EMENTA: ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. RTT. OPÇÃO.  
O regime de tributação instituído pelos arts. 27 a 29 do Decreto-Lei nº 1.598, 
de 1977, é aplicável às pessoas jurídicas que exerçam as atividades de 
compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis, ainda 
que não tenham efetuado a opção pelo Regime Tributário de Transição - 
RTT de que trata a Lei nº 11.941, de 2009. Os valores antes registrados em 
conta de resultados de exercícios futuros devem ser contabilizadas em conta 
do passivo não-circulante representativa de receita diferida. 
 
Solução de Consulta nº 60 (09/09/2011) 
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ  
EMENTA: LUCRO REAL. CAPITALIZAÇÃO DE DESPESAS 
FINANCEIRAS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. AJUSTES 
DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA. EFEITOS 
TRIBUTÁRIOS.  
A legislação tributária prescreve a dedução dos juros pagos ou incorridos, 
vinculados à aquisição de bens do ativo imobilizado, como custo ou despesa 
operacional; nos anos-calendário anteriores a 2008 esses juros, capitalizados 
por força da Deliberação CVM nº 193, de 1996, aumentam o valor da quota 

                                                           
198 SANTOS, Ramon Tomazela. A Avaliação de Investimentos pelo Método da Equivalência Patrimonial e 
os Impactos Tributários das Novas Regras Contábeis. Inédito.  
199 ROCHA, Sérgio André. Evolução do RTT e perspectivas. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, 
Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: 
Editora Dialética, 2012. v. 3. p. 338-339. 
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de depreciação acarretando redução na base de cálculo do IRPJ; esse excesso 
de depreciação, o qual ainda se configura como custo ou despesa financeira, 
deve ser adicionado extracontabilmente no momento da apuração da base de 
cálculo do IRPJ. Ao contribuinte caberá facultativamente realizar a exclusão 
extracontábil da base de cálculo do IRPJ, se for constatado que ele teria 
direito de aproveitar as despesas financeiras em tela, em conformidade com 
o regime de competência, e desde que seja observado o art. 34 da IN SRF nº 
11, de 1996. A partir do ano-calendário de 2008, em relação aos referidos 
custos ou despesas com financiamento relacionados à aquisição de bens do 
ativo imobilizado, capitalizados nos moldes das Deliberações CVM nº 193, 
de 1996, e 577, de 2009, a pessoa jurídica sujeita ao Regime Tributário de 
Transição (RTT) é obrigada a promover ajustes, devendo ser considerados, 
para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de 
dezembro de 2007, conforme os parágrafos precedentes. 
 
Solução de Consulta nº 69 (19/06/2012) 
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ  
EMENTA: REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO - RTT. GASTOS 
COM DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL DE PRODUTOS. 
ATIVO INTANGÍVEL. Atendidos os requisitos previstos na legislação de 
regência, a contabilização de gastos com desenvolvimento experimental de 
produtos no Ativo Intangível, em face das novas regras contábeis 
introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e pela Lei nº 11.941/2009, não terão 
efeitos para fins de apuração do Lucro Real da pessoa jurídica sujeita ao 
RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios 
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. 

 
Diante desse cenário, apenas uma coisa é certa: a aplicação (ou não) do RTT para 

determinados casos ainda será objeto de muita polêmica envolvendo Fisco e contribuintes. 
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4 OS EFEITOS TRIBUTÁRIOS 

 

 

A definição dos efeitos fiscais decorrentes das Leis nº 11.6380/7 e nº 11.941/09 deve, 

necessariamente, partir da identificação dos limites da interação existente entre o Direito 

Tributário e a Contabilidade. Somente a partir disso é que se poderá definir em que medida as 

modificações ocorridas no padrão contábil brasileiro podem afetar as normas tributárias que a 

ele fazem referência.  

 

Como visto ao longo do presente trabalho, a Contabilidade é um sistema intermediário entre o 

econômico e o jurídico. Dada a existência de um único fenômeno social, cabe à Contabilidade 

retratar em linguagem própria (fato contábil), os eventos econômicos eleitos pelo legislador 

como denotativos de capacidade contributiva. A depender do grau de identidade entre o fato 

contábil e o fato jurídico, o legislador tende a recorrer ao primeiro em maior ou menor 

intensidade. 200 

 

No Brasil, assistiu-se, ao longo das últimas décadas, a uma inegável conformidade entre os 

resultados societário e fiscal. Em última instância, referida conformidade decorreu de uma 

identidade entre princípios contábeis e tributários, fruto, muitas das vezes, de uma indevida, 

mas existente, influência do Fisco sobre a produção de normas contábeis. Essa relação de 

subordinação foi até aqui chamada de “relação de dependência parcial”.201  

 

Nesse contexto, era natural que a norma tributária partisse do resultado apurado com base nas 

práticas contábeis existentes, principalmente no que concerne aos tributos sobre a renda, que 

buscam surpreender o acréscimo de riqueza ao patrimônio em um dado intervalo de tempo.202 

Essa quase identidade entre as qualificações jurídicas e contábeis dos eventos econômicos – 

                                                           
200 NUNES, Renato. Tributação e Contabilidade: alguns apontamentos sobre as relações entre os sistemas 
jurídico e contábil. Tese (Doutorado em Direito) –  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2012. p. 13. 
201 Falsitta adota a expressão rapporto di dipendenza o di derivazione. FALSITTA, Gaspare. Manuale di Diritto 
Tributario. 7. ed. Padova: CEDAM, 2010. p. 274. 
202 Renato Nunes alerta: “Em nossa opinião, portanto, é absolutamente impróprio afirmar-se que, na apuração 
do IRPJ segundo a sistemática do lucro real, cujo “ponto de partida” é o lucro originalmente verificado no 
âmbito contabilidade, se esteja numa área comum deste e do sistema jurídico ou, pior ainda, que haja 
comunicação contábil no sistema jurídico. Longe de representarem quebras de paradigmas ou evolução da 
concepção do que constitua o Direito, propostas como as que ora mencionamos constituem um retrocesso em 
termos de ciência jurídica.”  NUNES, Renato. Tributação e Contabilidade: alguns apontamentos sobre as 
relações entre os sistemas jurídico e contábil. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, 2012. 
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na verdade o processo contábil partia da qualificação jurídica – foi amplamente verificada no 

Brasil, ainda que ao arrepio da Lei nº 6.404/76 e da melhor doutrina, que já reivindicava o 

resgate da autonomia da Contabilidade. 

 

Esse cenário foi profundamente alterado pela Lei nº 11.638/07, que determinou a 

convergência da contabilidade brasileira ao padrão internacional, ditado pelo IASB. Como 

visto, o padrão IFRS tem como um de seus principais pilares a primazia da substância 

econômica sobre a forma jurídica, o que, em última análise, significa dizer que o processo 

contábil, ao retratar os eventos econômicos, não está vinculado à qualificação atribuída pelo 

Direito.  

 

Trata-se de mudança com o evidente potencial de causar impactos tributários imediatos. Ora, 

se a norma tributária faz referência ao resultado contábil, uma vez que este tenha sido alterado 

em razão da introdução de novas práticas, igualmente alterado estará o resultado tributário. 

Esse raciocínio certamente foi o que motivou o legislador a criar regras de neutralização dos 

efeitos tributários decorrentes das novas práticas contábeis, tanto na Lei nº 11.638/07, como 

na Lei nº 11.941/09, que instituiu o RTT.  

 

Contudo, o regime de transição, por referir-se apenas às hipóteses em que se verifique a 

modificação de critérios de reconhecimento de receitas, custos ou despesas, não tem sido 

capaz de solucionar todos os problemas até aqui surgidos, o que impõe uma análise geral dos 

possíveis efeitos tributários, tanto aqueles não abrangidos pelo RTT, como aqueles por ele 

cobertos, dado o caráter passageiro que deve marcar todo e qualquer regime que se proponha 

transitório. 

 

Nesse contexto, é de fundamental relevância perceber que o Direito Tributário faz uso do 

resultado contábil de diferentes maneiras, exigindo que os possíveis efeitos decorrentes da 

convergência ao padrão IFRS sejam analisados com vagar. Em linhas gerais, a relação entre 

normas tributárias e regras contábeis pode ser verificada em três diferentes situações, nas 

quais o legislador poderá: 203 

 

                                                           
203 Não é possível que se defenda a existência de uma regra que resolva todos os problemas. Trata-se de matéria 
eminentemente interpretativa, de modo que normas diversas podem ser criadas pelo intérprete na solução de 
cada caso concreto a depender dos valores sopesados e aplicados ao longo do labor hermenêutico. 
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(i) empregar vocábulos que se referem a institutos contábeis 

atribuindo a eles sentido diverso ou criando um conceito tributário 

autônomo;  

 

(ii) incorporar, expressa ou implicitamente, conceitos contábeis, o que 

pressupõe a manutenção do seu sentido original; ou  

 

(iii) fazer remissão ao fato contábil como referência para a incidência 

da norma de tributação, tal como regulado na Contabilidade (reenvio 

direto). 

 

Trata-se de classificação baseada na análise levada a efeito por Heleno Tôrres ao analisar a 

relação entre normas de Direito Civil e de Direito Tributário. Vale conferir:204 

 
As relações entre normas de direito civil e normas tributárias supõem destas 
últimas um mecanismo seletivo de propriedades para determinar os 
específicos efeitos dos atos jurídicos de direito privado no âmbito tributário. 
E, assim, poderemos ter: i) a criação de algum tipo próprio, alheio a 
quaisquer outros do direito privado; ii) um reenvio direto àquelas matérias, 
quando as normas tributárias nada prescrevem de inovador; ou ainda iii) uma 
transformação dos conceitos sem que estes percam suas identidades nas 
relações regidas exclusivamente pelo direito privado, como veremos mais 
adiante. Desde que isso seja feito nos limites da autorização constitucional e 
das normas gerais do direito tributário, nenhum outro obstáculo pode ser 
reclamado. 

 
Mais importante do que sistematizar as maneiras pelas quais o fenômeno se verifica é 

identificar qual foi a efetiva opção do legislador, muitas vezes colocada de forma implícita na 

norma.  

 

Em relação ao primeiro caso, quando o legislador simplesmente opta por utilizar um termo 

contábil, como identificar se ele foi empregado em seu sentido original (incorporação) ou se 

houve a criação de um conceito tributário autônomo? Como identificar os limites e a forma 

como se dá o exercício da autonomia conceitual em matéria tributária? 

 

Partindo-se da premissa que o legislador pretendeu incorporar o conceito contábil em todos os 

seus termos, ou fazer referência direta ao fato contábil, como identificar se ele aceitou ou não 

                                                           
204 TÔRRES, Heleno Taveira. Autonomia privada, simulação e elusão tributária. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2003. p. 131.  
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os efeitos de uma eventual mudança superveniente ocorrida no subsistema de origem? Não 

faria mais sentido uma interpretação dinâmica, o que permitiria que o Direito Tributário 

acompanhasse a evolução do pensamento contábil? 205 Nesses casos, como identificar se a 

nova qualificação contábil é compatível com o sistema tributário? 206 

 

Por outro lado, não seria razoável admitir que o legislador tributário, ao fazer remissão a um 

conceito contábil, tenha pretendido adotar o conceito em vigor naquele momento 

(interpretação estática)? 

 

É o que se buscou responder. 

 

 

4.1 A utilização de vocábulos que se referem a institutos contábeis. Os limites da 

autonomia conceitual em matéria tributária 

 

 

4.1.1 Considerações introdutórias 

 

 

O Direito, é certo, cria a sua própria realidade,207 mas, por outro lado, não afasta ou 

desconhece a realidade construída por outros sistemas, com os quais mantém intensa relação. 

Não é preciso que haja norma expressa dispondo nesse sentido. Trata-se de decorrência lógica 

da Teoria dos Sistemas.208 Ainda que todo sistema pressuponha um fechamento operacional 

(produção de conteúdo com base nele próprio – autopoiesis), ele permanecerá aberto em 

                                                           
205 “Para o progresso da Ciência, há que, a realidade autónomas, atribuir expressões próprias e a conceitos 
novos, nominações novas, sem confusão com factores já existentes.” MENEZES CORDEIRO, António Manuel 
da Rocha. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2007. p. 798. 
206 Nas palavras de Oliveira: “As práticas contábeis muitas vezes importam no reconhecimento de ativos ou 
passivos que não existem segundo o conceito jurídico de patrimônio, e também não são requeridos por alguma 
relação específica, mas decorrem de motivos inerentes à sua própria visão sobre o patrimônio, que é sempre 
voltada para uma leitura econômica [...], as quais a todo rigor jurídico não existem, e, portanto, somente se 
justificam por razões eminentemente gerenciais ou de informação”. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. 
Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2008. p. 1022. 
207 “[...] como a interpretação abrange também os fatos, o intérprete os reconforma, de modo que podemos 
dizer que o direito institui a sua própria realidade. Daí a importância do relato dos fatos (= narrativa dos fatos 
a serem considerados pelo intérprete) para a interpretação.” GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a 
Interpretação/Aplicação do Direito. 5. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2009.  
208 DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário: Proteção da 
Confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais do poder judicial de 
tributar. São Paulo: Editora Noeses, 2009.  
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termos cognitivos, recebendo e processando as influências do ambiente no qual estiver 

inserido. É por isso que os sistemas, apesar de operacionalmente fechados, são 

cognitivamente abertos.  

 

Heleno Tôrres é claro ao afirmar que: 209 

 
A ‘autonomia’ do sistema jurídico total constitui sua clausura organizativa, 
ou melhor, o fechamento operacional do mundo jurídico, em relação ao 
mundo das coisas (meio envolvente), porque as fontes do direito são também 
‘jurídicas’. Somente a ideia de unidade pode conferir uma organização 
suficiente para permitir o caráter distintivo do direito. Não há direito fora do 
direito (auto-referência). Assim, o direito só existe enquanto sistema de 
comunicação normativa, dotado de possibilidade de auto-reprodução dos 
seus elementos. Isso evita qualquer possibilidade de entrada no sistema de 
normas próprias de outros subsistemas sociais (normas éticas, religiosas, 
econômicas etc.), ou mesmo os próprios fatos, in concreto. Normas 
extrajurídicas só adquirem validade jurídica se, após um juízo de valor sobre 
a respectiva relevância jurídica, forem submetias aos critérios de formação 
admitidos pelo sistema, internamente, o que permitirá, em seguida à 
consequente seleção pelo código binário, a sua entrada, saída ou 
permanência no sistema (introdução, desuso, ab-rogação e revogação de 
enunciados normativos). 

 
Por meio do referido fechamento operacional, como visto, impede-se que normas de outros 

subsistemas sociais, dentre eles a Contabilidade, ingressem diretamente no ordenamento 

jurídico sem que tenham sido introduzidas por meio de procedimento próprio. A relevância 

jurídica dependerá de uma prévia juridicização. 

 

Renato Nunes segue linha semelhante,210 em passagem de sua tese de doutorado que trata 

justamente da relação entre o Direito Tributário e a Contabilidade, mas reconhece a 

possibilidade de que haja o que ele classificou como “equivalência de comunicações”: 

 
A Contabilidade não é parte do Direito e nem muito menos este é parte da 
Contabilidade; o que há é uma relação entre estes sistemas em que pode 
haver equivalência de comunicações. Quando o Direito cria uma norma que 
possua conteúdo equivalente ao de proposição descritiva contábil, isto não 
significa que houve um input da Contabilidade para este ou vice-versa, isto 
é, a comunicação jurídica não entra no sistema contábil, assim como a 
informação contábil não entra no sistema jurídico. Esta é uma situação em 
que a comunicação jurídica é produzida mediante a aplicação do código 
direito/não direito e a contábil, verdadeiro/falso. Seguindo a proposta teórica 

                                                           
209 TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado. Autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 40. 
210 NUNES, Renato. Tributação e Contabilidade: alguns apontamentos sobre as relações entre os sistemas 
jurídico e contábil. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2012. p. 210. 
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que adotamos, Direito ou Contabilidade reagem um ao outro procedendo a 
mudanças em seu programa – normas jurídicas no primeiro, regras técnicas 
no segundo – ou o sistema jurídico constitui em seu seio fatos que guardem 
correspondência com informações veiculadas pelas proposições descritivas 
constituintes do sistema contábil. 

 
Assim, os limites da interação entre sistemas diversos remontam à opção do legislador, que 

pode, a seu critério, reconhecer em maior ou menor grau o espectro de influência de conceitos 

e qualificações adotadas por outros subsistemas do direito ou até por outras ciências, desde 

que respeite os limites à competência e ao poder de tributar previstos na Constituição.  

 

São as lições de Becker:211 

 
A elaboração do Direito Positivo pressupõe e faz necessária a liberdade para 
deformar os fenômenos da realidade social e isto decorre da própria lógica 
do procedimento normativo (criação da regra jurídica que é regra de conduta 
social). Sem a referida liberdade de deformação, o Direito Positivo não 
poderia dominar a fluida matéria da vida social sobre o qual ele se sobrepõe 
para disciplinar, nem adquirir a necessária transparência e intelegiblidade. 

 
É verdade. O legislador, ao criar a regra jurídica, pode alterar os “fenômenos da realidade 

social”, mas nada impede que os transforme em Direito Positivo conservando as suas 

características originais. Por óbvio, ainda que assim o faça, transformará em Direito o que 

antes não era. 

 

Inegavelmente, é no Direito Tributário que essa interação se apresenta de forma mais intensa, 

uma vez que a integralidade das materialidades eleitas pela Constituição como passíveis de 

incidência da tributação, em maior ou menor grau, consiste em previsões de fatos com 

conteúdo econômico. É ver o que sustenta Renato Nunes: 212  

 
A técnica de indicação de materialidades que possam integrar hipóteses 
tributárias, utilizada na repartição de competências de impostos e de 
contribuições para financiamento da seguridade social, muitas vezes dá-se 
por meio de remissão a conceitos de outros ramos do Direito, o que termina 
por simplificar a tarefa do intérprete, porquanto o método sistemático de 
interpretação representa poderosa ferramenta para este proceder à análise. 
Por outro giro, a Constituição se utiliza de conceitos originários de outros 
sistemas, o que obriga o intérprete a verificar em que condições esses se 
tornam conceitos jurídicos que possam integrar a regra-matriz de incidência 

                                                           
211 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Editora Noeses, 2010. p. 
79. 
212 NUNES, Renato. Tributação e Contabilidade: alguns apontamentos sobre as relações entre os sistemas 
jurídico e contábil. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2012. p. 12-
13. 
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tributária, seja na hipótese (mais especificamente no critério material), seja 
na tese/consequente (mais especificamente na base de cálculo). 

 
Casalta Nabais213 também observou a particularidade do assunto em matéria tributária ao 

sustentar que: 

 
O mais importante ponto de contacto entre estes dois ramos de direito reside, 
no entanto, no facto de o direito fiscal ligar, por via de regra, a obrigação de 
imposto à prática de atos, ao exercício de actividades ou ao gozo de 
situações que se apresentam disciplinadas enquanto tais pelo direito privado 
[...]. 

 
Assim, é preciso reconhecer que o Direito Tributário interage com outros ramos do direito e 

até mesmo com outras ciências de forma intensa. Essa premissa precisa estar suficientemente 

clara, pois representa o ponto de partida para a definição dos limites da referida interação.  

 

 

4.1.2 O posicionamento da doutrina 

 

 

Do ponto de vista doutrinário, diferentes pontos de vista buscaram definir os limites da 

influência de conceitos oriundos de outros ramos do direito e de outras ciências sobre a 

definição do fato gerador da obrigação tributária. 214  

 

Em primeiro lugar, pode-se citar a corrente que prega a autonomia funcional do Direito 

Tributário (ou liberdade de qualificação215). Para seus seguidores, a lei tributária (ainda que 

omissa) não incorporaria os conceitos de outros ramos do direito ou de outras ciências,216 que 

                                                           
213 NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2010. p. 84. 
214 “Para muitos, a discussão sobre a ‘autonomia’ do direito tributário estaria superada no debate dogmático e 
não teria qualquer utilidade no presente. Mas, agindo assim, esquecem que esta dista de ser uma questão 
meramente acadêmica. Na sua base, encontram-se todas as suas perplexidades sobre o relacionamento entre as 
normas de direito tributário e as normas de outros ramos do direito, como aquelas de direito privado, direito 
administrativo etc., que se vão refletir na própria aplicação do direito tributário.” TÔRRES, Heleno Taveira. 
Direito Tributário e Direito Privado. Autonomia privada, simulação e elusão tributária. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 31. 
215 Ibid. p. 49. 
216 Para Becker: “quando o interlocutor (intérprete) é um jurista de Direito Tributário, então, precisamente 
naquele momento em que cumpre com a exigência de integrar e completar a idéia (a idéia é a regra jurídica) 
expressa pela linguagem legislativa, repetimos, precisamente naquele momento deve lembrar-se que, mesmo no 
caso de o Direito Tributário, aparentemente, ter aceito e consagrado um princípio (ou conceito ou categoria ou 
instituição ou diretriz) da Ciência das Finanças Públicas ou de outra ciência pré-jurídica, todavia e sempre e 
necessariamente, houve uma deformação e transfiguração naquele princípio (ou conceito ou categoria ou 
instituição ou diretriz) quando entrou no mundo jurídico, passando a ter um conteúdo jurídico que não é e nem 
pode mais ser aquele conteúdo original e peculiar da Ciência das Finanças Públicas ou de outra ciência pré-
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deveriam ser previamente desconsiderados. Em qualquer hipótese, a norma tributária deveria 

ser interpretada tendo como referência os efeitos econômicos dos negócios jurídicos 

praticados, sem qualquer espécie de subordinação aos conceitos oriundos de outros sistemas.  

 

É ver a explicação de Heleno Tôrres: 217 

 
Em certo momento histórico, eram tempos vestibulares da formação do 
direito tributário, abriram-se as portas para a chamada ‘autonomia do direito 
tributário’, reclamada como forma de justificar a prevalência deste sobre os 
demais ramos do direito, para evitar que a morosidade de procedimentos, 
dificuldades burocráticas e complexidades legislativas servissem aos 
contribuintes como instrumento de escapatória à incidência fiscal. 

 
O que busca a corrente autonomista é desvincular-se de definições rígidas, permitindo a 

construção de um conceito tributário autônomo baseado na substância econômica dos atos 

praticados. Inegavelmente, observa-se uma grande influência da Economia sobre o Direito 

Tributário, ainda que a pretexto da construção de conceitos genuinamente jurídicos. São 

adeptos dessa teoria, entre outros, Rubens Gomes de Sousa218 e Amílcar Araújo Falcão.219  

 

Não obstante, Andrei Pitten Velloso faz a importante ressalva de que: 220 

 
O enquadramento de determinados autores nessa classificação decorre mais 
da forma como abordam a questão do que dos resultados obtidos, porquanto 
ninguém afirmaria seriamente que os conceitos acolhidos pela legislação 
tributária devam ser sempre e necessariamente diferentes daqueles de outros 
ramos jurídicos e que, além disso, não possam, numa situação específica, 
denotar os mesmos fatos jurígenos. 
 

Inteiramente correto o autor. Referida corrente, ao dar ênfase ao fato de que o aspecto 

material de grande parte dos tributos guarda estreita relação com institutos regulados pelas 

ciências econômicas, pretende de forma apriorística, não se subordinar ao Direito Privado. No 

entanto, caso haja, na visão dos autonomistas, identidade entre a substância econômica do ato 

praticado e a sua disciplina no Direito Privado, os conceitos tributário e privado obviamente 

                                                                                                                                                                                     

jurídica.” BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Lejus, 2002. p. 83. 
217 TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado. Autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 13.  
218 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária.  4. ed. São Paulo: Editora Resenha 
Tributária, 1962. p. 63-64, apud VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e Competências Tributárias. São Paulo: 
Editora Dialética, 2005. p. 19. 
219 FALCÃO, Amílcar Araújo. Fato Gerador da Obrigação Tributária. 1. ed. Rio de Janeiro: Edições 
Financeiras, 1964. p. 34-35. 
220 VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e Competências Tributárias. São Paulo: Editora Dialética, 2005. p. 
66. 
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coincidirão.221 A corrente autonomista, na feliz expressão de Velloso,222 parte da mutação 

conceitual como regra.  

 

Esse pensamento, contudo, foi objeto de críticas severas.  

 

De fato, não pode o intérprete ignorar a existência de conceitos jurídicos existentes no 

ordenamento jurídico para buscar, fora dele, elementos para a construção de um critério 

exclusivamente tributário. Se o Direito Tributário valeu-se de elementos e conceitos regulados 

pelo Direito Privado esses devem prevalecer. Não se nega a possibilidade de que 

determinados conceitos possam ter os seus significados modificados a depender do ramo do 

direito que os emprega, mas daí a presumir essa modificação é ignorar a unidade do 

ordenamento jurídico, o rigor conceitual e duvidar que o legislador possa, em seu trabalho, 

optar pela coerência.  

 

De fato, uma análise mais ponderada deve levar a raciocínio inverso ao da mutação conceitual 

como regra. Se o legislador tributário tem autonomia para alterar os conceitos oriundos do 

Direito Privado – e de outras ciências –, não se pode presumir que o tenha feito sempre. Por 

se tratar de regra de competência, é preciso que seja exercida de forma inequívoca, ainda que 

não expressamente.  

 

As lições de Valter Lobato e Frederico Breyner são esclarecedoras:223 

 
A nosso ver, admitir que quando a lei tributária apenas remete a um conceito 
de direito privado, sem alterar-lhe inequivocamente as características, estaria 
ela pressupondo um conceito autônomo e distinto no direito tributário, 
significa negar que o legislador é órgão inserido na comunidade jurídica. 
Consideraríamos que o legislador faz as leis tributárias desconhecendo todas 
as construções conceituais acerca dos institutos de direito privado que ele 
mesmo positivou.  
 
Isso significaria pressupor, de forma absoluta, que o legislador seria figura 
despreocupada com a uniformidade e coerência do ordenamento jurídico, e  
conseqüentemente com a segurança jurídica. Mesmo quando fizesse uma 
remissão, na lei tributária, a conceitos já construídos no direito privado, 
queria na verdade significar outra coisa, significado este a ser extraído do 

                                                           
221 TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado. Autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 48-49. 
222 VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e Competências Tributárias. São Paulo: Editora Dialética, 2005. p. 
66. 
223 LOBATO, Valter de Souza; BREYNER, Frederico Menezes. O regime jurídico tributário do contrato de 
trespasse. Revista Dialética de Direito Tributário (RDDT), São Paulo, n. 203, p. 143, ago. 2012. 
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sistema econômico, como que propositalmente abalando aqueles princípios 
de ordem constitucional. 

 
A corrente autonomista, se levada ao extremo, legitima a tributação por analogia, além de 

deixar para fora do âmbito do Direito a definição da materialidade dos tributos, violando os 

princípios da legalidade e da segurança jurídica. 224  

 

Becker criticou duramente essa posição:225 

 
Exemplo de carência de atitude mental jurídica é a divulgadíssima tese 
(aceita como coisa óbvia) que afirma ser a hipótese de incidência (‘fato 
gerador’, ‘fato imponível’, ‘suporte factício’) sempre um fato econômico. 
Outro exemplo atual é a muito propagada doutrina da interpretação e 
aplicação do Direito Tributário segundo a ‘realidade econômica do 
fenômeno social’. Como se demonstrará, ambas teorias têm como resultado 
a demolição da juridicidade do Direito Tributário e a gestação de um ser 
híbrido e teratológico: o Direito Tributário invertebrado.” 

 
Apesar de incisivas, as palavras do autor estão rigorosamente corretas. Reconhecer a interação 

entre o Direito Tributário e a Economia não pode legitimar o abandono da utilização de 

critérios jurídicos de interpretação, tampouco levar ao isolamento do Direito Tributário, como 

se fosse ele um ramo a parte, que pudesse ignorar a unidade do ordenamento jurídico.  

 

Em sentido diametralmente oposto ao da corrente autonomista, há autores que defendem a 

incorporação dos conceitos preexistentes, caso a lei não disponha de forma diversa (primado 

do Direito Civil). O Direito Tributário, como direito de sobreposição, ou seja, atribuindo 

efeitos tributários a fenômenos regulados fora de seu âmbito, deveria partir das definições 

preexistentes (interpretação sistemática), e dos princípios de Direito Privado.226  

 

É a doutrina majoritária, com defensores do porte de Alfredo Becker,227 Sacha Calmon 

Navarro Coêlho,228 Misabel Derzi,229 Roque Atnônio Carrazza230 e Luciano Amaro.231 

                                                           
224 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria Geral do Tributo, da Interpretação e da Exoneração 
Tributária. 2. ed. São Paulo: Editora Dialética, 2003. p. 141. 
225 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Editora Noeses, 2010. p. 
17. 
226 TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 49. 
227 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Lejus, 2002. 
p. 83. 
228 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Interpretação no Direito Tributário Brasileiro. In: NASCIMENTO, Carlos 
Valder do (Org.). Interpretação no Direito Tributário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1989. p. 71-
100. (Coleção Estudos de Direito Tributário, v.1). 
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Segundo Luís Eduardo Schoueri,232 essa corrente conclui que o Direito Privado prevalece 

sobre o Direito Tributário, restando a esse último a condição de um direito de sobreposição. 

Como define o autor, “restaria ao legislador tributário o papel de disciplinar a tributação a 

partir da qualificação preexistente no âmbito do Direito Privado”. 

 

Assim como no caso da corrente autonomista, levada ao extremo a incorporação de conceitos 

por subsunção, chegar-se-ia ao ponto de negar a autonomia conceitual do Direito Tributário. 

Deve-se partir, é certo, da premissa de que o legislador tributário, ciente da unidade do 

ordenamento jurídico, até mesmo como expressão do sobreprincípio da segurança jurídica, 233 

utilizou-se dos conceitos de Direito Privado tal como lá concebidos.234 Por outro lado, tem o 

legislador autonomia, não só para prescrever efeitos tributários diversos, como também para 

redefinir os institutos, ainda que não o faça de forma expressa, estando limitado apenas pela 

dimensão da competência definida constitucionalmente.  

 

Não é difícil perceber que a solução do conflito existente entre as duas correntes aqui expostas 

deve ocorrer no plano hermenêutico. O emprego do critério sistemático de interpretação não 

necessariamente leva ao império do Direito Privado, e o emprego do método teleológico não 

leva a uma apriorística desconsideração das formas jurídicas. 235 Heleno Tôrres é claro, e 

classifica essa dicotomia como um “problema de mera aparência”:236 

 
Deixando de lado opções ideológicas e considerando a metodologia 
sistêmica, este é um problema de mera aparência, porquanto o direito 
tributário não se constitui em espécie normativa distinta dos outros ramos, 
em vista do princípio de unidade do direito; e não se pode deixar de admitir 
que existem certos princípios gerais do direito tributário aos quais se deve 
recorrer no processo de interpretação, quer admitindo ou negando tal 
‘autonomia’ do direito tributário. 

                                                                                                                                                                                     
229 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário brasileiro. 11. ed. atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999. 
230 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 23. ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2007. p. 494-496.  
231 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 218-219. 
232 SCHOUERI, Luís Eduardo. Juros sobre Capital Próprio: natureza jurídica e forma de apuração diante da 
“Nova Contabilidade”. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 
3. p. 180. 
233 TESAURO, Francesco. Istituzione di Diritto Tributario: 1 – Parte Generale. 9. ed. Torino: UTET, 2008. 
p. 50. 
234 Ibid., p. 50. 
235 VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e Competências Tributárias. São Paulo: Editora Dialética, 2005. p. 
119. 
236 TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado. Autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 49. 
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Nesse contexto, é de se destacar a corrente que prega a incorporação prima facie237 dos 

conceitos jurídicos preexistentes; isto é, caso a lei tributária se limite a citar um conceito 

oriundo do Direito Privado sem explicitar o seu conteúdo, o ponto de partida para a 

construção de tal conceito para a lei tributária é o conceito originário. Entretanto, admite-se a 

transfiguração quando a interpretação sistemática do ordenamento jurídico assim o exigir, ou 

quando o legislador o fizer de forma expressa. É o que afirma Velloso: 238 

 
Com a defesa de uma incorporação prima facie dos conceitos jurídicos 
preexistentes, confere-se adequado relevo a esses conceitos e à unidade do 
ordenamento jurídico, ao mesmo tempo em que se salvaguarda a autonomia 
do Direito Tributário e, no caso de conceitos constitucionais, a supremacia 
normativa da Constituição. 
[...] 
A incorporação prima facie dos conceitos jurídicos preexistentes afigura-se 
inteiramente coerente com e consentânea com os ditames do nosso 
ordenamento jurídico-positivo [...]. 

 
Falsitta239 tem opinião semelhante:  

 
Na nossa opinião, nenhuma das alternativas agora expostas pode ser 
considerada, de forma apriorística, exata. De fato, sendo que, como já 
lembramos acima, uma das diretrizes fundamentais de interpretação se refere 
a presunção de coerência e unidade do ordenamento jurídico, deverá 
igualmente, presumir-se, geralmente, a uniformidade dos significados nos 
mesmos termos quando contemporaneamente recorrem em uma norma 
tributária e uma norma não tributária. Não se pode porém excluir a 
possibilidade de um conflito de qualificações jurídicas de outros setores 
normativos quando subsiste uma justificativa convincente de tal 
incompatibilidade na mesma lei fiscal. Tal justificativa poderá ser 
encontrada na mesma formulação lexical da norma (como acontece muito 
frequentemente) na qual a expressão é contida, no confronto dessa com 

                                                           
237 Cabe aqui a interessante ressalva de Velloso de que a “incorporação prima facie não é um critério para o 
término do trabalho hermenêutico, mas para o seu início, partindo-se da presunção não absoluta de que há a 
recepção dos conceitos jurídicos preexistentes.” VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e Competências 
Tributárias. São Paulo: Editora Dialética, 2005. p. 124. 
238 VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e Competências Tributárias. São Paulo: Editora Dialética, 2005. p. 
129-130. 
239“A nostro avviso, nessuna delle alternative ora esposte può ritenersi aprioristicamente quella esatta. Invero, 
atteso che, come abbiamo già più sopra ricordato, una delle fondamentali direttive di interpretazione attiene la 
presunzione di coerenza e unitarietà dell’ordinamento giuridico, dovrà parimenti presumersi, in via di massima, 
l’uniformità dei significati degli stessi termini qualora contemporaneamente ricorrano in una norma tributaria e 
in una norma non tributaria. Non potrà però escludersi la possibilità di un conflitto con qualificazioni 
giuridiche di altre settori normativi, qualora sussista una giustificazione convincente di tale incompatibilità 
nella stessa legge fiscale. Tale giustificazione potrà rintracciarsi nella stessa formulazione lessicale della norma 
(come accade assai frequentemente) in cui l’espressione è contenuta; nel confronto di essa con altre norme; 
nella funzione particolare dalla stessa esplicita nell’ambito di quella data imposta o del sistema tributario. In 
mancanza di elementi certi da riscontrarsi, implicitamente o esplicitamente, nella stessa legge tributaria, 
l’interprete dovrà invece attenersi al significato tecnico elaborato nella diversa branca giuridica di origine. In 
definitiva, la costanza terminologica fa presumere l’identità di regolamentazione salvo prova contraria da 
ricavarsi esplicitamente o implicitamente dalla norma tibutaria.” FALSITTA, Gaspare. Manuale di Diritto 
Tributario. 6. ed. Padova: CEDAM, 2008. p. 192. 
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outras normas, na função particular da mesma explícita no âmbito daquele 
dado tributo ou do sistema tributário. Na falta de elementos certos a serem 
encontrados, implicitamente ou explicitamente, na mesma lei tributária, o 
intérprete deverá, ao invés, ater-se ao significado técnico elaborado na 
diferente área jurídica de origem. 
 
Definitivamente a constância terminológica deixa presumir a identidade de 
regulamentação, salvo prova em contrário deduzida explicitamente ou 
implicitamente da norma tributária. (Tradução nossa) 

 
O que busca a incorporação prima facie é desvincular-se de premissas excessivamente rígidas, 

conciliando argumentos verdadeiros colhidos em cada uma das correntes, sem levá-los ao 

extremo. Reconhece-se de um lado: (i) a autonomia conceitual do Direito Tributário; (ii) a 

relação existente entre os fatos geradores de tributos e eventos regulados pelas ciências 

econômicas; e (iii) a possível intenção do legislador tributário de atribuir efeitos diversos a 

um determinado instituto regulado fora de seus domínios.240  

 

A questão foi resumida com clareza por Tesauro: 241 

 
A corrente <<autonomista>>, em síntese, sustenta que a lei tributária contém 
uma noção <<autônoma>> diferente daquela própria do setor jurídico em 
que o instituto é regulado primariamente; a corrente <<antiautonomista>> 
sustenta que a lei tributária acolhe a mesma noção delineada no setor 
jurídico de origem. Ambos as orientações, certamente inaceitáveis na sua 
formulação extrema, partem de exigências dignas de consideração: a 
corrente <<autonomista>> destaca a exigência de adequar a tributação à 

                                                           
240 “Ora bem, quanto a esta questão, muitas vezes é a própria lei fiscal que, movida por exigências particulares 
da matéria a disciplinar, se afasta da regulamentação jurídica privada de certos actos ou situações, dando um 
significado específico aos conceitos de direito privado.” NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 6. ed. Coimbra: 
Almedina, 2010. p. 85. 
241 “L’indirizzo <<autonomistico>>, in sintesi, sostiene che la legge tributaria racchiude una nozione 
<<autonoma>>, diversa da quella propria dele settore giuridico in cui l’istituto è regolato in via primaria; 
l’indirizzo <<antiautonomistico>>, a sua volta, sostiene che la legge tributaria accoglie la medesima nozione 
che di un atto o istituto è delineata nel settore giuridico di provenienza. L’uno e l’altro orientamento, certamente 
inaccetabili nella loro formulazione estrema, muovono da esigenze degne di considerazione: l’indirizzo 
<<autonomistico>> dà risalto all’esigenza di adeguare la tassazione alla sostanza economica dell’affare, 
facendo prevalere la sostanza sulla forma giuridica: l’altro indirizzo intende tutelare la certezza del diritto, per 
garantire il contribuente contro pretese disancorate dal dato formale.  
Tra gli indrizzi <<autonomisitici>>, ha avuto qualche rissonanza una corrente dottrinale che – nel quadro di 
una particolare teoria generale del fenomeno tributario – sosteneva una interpretazione definita 
<<funzionale>> delle norme tributarie. Questa dottrina, nella sua versione che potremmo dire 
<<moderata>>, non è null’altro che espressione dell’esigenza di una interpretazione non formalistica delle 
leggi d’imposta, attenta alla ratio della norma ed alla natura economica dei fenomeni regolati. Siamo, sin qui, 
nell’ambito dei comuni criteri ermeneutici, e quindi, in tali limiti, l’intepretazione funzionale merita di essere 
condivisa.  
Perciò, se l’interprete, secondo le regole comuni dell’interpretazioni, deve considerare la ratio legis, l’interprete 
di leggi tributarie deve dare rilievo alla ratio del tributo: si deve ritenere cioè che, nell’interpretazione delle 
leggi d’imposta, debba essere innanzitutto individuato lo specifico fenomeno economico, espressivo di capacità 
contributiva, che il legislatore ha avuto di mira e che esprime la ratio del tributo. Ogni operazione interpretativa 
deve essere coerente con la ratio del tributo”. TESAURO, Francesco. Istituzione di Diritto Tributario: 1 – 
Parte Generale. 9. ed. Torino: UTET, 2008. p. 45-46. 
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substância econômica do negócio, fazendo prevalecer a substância sobre a 
forma jurídica; a outra corrente quer tutelar a certeza do direito, para 
proteger o contribuinte contra as pretensões desatreladas do dado formal. 
Entre as correntes <<autonomistas>> teve alguma ressonância uma corrente 
doutrinária que – no quadro de uma particular teoria geral do fenômeno 
tributário – sustentava uma interpretação definida <<funcional>> das normas 
tributárias. Essa doutrina, na sua versão que poderíamos chamar 
<<moderada>> não é nada mais do que a exigência de uma interpretação não 
formalista das leis de tributação, atenta à ratio da norma e à natureza 
econômica dos fenômenos regulados. Estamos, até agora, no âmbito dos 
critérios hermenêuticos comuns, e então, dentro de tais limites a 
interpretação funcional merece ser compartilhada. 
 
Por isso, se o intérprete, segundo as regras comuns de interpretação, deve 
considerar a ratio legis, o intérprete das leis tributárias devem dar destaque à 
ratio do tributo: deverá considerar, ou seja, que na interpretação das leis 
tributárias, deve estar acima de tudo individualizado o específico fenômeno 
econômico, revelador de capacidade contributiva, que o legislador levou em 
consideração e que revela a ratio do tributo. Cada operação interpretativa 
deve ser coerente com a ratio do tributo. (Tradução nossa) 

 
Assim, para a corrente defensora de uma incorporação apenas prima facie dos conceitos 

jurídicos preexistentes, o sentido deve ser construído pelo intérprete, não se admitindo 

concepções apriorísticas de rejeição ou de incorporação dos conceitos oriundos do Direito 

Privado. 

 

 

4.1.3 A posição adotada no presente trabalho e a exegese dos artigos 109 e 110 do Código 

Tributário Nacional 

 

 

Como visto, o legislador tributário é dotado de ampla autonomia conceitual, podendo manejar 

livremente conceitos existentes (sejam de Direito Privado ou de outras ciências) estando 

limitado apenas à competência constitucionalmente definida e às suas próprias escolhas.  

 

Assim, quando opta por empregar conceitos “externos” é preciso identificar em qual sentido 

eles foram utilizados e a compreensão de qualquer dispositivo legal demanda o emprego de 

métodos de interpretação. Atualmente, é inadmissível o uso de um método isolado e escolhido 

de forma apriorística, devendo todos eles concorrer para que seja construído o sentido do 

texto normativo. 

 



 
 

 
 

107

Isso, no entanto, não exonera o intérprete de fundamentar juridicamente a escolha dos 

métodos e nem mesmo de estabelecer critérios de preferência prévios e também 

fundamentados no sistema jurídico em caso de resultados diversos obtidos com o uso de 

métodos distintos.242 

 

A literalidade do texto (método literal) é ao mesmo tempo início e fim da interpretação, pois 

fornece os sentidos possíveis do texto normativo,243 e o sentido obtido ao final da 

interpretação deve ser a ele atribuível,244 dentro dos limites semânticos aceitáveis. 

 

Elege-se, então, o texto normativo como limite à interpretação, pois atualmente o Direito se 

expressa por meio dos textos constitucionais e legais.245 Para Müller,246 isso se dá por 

imperativos decorrentes do Estado de Direito, no qual a legalidade é instrumento realizador da 

segurança jurídica, e o princípio democrático atribui ao legislador uma autoridade, impedindo 

que seja esta desprezada. 

 

Assim, a melhor exegese acerca dos conceitos empregados em matéria tributária deve partir 

sempre de uma interpretação sistemática,247 com a finalidade de identificar em que medida, se 

for o caso, a norma tributária alterou o conceito original por ela utilizado. No entanto, não se 

pode afirmar, de forma apriorística, que o legislador tributário crie novo conceito sempre que 

faça referência a instituto regulado por outro ramo do direito ou por outro sistema, tampouco, 

que o conceito tenha sido incorporado sempre que a (re)definição não for expressa. 

 

                                                           
242 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho de direito constitucional. 3. ed. Tradução de Peter Naumman. 
Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2005. 
243 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fund. 
Calouste Gulbenkian, 1997. p. 485. 
244 NEVES, Marcelo. A interpretação jurídica no Estado Democrático de Direito. In: GRAU, Eros Roberto; 
GUERRA FILHO, Willis Santiago (Org.). Direito Constitucional: estudos em homenagem a Paulo 
Bonavides. São Paulo: Editora Malheiros, 2001. p. 366. 
245 CARVALHO NETTO, Menelick de. Requisitos pragmáticos da interpretação jurídica sob o paradigma 
do estado democrático de Direito. Revista de Direito Comparado, Belo Horizonte, v. 3, p. 474, 1997. 
246 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho de direito constitucional. 3. ed. Tradução de Peter Naumman. 
Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2005. p. 41. 
247 “Não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços.” GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a 
Interpretação/Aplicação do Direito. 5. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2009. 
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Assumir essa posição não significa contrariar a Teoria dos Sistemas, mas reafirmá-la, 

reconhecendo o fechamento operacional do Sistema Jurídico. É o que afirma Fantozzi248 com 

inegável precisão:  

 
Mas também o juiz e, mais comumente, o operador do direito encontra na 
ciência econômica os elementos para dar um conteúdo específico à norma 
positiva quando esta utiliza termos ou noções que podem ser melhor 
esclarecidos conhecendo a contribuição fornecida pelas ciências econômicas 
à linguagem com as quais são formuladas as normas tributárias. A relação 
entre direito tributário e as ciências das finanças longe de se manifestar 
como duas faces de um único fenômeno, como sustentava a escola de 
Griziotti, se mostra todavia como um nexo, embora particularmente 
complexo, entre duas ciências que pertencem a sistemas diferentes.” 
(Tradução nossa) 

 
Ricardo Lobo Torres segue linha semelhante: 249 

 
A interação entre Direito e Economia substitui o reducionismo economicista 
e o formalismo jurídico, bem como desfaz o corte entre interpretação 
jurídica e econômica. A interpretação é simultaneamente jurídico-
econômica, pois a finalidade econômica vive sempre sub specie juris. 
Relevantes, por conseguinte, os resultados da Economia Política e da 
Economia do Direito, inclusive no que concerne ao planejamento estatal e 
das empresas e à economicidade dos tributos. 

 
Essa parece ser também a interpretação mais consentânea com as normas previstas nos artigos 

109 e 110 do Código Tributário Nacional. 

 

O artigo 109250 do CTN dispõe que os institutos, conceitos e formas de Direito Privado podem 

ter seus efeitos adaptados para fins tributários, assumindo neste campo significados distintos 

dos que têm nos seus ramos jurídicos de origem.251 O limite de tais distorções (como a 

equiparação de mútuo gratuito a mútuo feneratício, p.ex.), quando alargadoras do sentido 

originário do instituto privado, é a competência tributária definida na Constituição, que não 
                                                           
248 “Ma anche Il giudice e, più in generale, l’operatore del diritto trovano nella scienza economica gli elementi 
per dare un preciso contenuto alla norma positiva quando questa impieghi termini o nozioni che meglio possono 
essere chiariti conoscendo il contributo apportato dalle scienze economiche al linguaggio con cui sono 
formulate le norme tributarie. Il rapporto tra diritto tributario e scienze delle finanze, lungi dal manifestarsi 
come le due facce di un unico fenomeno como sosteneva la scuola griziottiana, si appalesa tuttavia come un 
nesso, sia pure di particolare complessità, tra due scienze appartenenti a diversi sistemi”. FANTOZZI, 
Augusto. Corso di Diritto Tributario. Torino: UTET, 2005. p. 09. 
249 TORRES, Ricardo Lobo. Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Editora Renovar, 2007. p. 162. 
250 “Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do 
alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários”. 
251 Para Aliomar Baleeiro, em sua obra Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, o art. 109 do CTN 
fornece a diretriz para extremar-se a fronteira entre o Direito Privado e o Tributário, resguardando-se a 
autonomia deste. BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7. ed. rev. e 
atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006. 
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pode ser ultrapassada sob qualquer artifício pelo legislador. Este o comando do art. 110 do 

CTN,252 preceito de natureza declaratória que sequer precisaria estar positivado. 

 

Bem por isso, o STF declarou inconstitucionais, dentre outras, a lei ordinária que fazia incidir 

contribuição sobre a folha de salários nos pagamentos feitos a avulsos, autônomos e 

administradores, por ofensa à redação original do art. 195, I, da Constituição (Lei nº 7.787/89, 

art. 3º, I – STF, Pleno, RE nº 166.772/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ 16.12.94), bem 

como a lei que alargava a base de cálculo do PIS e da COFINS antes da EC nº 20/98, indo 

além do faturamento autorizado na redação originária do mesmo dispositivo constitucional 

(art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98 – STF, Pleno, RE nº 346.084/PR, Rel. para o acórdão Min. 

MARCO AURÉLIO, DJ 01.09.2006). 

 

Em síntese, como visto, o Direito Tributário importa do Direito Privado certos conceitos, que, 

por sua vez, podem sofrer distorções para fins de definição de seus efeitos no âmbito da 

tributação (equiparação de royalties a aluguel, p.ex.), desde que não ocorram deformações ou 

ampliação da competência constitucionalmente definida. Assim, existe certa autonomia da 

legislação tributária, mesmo quando essa faça referência a institutos e conceitos pertencentes 

a outros ramos do direito, não se podendo partir da mutação conceitual ou da primazia do 

Direito Privado como regra apriorística. É o que, em última análise, prescrevem os artigos 109 

e 110 do CTN. 

 

 

4.2 Incorporação de conceitos e reenvio direto 

 

 

Na hipótese discutida acima, o legislador vale-se de sua autonomia funcional para redefinir 

um conceito contábil preexistente ao utilizá-lo para fins tributários. Essa situação poderá 

ocorrer ainda que a norma utilize vocábulos idênticos aos empregados nas regras contábeis. 

Assim, o instituto contábil passa a ter um correspondente tributário de mesmo nome, mas com 

                                                           
252 “Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e 
formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas 
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou 
limitar competências tributárias’. 
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propriedades diversas, tal como pretendido pelo legislador. É o caso do ágio, redefinido pelo 

Decreto-lei nº 1.598/77 ao ser introduzido no ordenamento jurídico brasileiro.253 

 

No caso da incorporação de conceitos, o legislador opta por confiar à Contabilidade – cujas 

regras foram juridicizadas por meio da Lei nº 6.404/76 – uma fatia de seu poder normativo,254 

o que pode ocorrer por meio de expressa ou implícita incorporação de um conceito. Todavia, 

essa incorporação não faz nascer para o legislador tributário o dever de reconhecer os mesmos 

efeitos verificados na Contabilidade. Pode a lei fazer referência ao conceito contábil, 

preservando as suas características originais, mas prescrevendo efeitos tributários diferentes.  

 

Heleno Tôrres255 esclarece essa opção do legislador: 

 
Nesses domínios, as figuras são colhidas no seu modo estático, segundo uma 
configuração formal, e não no modo dinâmico que lhe seja próprio no campo 
de origem, quer no âmbito da autonomia negocial, no direito de propriedade 
ou no direito administrativo. Ou seja, para o direito tributário, os ‘atos de 
direito privado’ ou os ‘atos administrativos’ não transportam seus efeitos e 
contingências que ali operam ou possuem; valem como ‘fatos juridicamente 
qualificados’, por serem objeto da materialidade descrita na hipótese 
normativa de uma norma tributária. Por isso, quando a lei tributária não 
dispuser de modo diverso, os institutos, conceitos e formas de outros ramos 
do direito serão preservados nas suas características originais. Isso, contudo, 
não impede que o legislador promova alguma mutação no conceito, na forma 
ou no instituto, mediante indicação de outras propriedades, selecionadas 
criteriosamente a partir do fato social complexo, e guardados os limites 
constitucionais. 
 

Note-se que o autor vincula o silêncio do legislador à manutenção das propriedades originais. 

Todavia, basta que disponha de forma contrária para que possa promover as alterações que 

entender cabíveis. O raciocínio é perfeito. Dotado o legislador de competência para alterar os 

conceitos da forma que lhe convier, não se pode presumir que o silêncio implique 

modificação, mas justamente o contrário. No entanto, em determinados casos até o mesmo 

silêncio pode vir a configurar uma modificação do conceito contábil preexistente, o que 

dependerá da análise de cada caso individualmente.  
                                                           
253 A questão do ágio será tratada de forma individualizada.  
254 “Esta solução é, tecnicamente, um reenvio formal. O legislador italiano, em matéria de determinação da 
renda tributável das sociedades cotadas em bolsa, delega uma fatia de poder normativo para os órgãos 
legitimados a produzir os princípios contábeis internacionais.” (Tradução nossa) “Codesta soluzione è, 
tecnicamente, un rinvio formale. Il legislatore italiano, in materia di determinazione del reddito imponibile delle 
società quotate in borsa, delega una fetta di potestà normativa agli organi legittimati a produrre i principi 
contabili internazionali.” FALSITTA, Gaspare. Manuale di Diritto Tributario. 6. ed. Padova: CEDAM, 2008. 
p. 192. 
255 TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado. Autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 75-76. 
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O exemplo da equivalência patrimonial256 é capaz de mostrar com clareza a hipótese em que o 

legislador utiliza um conceito contábil preservando as suas características originais, mas 

prescrevendo efeitos tributários diversos dos que seriam esperados. O artigo 21 do Decreto-lei 

nº 1598/77 não define equivalência patrimonial; limita-se a dizer que em cada balanço o 

contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor do patrimônio líquido da coligada ou 

controlada, nos termos do artigo 248 da Lei nº 6.404/76. 

 

Trata-se de expressa incorporação do método contábil de avaliação de investimentos previsto 

na lei societária. No entanto, apesar de incorporar o conceito, o legislador determina que as 

contrapartidas do ajuste ao valor do investimento (receitas e despesas contábeis) não serão 

computadas na determinação do lucro real (Decreto-lei nº 1.598/77, artigo 23). Em outras 

palavras, restringem-se os efeitos tributários decorrentes da aplicação do MEP, já que as 

receitas e despesas decorrentes de variação patrimonial deverão ser excluídas e adicionadas, 

respectivamente. 

 

A lei tributária não precisou criar um método próprio de avaliação de investimentos, tendo 

optado por adotar o método previsto na lei societária. Nem por isso precisou assumir todos os 

possíveis efeitos tributários. Poder-se-ia discutir se a tributação da equivalência ofenderia a 

noção constitucional de renda ou o princípio da capacidade contributiva, o que imporia a sua 

não tributação (desvio obrigatório). De todo modo, é inegável que o resultado positivo da 

equivalência patrimonial é uma receita contábil cujos efeitos são negados pelo legislador 

tributário. 

 

Por fim, hipótese mais comum é a da remissão a resultados contábeis, que difere da 

incorporação apenas pelo fato de a norma não fazer referência a um instituto isoladamente, 

mas sim ao produto decorrente da aplicação de uma série de regras contábeis. Trata-se de 

técnica legislativa classificada pela doutrina como “reenvio”, que corresponde basicamente a 

uma opção do legislador de se referir a outro texto normativo para dar sentido a uma 

determinada norma. Essa referência pode ocorrer de forma implícita, ou pressuposta, o que foi 

chamado por Falsitta de “rapporto di presupposizione”.257 São as suas palavras:258 

                                                           
256 A questão equivalência patrimonial será tratada de forma individualizada.  
257 FANTOZZI, Augusto. Corso di Diritto Tributario. Torino: UTET, 2005. p. 87. 
258 “Ma altrettanto significativo e degno di sottolineatura ci pare l’esempio[..]) là dove stabilisce che il reddito 
d impresa, ai fini della tassazione con le imposte reddituali, è determinato partendo dall’utile o dalla perdita << 
risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta >> e apportando al risultato 
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Mas igualmente significativo e digno de destaque nos parece o exemplo [...] 
quando estabelece que a renda de empresa, para os fins da tributação com os 
impostos sobre a renda, é determinada partindo-se do ganho ou da perda 
resultante do resultado econômico, relativo ao exercício encerrado no 
período de tributação e levando ao resultado emergente as variações de 
aumento ou diminuição relativas à aplicação dos critérios estabelecidos pela 
norma tributária para o cálculo quantitativo da renda da empresa.  
 
O uso do vocábulo resultado econômico é geralmente entendido pela 
doutrina como um reenvio implícito a todas as disposições do código 
civil que disciplinam completamente naquela área do direito o instituto 
do cálculo econômico. (Tradução nossa) (grifo nosso) 

 
A isenção da distribuição de dividendos é um claro exemplo de reenvio implícito. Veja-se o 

que determina o artigo 10 da Lei nº 9.249/95: 

 
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados 
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas 
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, 
não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem 
integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa 
física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior. 

 
A isenção toma como referência os dividendos calculados com base nos resultados apurados a 

partir do mês de janeiro de 1996, sem dar qualquer indicação expressa de quais seriam esses 

resultados. 

 

Uma interpretação sistemática do dispositivo não pode deixar margem para dúvidas. O direito 

brasileiro prevê a existência de apenas um resultado, que deve ser apurado com base nas 

regras contábeis vigentes, nos termos da Lei nº 6.404/76 e do Código Civil de 2002. 

Exatamente por isso, não poderia o legislador ter se referido a qualquer outro resultado, eis 

que inexistente. 

 

De fato, o legislador possui diferentes mecanismos para selecionar as propriedades de 

sistemas externos que deseja (ou não) incorporar ao Direito Tributário. No entanto, as teorias 

acerca dos limites da autonomia do Direito Tributário, embora forneçam elementos para que 

se possa definir determinado instituto, não tratam diretamente da temática da alteração 

superveniente do conceito em seu sistema de origem. Em outros termos, é preciso saber 

                                                                                                                                                                                     

emergente dal suddetto conto le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri 
stabiliti dalla normativa tributaria per il calcolo quantitativo del reddito d`impresa. L’uso del vocabolo << 
conto economico >> [...] è generalmente inteso dalla dottrina come un rinvio implicito a tuttel le dispozioni del 
codice civile che disciplinano compiutamente, in quella branca del diritto, l’istituto del conto economico.” 
FALSITTA, Gaspare. Manuale di Diritto Tributario. 6. ed. Padova: CEDAM, 2008. p. 87-88. 
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identificar os possíveis efeitos tributários decorrentes da modificação de um instituto referido 

pelo legislador. 

 

Trata-se de um problema inerente à utilização da remissão como técnica legislativa, como 

alerta o Ministro Gilmar Mendes: 259 

 
A remissão pura e simples a disposições constantes de outra lei pode 
preparar dificuldades adicionais, uma vez que, em caso de revogação ou 
alteração do texto a que se faz referência, subsistirá, quase inevitavelmente, 
a dúvida sobre o efetivo conteúdo da norma. 

 
O presente caso diz respeito justamente a uma hipótese de alteração do texto a que se faz 

referência. O novo padrão contábil brasileiro alterou conceitos intermediários (fatos 

contábeis) expressamente utilizados pelo legislador para dar completude a normas tributárias. 

Nos exemplos citados acima, foi alterado o conceito contábil de ágio, os investimentos 

sujeitos à equivalência patrimonial e os resultados sobre os quais serão pagos os dividendos. 

Enfim, é necessário que se defina os efeitos da alteração superveniente dos conceitos 

utilizados diretamente pela legislação tributária.  

 

 

4.3 O problema da alteração superveniente dos conceitos em seus sistemas de origem 

 

 

Com base no até aqui exposto, foi possível perceber que os sistemas tributário e contábil estão 

sempre em constante interação, cabendo ao legislador determinar em que medida ela deve ser 

verificada. No entanto, é possível que a opção do legislador ocorra de forma implícita, o que 

dificulta o trabalho do intérprete e dá margem para que problemas surjam em função de 

conclusões divergentes. 

 

No entanto, no que diz respeito ao cenário brasileiro, a opção do legislador, ainda que tenha 

ocorrido de forma implícita, não suscitou maiores controvérsias até o advento da Lei nº 

11.638/07. Basta retornar novamente aos exemplos citados acima. Em relação ao ágio, a 

definição contida no Decreto-lei nº 1.598/77 foi largamente adotada para fins contábeis, o que 

                                                           
259

  MENDES, Gilmar. Questões Fundamentais de Técnica Legislativa. Revista Eletrônica sobre a Reforma do 
Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 11, p. 18, set./out./nov., 2007. Disponível 
em: <http://www.direitodoestado.com.br/rere.asp>. Acesso em: 20 jun. 2012.  
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acabou por gerar uma identidade conceitual. Assim, quando a Lei nº 9.532/97 regulou os 

efeitos tributários do ágio, não se tinha dúvida de que se fazia referência ao ágio registrado 

contabilmente. O mesmo pode ser dito em relação aos dividendos. Se o resultado societário 

baseava-se em práticas contábeis amplamente reconhecidas pelo Fisco, não se questionava o 

fato de que os dividendos isentos de tributação seriam aqueles apurados com base nas regras 

contábeis então em vigor. 

 

A questão precisa ser analisada com parcimônia quando se verifica que as práticas contábeis 

referidas pelo legislador sofreram mudanças estruturais, que têm como principal propósito 

resgatar a sua independência de qualificação dos eventos econômicos, distanciando-se, 

sempre que necessário, da qualificação jurídica. Nesse contexto, é preciso investigar os 

potenciais efeitos decorrentes das referidas mudanças, o que tende a variar a depender do 

nível de subordinação escolhido pelo legislador entre os sistemas contábil e tributário. 

 

Certamente, a questão se mostra mais simples nas hipóteses em que se verifica a existência de 

um conceito tributário autônomo, ainda que por meio da utilização de vocábulos idênticos aos 

utilizados pela Contabilidade. Nesses casos, o legislador tributário, valendo-se de sua 

autonomia funcional, criou um conceito exclusivamente tributário, que não pode ser alterado 

de forma indireta, ainda que o instituto contábil “correspondente” tenha sido profundamente 

alterado. Entendimento contrário, sem sombra de dúvidas, feriria de morte o princípio da 

legalidade. Assim, se o ágio do Decreto-lei nº 1.598/77 não é conceito contábil, mas 

tributário, qualquer alteração no primeiro não pode ter o condão de gerar reflexos sobre o 

segundo. 

 

Todavia, nas hipóteses de incorporação de um conceito contábil, ou de reenvio ao produto da 

aplicação de uma série de práticas contábeis, a questão se coloca de forma diversa. É preciso 

investigar a opção inicial do legislador de valer-se do conceito em vigor no momento do 

reenvio (interpretação estática), ou, em sentido contrário, utilizar o expediente do reenvio 

como forma de permitir a evolução da norma aceitando-se uma posterior modificação do texto 

referido (interpretação dinâmica).  

 

Para que se defenda uma interpretação estática, é preciso acreditar que o legislador não tenha 

se referido a uma norma, mas sim a um determinado dispositivo legal. Na verdade, teria o 

legislador feito referência aos conceitos em vigor no momento da publicação da lei tributária. 
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Assim, alterado o referido dispositivo, apenas se a nova redação não se mostrar incompatível 

com o tratamento tributário previsto inicialmente, é que se admite a adoção do novo 

dispositivo como referência. Basicamente, teria ocorrido uma modificação do texto, mas não 

da norma de referência. 

 

A interpretação estática tem a inegável desvantagem de não permitir que a norma acompanhe 

as modificações ocorridas no domínio social, enclausurando definições que podem vir a se 

mostrar defasadas em razão do decurso do tempo. Por outro lado, tende a conferir maior 

estabilidade ao sistema, uma vez que as modificações precisam ser expressamente 

incorporadas ao ordenamento via alteração legislativa. 

 

Em sentido oposto, a interpretação dinâmica assume e reconhece, pelo menos em princípio, os 

efeitos da alteração superveniente do conceito em seu subsistema de origem. Pode ser assim 

interpretada a opção do legislador ao deixar de exercer a sua autonomia conceitual, valendo-

se de um conceito intermediário encontrado nas ciências contábeis, por exemplo. Assim, a 

norma tributária teria feito referência aos conceitos contábeis em vigor no momento de sua 

aplicação.  

 

Como sustentado ao longo do presente trabalho, em todas as situações que envolvem a 

aplicação de métodos de interpretação, não se pode afirmar, ao menos de forma apriorística, 

qual teria sido a opção do legislador tributário ao fazer remissão a conceitos contábeis. 

Contudo, no que se refere aos novos conceitos contábeis, sempre que possível deverá 

prevalecer a interpretação dinâmica. Trata-se do método mais coerente com as opções 

exercidas pelo legislador ao longo dos últimos trinta anos e que precisam ser levadas em 

consideração.  

 

Em primeiro lugar, é preciso reafirmar que a legislação brasileira não prevê a figura do 

balanço fiscal. E não o faz por entender que o balanço contábil deve servir, necessariamente, 

como ponto de partida para a incidência dos tributos que nele se baseiam. Ao conferir à 

Contabilidade o status de sistema intermediário, confiando nas qualificações por ela atribuídas 

aos eventos econômicos, assume os efeitos da evolução da ciência contábil ao longo dos anos. 

Partindo da premissa de que o Direito Tributário assume a relevância das qualificações 

contábeis, não faria sentido algum congelar, para fins tributários, regras que nem mesmo a 

Contabilidade entende como aplicáveis.  



 
 

 
 

116

Os tributos sobre a renda partem do resultado contábil. 260 Nos pontos em que esse se mostra 

incompatível com as normas de tributação deve o legislador prescrever os ajustes necessários. 

E a experiência mostra que a excepcionalidade dos ajustes é a regra. Esse o regime previsto 

no artigo 6º do Decreto-lei nº 1.598/77: 

 
Art 6º - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, 
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação 
tributária.  
§ 1º - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional 
(art. 11), dos resultados não operacionais, do saldo da conta de correção 
monetária (art. 51) e das participações, e deverá ser determinado com 
observância dos preceitos da lei comercial. 

 
O texto é absolutamente claro. O lucro real (conceito tributário) é o lucro líquido (conceito 

contábil) ajustado por adições, exclusões ou compensações previstas na legislação tributária. 

Ou seja, quanto menos ajustes a lei tributária prescrever maior será a identidade entre o lucro 

real e o lucro líquido. A leitura do caput é suficiente para inferir que o legislador tributário 

não pretendeu restringir a conformidade ao lucro líquido apurado segundo as regras contábeis 

vigentes em 1977. 

 

O parágrafo primeiro elimina qualquer dúvida remanescente ao determinar que o lucro líquido 

deve ser apurado com observância dos preceitos da lei comercial. Obviamente, da lei 

comercial em vigor! Do contrário, o lucro real partiria de qualquer outra coisa, menos do 

lucro líquido. O resultado calculado com base em conceitos revogados não pode ser chamado 

de lucro líquido. 

 

Poder-se-ia argumentar que a conformidade prevista no Decreto-lei nº 1.598/77 baseou-se em 

um cabedal de regras contábeis vigentes em um momento de inegável proximidade entre as 

contabilidades fiscal e societária. Assim, o que teria pretendido o legislador seria basear-se em 

uma contabilidade fundada em uma estrutura específica, apoiada na prudência, no custo 

histórico como base de valor etc. Nesse contexto, modificada a estrutura conceitual básica da 

Contabilidade, esta passaria a ser incompatível com o Direito Tributário. 

 

Reconhece-se a força aparente do argumento. No entanto, a história mostra algo totalmente 

diverso.  
                                                           
260 POLIZELLI, Victor Borges. Balanço Comercial e Balanço Fiscal: Relações entre o Direito Contábil e o 
Direito Tributário e o Modelo Adotado pelo Brasil. Revista de Direito Tributário Atual, n. 24., p. 586-608, 
2010. 
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Primeiramente, não há nada que indique um suposto vínculo do legislador tributário a um 

determinado padrão contábil. Pelo contrário, a norma é clara em determinar a aplicação dos 

preceitos da lei comercial, não se presumindo correta a aplicação de conceitos revogados. 

 

Em segundo lugar, o Decreto-lei nº 1.598/77 foi publicado com a intenção de disciplinar os 

efeitos tributários de uma então “Nova Contabilidade”, fruto da publicação da Lei nº 

6.404/76. Àquela altura, entendia-se necessário o resgate da autonomia da Contabilidade – 

discurso bastante parecido ao adotado por ocasião da edição da Lei nº 11.638/07 – que 

deveria buscar atingir a substância econômica dos atos praticados. 

 

É verdade que o referido propósito não foi verificado na realidade. Entretanto, não parece 

crível acreditar que o legislador tributário tenha editado o Decreto-lei nº 1.598/77 tendo em 

mente que boa parte das regras contábeis viria a ter a sua produção influenciada pela RFB, e 

que este cenário precisaria ser objeto de nova lei mais de trinta anos depois. O entendimento 

contrário mostra-se mais coerente. Ciente o legislador dos possíveis efeitos decorrentes de 

uma “Nova Contabilidade”, cuidou de prescrever os ajustes que entendeu cabíveis para 

manter o lucro líquido como ponto de partida para a apuração do lucro real. 

 

Essa dinâmica foi mantida desde então. Não se tem notícia de discussões acerca da 

inaplicabilidade de uma determinada norma contábil por ter ela contrariado o conjunto de 

regras em vigor no momento da edição da Lei nº 6.404/76, conjunto esse que teria sido objeto 

do reenvio do legislador tributário pelo Decreto-lei nº 1.598/77. 

 

A experiência da Lei nº 6.404/76 mostra que o legislador brasileiro reconhece na 

Contabilidade o sistema ideal de regras para a representação dos eventos econômicos, 

prescrevendo ajustes sempre que surgirem incompatibilidades com as normas tributárias. É 

preciso dizer que os ajustes sequer precisariam ser expressos – embora esse seja o cenário 

ideal – na medida em que deve ser aplicada a lei tributária com todo o seu rigor, afastando 

quaisquer outras normas que se mostrem com ela incompatíveis, ainda que provenientes do 

Direito Privado. 

 

Por fim, pelo simples fato de o Direito Tributário lidar com uma atividade econômica em 

constante mutação, não se pode admitir seriamente que o legislador pretenda ignorar por 

completo a evolução da sociedade, perpetuando conceitos ultrapassados e incompatíveis com 
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a realidade atual. O princípio da estabilidade do ordenamento jurídico está longe de se 

confundir com imutabilidade e perpetuidade. 

 

É o que ensina Eros Grau: 261 

 
Perece a força normativa do direito quando ele já não corresponde à natureza 
singular do presente. Opera-se então a frustração material da finalidade dos 
seus textos que estejam em conflito com a realidade, e ele se transforma em 
obstáculo ao pleno desenvolvimento das forças sociais.  
[...] 
O direto é um organismo vivo, peculiar porém, porque não envelhece, nem 
permanece jovem, pois é contemporâneo à realidade. O direito é um 
dinamismo. 

 

Assim, a menos que o legislador tenha pretendido se enclausurar na redação original da norma 

remetida, o exegeta deve privilegiar a compreensão dinâmica da norma de remissão.262 A 

opção legislativa de reenvio deve gerar a presunção de que as modificações ocorridas no 

subsistema remetido pela norma causem efeitos imediatos.  

 

Essa foi a opção do legislador ao confiar a um sistema intermediário a qualificação de 

determinados eventos econômicos. É preciso que se respeite, até mesmo por um dever de 

coerência sistêmica, a opção exercida pelo legislador, afinal de contas, é ele dotado de ampla 

– mas não ilimitada – liberdade configurativa dos enunciados jurídicos, o que significa dizer 

que poderia ter deixado de remeter ao Direito Privado a definição de um determinado instituto 

jurídico, como de fato fez em diversos momentos. 

 

Não obstante, é preciso deixar claro que essa presunção da ocorrência de efeitos imediatos em 

razão de modificação superveniente ocorrida no subsistema de origem não pode ser absoluta, 

sendo necessária uma verificação de compatibilidade com o Direito Tributário.263 

 
                                                           
261 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 5. ed. São Paulo: 
Editora Malheiros, 2009. p. 58-59. 
262 SANTOS, Ramon Tomazela. A Avaliação de Investimentos pelo Método da Equivalência Patrimonial e 
os Impactos Tributários das Novas Regras Contábeis. Inédito. 
263 “Assim é porque, como visto da transcrição da lição de Comparato, a contabilidade é um sistema de registro 
de fatos e, para tanto, previamente os valora, segundo certos critérios e finalidades. Não se deve tomar a 
contabilidade como expressão da verdade pura, uma reprodução perfeita da realidade econômica, de forma que 
o montante obtido por ela seria o resultado/lucro autêntico e exato, um dado objetivo da vida. A contabilidade e 
os resultados com ela obtidos variam em função das regras aplicáveis, que são escolhidas pelo legislador 
segundo os critérios e finalidades que elege.” DONIAK JR. Jimir. Considerações sobre alguns possíveis 
reflexos fiscais advindos da Lei nº 11.638/07. In: ROCHA, Sérgio André (Coord.). Direito Tributário, 
Societário e a Reforma da Lei das S/A: inovações da Lei 11.638. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2008. p. 
193-194. 
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4.3.1 Possíveis incompatibilidades 

 

 

A análise de todas as possíveis incompatibilidades envolvendo o Direito Tributário e a 

Contabilidade demandaria um trabalho exclusivamente dedicado ao assunto. No entanto, dois 

pontos merecem cuidadosa reflexão, sendo importante tecer aqui alguns comentários, ainda 

que o resultado seja o surgimento de mais perguntas do que respostas. São eles: (i) substância 

econômica versus forma jurídica; e (ii) como encarar o princípio da realização da renda diante 

desse novo contexto. 

 

 

4.3.1.1 Substância econômica versus forma jurídica 

 

 

A alteração contábil com maior potencial para causar efeitos tributários é, sem sombra de 

dúvidas, a primazia da substância econômica sobre a forma jurídica. Por meio dela, os eventos 

passam a ser qualificados pela Contabilidade tendo como referência os efeitos econômicos 

verificados e não a forma jurídica adotada pelos agentes ou prescrita pelo Direito.  

 

Com base no contexto acima, o regime jurídico da compra e venda se mostra um exemplo 

interessante. Do ponto de vista legal, não há qualquer mal em se realizar a venda de um ativo 

com o compromisso de sua recompra. Trata-se de negócio jurídico típico e plenamente válido, 

aliás, realizado com certa frequência.264 Para o Direito, a venda é realizada e o bem deixa o 

patrimônio da sociedade, retornando em momento posterior, por ocasião de sua recompra. Do 

ponto de vista contábil, o compromisso firme de recompra, principalmente se o bem 

permanece sob o domínio do vendedor, faz com que este, economicamente, jamais tenha 

deixado o patrimônio inicial, caracterizando, então, nítida operação de financiamento. Em 

outras palavras, o que o direito enxerga como venda com compromisso de recompra, a 

contabilidade pode enxergar como financiamento. Não é preciso muito esforço para perceber 

a diversidade de efeitos que pode ser gerada em razão de uma ou de outra classificação. 

 

                                                           
264 Não se está cogitando aqui a existência de qualquer possível vício no negócio jurídico, mas apenas a 
legalidade, em abstrato, da operação. 
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De plano, é preciso concordar com a afirmação de João Francisco Bianco265 de que o que na 

Contabilidade é chamado de princípios da “primazia da substância sobre a forma” poderia ser 

mais bem definido como sendo o princípio da “primazia da substância econômica sobre a 

natureza jurídica do negócio realizado”. De fato, não se pode cair no equívoco de acreditar 

que a verdadeira essência do negócio jurídico é apenas aquela baseada nos seus efeitos 

econômicos, o que levaria à conclusão de que o Direito seria “mera forma”.  

 

Na verdade, tantas serão as essências quanto forem as ciências que se debruçarem sobre os 

mesmos eventos econômicos. Por isso, não se pode recorrer ao fato contábil como forma de 

afastar uma determinada qualificação jurídica. A questão entre natureza e forma no âmbito do 

direito é exclusivamente jurídica e nada tem a ver com a natureza econômica sob a ótica 

contábil. 

 

Assim, a questão da essência econômica dos negócios jurídicos de acordo com a visão 

contábil terá relevância jurídica apenas nas hipóteses em que o legislador tiver concedido tal 

abertura. Em outras palavras, quando o legislador tributário tiver utilizado um conceito 

contábil como intermediário entre o Direito e a Economia.266 Do contrário, justamente em 

razão de todos os princípios que norteiam o Sistema Tributário, deve a natureza/forma 

jurídica prevalecer.  

 

Voltando ao exemplo a venda de um ativo com o compromisso de recompra, não há nada que 

indique a intenção do legislador de privilegiar a essência econômica sobre a natureza jurídica. 

Um evento econômico regulado pelo Direito deve conservar os seus efeitos jurídicos, sendo a 

limitação à consideração econômica do patrimônio, para fins tributários, a própria liberdade 

de auto-organização, assegurada constitucionalmente. Noutro giro, não é possível que 

qualificações contábeis sobre eventos econômicos prevaleçam sobre a qualificação jurídica 

quando assim não quis o legislador. 

 

 

 
                                                           
265 BIANCO, João Francisco. Aparência Econômica e Natureza Jurídica. In: LOPES, Alexsandro Broedel; 
MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e 
Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2010. p. 174-184. 
266 PACHECO, Alexandre S. O uso de conceitos intermediários Contábeis, Jurídicos e Fiscais em Matéria 
Tributária. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-
Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2010. p. 30-55. 
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4.3.1.2 A definição do correto momento para reconhecimento de receitas e sua tributação 

 

 

Como visto nos itens precedentes, durante as primeiras décadas do século XX a doutrina 

econômica tinha a sua ideia de renda diretamente ligada ao reconhecimento da oscilação de 

valor dos ativos e passivos, sendo desnecessária a existência de uma transação em sentido 

formal. Contudo, entraves de ordem prática, como também a manipulação dos dados para fins 

de reconhecimento de ganhos não existentes e para o ocultamento de perdas já ocorridas, 

fizeram com o que o modelo econômico da oscilação de valor fosse preterido pelo da 

realização, inegavelmente mais seguro, ainda que conceitualmente menos correto, pelo menos 

na visão de boa parte dos economistas. Assim, e com base nos princípios do conservadorismo 

e da prudência, a Contabilidade acabou por consagrar um conceito mais restritivo, que 

postergava o reconhecimento da renda para o momento da ocorrência de uma transação com 

terceiros. Nas palavras de Polizelli, restou consagrado “o fenômeno da troca realizada no 

mercado como evento crítico relevante da realização”.267 

 

Referido modelo, justamente em razão de sua maior estabilidade, mostrou-se compatível com 

o Direito Tributário brasileiro, que tributa apenas a renda realizada, aquela cuja 

disponibilidade jurídica ou econômica tenha sido previamente adquirida pelo sujeito passivo 

(CTN, artigo 43). E o momento da aquisição é usualmente entendido como aquele em que há 

a transferência de propriedade do bem comercializado, o que tende a se basear na disciplina 

civilística das operações. Exatamente em razão disso, os fatos ocorridos previamente à 

tradição, em regra, não deflagram a realização.268  

 

É preciso dizer que a Contabilidade jamais restringiu a realização ao momento da tradição, 

muito antes pelo contrário. A tradição, assim entendido o momento jurídico em que se tem 

por transferida integralidade dos riscos sobre o bem, do vendedor para o comprador, 

representa apenas um dos possíveis marcos temporais, inegavelmente, o mais comum deles. 

Contudo, jamais deixou de se reconhecer que o evento crítico relevante da realização pode 

situar-se em um momento diverso. Em linhas gerais, admite a Contabilidade que o 

reconhecimento da receita pode ocorrer previamente à existência de um negócio jurídico, ao 

                                                           
267 POLIZELLI, Victor Borges. O Princípio da Realização da Renda – Reconhecimento de Receitas e 
Despesas para fins do IRPJ. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2012. p. 84. 
268 Ibid., p. 282. 
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longo do processo produtivo, ou até mesmo após a transferência da propriedade do bem ao 

comprador.269 

 

A título de exemplo, nas hipóteses de ativos altamente demandados, ou seja, itens cuja 

comercialização não é afetada por oscilações de mercado, pode-se considerar que o 

comerciante auferiu a receita pelo simples fato de possuir a mercadoria, como se a venda 

fosse uma consequência natural da existência daquele bem em estoque. Por outro lado, em 

contratos de longo prazo, cujo exemplo clássico é a construção de grandes navios, pode-se 

entender como auferida a receita na medida em que se avança na execução do projeto, o que 

caracteriza uma paulatina aproximação do bem em relação ao seu adquirente. Finalmente, a 

receita pode vir a ser auferida apenas após o recebimento do preço, o que pode ocorrer bem 

após a entrega do bem vendido. É o que ocorre com a comercialização de imóveis para 

clientes com alto risco de inadimplência, em que o vendedor considera ganha a receita apenas 

no momento em que o dinheiro ingressa em seu caixa. 270 

 

O padrão IFRS inova apenas ao colocar como objetivo o reconhecimento das receitas com 

base na mera oscilação de valor dos ativos e passivos sempre que isso se mostrar possível do 

ponto de vista prático. No Brasil, portanto, a diferença em relação ao modelo contábil anterior 

está na progressiva adoção do valor justo como ferramenta para que seja possível retratar a 

correta situação econômica do patrimônio de uma entidade. Na prática, será verificado um 

aumento nos casos em que o reconhecimento da receita afasta-se de um determinado 

momento regulado pelo Direito.  

 

A questão é bastante parecida do ponto de vista tributário. Ainda que a renda seja considerada 

realizada tomando-se como referência um determinado negócio jurídico representativo da 

ocorrência de uma troca no mercado, em certas situações o legislador tributário não 

prescreveu ajustes ao resultado contábil e não o tomou como referência. De plano, citem-se os 

exemplos da tributação das variações cambiais pelo regime de competência, dos contratos de 

longo prazo e do regime de come-cotas. Em todos esses casos, a tributação leva em 

                                                           
269 CARVALHO, Nelson; DO CARMO, Carlos Henrique Silva. Reconhecimento Contábil de Receitas: o que 
vem (ou pode vir) por aí. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 
3. p. 283-284. 
270 Ibid., p. 283-284. 
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consideração o reconhecimento contábil das receitas, ainda que baseado em mera oscilação de 

valor dos ativos e passivos. 

 

Com isso, quer-se dizer que a análise do novo padrão contábil brasileiro não pode partir da 

premissa de que qualquer deslocamento do momento de reconhecimento das receitas para 

momento anterior ao da efetiva tradição representaria uma afronta ao conceito de renda. A 

análise deve levar em conta certa liberdade do legislador para definir o momento em que essa 

é tida por realizada. Apesar da ampla prevalência da tradição como evento crítico, não se pode 

concluir que o legislador tenha fechado as portas para a tributação de situações que ocorram 

antes do referido momento (tradição), o que seria uma consequência imediata do princípio da 

capacidade contributiva. Do contrário, seriam inconstitucionais todos os três regimes 

indicados acima. 

 

Sob a ótica tributária, então, o desafio está em saber em quais situações a escolha de um 

momento diverso do da tradição como referência para o reconhecimento de receitas pode ser 

considerada compatível com os conceitos jurídicos que cercam as noções de renda e de 

patrimônio.271 Em outras palavras, em que hipóteses essas competências terão sido 

indevidamente alargadas caso seja seguido o novo padrão contábil. Qualquer resposta não 

pode deixar de levar em consideração que diversos atos podem ser eleitos pelo legislador 

como deflagradores do “evento crítico realização”, não sendo possível afirmar, de forma 

apriorística, que o novo padrão contábil seja absolutamente incompatível com os princípios 

que regem a tributação da renda no Brasil. Não parece ser essa, contudo, a opinião de Sérgio 

André Rocha: 272 

 
Por outro lado, é fato que uma das grandes diferenças entre os IFRS e o 
antigo padrão contábil brasileiro consiste da avaliação de determinados 
ativos a valor justo na Contabilidade internacional. Tal diferença tem a ver 
mesmo com o papel das demonstrações contábeis no novo padrão. Contudo, 
tais avaliações a valor justo não representam acréscimo patrimonial para a 
empresa, não justificando, portanto, a sua tributação.  

 
                                                           
271 “Pode-se concluir que os possíveis problemas relacionados ao reconhecimento de receitas (se não todos, a 
maioria) giram em torno do momento em que ele ocorre, ou em que deve ocorrer, o que significa dizer que 
também estamos diante do elemento ou aspecto temporal do fato gerador do IRPJ.” OLIVEIRA, Ricardo Mariz. 
Reconhecimento de Receitas – Questões Tributárias Importantes (uma Nova Noção de Disponibilidade 
Econômica?). In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias 
Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 3. p. 302. 
272 ROCHA, Sérgio André. Evolução do RTT e perspectivas. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, 
Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: 
Editora Dialética, 2012. v. 3. p. 344. 
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Discordar da aplicação irrestrita do entendimento acima não significa negar a existência de 

um princípio da realização da renda. Continua válida a ressalva de Ricardo Mariz de 

Oliveira273 de que o momento de reconhecimento das receitas tem relação direta com os 

conceitos de disponibilidade econômica ou jurídica da renda, que integram a definição da 

regra-matriz de incidência do imposto, não sendo possível a cobrança de tributo sem que 

tenha havido aquisição de sua disponibilidade.  

 

No entanto, é preciso reconhecer que o legislador tem certa autonomia para dimensionar a 

realização, atendidas, obviamente, as limitações inerentes ao princípio da realização da renda. 

Nessa linha, as conclusões de Polizelli274 parecem inteiramente adequadas: 

 
[...] a escolha entre uma noção mais ou menos restritiva de realização, que 
devem se alinhar com as diretrizes ditadas pelo princípio da realização. 
Assim, a utilização de uma noção mais ampla de realização, abrangendo, por 
exemplo, o acréscimo patrimonial oriundo de mera valorização de ativos 
(sem transação com terceiros), bem como a restrição do conceito de 
realização à conclusão financeira das atividades econômicas (pagamento), à 
sua conclusão jurídica (tradição da mercadoria, execução do serviço etc.) ou 
qualquer outra concepção mais ou menos restritiva, todas essas decisões de 
política tributária dependem de condições práticas do sistema tributário de 
que se trata e da noção de renda que se considera justa e adequada. 

 
Carvalho e Murgel seguem linha semelhante:275 

 
A devida aplicação do Direito Tributário implica no indispensável encaixe 
do caso concreto à norma legal vigorante. Por tal razão, o legislador 
ordinário, ao regular a cobrança do Imposto de Renda, nunca poderá 
pretender fazer que o mesmo incida sobre acréscimo patrimonial ao qual a 
pessoa jurídica não tenha disponibilidade econômica ou jurídica. O Código 
Tributário Nacional condiciona a existência do fato gerador à ocorrência 
desta disponibilidade.  
Significa isso dizer que, se alterações legislativas, mesmo quando ocorridas 
em legislações não tributárias e mesmo que não visem diretamente majorar a 
carga tributária, ensejarem na disponibilidade econômica ou jurídica de 
renda, invariavelmente se estará diante de um fato gerador do imposto de 
renda. Mas caso não haja como verificar a real ocorrência dessa 
disponibilidade jurídica ou econômica da renda, alterações nas normas 
contábeis não serão capazes de criar essa tributação. 

                                                           
273 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Reconhecimento de Receitas – Questões Tributárias Importantes (uma Nova 
Noção de Disponibilidade Econômica?). In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga 
(Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora 
Dialética, 2012. v. 3. p. 302-307. 
274 POLIZELLI, Victor Borges. O Princípio da Realização da Renda – Reconhecimento de Receitas e 
Despesas para fins do IRPJ. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2012. p. 59-60. 
275 CARVALHO, Fábio Junqueira de; MURGEL, Maria Inês. A Nova Lei das S/As e seus Possíveis Reflexos na 
Tributação pelo Imposto sobre a Renda. In: ROCHA, Sérgio André. Direito Tributário, Societário e a 
Reforma da Lei das S/A. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2008. p. 111.  
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Em síntese, caberá ao legislador, tomando como base a nova concepção contábil relativa ao 

reconhecimento de receitas, verificar a sua compatibilidade com os sistemas que regem a 

tributação, mostrando-se precipitada qualquer opinião no sentido de negar uma possível 

compatibilidade entre o novo padrão contábil brasileiro e o princípio da realização da renda.  
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5 APLICAÇÃO PRÁTICA 

 

 

Um trabalho como o presente não pode ser concluído sem que as hipóteses discutidas sejam, 

de alguma forma, submetidas a testes envolvendo a sua aplicação prática. Ao longo do texto 

concluiu-se que o legislador tem o poder de: (i) empregar vocábulos que se referem a 

institutos contábeis atribuindo a eles sentido diverso ou criando um conceito tributário 

autônomo; (ii) incorporar, expressa ou implicitamente, conceitos contábeis, o que pressupõe a 

manutenção do seu sentido original; ou (iii) fazer remissão ao fato contábil como referência 

para a incidência da norma de tributação, tal como regulado na Contabilidade (reenvio direto). 

 

Não obstante, a aplicação do RTT pressupõe que tenha ocorrido alteração de critérios de 

reconhecimento de receitas, custos ou despesas em decorrência da adoção de um novo padrão 

contábil. A prática vem provando que a verificação dessas alterações não tem se mostrado 

simples, existindo manifestações divergentes no âmbito da RFB e, muitas vezes, contrárias à 

opinião da doutrina. Alguns desses casos também foram analisados.  

 

Assim, o que se espera com os exemplos trabalhados abaixo é tentar identificar em casos que 

vêm sendo amplamente debatidos pela doutrina e pela jurisprudência as hipóteses discutidas 

ao longo do texto. 

 

 

5.1 Ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura 

 

 

5.1.1 Os conceitos contábil e jurídico de ágio 

 

 

Em busca da correta definição contábil de ágio, ou goodwill, Lopes e Martins276 percorreram a 

doutrina contábil estrangeira em brilhante artigo sobre o tema. Segundo eles, e de acordo com 

a doutrina italiana, ágio, ou avviamento, nada mais é do que o “algo mais”, a conclusão de que 

                                                           
276 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura – 
algumas considerações contábeis. In: LOPES, Alexsandro Broedel Lopes; MOSQUERA, Roberto Quiroga 
(Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora 
Dialética, 2012. v. 3. p. 36. 
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o valor do todo é maior do que o somatório das partes. Ainda na opinião dos professores da 

FEA/USP, a doutrina norte-americana chegou à conclusão semelhante, definindo ágio como a 

capacidade de produção anormal de lucros, ou seja, lucros superiores ao custo do capital total 

aplicado.  

 

Em termos práticos, significa reconhecer ágio como sendo a diferença entre o custo de 

aquisição dos ativos registrados na investida e o seu valor justo. Nessa linha, todos os 

intangíveis são também registrados como goodwill, pois a apuração leva em conta apenas o 

valor de mercado dos ativos contabilizados. Em outras palavras: goodwill = custo de 

aquisição (-) ativos contabilizados a mercado. 

 

No entanto, esse conceito evoluiu para a definição atual, que prevê o registro do ágio somente 

após a alocação do valor de custo aos ativos tangíveis e intangíveis identificáveis, inclusive os 

até então não reconhecidos. Assim, goodwill é, por definição, o mais intangível dos ativos,277 

representando apenas o valor residual decorrente da diferença entre o custo de aquisição do 

investimento e o valor justo de todos os ativos da adquirida, sejam eles tangíveis ou 

intangíveis, estejam registrados contabilmente ou não. Logo, apenas a rentabilidade futura 

passa a ser reconhecida como “verdadeiro” ágio contábil. 278 

 

Do ponto de vista jurídico, é preciso dizer que o conceito legal de ágio jamais guardou 

identidade com aquele oriundo da ciência contábil.279 Na verdade, o Decreto-lei nº 1.598/77 

acabou por chamar de ágio valores que pela contabilidade são classificados de forma diversa, 

o que foi visto por Lopes e Martins como um “monumental equívoco”. A legislação acabou 

definindo ágio como sendo a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do 

patrimônio líquido contábil da investida. É ver o disposto no artigo 20 do Decreto-lei nº 

1.598/77: 

 

                                                           
277 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura – 
algumas considerações contábeis. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 
3. p. 42. 
278 Antecipando conclusões que serão expostas nos itens seguintes é preciso dizer que a natureza residual do ágio 
se justifica pelo fato de que a mais valia dos ativos e o valor pago pelos intangíveis será alocado aos ativos que 
lhes deram origem, de modo que o registro como ágio fica restrito à expectativa de rentabilidade futura. Esse 
ponto será de fundamental importância para análise do ágio no direito brasileiro. 
279 Ibid., p. 49. 
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Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou 
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição 
da participação, desdobrar o custo de aquisição em: 
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo 
com o disposto no artigo 21; e  
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de 
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.  
§ 1º - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em 
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.  
§ 2º - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, 
seu fundamento econômico:  
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou 
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;  
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão 
dos resultados nos exercícios futuros;  
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.  
§ 3º - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 
2º deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como 
comprovante da escrituração. 

 
A questão foi objeto de comentários por Bulhões Pedreira:280 

 
O ágio na aquisição de participação societária pode ser conceituado como a 
parte do custo de aquisição do investimento que corresponde ao direito de 
participar em valores que não se acham registrados na escrituração de 
controlada ou coligada. Sempre que seu fundamento é identificado e 
quantificado, somente deve continuar registrado como elemento do ativo da 
investidora enquanto o valor que o justificou existir na controlada ou 
coligada. À medida que a controlada ou coligada realiza esse valor e o 
computa no seu resultado, a investidora recupera (através da participação no 
resultado) o capital por ela aplicado no custo de aquisição do investimento; e 
se a controlada ou coligada realiza valor menor do que o pago pela 
investidora, esta deve reconhecer na sua escrituração a perda do capital 
aplicado. 

 
É inegável que a legislação tributária se afastou do conceito contábil na medida em que tomou 

como referência para cálculo do ágio o valor do patrimônio líquido da investida e ampliou o 

conceito para além da expectativa de rentabilidade futura. Para fins tributários, então, três são 

os tipos de ágio: (i) mais valia dos ativos, (ii) expectativa de rentabilidade futura e (iii) fundo 

de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.281  

 

Nesse aspecto, as lições de Lopes e Martins282 são de transcrição imprescindível: 

                                                           
280 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Finanças e Demonstrações Financeiras da Companhia. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 1989. p. 704. 
281 Sob a ótica contábil, como visto, ágio é apenas a expectativa de lucros futuros, ou o goodwill, sempre tendo 
como referência o patrimônio da investida avaliado a mercado. 
282 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura – 
algumas considerações contábeis. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.) 



 
 

 
 

129

O ágio por expectativa de rentabilidade futura (ou goodwill nas normas 
internacionais), conforme já afirmado, refere-se ao valor de aquisição da 
entidade que não pode ser atribuído aos seus ativos e passivos 
individualmente considerados. Uma entidade pode valer mais do que a soma 
dos seus ativos por todas as razões já comentadas – sinergias, imagem, 
reputação, nome vantagens competitivas – e muitas outras; tal montante só é 
na Contabilidade denominado de ágio por expectativa de rentabilidade futura 
se não puder ser atribuído a nenhum dos ativos individuais da companhia. 

 
Assim, a despeito da existência de uma definição do que seja ágio para fins contábeis, é 

forçoso concluir que o legislador, ao positivar o conceito, imprimiu contornos bem definidos, 

criando um conceito legal absolutamente autônomo. Em resumo: ágio para a Contabilidade é 

uma coisa; para o Direito Tributário é outra bastante diversa.  

 

Contudo, é inegável que essa diferença jamais havia sido tida por relevante. Na verdade, a sua 

irrelevância decorria de seu completo desconhecimento. Dada a já discutida influência das 

normas tributárias sobre a contabilidade (reverse conformity), entendia-se, inclusive para fins 

contábeis, que o conceito de ágio seria aquele trazido pelo Decreto-lei nº 1.598/77. Assim, o 

ágio contábil era o mesmo ágio previsto na legislação tributária. 

 

Nesse contexto, é preciso que dois pontos fiquem esclarecidos: (i) o ágio da contabilidade não 

é e nunca foi o ágio definido no Decreto-lei nº 1.598/77; e (ii) existe um conceito jurídico de 

ágio em vigor e que deve ser respeitado, a despeito de suas diferenças em relação ao regime 

contábil. 

 

 

5.1.2 Ágio contábil x ágio tributário 

 

 

São várias as diferenças entre o regime jurídico do ágio (Decreto-lei nº 1.598/77) e o conceito 

contábil (CPC 15; IFRS 3). A questão está em saber em que medida a nova definição contábil 

gera repercussões na esfera tributária. 

 

A primeira diferença está na própria definição de ágio. Enquanto do ponto de vista tributário 

três serão as espécies (rentabilidade futura; mais valia dos ativos; intangíveis), contabilmente 

                                                                                                                                                                                     

Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 
3. p. 50-51. 
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apenas a rentabilidade futura (genuíno goodwill) é reconhecida. Além disso, enquanto a lei 

tributária prevê a existência de ágio nas hipóteses de investimento avaliado pelo MEP, o CPC 

15283 vincula o reconhecimento à ocorrência de uma operação de combinação de negócios. 

 

No entanto, talvez a maior diferença esteja na necessidade de que o patrimônio da investida 

seja levado a valor justo284 antes que o ágio seja reconhecido. Dada a tendência de que o valor 

justo supere o custo histórico dos ativos e passivos da investida, é natural que o sobrepreço 

passível de reconhecimento como goodwill seja sensivelmente diminuído. Tal cenário é 

agravado pelo fato de que ativos até então não registrados no patrimônio da investida passem 

a sê-lo por ocasião da combinação de negócios. 

 

Assim, se antes a mera diferença entre o valor de patrimônio líquido da investida e o valor do 

investimento seria considerada ágio, que poderia ser justificado com base em três diferentes 

critérios, agora apenas a diferença entre o valor do investimento e o valor justo dos ativos e 

passivos da investida, em uma operação de combinação de negócios, será reconhecida dessa 

forma. A antiga mais valia dos ativos, quando existente, deve ser alocada diretamente aos 

ativos que a geraram, bem como devem passar a ser reconhecidos os intangíveis. Ao final, 

caso ainda exista alguma diferença, esta poderá ser contabilizada como rentabilidade futura, 

que será considerado um ativo intangível. 

 

Por fim, é de se notar que as normas internacionais e do FASB restringiram a amortização 

contábil linear do ágio, exatamente em razão da dificuldade em se estabelecer um prazo 

seguro para tanto. Assim, o ágio deve permanecer registrado no ativo até que se verifique 

eventual perda de sua recuperabilidade, o que deve ser feito via testes de impairment.285  

 

 

5.1.3 A amortização fiscal do ágio 

 

 

                                                           
283 Existem outros requisitos igualmente relevantes para que a operação seja regulada pelo CPC 15. No entanto, 
por não interferirem nas conclusões desse trabalho, deixa-se de transcrevê-los, muito embora seja recomendada a 
leitura de seu inteiro teor. 
284 “CPC 15 - 19. Em cada combinação de negócios, o adquirente deve mensurar qualquer participação de não 
controladores na adquirida pelo valor justo dessa participação ou pela parte que lhes cabe no valor justo dos 
ativos identificáveis líquidos da adquirida.” (grifo nosso). 
285 A respeito do teste de impairment, vide o CPC 01.  
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Apesar de a definição de ágio para fins fiscais remontar ao Decreto-lei nº 1.598/77, a 

autorização para sua amortização surgiu apenas com a Lei nº 9.532/97, ainda em vigor, e que 

assim dispõe.  

 
Art. 7º A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de 
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária 
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do 
Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória 
nº 135, de 30.10.2003) 
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que 
trata a alínea "a" do § 2º do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, em 
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa; 
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a 
alínea "c" do § 2º do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, em 
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização; 
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a 
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços 
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à 
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para 
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei nº 9.718, de 1998) 
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata 
a alínea "b" do § 2º do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, nos 
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os 
cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão 
de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de 
apuração. 
§ 1º O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou 
direito para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de 
depreciação, amortização ou exaustão. 
§ 2º Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, 
na hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar: 
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no 
inciso III; 
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma 
prevista no inciso IV. 
§ 3º O valor registrado na forma do inciso II do caput: 
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou 
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua 
transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital; 
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da 
empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou 
do intangível que lhe deu causa. 
§ 4º Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização 
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou 
jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de 
ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade 
com a legislação vigente. 
§ 5º O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que 
se refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como 
custo do direito. (grifo nosso) 
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Note-se que a Lei nº 9.532/97 faz referência ao ágio apurado na forma do Decreto-lei nº 

1.598/77, que, por sua vez, nunca guardou identidade com o conceito contábil de ágio em 

vigor no momento de sua edição. Portanto, nas hipóteses em que é possível a amortização 

fiscal, o ágio deverá representar a parcela do custo de aquisição de investimento em coligada 

ou controlada, avaliado pelo MEP, que exceda o valor do patrimônio líquido contábil da 

investida. 

 

Os efeitos fiscais pressupõem a absorção do patrimônio da investida pela investidora e irão 

variar de acordo com o fundamento econômico do ágio, que deverá ser indicado pelo 

investidor, dentre os critérios previstos no Decreto-lei nº 1.598/77, conforme melhor 

explicitado abaixo. 

 

O ágio fundado em mais valia dos ativos deverá ser incorporado aos bens que lhe deram 

causa, passando a integrar o custo de aquisição, e seguirá o regime de depreciação do bem a 

ele relacionado. O ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura poderá ser amortizado, 

à razão de 1/60 avos, no mínimo, para cada mês do período de apuração. Finalmente, o ágio 

fundado em intangíveis, ou outras razões econômicas, não poderá ser amortizado. Este é o 

regime da Lei nº 9.532/97, ainda em vigor.  

 

Na prática, em vista do regime tributário mais benéfico, grande parte dos ágios gerados foi 

justificada com base na expectativa de rentabilidade futura, expectativa essa atestada por 

laudo técnico, geralmente baseado no método do fluxo de caixa descontado.286 A 

contabilização, dada a pretensa conformidade com a definição tributária, seguia o mesmo 

caminho.  

 

 

5.1.4 Os efeitos das novas normas contábeis sobre o regime jurídico do ágio 

 

 

Devidamente definidos os conceitos contábil e jurídico de ágio, é preciso analisar em que 

medida o disposto no CPC 15 foi capaz de alterar os efeitos tributários. 

 

                                                           
286 O método do fluxo de caixa descontado consiste, em linhas gerais, em estimar o valor presente líquido dos 
benefícios futuros, por meio da aplicação de uma taxa de desconto adequada.  
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Para tanto, é necessário ter em mente que o citado pronunciamento trouxe alterações relativas 

ao registro contábil do ágio, tendo sido mantido intacto, como não poderia deixar de ser, o 

regime jurídico-tributário previsto na legislação. Se antes, a despeito das diferenças 

conceituais, não se verificavam diferenças práticas entre o registro do ágio contábil e do ágio 

fiscal, o advento do CPC 15 cuidou de evidenciar a separação entre eles. Jimir Doniak Jr. 

enfrentou a questão com absoluta precisão: 287 

 
Ágio é qualificação dada a uma possível parte do custo de aquisição. 
Qualificação jurídico-tributária, por estar prevista em norma jurídico-
tributária, e qualificação contábil, pois tratada pelas ciências contábeis. 
Como qualificação dada pelo ordenamento jurídico, ágio – jurídico-tributário 
– é aquilo que o ordenamento jurídico determinar que é. Já como 
qualificação dada pela contabilidade, ágio – contábil – é aquilo que as 
ciências contábeis assim qualificarem. Ambos podem se equivaler, mas não 
há tal obrigação. 

 
Portanto, permanece em vigor um conceito de ágio específico para o Direito Tributário, 

absolutamente válido, pois, como visto, não há qualquer obrigação do legislador de incorporar 

uma dada definição contábil, ainda que tenha decidido valer-se do mesmo nome adotado pelas 

ciências contábeis. A identidade de nomes não gera automática identidade de efeitos. 

Existindo um conceito jurídico, esse deverá prevalecer. 

 

Ainda que o legislador tivesse querido incorporar o conceito contábil de ágio em vigor no 

momento da edição do Decreto-lei, não deixou de exercer a sua competência ao 

expressamente definir (ou redefinir) o instituto. Quisesse referir-se ao conceito contábil, 

bastaria fazer remissão à legislação societária, como em diversos outros momentos o fez. No 

caso do ágio o legislador foi cuidadoso ao criar um conceito jurídico próprio, que se 

pressupõe estável até que sobrevenha uma alteração legislativa. 

 

Dada a existência de um conceito legal de ágio, não será possível a sua alteração, pelo menos 

no que diz respeito à correta definição do instituto, em razão da superveniência de novas 

normas contábeis. É preciso respeitar-se a opção do legislador, do que se encarrega, no 

presente caso, o princípio da legalidade.288  

                                                           
287 DONIAK JR. Jimir. Análise da Amortização de Ágio Frente às Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09. In: ROCHA, 
Sérgio André (Coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A: alterações das Leis nº 
11.638/07 e nº 11.941/09. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. v. 2. . p. 305.. 
288 “Na verdade, em função do princípio constitucional da legalidade, as normas introduzidas pela Lei nº 
11.638/2007 jamais poderiam alterar a legislação tributária, pois, admitir tal possibilidade equivaleria a 
permitir que as regras contábeis definissem tributos, em claro desrespeito ao referido primado”. MARTINS, 
Natanael. A Realização da Renda como Pressuposto de sua Tributação. Análise sobre a Perspectiva da Nova 
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Portanto, do ponto de vista tributário, ágio continua sendo representado pela diferença entre o 

custo de aquisição da participação societária e o valor de patrimônio líquido dessa 

participação registrado na contabilidade da investida. Essa conclusão nada tem a ver com a 

existência de um regime tributário de transição. Não se pode esquecer que a Lei nº 9.532/97, 

ao disciplinar os efeitos fiscais da amortização, fez expressa referência ao ágio apurado na 

forma do Decreto-lei nº 1.598/77. Assim, carece de fundamento legal o raciocínio de que a 

vedação à amortização linear do ágio pelas normas contábeis tem o condão de impedir o seu 

aproveitamento fiscal.289  

 

Igualmente equivocado o raciocínio daqueles que defendem a existência de uma hierarquia 

entre os fundamentos econômicos do ágio.290 Tal hierarquia não existia e não passou a existir. 

Primeiramente, falar-se em ágios diversos não faz qualquer sentido sob a ótica contábil; ágio é 

apenas a expectativa de rentabilidade futura, ou goodwill, o que elimina a discussão acerca da 

hierarquia de fundamentos. Se contabilmente aloca-se o investimento à mais valia dos ativos 

e, posteriormente, aos intangíveis, é porque ágio é apenas o valor residual e não porque exista 

uma hierarquia de fundamentos contábeis. O fundamento é um só! 

 

Em segundo lugar, do ponto de vista tributário, a indicação do fundamento econômico é algo 

que compete exclusivamente ao investidor, desde que respeitado o disposto no Decreto-lei nº 

1.598/77.291 Não há qualquer contradição entre a geração de um ágio tributário integralmente 

baseado em expectativa de rentabilidade futura e o registro contábil desse mesmo 

investimento inteiramente como mais valia dos ativos adquiridos. 

 

Não é difícil imaginar um caso prático em que a investidora tenha, efetivamente, se baseado 

na rentabilidade futura da investida, mesmo nas hipóteses em que a mais valia de ativos da 
                                                                                                                                                                                     

Contabilidade e do RTT. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2010. p. 
351. 
289 UTUMI, Ana Cláudia Akie. O Ágio nas operações de fusões e aquisições em face das novas regras contábeis. 
In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Controvérsias Jurídico-Contábeis 
(Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2010. p. 112. 
290 UTUMI, Ana Cláudia Akie. O Ágio nas operações de fusões e aquisições em face das novas regras 
contábeis. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga. (Coord.). Controvérsias Jurídico-
Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. p. 112.  e MUNIZ, Ian; 
MONTEIRO, Marco Antônio. O RTT e a Neutralidade Fiscal. In: ROCHA, Sérgio André. Direito Tributário, 
Societário e a Reforma da Lei das S/A . São Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. v. 2. p. 284.  
291 GALHARDO, Luciana Rosanova; LOPES JÚNIOR, Jorge Ney de Figueirêdo. As novas normas contábeis e a 
amortização fiscal do ágio. In: LOPES, Alexsandro Broedel;  MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2010. p. 
236. 
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investida pudesse ser verificada. Seria o caso, e.g., de uma sociedade empresária que, 

pretendendo adquirir o controle de um concorrente, aceite pagar pelo investimento valor 

muito superior ao do patrimônio líquido, apenas porque, em estudo realizado, verificou que os 

lucros futuros a serem gerados pelo empreendimento ultrapassam o valor contabilizado. 

Ainda que a investida tenha um imóvel subavaliado, v.g., isso jamais foi levado em 

consideração para fins de determinação do valor do investimento. Em um caso como esse, não 

se vislumbra qualquer contradição. O critério legal e o critério contábil convivem de forma 

harmônica.292  

 

No entanto, há que se considerar um possível impacto tributário decorrente das novas normas 

contábeis, que não pode ser neutralizado pelo RTT e que não foi objeto de regulação 

específica por parte da legislação tributária, qual seja: os efeitos do novo conceito de 

patrimônio sobre a apuração do ágio fiscal. 

 

Explica-se. O artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/77 é expresso ao definir ágio como sendo a 

diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido da 

investida no momento da aquisição. Por mais que tenha definido ágio, a legislação vale-se de 

dois conceitos regulados pela legislação societária para que o valor seja apurado. São eles: (i) 

custo de aquisição e (ii) valor de patrimônio líquido da investida.  

 

Assim, as alterações contábeis que afetarem o valor de patrimônio líquido da investida irão 

gerar reflexos fiscais na medida em que a lei tributária não define patrimônio líquido, 

definição essa a cargo do Direito Societário e das normas, inclusive contábeis, que o 

compõem.  

 

Ademais, não há qualquer indicação de que o legislador tenha pretendido de alguma forma 

vincular os efeitos aos conceitos por ele não definidos, mas em vigor na data da edição do 

Decreto-lei. Em outras palavras, não teve o legislador o cuidado, porque talvez não fosse a 

sua vontade, impedir que uma alteração no conceito de patrimônio líquido pudesse gerar 

efeitos por ele não previstos. 

 

                                                           
292 VIEIRA FILHO, Luiz Sérgio; MANENTE, Mariano. O Ágio nas Aquisições de Participações Societárias – 
Tratamento Fiscal Atual e Eventuais Impactos das Leis 11.638/07 e 11.941/09.. In: ROCHA, Sérgio André 
(Coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A: alterações das Leis nº 11.638/07 e nº 
11.941/09. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. v. 2. p. 443. 
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5.2 Dividendos 

 

 

O legislador brasileiro, ao contrário de muitos outros ao redor do mundo, isentou do imposto 

de renda a distribuição de dividendos, seja o beneficiário uma pessoa física ou jurídica, 

domiciliada no país ou no exterior. É o disposto no artigo 10 da Lei nº 9.249/95: 

 
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados 
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas 
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, 
não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem 
integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa 
física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior. 

 
O citado artigo vincula a isenção ao resultado apurado, sem, contudo, definir o que vem a ser: 

lucros, dividendos e o próprio resultado.  

 

Tal fato jamais gerou grandes dúvidas. Desde a edição da Lei nº 9.249/95 é fato incontroverso 

que a lei tributária remete ao resultado contábil, calculado com base, até a edição da Lei nº 

11.638/07, nos princípios de contabilidade geralmente aceitos e demais normas de 

contabilidade previstas na Lei nº 6.404/76. 

 

Trata-se de hipótese de incorporação de conceitos preexistentes por meio de simples remissão. 

Seria impossível construir um conceito tributário autônomo de resultado, por exemplo, uma 

vez que a lei, em momento algum, vincula a isenção dos dividendos a uma prévia tributação 

do lucro apurado. São isentos de imposto de renda os lucros distribuídos, desde que apurados 

em conformidade com a legislação e nada mais. Lucro tributável sempre foi uma coisa e lucro 

contábil passível de distribuição sob a forma de dividendos sempre foi outra.  

 

E é preciso afastar de forma definitiva o argumento de que a parcela do lucro líquido que 

superar o montante do lucro real, presumido ou arbitrado não foi objeto de tributação. Na 

verdade, o aspecto material do fato gerador do imposto de renda é o lucro (todo ele), sendo o 

valor real, presumido ou arbitrado apenas as bases de cálculo criadas pelo legislador (aspecto 

quantitativo). 

 

Assim, diante da inequívoca constatação de que a isenção dos dividendos parte da remissão ao 

lucro contábil é preciso investigar se o legislador pretendeu, de alguma forma, vincular a 
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isenção ao conceito em vigor na data da sua concessão. Em outras palavras, se o legislador 

buscou impedir que uma alteração no conceito privado de resultado pudesse gerar efeitos por 

ele não previstos. 

 

Não parece que esse raciocínio tenha qualquer fundamento. A isenção do imposto de renda 

sobre dividendos parte da premissa de que a incidência geraria uma bitributação econômica, 

uma vez que o lucro tributado na distribuição seria o mesmo já tributado na pessoa jurídica. 

Portanto, o que o legislador buscou foi exonerar a distribuição do resultado apurado pela 

pessoa jurídica, cabendo ao Direito Societário definir a forma de calculá-lo. Assim, os 

dividendos distribuídos com base nas novas regras contábeis devem ser tão isentos quantos 

aqueles calculados com base no regime em vigor em 31/12/2007, por respeito à opção do 

legislador manifestada na Lei nº 9.249/95. 

 

Portanto, alterado o conceito contábil/societário de resultado – base para o pagamento dos 

dividendos – os efeitos tributários devem ser percebidos imediatamente. Em verdade, trata-se 

de efeito tributário indireto, uma vez que a Lei nº 9.249/95 continua sendo aplicada tal como 

concebida, ou seja, isentando do imposto de renda os dividendos pagos com base nos 

resultados contábeis da pessoa jurídica.  

 

Todavia, é preciso investigar se em alguma medida o RTT poderia neutralizar os referidos 

efeitos indiretos sobre a tributação. Em síntese, teria o regime de transição neutralizado os 

efeitos das novas regras contábeis também no caso da isenção dos dividendos?  

 

Os que respondem de forma positiva à pergunta formulada acima se baseiam no seguinte 

argumento: se o objetivo do regime de transição é neutralizar os possíveis efeitos tributários 

trazidos pelo novel regime, os dividendos correspondentes à parcela do lucro que exceder o 

valor que seria apurado com base nas normas antigas, caso isentos, representariam a 

existência de efeitos tributários decorrente de modificações das normas contábeis.  

 

Esse raciocínio, porém, parte de uma premissa falsa, qual seja, a pretensa existência de dois 

resultados contábeis. Do ponto de vista operacional, após a edição das Leis nº 11.638/07 e 

11.941/09, as sociedades passaram a ter que apurar seu resultado com base na legislação 

societária (considerando todas as suas modificações) e a realizar os respectivos “ajustes de 

RTT” como forma de neutralizar os possíveis impactos tributários.  
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Em outras palavras, existe apenas um resultado! A opção do legislador foi pela existência de 

uma única contabilidade, de modo que os ajustes prescritos pela legislação tributária devem 

ocorrer em livros apartados, como o FCONT e o LALUR. A opção pela existência de um 

balanço fiscal não parece ter feito parte dos planos do legislador.  

 

Assim, diante da inequívoca constatação da inexistência de um único resultado (base para o 

pagamento de dividendos), é preciso verificar se a regra de neutralidade trazida pela Lei nº 

11.941/09 (artigos 15 a 24) abarca a presente situação. 

 

Novamente, é preciso destacar que a regra geral de neutralidade anteriormente prevista na Lei 

nº 11.638/07 (neutralidade fiscal dos lançamentos de harmonização) foi substituída por outra 

específica, mas não absoluta, por meio da qual as alterações que modificarem o critério de 

reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido não 

terão efeitos para fins de apuração do lucro real. 

 

Essa é a linha sustentada com muita precisão por Luís Eduardo Schoueri:293 

 
Ora, a neutralidade, como se viu, não é absoluta. Ela é fruto do texto legal, 
que não dá a abrangência que se poderia imaginar. Basta considerar, para 
tanto, o caso dos dividendos, contemplados pelo artigo 10 da mesma Lei nº 
9.249/1995. São eles calculados a partir do patrimônio da sociedade, apurado 
em conformidade com as normas contábeis hoje vigentes. Acaso a 
neutralidade implicaria afirmar que a isenção ali assegurada apenas se 
estenderia a dividendos apurados segundo os critérios vigentes em 31 de 
dezembro de 2007 e que valores excedentes não teriam o tratamento 
tributário de dividendos? Ou, ao contrário, que apesar de a contabilidade 
apontar valor ínfimo de dividendos, haveria que assegurar isenção sobre 
montante maior, apurado segundo os antigos critérios contábeis? Um e outro 
raciocínio não poderiam prosperar: a legislação tributária isenta os 
dividendos pagos pela pessoa jurídica. A forma como os dividendos se 
apuram é matéria da legislação societária. Sobre os dividendos assim 
apurados aplica-se a legislação tributária. 

 
Como defendido linhas acima, a lei tributária, que é anterior às modificações em questão, 

continua a ser aplicada sem qualquer modificação. Continuam isentos os pagamentos dos 

dividendos calculados com base nos resultados contábeis, afinal, foi essa a referência utilizada 

pelo legislador tributário por meio de expressa remissão. 

                                                           
293 SCHOUERI, Luís Eduardo. Juros sobre Capital Próprio: Natureza Jurídica e Forma de Apuração diante da 
“Nova Contabilidade”. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 
3. p. 191. 
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Não é esse, contudo, o entendimento manifestado no Parecer PGFN/CAT nº 202/2013. 

 
PARECER/PGFN/CAT/Nº 202/2013 
Regime Tributário de Transição. Lucros e dividendos pagos ou creditados 
pelas pessoas jurídicas. Art. 15 da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, e 
art. 10 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. O lucro a ser 
considerado para fins da isenção prevista no art. 10 da Lei nº 9.249, de 1995, 
é o lucro fiscal obtido com a aplicação do Regime Tributário de Transição, 
de que trata o art. 15 da  Lei nº 11.941, de 2009, e não o lucro societário 
obtido com base nas regras contábeis da Lei nº 6.404, de 1 de dezembro de 
1976 com as alterações trazidas pela Lei nº11.638, de 28 de dezembro de 
2007. 
Memorando nº 469/2012-RFB/Gabin, de 23 de maio de 2012. 

 
O entendimento acima contraria frontalmente o disposto no artigo 10 da Lei nº 9.249/95, que 

remete a isenção aos resultados apurados, que somente podem ser aqueles frutos da aplicação 

das normas brasileiras de contabilidade, tal como disposto no artigo 177, da Lei º 6.404/76.  

 

 

5.3 Juros sobre o capital próprio 

 

 

A questão dos juros sobre o capital próprio também vem sendo objeto de grandes debates. 

Novamente, indaga-se qual seria a referência a ser adotada por ocasião do cálculo dos juros, 

uma vez que vários aspectos do patrimônio, base de apuração dos JCP, foram alterados 

contabilmente e acabaram por se distanciar das formas jurídicas.  

 

Veja-se o disposto no artigo 9º da Lei nº 9.249/95: 

 

Art. 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro 
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou 
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as 
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de 
Juros de Longo Prazo – TJLP. 

 
É preciso dizer que o legislador tributário, ao definir os juros sobre o capital próprio, não 

incorporou do Direito Privado nenhum conceito preexistente, mostrando-se incorreto tentar 

enquadrar esse instituto na regulamentação prevista para os juros ou para os dividendos.294 

Juros sobre o capital próprio são apenas juros sobre o capital próprio. 

                                                           
294 SCHOUERI, Luís Eduardo. Juros sobre Capital Próprio: Natureza Jurídica e Forma de Apuração diante da 
“Nova Contabilidade”. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
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Assim, a solução é bastante semelhante ao caso dos dividendos tratado acima. Fixada a 

premissa da inexistência de um único resultado, perde sentido a discussão sobre a qual 

resultado estaria se referindo o legislador quando regulou os JCP. O patrimônio apurado de 

acordo com a Lei nº 11.638/07 é o único passível de sofrer os ajustes prescritos na legislação 

para fins de apuração do lucro real. O conceito de patrimônio cunhado com base nas normas 

de Direito Civil perde relevância em termos tributários na medida em que o substrato sobre o 

qual determinadas normas tributárias incidem – demonstrações financeiras – vale-se de 

definições mais próximas da Economia. 

 

Conforme demonstrado no presente trabalho, isso não significa dizer que a noção de 

patrimônio passe a ser econômica. Ela continua a ser jurídica,295 tendo o legislador optado por 

incorporar noções outras que não apenas aquelas do Direito Civil.  

 

Logo, tendo em vista que: (i) os juros sobre o capital próprio devem ser calculados como base 

no patrimônio líquido da sociedade, (ii) que este patrimônio é aquele refletido nas 

demonstrações financeiras, (iii) que essas são elaboradas com base nas normas contábeis em 

vigor, (iv) que essas normas têm adotado uma perspectiva mais econômica de patrimônio, 

então, (v) é esse novo patrimônio que deve ser utilizado como referência para cálculo dos 

JCP. 

 

Há de ser respeitada a opção do legislador acerca da aplicação das normas contábeis ao 

cálculo dos JCP. Quisesse dispor de forma diversa, bastaria fazê-lo, como no caso do ágio. 

Não tendo feito, as normas contábeis em vigor serão as aplicáveis, por representarem a 

medida mais confiável para a quantificação econômica do sacrifício dos sócios.296 

 

Assim como no caso dos dividendos, a discussão passa ao largo da aplicação do RTT. O que 

se defende aqui é apenas a aplicação de lei anterior a 31/12/2007, em seus exatos termos. Se 

                                                                                                                                                                                     

Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 
3. p. 174. 
295 PICONEZ, Matheus Bertholo. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio no Novo Modelo Contábil e seu 
Tratamento Tributário. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 
3. p. 244.  
296 SCHOUERI, Luís Eduardo. Juros sobre Capital Próprio: Natureza Jurídica e Forma de Apuração diante da 
“Nova Contabilidade”. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 
3. p. 192.  
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algum efeito tributário existe, ele é apenas indireto e não pode ser neutralizado pelo RTT por 

absoluta falta de previsão legal.  

 

 

5.4 Subvenções para investimento 

 

 

As subvenções, nas palavras de Carvalhosa,297 “são ajudas ou auxílios pecuniários, 

concedidos pelo Estado, em favor de instituições que prestam serviços ou realizam obras de 

interesse público”. 

 

Elas podem ser divididas em subvenções para investimento e subvenções para custeio, nos 

termos do Parecer Normativo CST nº 112, de 01/01/1979. A diferença reside no propósito da 

transferência dos recursos, o que é definido pela pessoa jurídica de direito público responsável 

pela subvenção. No primeiro caso (investimento), os recursos têm por objetivo capitalizar a 

pessoa jurídica que recebe os recursos, enquanto no segundo caso (custeio), o objetivo é 

disponibilizar recursos para custos e despesas de operações correntes.298 

 

Do ponto de vista contábil, as subvenções para investimento eram contabilizadas diretamente 

no patrimônio líquido daquela entidade que recebia o recurso, em conta de reserva de capital, 

sem trânsito, portanto, em conta de resultado. É ver o que dispunha o artigo 182 da Lei nº 

6.404/76: 

 
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por 
dedução, a parcela ainda não realizada. 
§ 1º Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem: 
[...] 
d) as doações e as subvenções para investimento. 

 
Desde o Decreto-lei nº 1.598/77 existia previsão expressa de não tributação pelo IRPJ das 

subvenções para investimento, desde que: (i) fossem contabilizadas como reserva de capital; e 

                                                           
297 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo: Editora Saraiva, 
1997. v. 3., p. 603. 
298 BRIGAGÃO, Gustavo; JATAHY, Mariana Barreira. O Regime Tributário das Subvenções e as Mudanças 
Introduzidas pela Lei 11.638, de 28.12.2007. In:ROCHA, Sérgio André (Coord.). Direito Tributário, 
Societário e a Reforma da Lei das S/A – Inovações da Lei 11.638. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2008. p. 
135. 
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(ii) que essa reserva não pudesse ser objeto de distribuição aos sócios, ficando sua utilização 

restrita à absorção de prejuízos ou ao aumento de capital.  

 

É o que prevê o art. 443 do RIR/99:299 

 
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as 
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de 
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de 
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, 
desde que (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 38, § 2º, e Decreto-Lei nº 
1.730, de 1979, art. 1º, inciso VIII): 
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para 
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto 
no art. 545 e seus parágrafos; ou 
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do 
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou 
insuficiências ativas. 

 
Note-se que a não tributação está vinculada à obediência a uma determinada regra de 

contabilização, qual seja, o registro da subvenção em conta de reserva de capital. Contudo, a 

partir da edição da Lei nº 11.638/07, a alínea “d” acima transcrita foi revogada, de modo que a 

contabilização em conta de reserva tornou-se impossível. Diante dessa restrição, os valores 

recebidos devem transitar pelo resultado, o que gera dúvida acerca de sua tributação, uma vez 

que não se trata de uma exclusão prevista em lei.  

 

Esse foi um dos primeiros casos discutidos após a entrada em vigor da Lei nº 11.638/07, 

objeto da Solução de Consulta nº 75, de 27/05/2008. É ver:  

 

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 75, DE 27 DE MAIO DE 2008. 
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ 
EMENTA: DOAÇÕES FEITAS PELO PODER PÚBLICO. CÔMPUTO 
NO LUCRO REAL. 
A partir de 1º de janeiro de 2008, as doações feitas pelo Poder Público 
obrigatoriamente serão registradas pelas pessoas jurídicas donatárias como 
receitas do período a que competirem, não havendo previsão legal para sua 
exclusão do lucro líquido para efeito de apuração do lucro real. 

 

                                                           
299 Tendo em vista tratar-se de dispositivo anterior à criação da CSLL, a ela não faz referência. No entanto, por 
diversas vezes a RFB manifestou seu entendimento pela não tributação das subvenções para investimento pela 
CSLL, desde que atendidas as mesmas condições. Vide Solução de Consulta nº 218/014, respondida pela 10ª 
Região Fiscal. 
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O entendimento da RFB foi taxativo no sentido da tributação das subvenções caso o seu valor 

seja reconhecido diretamente no resultado, justamente pela ausência de previsão legal para 

sua exclusão.  

 

Todavia, a questão não se mostra assim tão simples. É importante que se investigue a razão 

pela qual a legislação tributária vincula a não tributação à contabilização como reserva de 

capital. Na verdade, a determinação da contabilização em conta de reserva não decorria da lei 

tributária (Decreto-lei nº 1.598/77), mas da legislação societária, da revogada alínea “d”, do § 

1º, do artigo 182 da Lei nº 6.404/76. Ainda que silente o Decreto-lei nº 1.598/77, as 

subvenções para investimento deveriam ser contabilizadas em conta de reserva de capital. 

 

A bem da verdade, as reservas de capital, apesar de representarem efetivos acréscimos aos 

ativos da empresa, não decorrem dos lucros auferidos em suas operações normais, já que 

representam contribuição de terceiros, no caso, o Poder Público.300 Portanto, são valores que, 

por sua natureza, não transitam pelo resultado. 

 

É o que apontou Ana Cláudia Utumi301 com a sua habitual clareza:  

 
Nesse período em que vigorou a contabilização das subvenções para 
investimento como reserva de capital, segundo a Instrução CVM nº 59/86, a 
pessoa jurídica beneficiária deveria reconhecer o montante total da despesa 
com o imposto, como se devido fosse, em contrapartida da conta de 
impostos a recolher, no passivo. Em seguida, deveria debitar a conta de 
passivo e creditar a conta de reserva de capital, subvenção para 
investimentos. O saldo do passivo de impostos deveria ser baixado contra a 
conta de bancos, pelo pagamento do valor devido. Ou seja, não havia trânsito 
pelo resultado do exercício da subvenção para investimento. 

 
A não tributação das subvenções para investimento foi atrelada à contabilização como reserva 

de capital porque esse era o tratamento contábil correspondente. Na verdade, o que pretende a 

lei tributária é não tributar acréscimos que não irão se incorporar ao patrimônio dos sócios. 

Essa a ratio da norma, na medida em que a contabilização em conta de reserva de capital 

representa verdadeira garantia de não distribuição do valor.  

 

Não é outro o entendimento de Martins: 302 

                                                           
300 Vide item 2 da Nota Explicativa à IN/CVM nº 59/1986. 
301 UTUMI, Ana Cláudia Akie. Lei nº 11.638/07 e Implicações Tributárias das Subvenções para Investimento. 
In: ROCHA, Sérgio André (Coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A: inovações 
da Lei 11.638. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2008. p. 23-24. 
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Se esse foi, portanto, o objetivo buscado pelo legislador na forma tributária – 
pois não é crível se pensar que a regra de não tributação existia em função da 
conta de reserva de capital, como se a esta o favor fiscal se dirigisse –, a 
extinção expressa da reserva de capital para essas modalidades de aportes na 
Lei do Anonimato não poderia invalidar a aplicação da lei tributária, ainda 
plenamente vigente no ordenamento. 

 
Portanto, o que busca a norma tributária é a certeza da não distribuição, sendo a 

contabilização apenas uma forma de se garantir tal tratamento. Assim, provada a ausência de 

distribuição, o lançamento contábil deve ser indiferente para fins tributários. 303 

 

Todavia, dada a grande repercussão do assunto já com a edição da Lei nº 11.638/07, as 

subvenções para investimento foram objeto de regulação específica no âmbito do RTT. É o 

ver o disposto no artigo 18 da Lei nº 11.941/09: 

 
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às 
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de 
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de 
empreendimentos econômicos, e às doações, feitas pelo Poder Público, a que 
se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a 
pessoa jurídica deverá:  
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo 
regime de competência, inclusive com observância das determinações 
constantes das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no 
uso da competência conferida pelo § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, no caso de companhias abertas e de outras que optem 
pela sua observância;  
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de 
doações ou subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no 
exercício, para fins de apuração do lucro real;  
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou 
subvenções governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do 
exercício;  
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração 
do lucro real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento 
em que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e 
no § 3o deste artigo.  
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão 
tributadas caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, 
inclusive nas hipóteses de:  
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao 
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a 

                                                                                                                                                                                     
302 MARTINS, Natanael. A reforma da Lei das Sociedades Anônimas: Lei 11.638/2007 e seus impactos na área 
tributária. In: ROCHA, Sérgio André (Coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A: 
inovações da Lei 11.638. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2008. p. 367. 
303 GALHARDO, Luciana Rosanova; ROCHA, Felipe Barboza. As Alterações Introduzidas na Lei das 
Sociedades por Ações e suas Implicações no Âmbito Tributário. Análise detida di novo Tratamento conferido às 
Subvenções para Investimento. In: ROCHA, Sérgio André (Coord.). Direito Tributário, Societário e a 
Reforma da Lei das S/A: inovações da Lei 11.638. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2008. p. 255. 
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incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões 
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;  
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do 
capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da 
subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, 
hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao 
valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções 
governamentais para investimentos; ou  
III – integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.  
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos 
incentivos de que trata o § 2º do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de 
dezembro de 1977, não se lhe aplicando o caráter de transitoriedade previsto 
no § 1o do art. 15 desta Lei.  
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do 
caput deste artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido 
contábil inferior à parcela decorrente de doações e subvenções 
governamentais, e neste caso não puder ser constituída como parcela de 
lucros nos termos do inciso III do caput deste artigo, esta deverá ocorrer nos 
exercícios subsequentes. 

 
A norma está em linha com a natureza das subvenções e com a lógica do tratamento a elas 

atribuído antes da edição da Lei nº 11.638/07. Note-se a obrigatoriedade de se observar as 

normas contábeis no que diz respeito à contabilização das subvenções em contas de resultado 

(inciso I), como também a possibilidade de exclusão desses valores diretamente no LALUR 

para fins de apuração do lucro real (inciso II).  

 

Vale conferir recente manifestação da RFB: 

 
Solução de Consulta nº 324 (08/05/2012) 
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL  
EMENTA: ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. SUBVENÇÃO PARA 
INVESTIMENTO. BASE DE CÁLCULO. Para que o crédito presumido do 
ICMS possa ser caracterizado como subvenção para investimento, para fins 
de exclusão da base de cálculo da CSLL, a pessoa jurídica optante pelo 
regime tributário de transição - RTT - e titular do empreendimento 
econômico beneficiado pela subvenção deverá: aplicar a subvenção na 
implantação ou na expansão do empreendimento econômico; reconhecer, em 
sua escrituração contábil, o valor da subvenção em conta de resultado pelo 
regime de competência, inclusive com observância das determinações 
constantes das normas expedidas pela CVM; excluir, no LALUR, o valor 
referente à parcela do lucro líquido do exercício referente ao incentivo, para 
fins de apuração do lucro real; manter o valor referente à parcela do lucro 
líquido do exercício decorrente da subvenção na reserva de incentivos 
fiscais, e adicionar, no LALUR, para fins de apuração do lucro real, o valor 
referido da parcela do lucro líquido do exercício, que havia sido excluída, no 
momento em que tiver destinação diversa de sua manutenção na reserva de 
incentivos fiscais. Sua capitalização, no entanto, é autorizada, desde que não 
haja restituição aos sócios. 
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É importante destacar que a norma determina a tributação das subvenções apenas nas 

hipóteses em que a ela for atribuída destinação diversa da prevista, o que também se mostra 

em consonância com a regra anterior. Assim, fica claro que a necessidade de contabilização 

em conta de reserva não era condição sine qua non para a não tributação, mas apenas uma 

forma de controle da destinação/finalidade dos recursos. 

 

 

5.5 Dívida versus capital. Instrumentos financeiros híbridos 

 

 

Em regra, as pessoas jurídicas são financiadas por meio de dois tipos diferentes de ingresso 

em seu patrimônio: (i) diretamente no capital social, por meio da emissão de cotas ou ações; 

ou (ii) por meio de dívidas, tais como financiamentos bancários, debêntures, etc. A diferença 

principal entre ambos está na relação estabelecida entre o investidor e a empresa. No primeiro 

caso, na condição de cotista ou acionista, há efetiva participação no risco do negócio, 

enquanto o risco do credor restringe-se ao não recebimento de seu crédito.304 

 

Situado entre os dois extremos, estão os instrumentos financeiros híbridos, que mesclam os 

elementos dívida e patrimônio. Em determinados casos, pode a norma contábil determinar a 

contabilização como dívida de títulos de patrimônio, sendo a recíproca igualmente verdadeira. 

Isso irá ocorrer quando um instrumento híbrido de dívida contiver mais elementos de 

patrimônio, ou, ao contrário, quando um instrumento híbrido de capital contiver mais 

elementos de dívida. Ao registrar o negócio jurídico a Contabilidade irá privilegiar a 

substância econômica em detrimento da substância/forma jurídica. É o caso de muitas 

debêntures perpétuas, vistas pela contabilidade como verdadeiros instrumentos de capital, ou 

de ações preferenciais resgatáveis e com direito a dividendos fixos, vistas como instrumentos 

de dívida. 

 

A requalificação contábil dos negócios jurídicos celebrados pode gerar impactos tributários 

relevantes. Instrumentos de dívida, tais como as debêntures, remuneram o seu adquirente via 

pagamento de juros, que constitui rendimento tributável para aquele que os recebe e despesa 

                                                           
304 MOSQUERA, Roberto Quiroga; PICONEZ, Matheus Bertholo. Tratamento Tributário dos Instrumentos 
Financeiros Híbridos. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2011. v. 
2. p. 233-234.  
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dedutível para a empresa que paga, obviamente respeitados os limites de subcapitalização. Os 

instrumentos de patrimônio, tais como cotas e ações, remuneram o seu titular por meio do 

pagamento de dividendos (rendimentos isentos), e não são considerados despesa.  

 

Na medida em que ocorre uma inversão de papéis, os sócios mantém, do ponto de vista 

jurídico, essa relação, mas passam a ser remunerados por meio do pagamento de juros, que 

independem da existência de lucros na sociedade. Os seus rendimentos, antes isentos, passam 

a ser tributados, mesmo que juridicamente o beneficiário continue compartilhando os riscos 

do negócio com os demais sócios. Por outro lado, os credores que passam à condição de 

acionista/cotista, deixam de ser remunerados via pagamento de juros, portanto, condição 

desvinculada da existência de lucro, passando a fazer parte do risco do empreendimento, 

condição por ele certamente não desejada.  

 

A questão dos instrumentos financeiros híbridos representa nítido caso de incompatibilidade 

entre as qualificações contábil e jurídica. Ainda que, do ponto de vista econômico, o titular de 

um instrumento de dívida esteja mais próximo da condição de um acionista, isso não significa 

que, do ponto de vista jurídico, ele não continue a possuir todos os direitos e obrigações de 

um credor. A recíproca é igualmente verdadeira. 

 

No presente caso, é preciso avançar na questão da substância econômica para se concluir que 

ambas as qualificações (contábil e jurídica) se baseiam na substância dos atos praticados. 

Contudo, por vezes a substância jurídica, por conter elementos outros que não apenas os 

econômicos, pode levar a uma qualificação distinta da adotada pela contabilidade, que 

considerou apenas os aspectos econômicos do instrumento.  

 

Assim, não se trata da primazia da substância econômica sobre a forma jurídica, mas de 

incompatibilidade entre substância econômica e substância jurídica. Não é apenas a predição 

acerca da existência de fluxos de caixa futuros que leva o direito a classificar um determinado 

instrumento como capital e dívida. Nessa relação estão presentes inúmeras outras questões, 

como o direito de um acionista de participar das deliberações sociais, a intenção do credor de 

ver o seu capital remunerado independentemente da existência de lucros passíveis de 

distribuição etc. 
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Conclui-se que eventual requalificação contábil de instrumentos financeiros híbridos não pode 

gerar qualquer espécie de impacto tributário. Os titulares de instrumentos de dívida 

continuarão a ser remunerados por meio do pagamento de juros, enquanto os titulares de 

direitos de sócio continuarão a ser remunerados por meio do pagamento de dividendos. 

 

Do ponto de vista prático, deverão ser ajustados diretamente no FCONT as “despesas 

realizadas para pagamento de dividendos” e os “dividendos pagos para remunerar credores”, 

mantendo-se intacta a qualificação jurídica. 

 

 

5.6 Leasing 

 

 

As alterações contábeis relativas aos contratos de arrendamento mercantil305 têm relação 

direta com o novo regime de escrituração dos ativos imobilizados. A partir da Lei nº 

11.638/07, devem ser registrados no ativo imobilizado não só os bens de propriedade da 

entidade, mas também aqueles que são utilizados em suas atividades, mediante assunção de 

riscos e controle, ainda que não haja, do ponto de vista jurídico, um título de propriedade. Em 

outras palavras, a existência ou não de propriedade jurídica do bem deixa de ser relevante 

para fins de seu registro no ativo da arrendatária, bastando a constatação da ocorrência de 

transferência dos riscos e controle.  

 

Trata-se de mais uma alteração significativa e com o potencial de gerar impactos tributários. 

Anteriormente ao novo padrão contábil os bens eram registrados no ativo da arrendatária 

apenas quando houvesse a transferência da propriedade, ou, em casos menos comuns, quando 

fosse atribuída à operação a mesma condição de uma compra financiada. Ao longo do 

contrato, os pagamentos eram registrados como custo ou despesa operacional e os bens não 

eram objeto de depreciação. 

 

É o que determina o artigo 11 da Lei nº 6.099/74: 

 

                                                           
305 A origem do leasing, sua natureza jurídica e as espécies que contempla são alvo de controvérsia pela doutrina, 
acirrada de modo especial no Brasil, em virtude da forma de regulação do contrato, que se deu pela lei tributária, 
com sucessivas alterações na sua sistematização pelo Conselho Monetário Nacional, formando um intricado 
arcabouço sobre a matéria.  
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Art 11. Serão consideradas como custo ou despesa operacional da pessoa 
jurídica arrendatária as contraprestações pagas ou creditadas por força do 
contrato de arrendamento mercantil.  
§ 1º A aquisição pelo arrendatário de bens arrendados em desacordo com as 
disposições desta Lei, será considerada operação de compra e venda a 
prestação.  
§ 2º O preço de compra e venda, no caso do parágrafo anterior, será o total 
das contraprestações pagas durante a vigência do arrendamento, acrescido da 
parcela paga a título de preço de aquisição.  
§ 3º Na hipótese prevista no parágrafo primeiro deste artigo, as importâncias 
já deduzidas, como custo ou despesa operacional pela adquirente, acrescerão 
ao lucro tributável pelo imposto de renda, no exercício correspondente à 
respectiva dedução.  
§ 4º O imposto não recolhido na hipótese do parágrafo anterior, será devido 
com acréscimo de juros e correção monetária, multa e demais penalidades 
legais. 

 
O novo padrão contábil rompe com esse modelo, determinando que os bens sejam registrados 

no ativo da arrendatária. Logo, o efeito no resultado ocorre via depreciação do bem e não por 

meio da dedução dos valores gastos com o pagamento das parcelas previstas em contrato. É o 

que determina o Pronunciamento Técnico nº 6: 

 
Arrendamento mercantil é um acordo pelo qual o arrendador transmite ao 
arrendatário em troca de um pagamento ou série de pagamentos o direito de 
usar um ativo por um período de tempo acordado. 
 
Arrendamento mercantil financeiro é aquele em que há transferência 
substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo. O 
título de propriedade pode ou não vir a ser transferido. 
 
Arrendamento mercantil operacional é um arrendamento mercantil diferente 
de um arrendamento mercantil financeiro. 
 

Assim, nas hipóteses de contratos de leasing operacional, os valores pagos pela arrendatária 

deverão ser registrados como despesa ou custo; nos contratos de leasing financeiro o bem 

deverá ser contabilizado diretamente no ativo da arrendatária (transferência substancial dos 

riscos e benefícios inerentes à propriedade), ficando o efeito no resultado restrito ao valor da 

depreciação.  

 

A nova regra de contabilização modifica um critério de reconhecimento de custo/despesa. Por 

força do novo padrão contábil uma despesa anterior – parcela do leasing – tem o seu efeito no 

resultado obstado pelo registro do bem diretamente no ativo imobilizado da arrendatária. 

Nessas hipóteses, inegável a incidência do RTT. 
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A RFB vem seguindo esse entendimento, já tendo se manifestado em algumas oportunidades. 

Vale conferir: 

 

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 5 de 20 de Fevereiro de 2009.  
EMENTA: ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. 
MUDANÇAS NO CRITÉRIO DE CONTABILIZAÇÃO. EFEITOS 
FISCAIS. Os lançamentos na contabilidade da arrendatária referentes aos 
contratos de arrendamento mercantil devem estar em conformidade com a 
nova regra do inciso IV do art. 179 da Lei nº 6.404, de 1976, alterado pela 
Lei nº 11.638, de 2007. Contudo, tais mudanças no critério de escrituração 
contábil não afetarão a base de cálculo do IRPJ apurada pela pessoa jurídica 
optante pelo Regime Tributário de Transição (RTT). Ou seja, os ajustes 
decorrentes do critério anterior e do atual devem ser implementados 
extracontabilmente na empresa optante pelo referido regime, objetivando 
buscar a neutralidade fiscal. Na hipótese de a consulente não optar pelo 
RTT, a contabilização dos contratos de arrendamento mercantil na 
arrendatária também segue a determinação do inciso IV do art. 179 da Lei nº 
6.404, de 1976, alterado pela Lei nº 11.638, de 2007, sendo vedada a 
realização de ajustes extracontábeis. (DISIT 10). 
 
Solução de Consulta nº 27 (20/01/2012) 
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL  
EMENTA: ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. 
MUDANÇAS NO CRITÉRIO DE CONTABILIZAÇÃO. EFEITOS 
FISCAIS. Os lançamentos na contabilidade da arrendatária referentes aos 
contratos de arrendamento mercantil devem estar em conformidade com a 
nova regra do inciso IV do art. 179 da Lei nº 6.404, de 1976, alterado pela 
Lei nº 11.638, de 2007. Contudo, tais mudanças no critério de escrituração 
contábil não afetarão a base de cálculo do IRPJ apurada pela pessoa jurídica 
optante pelo Regime Tributário de Transição (RTT). Ou seja, por força das 
disposições introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28/12/2007, e pelos arts. 37 e 
38 da Lei nº 11.941, de 2009, as alterações que modifiquem o critério de 
reconhecimento de receitas,custos e despesas computadas na escrituração 
contábil, para apuração do lucro líquido do exercício conforme definido no 
art. 191 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, não terão efeitos para fins de 
apuração do lucro real da pessoa jurídica optante pelo RTT, prevalecendo 
para fins tributários os métodos e critérios contábeis vigentes em 
31/12/2007. Ou seja, os ajustes decorrentes do critério anterior, e do atual 
devem ser implementados de forma extracontábil na empresa optante pelo 
RTT em 2008 e 2009, objetivando buscar a neutralidade fiscal. Lembramos 
que a partir de 2010, a adoção do RTT é obrigatório para as Pessoas 
Jurídicas que apurem o resultado com base no lucro real. Na hipótese de a 
consulente não ter optado pelo RTT, nos anos de 2008 e 2009, a 
contabilização dos contratos de arrendamento mercantil na arrendatária 
também segue a determinação do inciso IV do art. 179 da Lei nº 6.404, de 
1976, alterado pela Lei nº 11.638, de 2007, sendo vedada a realização de 
ajustes extracontábeis. (grifo nosso). 

 
Em resumo, as normas tributárias relativas às operações de leasing continuam vigentes, não 

podendo o novo padrão contábil influenciar a sua aplicação. Sob a ótica do arrendatário, os 
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valores pagos consistem em despesas operacionais; para o arrendador, do ponto de vista da 

legislação tributária, o bem continua fazendo parte de seu ativo. 

 

 

5.7 Ativos biológicos 

 

 

Ativo biológico é um animal e/ou planta vivos (CPC nº 29). O que chama a atenção na 

contabilização dos ativos biológicos é a obrigatoriedade de registro com base em seu valor 

justo, deduzida a despesa de venda no momento do reconhecimento inicial e no final de cada 

período de competência (item 12). 

 

O valor justo deve ser o preço praticado no mercado ativo, caso exista um. Na hipótese de a 

entidade ter acesso a diferentes mercados ativos, deve usar o mais relevante deles (item 17). O 

pronunciamento ainda descreve como deve ser encontrado o valor justo nos casos de 

inexistência de mercados ativos (item 18). Determina, também, que os ganhos e as perdas 

provenientes da mudança no valor justo devem ser levados ao resultado do exercício. Em 

outras palavras, a mera oscilação de valor dos ativos deve ser capaz de levar ao 

reconhecimento de receitas e despesas (item 26). 

 

Não se trata de uma determinação aleatória do novo padrão contábil. O que busca o registro 

com base no valor justo é acompanhar o ciclo de produção de tais ativos, buscando aproximar 

ao máximo o registro contábil da realidade econômica. Em linhas gerais, seria como que a 

noção de um fazendeiro de que o crescimento de seus bezerros mostra um aumento de sua 

riqueza, muito embora o ganho financeiro seja percebido apenas por ocasião da venda.  

 

A dúvida que se apresenta é justamente identificar os efeitos tributários dessas mutações 

patrimoniais em matéria tributária. Enquanto vigorar o RTT a questão é simples. Trata-se de 

nítida hipótese de modificação de critério de reconhecimento de receitas e despesas, fruto, 

exclusivamente, da convergência brasileira ao padrão IFRS. Não fosse a edição do CPC 29, os 

ativos deveriam ser reconhecidos pelo seu custo de produção, princípio igualmente utilizado 

para fins de apuração dos tributos sobre a renda. 
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Logo, os ganhos e as perdas relacionados à oscilação de valor dos ativos biológicos 

decorrentes da aplicação do CPC 29 devem ser ajustados no FCONT como forma de 

neutralizar os efeitos tributários das novas práticas contábeis. 

 

 

5.8 Despesas com depreciação 

 

 

Os bens registrados no ativo imobilizado sofrem desgaste físico natural, decorrente de seu uso 

continuado, de ações da natureza ou até mesmo de obsolescência, fazendo com que o seu 

valor precise ser corrigido para fazer constar o montante exato dessa perda, que deve ser 

registrado na escrita contábil como custo ou despesa operacional. Veja-se o disposto na 

Norma e Procedimento de Contabilidade (NPC) 07 – Ativo Imobilizado:  

 

NPC 07 
36. O valor depreciável de um bem do ativo imobilizado deve ser apropriado 
numa base sistemática durante a sua vida útil econômica. O método de 
depreciação usado deve refletir o padrão em que os benefícios econômicos 
do ativo são consumidos pela empresa. A parcela de depreciação referente a 
cada período deve ser contabilizada como despesa ou custo, a não ser que 
seja incluída no valor contábil de outro ativo. 
37. Na medida em que os bens do ativo imobilizado são utilizados nas 
operações, o valor contábil do ativo é reduzido para refletir esse benefício 
econômico, gerando uma despesa de depreciação. A depreciação deve ser 
registrada mesmo que o valor justo do ativo exceda o seu valor contábil. [...] 
39. A vida útil econômica de um bem do ativo imobilizado é definida em 
termos do benefício econômico que a empresa espera obter da utilização 
desse ativo. A política de administração dos ativos de uma empresa pode 
incluir a venda dos ativos depois de um determinado período ou depois do 
consumo de uma certa proporção dos benefícios econômicos incorporados 
no ativo. Conseqüentemente, a vida útil de um ativo pode ser mais curta do 
que a sua vida econômica. A estimativa da vida útil de um bem do ativo 
imobilizado é uma questão de julgamento baseado na experiência com ativos 
semelhantes e, portanto, não deve estar vinculada a limites legais para 
dedutibilidade da despesa com depreciação. 

 
Os regimes contábil e tributário desses encargos eram regulados, respectivamente, pela 

Norma Brasileira de Contabilidade (NBCT) 19.5, aprovada pela Resolução CFC nº 1.027/05, 

que determinava que as taxas de depreciação fossem fixadas com base na estimativa de vida 

útil ou prazo de utilização dos bens, e pelo artigo 57 da Lei nº 4.506/64, que define 

depreciação como o custo correspondente à diminuição do valor dos ativos e prevê a 

aplicação de uma taxa anual, fixada com base na expectativa de vida útil do bem. É ver: 
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NBC T 19.5 
19.5.1.2. O ativo imobilizado deve ser depreciado, amortizado ou exaurido 
em função da estimativa de sua vida útil ou prazo de utilização. [...] 
19.5.4.1. O valor depreciável, amortizável e exaurível de um ativo deve ser 
apropriado, sistematicamente, durante sua vida útil, período de uso ou 
volume de produção. [...] 
19.5.7.1. O método de depreciação, amortização e exaustão usado deve 
refletir o padrão previsto de consumo pela entidade dos benefícios 
econômicos futuros do ativo e ser aplicado uniformemente. 

 
Art. 57. Poderá ser computada como custo ou encargo, em cada exercício, a 
importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo 
resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal. 
§ 1º A quota de depreciação registrável em cada exercício será estimada pela 
aplicação da taxa anual de depreciação sôbre o custo de aquisição do bem 
depreciável, atualizado monetàriamente, observadas nos exercícios 
financeiros de 1965 e 1966, as disposições constantes do § 15 do artigo 3º da 
Lei nº 4.357 de 16 de julho de 1964. 
§ 2º A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o 
qual se possa esperar a utilização econômica do bem pelo contribuinte, na 
produção dos seus rendimentos. 
§3º. A administração do Imposto de Renda publicará periodicamente o prazo 
de vida útil admissível a partir de 1º de janeiro de 1965, em condições 
normais ou médias, para cada espécie de bem, ficando assegurado ao 
contribuinte o direito de computar a quota efetivamente adequada às 
condições de depreciação dos seus bens, desde que faça a prova dessa 
adequação, quando adotar taxa diferente. 
§4º. No caso de dúvida, o contribuinte ou a administração do imposto de 
renda poderão pedir perícia do Instituto Nacional de Tecnologia, ou de outra 
entidade oficial de pesquisa científica ou tecnológica, prevalecendo os 
prazos de vida útil recomendados por essas instituições, enquanto os mesmos 
não forem alterados por decisão administrativa superior ou por sentença 
judicial, baseadas, igualmente, em laudo técnico idôneo. 
[...] 
§6º. Em qualquer hipótese, o montante acumulado, das cotas de depreciação 
não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem, atualizado 
monetariamente. 
§7º. A depreciação será deduzida pelo contribuinte que suporta o encargo 
econômico do desgaste ou obsolescência, de acordo com condições de 
propriedade, posse ou uso de bem. 
§8º. A quota de depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é 
instalado, posto em serviço ou em condições de produzir. 
§9º. Podem ser objeto de depreciação todos os bens físicos sujeitos a 
desgaste pelo uso ou por causas naturais, ou obsolescência normal, inclusive 
edifícios e construções. 
§10. Não será admitida quota de depreciação referente a: 
a) terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou construções; 
b) prédios ou construções não alugados nem utilizados pelo proprietário na 
produção dos seus rendimentos, ou destinados à revenda; 
c) os bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como obras 
de arte ou antiguidades. 
§11. O valor não depreciado dos bens sujeitos à depreciação que se tornarem 
imprestáveis, ou caírem em desuso, importará na redução do ativo 
imobilizado. 
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§12. Quando o registro do imobilizado for feito por conjunto de instalação 
ou equipamentos, sem especificação suficiente para permitir aplicar as 
diferentes taxas de depreciação de acordo com a natureza do bem, e o 
contribuinte não tiver elementos para justificar as taxas médias adotadas para 
o conjunto, será obrigado a utilizar as taxas aplicáveis aos bens de maior 
vida útil que integrem o conjunto. [...] 
 

A comparação entre as regras contábil e tributária não permite a conclusão pela existência de 

dois regimes distintos. Ambas levam em conta o desgaste do bem, medido pela sua 

expectativa de vida útil econômica e preveem que um bem classificado no ativo imobilizado 

seja registrado pelo seu custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, 

correspondente à perda de valor em razão de uso, desgaste, ação da natureza ou 

obsolescência.  

 

No entanto, com a finalidade de dar efetividade ao artigo 47 da Lei nº 4.506/64, a RFB 

cuidou, ela própria, de determinar a expectativa de vida útil dos bens por meio da divulgação 

de taxas fixas (IN/SRF nº 162/98 e IN/SRF nº 190/99). Referidas taxas funcionam como 

limite máximo para a dedução de despesas com depreciação a menos que o contribuinte, 

mediante procedimento específico, demonstre a existência de taxa diversa. E mais, para que 

as despesas com depreciação fossem computadas na apuração do lucro real, deveria o 

contribuinte registrá-las diretamente em sua escrita contábil, sem a possibilidade de ajuste em 

livros auxiliares.306 É o disposto no artigo 309 do RIR/99: 

 
Art. 309. A quota de depreciação registrável na escrituração como custo ou 
despesa operacional será determinada mediante a aplicação da taxa anual de 
depreciação sobre o custo de aquisição dos bens depreciáveis (Lei nº 4.506, 
de 1964, art. 57, § 1º). 
§1º. A quota anual de depreciação será ajustada proporcionalmente no caso 
de período de apuração com prazo de duração inferior a doze meses, e de 
bem acrescido ao ativo, ou dele baixado, no curso do período de apuração. 
§2º. A depreciação poderá ser apropriada em quotas mensais, dispensado o 
ajuste da taxa para os bens postos em funcionamento ou baixados no curso 
do mês. [...] 
 

Todavia, o fato de as autoridades fiscais divulgarem as taxas de depreciação via instruções 

normativas, de vincularem a dedução ao saldo contábil, de não exigirem prova das taxas 

utilizadas quando estas estiverem em linha com aquelas divulgadas pela RFB, acabou por 

estimular o seu uso indiscriminado pelos contribuintes.  

                                                           
306 LAULETTA, Andrea Bazzo; NOVELLO, Guilherme Lautenschlaeger. Os efeitos Tributários decorrentes das 
novas Regras Contábeis de Depreciação. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga 
(Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora 
Dialética, 2011. v. 2. p. 28.  
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Com o decorrer dos anos, depreciar bens virou sinônimo de aplicar as taxas da RFB, que se 

tornaram verdadeira prática contábil alternativa, ainda que em flagrante desrespeito ao 

disposto na NBCT 19.5. Tal fato levou o IBRACON a reconhecer uma área de conflito. É ver 

o disposto no Pronunciamento V: 

 
ÁREAS DE CONFLITO ENTRE AS PRÁTICAS E OS PRINCÍPIOS 
CONTÁBEIS 
Taxas de depreciação 
A contabilização dos encargos por depreciação, exaustão e amortização 
baseada em taxas prescritas pela legislação fiscal tem sido uma prática usual 
em nosso País. Essas taxas (normalmente fixadas por tipo de bens) nem 
sempre coincidem com a vida econômica dos bens. [...] 

 
A questão foi também objeto da Interpretação Técnica ICPC 10: 

 

[...] 9. Uma prática utilizada por muitas entidades no Brasil foi a de 
considerar, como taxas de depreciação, aquelas aceitas pela legislação 
tributária. Segundo essa legislação, “A taxa anual de depreciação será fixada 
em função do prazo durante o qual se possa esperar utilização econômica do 
bem pelo contribuinte na produção de seus rendimentos” (Art. 310 do 
vigente Regulamento do Imposto de Renda – RIR./99, por remissão à Lei nº. 
4.506, de 1964, art. 57, § 2º). Também, segundo a legislação fiscal, “A 
Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o prazo de vida útil 
admissível, em condições normais ou médias, para cada espécie de bem, 
ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota 
efetivamente adequada às condições de depreciação de seus bens, desde que 
faça a prova dessa adequação, quando adotar taxa diferente” (art. 310, § 1°. 
do RIR./99, por remissão à Lei nº. 4.506, de 1964, art. 57, § 3º.). 
10. Observa-se que a legislação tributária procurou se basear em vidas úteis 
econômicas em condições normais ou médias. Além dessa regra geral, a 
legislação tributária permite acréscimos substanciais nessas taxas no caso de 
utilização por dois ou três turnos de trabalho, sem necessariamente haver 
comprovação de ter havido redução na vida útil desses ativos nessa mesma 
proporção. Isso tudo pode ter provocado distorções nos valores contábeis de 
alguns ativos, especialmente pela exigência anterior da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) da contabilização desses valores adicionais para seu 
aproveitamento fiscal. Já em algumas outras situações houve, a título de 
incentivo fiscal, depreciações em dobro ou o cômputo de toda a depreciação 
no próprio ano em que o bem foi adquirido. Nessas outras situações, as 
entidades normalmente fizeram o registro da depreciação incentivada em 
livros fiscais, sem alterar a escrituração societária. 
11. Dessa forma, como regra geral, a utilização das tabelas emitidas pela 
RFB tem representado a intenção do fisco e das empresas em utilizar prazos 
estimados de vidas úteis econômicas, com base nos parâmetros que partiram 
de estudos no passado. Pode ter havido, em muitas situações, mesmo com a 
utilização dessas taxas admitidas fiscalmente, razoável aproximação com a 
realidade dos ativos. Todavia, podem ter ocorrido significativos desvios.” 
(grifo nosso). 
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Em resumo, tendo o contribuinte a intenção de aproveitar as taxas previstas em normativo da 

RFB, então deveria reconhecer contabilmente a depreciação com base nestas taxas, ainda que 

elas viessem a divergir da real vida útil econômica de cada bem depreciado, ao contrário do 

que determina a NBCT 19.5. Na hipótese de um determinado contribuinte optar pela 

aplicação de taxas específicas para cada bem e caso essa taxa seja menor do que a 

determinada pela RFB, apenas a despesa contábil poderia ser computada para fins de 

determinação do lucro real, colocando em vantagem o contribuinte que descumpre a norma 

contábil. 

 

Entretanto, é inegável que em 31/12/2007 duas eram as práticas contábeis admitidas para o 

reconhecimento dos encargos com depreciação. São elas: (i) a utilização de taxas coerentes 

com a expectativa de vida útil dos bens, e (ii) a utilização das taxas divulgadas pela RFB.  

 

Assim, é necessário verificar se o regime estabelecido pelo CPC 27 foi capaz de caracterizar 

mudança no critério de reconhecimentos de tais despesas, atraindo, assim, a aplicação do 

RTT. 

 

Com a publicação do CPC 27, manteve-se o critério contábil estabelecido na NPC 07 e na 

NBC T 19.5, como bem destacado na Interpretação Técnica ICPC 10: 

 
18. O Pronunciamento Técnico CPC 27 destaca a importância da 
determinação do valor residual dos ativos, de forma que o valor depreciável 
seja aquele montante não recuperável pela alienação do ativo ao final de sua 
vida útil estimada. Dessa forma, é fundamental, na determinação do valor 
depreciável de um ativo imobilizado, a estimativa do seu valor residual. Uma 
análise criteriosa na determinação desse valor é essencial para a adequada 
alocação da depreciação ao longo da vida útil estimada do bem. É importante 
observar nessa análise a prática da indústria do segmento econômico em que 
a entidade atua, pois em certas indústrias, como de manufatura e de 
tecnologia, que possuem características próprias, pode ser pouco provável a 
venda de bens do imobilizado. O uso de curvas de sobrevivência específicas 
pode ajudar nessa tarefa. Ressalte-se que, se o valor residual esperado do 
ativo for superior ao seu valor contábil, nenhuma depreciação deve ser 
reconhecida (item 52 do Pronunciamento Técnico CPC 27). 
19. Merece destaque a conceituação de vida útil e de vida econômica dos 
ativos. A primeira refere-se à expectativa do prazo de geração de benefícios 
econômicos para a entidade que detém o controle, riscos e benefícios do 
ativo e a segunda, à expectativa em relação a todo fluxo esperado de 
benefícios econômicos a ser gerado ao longo da vida econômica do ativo, 
independente do número de entidades que venham a utilizá-lo. Dessa forma, 
nos casos em que o fluxo esperado de benefícios econômicos futuros seja 
usufruído exclusivamente por um único usuário, a vida útil será, no máximo, 
igual à vida econômica do ativo. Esse entendimento reforça a necessidade da 



 
 

 
 

157

determinação do valor residual, de forma que toda a cadeia de utilização do 
ativo apresente informações confiáveis. 

 
Deve-se ressaltar que, apesar de a norma internacional de contabilidade mais antiga (NIC - 4), 

que vigorou a partir de 1977, já destacar que o valor residual deveria ser descontado do 

montante a ser depreciado, seguindo parâmetros bem próximos daqueles hoje vigentes, o 

Pronunciamento do IBRACON V – Imobilizado não continha essa previsão: 

 
Depreciação 
Devem ser depreciados os bens tangíveis sujeitos a desgaste. Todos os 
métodos se traduzem na aplicação de uma taxa de depreciação sobre o custo 
do bem a partir do momento em que o mesmo começa a ser usado até o fim 
de sua vida útil. 

 
Além disso, as Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 modificaram a redação do artigo 183 da Lei 

nº 6.404/76, de forma a explicitar a obrigatoriedade de análise periódica para verificar o grau 

de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado, conforme se depreende do texto 

abaixo transcrito: 

 
Art. 183. [...] 
§ 3º  A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a 
recuperação dos valores registrados no imobilizado, no intangível e no 
diferido, a fim de que sejam: 
I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão 
de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou 
quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para 
recuperação desse valor; ou 
II – revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida 
útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e 
amortização. 

 

Assim, com a alteração operada no § 3º do artigo 183 da Lei nº 6.404/1976, introduziu-se a 

obrigatoriedade de análise periódica sobre a recuperação dos valores registrados no grupo do 

ativo imobilizado, a fim de que sejam registradas as perdas relativas ao capital aplicado e para 

possibilitar eventual revisão e ajuste dos critérios utilizados anteriormente na determinação da 

vida útil econômica estimada. 

 

Tratando-se de modificação nas estimativas originais em decorrência de mudanças impostas 

por novas circunstâncias, a revisão da vida útil de ativos depreciáveis ou do padrão esperado 

de consumo dos futuros benefícios econômicos incorporados nesses ativos é usualmente 

considerada como uma mudança de estimativa contábil (CPC 23).  
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Dessa forma, na medida em que as novas práticas contábeis vedam a utilização de taxas que 

não reflitam a real vida útil econômica dos bens, deixa de ser possível a contabilização com 

base nas taxas divulgadas pela RFB, de modo que é preciso reconhecer a existência de 

modificação de critério de reconhecimento de custo decorrente da modificação da 

contabilidade brasileira. 

 

Em 18 de fevereiro de 2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil da 10ª Região Fiscal, 

em resposta à consulta formulada por um determinado contribuinte, posicionou-se de forma 

favorável ao tratamento das despesas de depreciação como ajustes de RTT. Vale conferir: 

 
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ LUCRO 
REAL. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. AJUSTES DECORRENTES 
DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS. Os ajustes 
no cálculo da depreciação de bens do ativo imobilizado determinados pelo 
art. 183, §3º, inciso II, da Lei nº 6.404, de 1976, com as alterações 
introduzidas pelo art. 1º da Lei nº 11.638, de 2007, e pelo art. 37 da Lei nº 
11.941, de 2009, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da 
pessoa jurídica sujeita ao Regime Tributário de Transição (RTT), devendo 
ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis 
vigentes em 31 de dezembro de 2007. 

 
No entanto, ainda havia o receio de que a RFB sustentasse a inexistência de modificação de 

estimativa contábil, baseada no argumento de que as taxas de depreciação sempre se basearam 

na vida útil econômica dos bens, ainda que essa vida útil fosse estabelecida em ato normativo 

da própria RFB.  

 

Para dirimir a dúvida e uniformizar os procedimentos adotados pelos contribuintes, em 29 de 

julho de 2011, a Receita Federal do Brasil publicou o Parecer Normativo n°1, determinando 

que as diferenças no cálculo da depreciação de bens do ativo imobilizado decorrentes do 

disposto no §3° do art. 183 da Lei n  6.404/1976, alterada pelas Leis n° 11.638/07 e n° 

11.941/09 não terão efeitos para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL 

da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos 

e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. São citados a seguir os principais 

pontos do Parecer: 

 
[...]  
16. Até dezembro de 2007, a regra de registro da depreciação limitava-se ao 
disposto no § 2º do art. 183, que estabelecia que a diminuição do valor dos 
elementos do ativo imobilizado seria registrada periodicamente nas contas de 
depreciação, quando correspondesse à perda do valor dos direitos que têm 
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por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação 
da natureza ou obsolescência.  
17. Com a introdução do § 3º no art. 183 da Lei nº 6.404, de 1976, a 
contabilidade estabeleceu um novo tratamento para a depreciação com base 
em sua "vida útil econômica estimada". O Pronunciamento Técnico nº 27, 
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que trata do 
ativo imobilizado, define a vida útil para fins contábeis como "o período de 
tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo; ou o número de 
unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera 
obter pela utilização do ativo".  
18. Conforme a nova regra contábil, a empresa deve avaliar o período de 
tempo em que pretende manter o bem e estimar o seu valor residual para 
obter a taxa de depreciação.  
19. Em que pese a norma tributária definir que a taxa de depreciação deve 
ser avaliada em função do prazo durante o qual se possa esperar a "utilização 
econômica do bem", essa avaliação está relacionada essencialmente com o 
desgaste físico do bem. Já o novo critério adotado pela contabilidade tem 
como base o tempo em que o bem gerará benefícios econômicos para a 
empresa.  
20. Outra diferença verificada refere-se ao valor do bem que estará sujeito à 
aplicação da taxa de depreciação. Na regra tributária, conforme art. 309 do 
RIR/1999, a despesa deve ser calculada mediante a aplicação da taxa de 
depreciação sobre o custo de aquisição dos bens depreciáveis, portanto, o 
valor depreciável é igual ao valor do ativo. A regra contábil exige a 
atribuição de valor residual para o bem, consequentemente, seu valor 
depreciável é determinado após a dedução de seu valor residual.  
[...] 
27. O contribuinte sujeito ao RTT, portanto, primeiramente deve utilizar a 
Lei nº 6.404, de 1976, já considerando os métodos e critérios introduzidos 
pela Lei nº 11.638, de 2007, para chegar ao resultado societário. 
28. Em um segundo momento, deve realizar ajustes específicos ao lucro 
líquido do período obtido conforme descrito no item 26, de modo a reverter 
o efeito da utilização dos novos métodos e critérios contábeis, encontrando-
se o "resultado fiscal", ou seja, resultado considerando a Lei nº 6.404, de 
1976, vigente em 31 de dezembro de 2007.  
29. Nesses ajustes específicos, de modo que seja obtida a neutralidade 
tributária, o contribuinte poderá considerar a dedutibilidade prevista na 
Instrução Normativa SRF nº 162, de 1998, durante sua sujeição ao RTT.  
30. É importante notar que a diferença do encargo de depreciação a ser 
ajustado via FCONT terá como base o valor do ativo calculado com base nos 
critérios contábeis vigentes em 2007. [...] 
32. De todo o exposto, conclui-se que:  
32.1. As diferenças no cálculo da depreciação de bens do ativo imobilizado 
decorrentes do disposto no § 3º do art. 183 da Lei nº 6.404, de 1976, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 2007, e pela Lei nº 11.941, de 
2009, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real e da base de 
cálculo da CSLL da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser 
considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes 
em 31 de dezembro de 2007.  
32.2. O contribuinte deverá efetuar o ajuste dessas diferenças no FCONT e, 
consequentemente, proceder ao ajuste específico no Lalur, para considerar o 
valor do encargo de depreciação correspondente à diferença entre o encargo 
de depreciação apurado considerando a legislação tributária e o valor do 
encargo de depreciação registrado em sua contabilidade comercial.” (grifo 
nosso). 
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A RFB continua seguindo essa linha: 

 
Solução de Consulta nº 36 (27/05/2011) 
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL  
EMENTA: BASE DE CÁLCULO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. 
AJUSTES DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA. EFEITOS 
TRIBUTÁRIOS. Os ajustes no cálculo da depreciação de bens do ativo 
imobilizado determinados pelo art. 183, § 3º, inciso II, da Lei nº 6.404, de 
1976, com as alterações introduzidas pelo art. 1º da Lei nº 11.638, de 2007, e 
pelo art. 37 da Lei nº 11.941, de 2009, não terão efeitos para fins de 
apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) da pessoa jurídica sujeita ao Regime Tributário de Transição (RTT), 
devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios 
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. 
 

Assim, mantém-se a possibilidade de o contribuinte valer-se das práticas contábeis existentes 

em 31/12/2007, quais sejam: (i) a utilização de taxas de depreciação com base na expectativa 

de vida útil dos bens e (ii) o reconhecimento das despesas com base nas taxas divulgadas pela 

RFB. Deve o contribuinte, então, utilizar em seus registros permanentes as determinações do 

CPC, ajustando no FCONT as despesas para que elas possam refletir os dois critérios 

contábeis existentes em 31/12/2007.  

 

 

5.9 Gastos com pesquisa e desenvolvimento 

 

 

O ativo diferido era definido no artigo 179, V, da Lei n° 6.404/76. Nesse grupo eram 

classificadas “as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, 

efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não 

configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional”. 

 

Assim, o ativo diferido307 compreendia os gastos incorridos durante o período de 

desenvolvimento, construção e implementação de projetos, sendo a condição de seu 

diferimento a existência de razoável segurança acerca da realização futura destes saldos. É 

dizer que o ativo diferido não era senão uma manifestação do princípio da realização da 

receita e da confrontação das despesas ou, simplesmente, princípio da competência. 

                                                           
307 Não se confunda a figura do ativo diferido com aquela das despesas antecipadas, sendo que estas são 
classificadas separadamente no ativo circulante ou realizável a longo prazo por serem pagamentos de despesas 
não incorridas e que pertencem a um exercício futuro, enquanto aquele diz respeito a despesas já incorridas em 
razão de benefício futuro que trarão.  
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A apropriação às contas de resultado ocorria na medida da realização das receitas. Em outras 

palavras, o ativo diferido abrigava os gastos, despesas por natureza, que permaneciam em 

conta de ativo aguardando a sua apropriação (amortização) contra as receitas por eles geradas 

(princípio da competência). Assim, apesar de contabilizados no ativo, os gastos lançados no 

diferido eram despesas aguardando sua correta confrontação com as receitas correspondentes.  

 

Conforme redação do artigo 183, VI, da Lei nº 6.404/76, o ativo diferido deveria ser avaliado 

pelo valor do capital aplicado, ou seja, o valor dos gastos realizados, deduzido do saldo das 

contas que registrem a sua amortização. 

 
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os 
seguintes critérios: 
[...] 
VI - o ativo diferido, pelo valor do capital aplicado, deduzido do saldo das 
contas que registrem a sua amortização. 
[...] 
§ 3º Os recursos aplicados no ativo diferido serão amortizados 
periodicamente, em prazo não superior a 10 (dez) anos, a partir do início da 
operação normal ou do exercício em que passem a ser usufruídos os 
benefícios deles decorrentes, devendo ser registrada a perda do capital 
aplicado quando abandonados os empreendimentos ou atividades a que se 
destinavam, ou comprovado que essas atividades não poderão produzir 
resultados suficientes para amortizá-los. 
 

Do ponto de vista tributário, a amortização do diferido deveria ser realizada no prazo máximo 

de 120 meses, sendo admitida como despesa operacional. Em regra, a contabilização da 

amortização era realizada de forma linear, em igual prazo, de modo a obter-se um regime 

tributário em total harmonia com a escrituração contábil. 

 

Em janeiro de 2008, por meio da Lei n° 11.638/07, a definição de ativo diferido foi alterada, 

sendo classificadas nesta conta tão somente as despesas pré-operacionais e os gastos de 

reestruturação que efetivamente contribuíssem para o aumento do resultado de mais de um 

exercício e que não configurassem mera redução de custo. Assim, ainda que o ativo diferido 

permanecesse existindo, sua utilização havia se tornado significativamente mais restrita.  

 

Posteriormente, com a edição da Medida Provisória n° 449/08, convertida na Lei n° 

11.941/09, essa conta do ativo permanente foi eliminada, mantendo-se o ativo dividido em 

circulante e não circulante, sendo este composto pelo ativo realizável a longo prazo, 

investimentos, imobilizado e intangível. A intenção do legislador, no momento da edição da 
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Lei n° 11.941/09, foi a baixa de todos os ativos registrados na conta do ativo diferido para o 

resultado, ou a reclassificação em conta do intangível.  

 

Entenda-se: com o advento da Lei n° 11.638/07 foi criado um novo subgrupo do ativo, o 

intangível. Tal subgrupo corresponde a uma divisão do ativo imobilizado, como forma de 

separar os bens incorpóreos (intangível) dos corpóreos (imobilizado). Assim, o grupo do 

intangível passou a ser formado por contas que estavam em outros grupos do ativo 

permanente, incluindo os registros provenientes do ativo diferido.  

 

Consequentemente, conforme se extrai do “Perguntas e Respostas do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis”, as despesas com pesquisa passaram a ser baixadas diretamente 

contra o resultado, enquanto os gastos com desenvolvimento poderão ser classificados no 

grupo do ativo intangível, a depender do tipo de gasto.308 

 

Em suma, a norma aponta que nenhum ativo intangível resultante de pesquisa deve ser 

registrado. Tais gastos devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos, uma vez que 

durante a fase de pesquisa a entidade não está apta a demonstrar a existência de prováveis 

benefícios econômicos futuros. 

 

Ainda segundo o mesmo pronunciamento, um ativo intangível resultante da fase de 

desenvolvimento, por sua vez, será reconhecido pela entidade e será amortizado na medida 

em que gerar benefícios econômicos, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: (a) viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja 

disponibilizado para uso ou venda; (b) intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou 

vendê-lo; (c) capacidade para usar ou vender o ativo intangível; (d) forma como o ativo 

intangível deve gerar benefícios econômicos futuros; (e) disponibilidade de recursos técnicos, 

financeiros e outros recursos adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o 

ativo intangível; e (f) capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao 

ativo intangível durante seu desenvolvimento. 

 

                                                           
308 As normas do IASB permitem, mas não exigem, o diferimento dos gastos com desenvolvimento desde que a 
entidade cumpra uma série de exigências tais como a sua vinculação a produtos que gerarão receitas, teste do 
impairment etc. Porém, as normas internacionais não permitem o mesmo procedimento com os gastos com 
pesquisa, que devem ser integralmente lançados diretamente como despesa do resultado. 
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Na prática, o que se percebe da nova orientação contábil, fundamentada nos parâmetros 

internacionais, é a mutação do tratamento contábil em comparação ao praticado 

anteriormente. Os gastos com P&D, antes ativados (diferido) e confrontados com as receitas a 

eles vinculadas, passam a ser contabilizados diretamente no resultado já quando incorridos, a 

menos que satisfaçam os requisitos do CPC 04 para fins de contabilização no intangível. 

 

 

5.9.1 O Artigo 349 do RIR/99. Norma extrafiscal indutora 

 

 

Eis a redação do dispositivo: 

 
Art. 349. Serão admitidas como operacionais as despesas com pesquisas 
científicas ou tecnológicas, inclusive com experimentação para criação ou 
aperfeiçoamento de produtos, processos, fórmulas e técnicas de produção, 
administração ou venda (Lei nº 4.506, de 1964, art. 53). 
§ 1º Serão igualmente dedutíveis as despesas com prospecção e cubagem de 
jazidas ou depósitos, realizadas por concessionários de pesquisa ou lavra de 
minérios, sob a orientação técnica de engenheiro de minas (Lei nº 4.506, de 
1964, art. 53, § 1º). 
§ 2º Não serão incluídas como despesas operacionais as inversões de capital 
em terrenos, instalações fixas ou equipamentos adquiridos para as pesquisas 
referidas neste artigo (Lei nº 4.506, de 1964, art. 53, § 2º). 
§ 3º Nos casos previstos no parágrafo anterior, poderá ser deduzida como 
despesa a depreciação ou o valor residual de equipamentos ou instalações 
industriais no período de apuração em que a pesquisa for abandonada por 
insucesso, computado como receita o valor do salvado dos referidos bens 
(Lei nº 4.506, de 1964, art. 53, § 3º). 

 
É preciso destacar que o dispositivo em questão foi concebido tendo como referência as 

práticas contábeis em vigor em 31/12/2007. A norma, portanto, determina que tais gastos, 

apesar de contabilizados no ativo diferido, serão admitidos como despesas operacionais 

quando incorridos.  

 

Fossem eles despesas operacionais em razão de suas próprias características, desnecessário 

seria o dispositivo, pois a eles se aplicaria diretamente o artigo 299 do RIR/99, que trata do 

conceito de despesas operacionais.309 No entanto, não se presume a inutilidade do texto 

                                                           
309 “Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à 
manutenção da respectiva fonte produtora (Lei nº 4.506, de 1964, art. 47). 
§ 1º São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas 
pela atividade da empresa (Lei nº 4.506, de 1964, art. 47, § 1º). 
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legal,310 o que leva à conclusão de que o artigo 349 do RIR/99 tem a finalidade de aceitar 

como operacionais despesas que, por suas características, não se enquadrariam como tal (ativo 

diferido). 

 

A impossibilidade de se entender o artigo 349 do RIR/99 como uma explicação de que a 

amortização dos gastos com P&D seria uma despesa operacional decorre ainda do fato de ser 

ele um dispositivo autônomo, inserido em subseção distinta da do artigo 299 do RIR/99. 

Fosse uma explicação, o dispositivo estaria alocado como um parágrafo do artigo 299 do 

RIR/99, pois esta é a forma prevista pela LC nº 95/98 para a complementação dos 

dispositivos. 

 

Avançando no sentido da expressão “admitidas”, tem-se que, se o seu significado é de 

aceitação, é necessário que algo seja dado, oferecido ou proposto. Trata-se de uma reação a 

uma ação.311 Daí ser possível afirmar que as despesas com P&D, que por suas características 

podem constituir um ativo, antes diferido e agora intangível, serão admitidas como 

operacionais caso o contribuinte assim proponha, ou seja, caso atribua aos gastos com P&D 

tratamento contábil-tributário de despesas operacionais, tratamento este que deverá, pela 

norma do artigo 349 do RIR, ser admitido pelo Fisco. 

 

Pode-se então concluir que, tendo sido contabilizada no diferido, a legislação determina, 

ordinariamente, que tais despesas tenham impacto no resultado na medida de sua amortização. 

No entanto, o artigo 349 do RIR determina que elas sejam admitidas como operacionais caso 

o contribuinte assim se conduza no tratamento a elas dispensado. 

 

Disso resulta a natureza opcional do benefício: pode o contribuinte dar às despesas com P&D 

o tratamento normalmente dispensado pela contabilidade, ou pode optar por tratá-las como 

despesas operacionais já quando incorridas. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

§ 2º As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou 
atividades da empresa (Lei nº 4.506, de 1964, art. 47, § 2º). 
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a 
designação que tiverem.” 
310 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 16. ed.  Rio de Janeiro: Editora Forense, 
1997. p. 251. 
311 Houaiss Eletrônico. Versão 2009.3. Novembro de 2009. 
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5.9.2 A Norma Contábil Prevista no Artigo 349 do RIR/99 

 

 

O artigo 349 do RIR/99 foi concebido tomando por base o princípio da conformidade 

financeira, ou a reiterada prática fiscal de vincular efeitos tributários a uma determinada 

forma de contabilização, ainda que contrária aos princípios contábeis geralmente aceitos. 

 

Referido dispositivo, como visto linhas acima, estabelece que serão admitidas como 

operacionais as despesas com pesquisas científicas ou tecnológicas. Em outras palavras, o 

dispositivo vincula o efeito tributário da dedutibilidade a uma determinada forma de 

contabilização (como despesa operacional). 

 

Raciocínio inverso levaria à conclusão de que não serão admitidas como operacionais as 

despesas com pesquisas científicas ou tecnológicas quando estas não estiverem sido 

contabilizadas diretamente em conta de despesa operacional do exercício. 

 

Assim, o contribuinte que pretender tomar a dedutibilidade integral das despesas com 

pesquisa e desenvolvimento deverá, necessariamente, contabilizá-las diretamente no resultado 

do período, ainda que a norma contábil disponha de forma diversa. Trata-se, nitidamente, de 

“norma contábil” criada pelo Fisco, fruto da indesejada, e hoje cada vez mais restrita, 

influência reversa. 

 

Dessa forma, pode-se concluir pela existência de duas diferentes práticas contábeis, 

plenamente válidas, em 31/12/2007. Uma que determinava o registro dos gastos com P&D no 

ativo diferido, e outra que permitia o registro diretamente no resultado, caso se pretendesse os 

efeitos previstos no artigo 349 do RIR/99. 

 

Na medida em que, (i) o ativo diferido foi extinto, (ii) há norma contábil expressa prevendo a 

contabilização de tais gastos nos termos do CPC 04, (iii) a norma tributária (artigo 349 do 

RIR/99) vincula o seu efeito à contabilização imediata como despesa operacional, (iv) parte 

destes gastos deverão ser contabilizados exclusivamente no ativo intangível, então, (iv) trata-

se de verdadeira mudança de prática contábil, relativa ao critério de contabilização de uma 

despesa (P&D), o que deve atrair a aplicação do RTT. 
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Portanto, cabe à RFB, por meio do RTT, garantir os efeitos tributários das práticas contábeis 

anteriores, via FCONT, a despeito da contabilização dos referidos gastos de acordo com o 

CPC 04. 

 

 

5.10 Equivalência patrimonial 

 

 

Uma das mais relevantes modificações originadas pelo processo de convergência das normas 

brasileiras de contabilidade ao padrão IFRS diz respeito às normas que regulam a avaliação de 

investimentos. Em resumo, o Método da Equivalência Patrimonial passou a ser obrigatório 

para a avaliação de investimentos em sociedades que façam parte de um mesmo grupo 

econômico ou que estejam sob controle comum. É ver o disposto no artigo 248 da Lei nº 

6.404/76:  

 
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em 
coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de um 
mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo método 
da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas. 
 

A alteração na redação do citado artigo 248 foi seguida da criação do CPC 18, que trouxe 

regras detalhadas sobre o assunto. Novamente, é preciso definir se a nova abrangência dos 

investimentos que devem ser avaliados pelo MEP é capaz de gerar feitos tributários.  

 

A resposta é sim. No caso da equivalência patrimonial, o legislador tributário optou por fazer 

remissão à disciplina da Lei nº 6.404/76, deixando de regular a questão de forma diversa, 

como poderia ter feito. 312 A leitura do disposto no artigo 21 do Decreto-lei nº 1.598/77 não 

deixa margem para dúvidas: 

 
Art. 21. Em cada balanço o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo 
valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o 
disposto no artigo 248 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as 
seguintes normas: 
I - o valor de patrimônio líquido será determinado com base em balanço 
patrimonial ou balancete de verificação da coligada ou controlada levantado 
na mesma data do balanço do contribuinte ou até 2 meses, no máximo, antes 
dessa data, com observância da lei comercial, inclusive quanto à dedução das 
participações nos resultados e da provisão para o imposto de renda.  

                                                           
312 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Editora Quartier Latin, 
2008. p. 795-796. 
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II - se os critérios contábeis adotados pela coligada ou controlada e pelo 
contribuinte não forem uniformes, o contribuinte deverá fazer no balanço ou 
balancete da coligada ou controlada os ajustes necessários para eliminar as 
diferenças relevantes decorrentes da diversidade de critérios;  
III - o balanço ou balancete da coligada ou controlada levantado em data 
anterior à do balanço do contribuinte deverá ser ajustado para registrar os 
efeitos relevantes de fatos extraordinários ocorridos no período;  
IV - o prazo de 2 meses de que trata o item aplica-se aos balanços ou 
balancetes de verificação das sociedades de que a coligada ou controlada 
participe, direta ou indiretamente, com investimentos relevantes que devam 
ser avaliados pelo valor de patrimônio liquido para efeito de determinar o 
valor de patrimônio liquido da coligada ou controlada.(Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 1.648, de 1978). 
V - o valor do investimento do contribuinte será determinado mediante a 
aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido ajustado de acordo com os 
números anteriores, da porcentagem da participação do contribuinte na 
coligada ou controlada.  

 
Trata-se de inegável hipótese de reenvio da legislação tributária ao Direito Privado, assim 

como em outros casos aqui já tratados. Ramon Tomazela Santos313 traz comentário oportuno, 

observando que a questão não se mostra pacífica na doutrina:314 

 
Em prol da exegese ora exposta, deve ser levado em conta, ainda, que o 
MEP, na qualidade de critério contábil de avaliação de investimento, não 
sofreu alteração em virtude da edição das Leis 11.638/2007 e 11.941/2009. 
Com efeito, não se pode perder de vista que as alterações promovidas no art. 
248 da Lei 6.404/1976 trataram, exclusivamente, das hipóteses em que o 
contribuinte deve avaliar os seus investimentos em participações societárias 
por meio do MEP. Dito de outro modo, as Leis 11.638/2007 e 11.941/2009 
ampliaram o leque de investimentos sujeitos ao MEP, sem, contudo, 
alterarem a essência deste critério de avaliação. 

 

O autor foi perfeito em seu raciocínio. A essência do MEP permanece intacta, ficando a 

alteração restrita ao alargamento das hipóteses sujeitas à aplicação do referido método. 

Permanece em vigor a impossibilidade de que os ajustes decorrentes do MEP afetem a 

determinação do lucro real, de modo que as “novas” receitas e despesas, fruto da aplicação do 

MEP a investimentos antes avaliados pelo custo, já não teriam, por força do artigo 23 do 

Decreto-lei nº 1.598/77, qualquer efeito tributário. 

 

A única dúvida remanescente diz respeito à apuração de eventuais ganhos de capital na 

alienação dos investimentos outrora avaliados pelo método de custo, uma vez que o valor 

                                                           
313 SANTOS, Ramon Tomazela. A Avaliação de Investimentos pelo Método da Equivalência Patrimonial e 
os Impactos Tributários das Novas Regras Contábeis. Inédito. 
314 LOPES, Tatiana. “Ganho de Capital versus Nova Equivalência Patrimonial”. In: MOSQUERA, Roberto 
Quiroga,  LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.) Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e 
Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 3. p. 362. 
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contábil do investimento servirá de parâmetro para cálculo do ganho. Nessas hipóteses, o RTT 

não parece aplicável, por não se tratar de modificação de critério de receita, custo ou despesa. 

 

 

5.11 Permuta de imóveis 

 

 

A operação de permuta de bens imóveis é prática corriqueira no mercado imobiliário e tem 

como finalidade viabilizar a aquisição de terrenos por construtoras e incorporadoras, com a 

realização do “pagamento” através de unidades imobiliárias que serão erguidas no próprio 

terreno permutado.  

 

Do ponto de vista do Direito Civil, permuta não se confunde com compra e venda, sendo, 

ambos, negócios jurídicos autônomos, muito embora o Código Civil (art. 553) determine a 

aplicação das disposições atinentes aos contratos de compra e venda à permuta.  

 

A marca distintiva entre os institutos é o preço, ausente na permuta, uma vez que os bens 

permutados são tidos por equivalentes para as partes, ainda que os valores sejam desiguais. 

Portanto, a regra geral é a inexistência de prestações realizadas em moeda, sendo, porém, 

admitido o pagamento de um percentual em dinheiro (torna).315 

 

A mesma operação pode vir a ser interpretada de forma diversa pela Contabilidade. É que, nos 

termos do CPC 30 – Receitas (Item 12), a permuta está restrita a bens de natureza e valor 

semelhantes. É ver: 

 
12. Quando os bens ou serviços forem objeto de troca ou de permuta, por 
bens ou serviços que sejam de natureza e valor semelhantes, a troca não é 
vista como transação que gera receita. Exemplificam tais casos as transações 
envolvendo petróleo ou leite em que os fornecedores trocam ou realizam 
permuta de estoques em vários locais para satisfazer a procura, em base 
tempestiva e em local específico. Por outro lado, quando os bens são 
vendidos ou os serviços são prestados em troca de bens ou serviços não 
semelhantes, tais trocas são vistas como transações que geram receita. 
Nesses casos a receita é mensurada pelo valor justo dos bens ou serviços 
recebidos, ajustados pela quantia transferida em caixa ou equivalente. 
Quando o valor justo dos bens ou serviços recebidos não possa ser 
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satisfatoriamente mensurado, a receita é determinada utilizando-se como 
parâmetro o valor justo dos bens ou serviços entregues, ajustado pelo valor 
transferido em caixa ou seu equivalente. 

 
Em outras palavras, a troca entre bens de natureza semelhante não gera o reconhecimento de 

receita, sendo contrária a conclusão na hipótese de permuta entre bens de natureza diversa. No 

presente caso, é preciso investigar o que vêm a ser bens imóveis de mesma natureza. Tal 

definição está contida na Orientação OCPC 01 – Entidades de Incorporação Imobiliária. 316  

 
20. Quando unidades imobiliárias de mesma natureza e valor são permutados 
entre si (apartamentos por apartamentos, terrenos por terrenos, etc.), essa 
troca não é considerada uma transação que gera ganho ou perda. 
 
21. Quando há a permuta de unidades imobiliárias que não tenham a mesma 
natureza e o mesmo valor (por exemplo, apartamentos construídos ou a 
construir por terrenos), esta é considerada uma transação com substância 
comercial e, portanto, gera ganho ou perda. A receita deve ser mensurada 
pelo seu valor justo. Entende-se como valor justo a quantia pela qual um 
ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes 
conhecedoras e dispostas a isso em uma transação em que não existe 
relacionamento entre elas. Neste tipo de operação, a receita é determinada 
pelo valor de venda dos imóveis ou terrenos recebidos. Excepcionalmente, 
quando esse valor não puder ser mensurado com segurança, a receita deve 
ser determinada com base no valor de venda das unidades imobiliárias 
entregues. 

 
Portanto, a troca de terreno por unidade(s) imobiliária(s) não é considerada, do ponto de vista 

contábil, verdadeira permuta, no sentido atribuído ao instituto pelo Código Civil, devendo 

haver, em princípio, o reconhecimento de uma receita pelo seu valor justo. Para aquele que 

promete entregar unidades imobiliárias, a receita é decorrente da alienação das referidas 

unidades (futuras), reconhecida pelo valor de venda do bem recebido (terreno). Não existindo 

um critério válido para a mensuração do valor de venda do terreno, então a receita deve ser 

reconhecida com base no valor de venda das unidades que serão entregues.  

 

É importante ressaltar que o tratamento contábil a ser conferido às operações de permuta de 

terrenos por unidades a serem construídas foi objeto de tratamento específico, também na 

OCPC 01. É ver: 

 
22. No caso de permuta de terrenos, tendo por objeto a entrega de 
apartamento a ser construído, o valor do terreno adquirido pela entidade de 
incorporação imobiliária, apurado conforme critérios descritos no item 21, 
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deve ser contabilizado por seu valor justo, como um componente do estoque 
de terrenos de imóveis a comercializar, em contrapartida a adiantamento de 
clientes no passivo, no momento da assinatura do instrumento particular ou 
do contrato relacionado à referida transação. 

 
Assim, o terreno recebido deve ser registrado no ativo da “adquirente”, mas sem contrapartida 

no resultado. Ao contrário, a contrapartida é verdadeiro passivo, não havendo receita a ser 

reconhecida. A definição abaixo, extraída do Manual de Contabilidade Societária317, ilustra 

com precisão o tema:  

 
Nos casos de empresas fornecedoras de bens, usualmente equipamentos, ou 
serviços, tais como os de empreiteiros de obras, transporta e executar e 
outros, é comum o recebimento dos clientes que contrataram os bens ou 
serviços, de parcelas em dinheiro antecipadamente à produção dos bens 
ou execução de tais serviços. Essas antecipações recebidas devem ser 
registradas como um passivo classificado nessa conta. Esse passivo está, 
usualmente, representado pela obrigação contratual de produzir tais bens ou 
prestar serviços e, caso isso não se concretize, pela devolução do dinheiro 
recebido. A conta foi prevista no Passivo Circulante, mas poderá ocorrer a 
situação de tal obrigação ser um exigível a prazo maior, sendo então 
classificada no Passivo Não Circulante. Tem havido, a esse respeito critérios 
muito diversificados e incorretos de contabilização desse tipo de operação, 
com algumas empresas registrando as antecipações como receita diferida em 
vez de exigível.” (grifo nosso). 

 
Levando-se em consideração o correto momento para o reconhecimento das receitas, trata-se 

de conclusão lógica. É ver o entendimento de Lopes e Martins: 318 

 
O reconhecimento da receita deve ser feito dentro do período temporal em 
que ocorrer a variação econômica responsável por essa receita ou despesa. 
Assim, a contabilidade estará diretamente relacionada com o evento 
econômico e não com o seu pagamento ou recebimento. Dessa forma, a 
realização da receita estará amplamente relacionada com a confrontação com 
sua despesa característica dentro da atividade econômica realizada. Assim, a 
contabilidade estará respeitando a confrontação da despesa com a sua receita 
característica de forma clara e objetiva. Essas idéias são fundamentais para o 
processo de mensuração utilizado em toda a contabilidade. 

 
É que, se uma das partes cumpriu integralmente sua parte na avença enquanto para outra 

subsiste obrigação, está caracterizado um adiantamento e não uma receita. Só há que se falar 

em receita quando esta tiver sido definitivamente auferida, o que não seria o caso. Enquanto 

as unidades imobiliárias não forem entregues, permanece a obrigação de um dos permutantes. 

O terreno, nesse momento, foi recebido em caráter de adiantamento.  

                                                           
317 FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária. São Paulo: Editora Atlas, 2010. p. 290. 
318 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade – Uma nova abordagem. São 
Paulo: Editora Atlas, 2010. p. 121. 
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Assim, as obrigações pactuadas só estariam totalmente adimplidas no momento em que as 

unidades imobiliárias forem entregues. Se o “preço” não foi definitivamente recebido, então 

não há que se falar em receita. Logo, dúvidas não há quanto à inexistência de receita antes do 

efetivo cumprimento de todas as avenças previstas no contrato. 

 

Ainda que a inexistência de receita contábil prejudique a discussão acerca da tributação 

enquanto as unidades imobiliárias não estiverem construídas, é preciso examinar os aspectos 

tributários existentes na legislação. Sob a ótica tributária, a IN/SRF nº 107/88, que dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas 

e do lucro imobiliário das pessoas físicas, nas permutas de bens imóveis, assim define o 

negócio jurídico em questão: 

 
1.1 – Para fins desta Instrução Normativa, considera-se permuta toda e 
qualquer operação que tenha por objeto a troca de uma ou mais unidades 
imobiliárias por outra ou outras unidades, ainda que ocorra, por parte de um 
dos contratantes, o pagamento de parcela complementar em dinheiro, aqui 
denominada torna. 

 
É preciso que um ponto seja destacado. O contrato de permuta somente estaria aperfeiçoado 

no momento em que as unidades imobiliárias estivessem construídas. É apenas nesse ponto 

que se pode falar em troca de uma unidade por outra.  

 

Nos termos do item 2.1.1 da IN/SRF nº 107/88, na permuta sem pagamento de torna não 

haverá resultado a ser apurado, uma vez que os permutantes irão atribuir ao bem recebido o 

mesmo valor do bem baixado em sua escrituração ou o custo de produção, no caso de unidade 

a ser construída.319 

 

O pressuposto da legislação tributária, portanto, é a inexistência de um critério objetivo para a 

determinação do preço de mercado, razão pela qual se considera como valor de alienação do 

bem dado em permuta o seu custo contábil. 

 

Veja-se o que dispõe a IN/SRF nº 107/88: 
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2.1.1 – No caso de permuta sem pagamento de torna, as permutantes não 
terão resultado a apurar, uma vez que cada pessoa jurídica atribuirá ao bem 
que receber o mesmo valor contábil do bem baixado em sua escrituração. 

 
Ocorre que o dispositivo acima pode ser interpretado de duas formas diversas: (i) a operação 

de permuta, em razão de seu efeito meramente permutativo, não transitaria por contas de 

resultado (receitas e despesas); ou (ii) a inexistência de resultado seria mera decorrência do 

reconhecimento de um custo e de uma receita de mesmo valor. 

 

Na hipótese de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, a modificação do critério de 

contabilização não gera qualquer repercussão, afinal, o resultado será sempre zero, com 

trânsito pelo resultado ou não. O mesmo não pode ser dito em relação ao lucro presumido, 

uma vez que, adotada a segunda interpretação, o efeito do custo sobre o resultado não terá 

qualquer consequência fiscal, afinal, a base de cálculo levará em consideração apenas as 

receitas. 

 

É difícil definir de forma precisa o atual entendimento adotado pela RFB. Existem 

manifestações no sentido da primeira interpretação (Solução de Consulta nº 241/2008), bem 

como decisões proferidas no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) 

acolhendo a segunda interpretação (Acórdão nº 101-96.524).  

 

De todo modo, nas hipóteses em que os imóveis entregues estão registrados no estoque da 

pessoa jurídica, a tributação pelo lucro presumido será realizada tomando-se por base o 

percentual de presunção de 8% sobre o valor da receita. 

 

É o que em parte se pode depreender da Solução de Divergência da RFB nº 5, de 01 de 

dezembro de 2010, que assim dispõe: 

 
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ 
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA 
BRUTA. Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, 
realizada por pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro 
presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui receita bruta o preço 
do imóvel recebido em permuta. 

 
A decisão acima certamente peca ao fazer referência ao valor do imóvel recebido em permuta, 

afinal, como visto, não há preço em operações de permuta.  
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Importante destacar que o momento do reconhecimento da receita pode variar a depender do 

ajustado no contrato de permuta celebrado. Caso o contrato preveja a permuta de um terreno 

por unidades imobiliárias a construir, a receita não deverá ser reconhecida na data da permuta, 

mas sim no momento de realização previsto no contrato (evolução da obra ou entrega das 

chaves), a despeito da existência de entendimento contrário manifestado pela RFB (Solução 

de Consulta nº 134/10), que determina a tributação no momento da celebração do contrato.  

 

Por fim, eventual divergência entre o custo de produção e o justo valor do bem recebido 

esbarraria na impossibilidade de sua tributação em razão da aplicação do RTT, afinal, não se 

tem dúvida de que se trata de um critério de reconhecimento de receita inexistente no regime 

contábil anterior à Lei nº 11.638/07. O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação ao 

possível aumento no custo do projeto, e consequente diminuição do resultado societário, 

decorrente da atribuição do justo valor ao terreno.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

A razão pela qual o Direito Tributário e a Contabilidade se relacionam de forma tão intensa é 

quase intuitiva. Se à Contabilidade cabe reconhecer, mensurar e evidenciar os eventos 

econômicos, ao legislador cabe editar leis instituindo tributos sobre esses eventos. Trata-se, 

portanto, de uma aproximação absolutamente natural, já que em ambos os casos os eventos 

econômicos servirão de base para a constituição dos fatos (jurídicos e contábeis). Essa 

aproximação pode sugerir uma necessária relação de dependência entre o Direito Tributário e 

a Contabilidade. Enquanto a Ciência Contábil se encarregaria de escriturar os eventos 

econômicos, ao legislador caberia a previsão dos respectivos efeitos tributários, levando em 

conta a qualificação atribuída pela Contabilidade.  

 

Trata-se de entendimento equivocado em todos os sentidos. Um mesmo evento pode suscitar 

qualificações diversas a depender do enfoque adotado por cada uma das ciências que o 

analisa, o que precisa ser respeitado, sem que isso venha a indicar qualquer problema de 

ordem sistêmica. 

 

No entanto, a despeito da autonomia da Contabilidade para qualificar os eventos econômicos, 

os enfoques fiscal e legal foram, durante muitos anos, os que mais influenciaram a produção 

de regras contábeis. É que os resultados obtidos por meio dessas perspectivas não se 

afastavam muito dos objetivos da Contabilidade, que até então se resumiam à geração de 

informações financeiras para a administração e credores. Os princípios contábeis do 

conservadorismo e seus corolários, como estabilidade, segurança, previsibilidade, mostravam-

se compatíveis com os princípios tradicionalmente exigidos nos diversos sistemas tributários, 

como segurança jurídica e legalidade.  

 

Esse cenário entra em crise com a “ascensão do investidor”, apontada pela doutrina como a 

mais importante mudança em termos de pensamento contábil. Tratou-se de verdadeira 

alteração no objetivo da Contabilidade, que deixou de ser a divulgação de informações para a 

administração e credores, para passar ao fornecimento de informações financeiras a 

investidores e acionistas.  

 



 
 

 
 

175

Nesse contexto, a evolução do pensamento contábil indica o resgate de uma visão 

eminentemente técnica, ou seja, desvinculada de aspectos fiscais e legais e voltada à função 

primordial da Contabilidade e de seus princípios, hoje entendida como a de geração de 

informações capazes de auxiliar os seus usuários na tomada de decisões. Trata-se de uma 

função eminentemente preditiva, que busca afastar a noção geral de que as informações 

financeiras se referem ao passado, como em uma foto que retrata uma determinada situação já 

ocorrida. 

 

Todavia, muito embora a evolução do pensamento contábil hoje possa ser considerada um 

fenômeno global, essa mudança ocorreu em momentos diferentes a depender do país 

analisado. Basicamente, é preciso dizer que a ascensão do investidor variou, bem como o 

desenvolvimento do mercado de capitais e sua importância. Tal fato ajuda a explicar a 

diversidade de padrões contábeis ao redor do mundo, conforme foi detalhado ao longo do 

texto. 

 

Essa diversidade causa reflexos até os dias atuais, na medida em que a aceitação de um 

modelo contábil voltado para a proteção de um usuário específico (o investidor institucional) 

encontra certa restrição, principalmente em países que tradicionalmente buscam proteger 

outros usuários, como os credores e o próprio Fisco.  

 

Nesse ponto, as doutrinas nacional e estrangeira não divergem ao apontar a fonte de 

financiamento da atividade empresarial como a principal causa das diferenças estruturais entre 

os sistemas contábeis ao redor do mundo. Sobre esse aspecto, em regra os países podem ser 

divididos em:  

 

(i) países cujos negócios foram historicamente financiados por instituições 

financeiras (credit-based financial institution systems- credit); e  

 

(ii) países com investimentos baseados no capital (capital market systems- 

equity).  

 

Os países inseridos no primeiro grupo ostentam a tradição de empresas criadas através da 

aplicação do capital de seus fundadores. Nesse modelo de negócio, eventual necessidade de 

aportes adicionais tende a ser suprida pelo capital gerado na própria atividade, ou por meio de 



 
 

 
 

176

instituições financeiras, que passam a se tornar credoras ou sócias da empresa. A busca de 

recursos diretamente no mercado de capitais é secundária, sendo o investidor institucional 

mero coadjuvante. As poucas sociedades de capital aberto existentes têm as suas ações quase 

sempre controladas pelos fundadores do negócio, por bancos, ou até mesmo por entes 

governamentais. 

 

Esse modelo de financiamento tem impacto direto sobre a informação contábil. O limitado 

número de agentes faz com que os usuários da informação fiquem restritos aos acionistas, 

quase sempre aquelas pessoas responsáveis por gerir o negócio, além dos credores – quase 

sempre instituições financeiras – e o Governo, seja na qualidade de sócio ou como agente 

arrecadador de tributos.  

 

Nesse cenário, o apelo à elaboração de informações contábeis de alta qualidade se enfraquece. 

O limitado universo de usuários dispõe de meios próprios para ter acesso aos dados 

necessários à tomada de suas decisões. A divulgação das demonstrações financeiras não se 

mostra assim tão relevante. O acionista busca o lucro, o banco a satisfação de seu crédito e o 

Fisco o pagamento dos tributos. Os demais usuários da informação contábil têm discreta 

relevância. Esse o perfil do primeiro grupo de países acima definidos.  

 

Situação diversa pode ser verificada quando a figura do investidor institucional passa a estar 

presente com destaque, o que é uma característica marcante de países altamente 

desenvolvidos em termos de mercado de capitais. Dado o seu natural distanciamento dos 

negócios, principalmente no que diz respeitos aos preferencialistas, as informações 

necessárias à decisão de investimento precisam ser obtidas diretamente no mercado, por meio 

das demonstrações financeiras levadas ao conhecimento público. Dificilmente o investidor 

tem condições de obtê-las de outro modo, ao contrário, por exemplo, dos credores. 

 

Essas informações, portanto, precisam retratar a real situação econômica da empresa, de modo 

a dar segurança aos investidores na aplicação dos recursos. Assim, ganha força a demanda por 

informações contábeis de alta qualidade, elaboradas com a finalidade de viabilizar a captação 

de recursos oriundos do investidor institucional e com foco na proteção do investimento e do 

próprio investidor. 
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Todo esse contexto gerou um impacto direto na definição das práticas contábeis, que se 

desenvolveram no sentido da proteção e da informação de seus principais usuários que, como 

visto, podem se mostrar diversos a depender da principal fonte de financiamento da atividade 

empresarial. 

 

As conclusões seguem uma sequência compatível com os aspectos estruturais de cada 

modelo. No stakeholder-oriented accounting model, dada a relevância do credor para o 

financiamento das atividades empresariais, as práticas contábeis são desenvolvidas no sentido 

de protegê-lo, em outras palavras, as normas contábeis tendem a privilegiar a liquidez e a 

solvência da entidade. Os princípios do conservadorismo e do custo histórico como base de 

valor surgem com enorme força, com o reconhecimento dos ativos pelo seu menor valor, o 

contrário ocorrendo em relação aos passivos. 

 

Assim, apesar de uma tendência ao reconhecimento de lucros menores, observa-se maior 

capacidade de pagamento (liquidez). Para as instituições financeiras credoras (financiadores), 

mais interessa a capacidade de pagamento da empresa do que o seu potencial de geração de 

lucros. 

 

Nesse cenário, os países inseridos no primeiro grupo são aqueles que experimentam uma 

relação mais próxima entre o Direito Tributário e a Contabilidade, com menor margem de 

liberdade para o julgamento do contador, vinculado, na maioria das vezes, a um complexo e 

minucioso universo de normas contábeis e que, não por acaso, ostentam tradução jurídica de 

code law. Tal fato está mais relacionado a uma coincidência de princípios e valores do que 

propriamente a uma opção pré-concebida.  

 

O segundo grupo (shareholder-oriented accounting model) segue caminho diverso. A 

produção de informações contábeis confiáveis é a base de sustentação desse modelo. Sem elas 

o investidor não é capaz de avaliar a empresa na qual pretende investir. Por outro lado, tendo 

em vista a relevância desse capital para o desenvolvimento dos negócios, as empresas buscam 

atraí-lo a todo custo, o que tende a ser um trabalho mais simples quando os índices de 

lucratividade mostram-se mais atraentes.  

 

Os investidores, em regra, têm o seu capital remunerado por meio da distribuição de 

dividendos. Assim, quanto maior o lucro, maiores serão os dividendos, quanto maiores os 



 
 

 
 

178

dividendos, tanto maiores serão os investimentos. Nesse contexto, o custo histórico é muitas 

vezes substituído pelo valor justo, o princípio do conservadorismo é de certa forma 

abrandado, ganhos não realizados podem vir a ser reconhecidos. 

 

Aqui o afastamento em relação ao princípio do conservadorismo tende a gerar um conflito de 

interesses. As normas contábeis produzidas pelo Fisco deixam de satisfazer aos interesses do 

investidor institucional (e muitas vezes das empresas que buscam atrai-los, reportando lucros 

maiores e perspectivas mais atraentes), grande protagonista desse modelo, o que estimula a 

produção de normas contábeis destituídas de preocupação com relação aos possíveis impactos 

tributários por elas causados. 

 

Até a edição da Lei nº 6.404/76, a contabilidade brasileira apresentava um modelo formalista, 

altamente influenciado pela escola italiana, marcado por uma forte carga teórica e voltado 

para os interesses do Fisco. Esse modelo contábil passou a não mais atender às necessidades 

da economia brasileira desde a expansão econômica de meados da década de 60, que fez 

nascer uma pressão por normas contábeis mais pragmáticas, voltadas para uma nova realidade 

econômica.  

 

É justamente nesse contexto que surge a Lei nº 6.404/76, que revogou parcialmente o 

Decreto-lei nº 2.627/40 e introduziu no Brasil a “estrutura jurídica necessária ao 

fortalecimento do mercado de capitais de risco no País, imprescindível à sobrevivência da 

empresa privada na fase atual da economia brasileira”. Esperava-se que a nova lei, ao 

regular a elaboração das demonstrações financeiras, corrigisse a indesejada influência do 

Fisco na elaboração de normas contábeis – enfoque fiscal – em detrimento dos demais 

usuários da informação, dentre os quais, os próprios investidores institucionais.  

 

Em razão disso, talvez o traço mais marcante da realidade brasileira tenha sido a enorme 

influência exercida pelo Fisco sobre a normatização contábil, o que leva à conclusão de que o 

modelo contábil brasileiro pode ser enquadrado no segundo grupo, aqui classificado como 

stakeholder-oriented accounting model. Prova maior disso é exatamente a publicação da Lei 

nº 11.638/07, que buscou resgatar o objetivo principal da contabilidade, a informação, ainda 

que esse objetivo tenha sido inserido com inegável destaque na redação original da Lei nº 

6.404/76. 
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Avançando na questão da relação entre os resultados contábil e fiscal, diversos estudos 

apontam para o fato de que a existência de um vínculo formal entre o resultado escolhido pela 

legislação tributária como base de incidência para o imposto de renda e a contabilidade é 

antiga, remontando ao século XIX, e decorre da exigência de auditores e dos próprios 

contribuintes. Desde então, em maior ou menor grau, em quase todos os países que se tem 

notícia, há alguma espécie de vínculo normativo entre o Direito Tributário e a Contabilidade, 

não sendo diferente em relação ao Brasil.  

 

No entanto, a natureza desse vínculo pode variar bastante em intensidade, o que depende de 

diversos fatores. Basicamente, quanto mais próximas as normas contábeis de um determinado 

país estiverem dos princípios tributários adotados, menores são os distanciamentos entre os 

resultados. Lado outro, quanto maiores forem as diferenças entre a qualificação dos eventos 

econômicos pelo Direito e pela Contabilidade, tanto maiores serão as distâncias entre esses 

mesmos resultados. 

 

É inegável que o Direito Tributário e a Contabilidade partem de uma mesma realidade 

econômica, o que certamente justifica uma natural relação de dependência. Trata-se de uma 

decorrência lógica da Teoria dos Sistemas. No entanto, afirmar a existência de uma necessária 

relação de dependência é algo bastante diverso do que sustentar que essa dependência seja 

total.  

 

É que, em diversos momentos a qualificação de um determinado evento econômico pela 

Contabilidade pode não guardar correspondência com a forma jurídica adotada pelos agentes, 

ou, simplesmente, a lei tributária pode desejar afastar-se dos efeitos econômicos ocorridos 

como forma de estimular ou desestimular a prática de determinados atos. Significa dizer que 

nem sempre o fato contábil será aquele previsto na regra-matriz de incidência tributária, o que 

tende a gerar um distanciamento, a despeito da aparente proximidade. Em suma, ajustes, ainda 

que em pequena quantidade, jamais deixarão de existir. 

 

Em síntese, um regime de dependência total parece forçar a compatibilização de sistemas que, 

em diversos momentos, devem divergir. Em última instância, precisa ser garantida ao Sistema 

Tributário a prerrogativa de qualificar os eventos econômicos como bem entender, ainda que 

isso imponha afastar-se da realidade econômica. As normas tributárias, como se sabe, 
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dispõem de funções outras que não apenas a arrecadação de tributos, tendo a sua função 

indutora reconhecida e estudada importância.  

 

Em oposição ao regime de dependência total, há aqueles que advogam a tese da separação 

total. Basicamente, a separação total seria uma decorrência lógica da incompatibilidade 

principiológica entre os sistemas contábil e tributário, o que impõe que a legislação tributária 

tenha total autonomia para se afastar do resultado societário. 

 

Tal incompatibilidade decorreria da existência, entre os dois sistemas, de objetivos 

manifestamente diversos. Enquanto a Contabilidade busca bem informar seus usuários com 

base em uma determinada visão da realidade econômica, o Direito Tributário preocupa-se 

limitar a voracidade do Fisco de modo que cada um contribua de acordo com sua capacidade 

econômica (função fiscal da tributação), ou ainda induzir ou desestimular determinados 

comportamentos (função extrafiscal). 

 

De todo modo, não se chega ao extremo da existência de dois conjuntos de normas contábeis, 

um destinado a apurar o resultado societário e outro destinado a apurar o resultado tributário. 

O resultado apurado segundo as normas contábeis não deixa de ser o ponto de partida da 

legislação tributária. 

 

O regime de dependência parcial representa, portanto, verdadeira situação intermediária entre 

dois extremos. Busca admitir a interdisciplinaridade, fato que decorre da unidade do 

fenômeno social, mas não nega a autonomia do Direito Tributário para qualificar os fatos 

econômicos. A propósito, trata-se de uma autonomia de mão dupla, pois tanto a Contabilidade 

como o Direito Tributário irão qualificar os eventos econômicos segundos seus próprios 

princípios e valores. 

 

Até a edição das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, a realidade brasileira evidenciava uma 

nítida conformidade entre os resultados contábil e tributário (dependência parcial). Em 

resumo, a legislação tributária previa ajustes ao resultado contábil, fazendo com que a 

tributação incidisse sobre o resultado contábil ajustado.  

 

Portanto, o cenário normativo brasileiro até a edição das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 era 

de: (i) previsão expressa de que o resultado societário seja apurado de acordo apenas com 
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normas contábeis; (ii) determinação de que os ajustes tributários sejam realizados em registros 

auxiliares. Na prática, dada a importância da RFB enquanto usuário da informação contábil, é 

comum que se verifique a existência de normas tributárias que prevejam uma determinada 

forma de contabilização, ainda que essa determinação contrarie os princípios contábeis. Ou 

seja, ajustes tributários – auxiliares por definição – sobre os registros permanentes.  

 

É preciso ainda dizer que a edição da Lei nº 11.638/07 ocorreu em meio a um contexto 

mundial de harmonização de práticas contábeis. 

 

Como visto, não se pode negar as enormes diferenças existentes entre as práticas contábeis ao 

redor do mundo. Aos poucos, os prejuízos delas decorrentes geraram uma pressão em busca 

de uma maior harmonização, o que explica o atual momento, no qual as normas de 

contabilidade brasileira estão sendo editadas em harmonia com o padrão internacional 

IAS/IFRS. 

 

É preciso dizer que a busca pela harmonização das normas contábeis é um fenômeno mundial, 

que vem crescendo em força e importância, dada sua intensa relação com aspectos 

econômicos e de investimentos em âmbito global. É que em se tratando de relações 

econômicas transnacionais, a globalização aparece como protagonista. Ao longo das últimas 

décadas, as relações entre agentes localizados em diferentes países e continentes vêm 

crescendo de forma contínua e irreversível.  

 

A Contabilidade está profundamente inserida nesse contexto de contínua expansão do 

comércio e do investimento transnacional. Como ciência incumbida de registrar o patrimônio 

das empresas, passa a representar um custo relevante (e indesejado) quando uma mesma 

demonstração financeira precisa ser elaborada com base em diferentes sistemas contábeis para 

que seja possível ao usuário da informação interpretá-la. Se a realidade econômica é uma só, a 

assimetria da informação contábil passa a representar desperdício de tempo e de capital, 

verdadeira barreira ao investimento internacional.  

 

No caso do Brasil, o processo de convergência das normas contábeis ao padrão IFRS teve 

efetivo início com a edição da Lei nº 11.638, em 28/12/2007, fruto da conversão do Projeto de 

Lei nº 3.741/2000 e que tinha os objetivos declarados de: (i) corrigir impropriedades 
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existentes da Lei nº 6.404/76, e (ii) adaptar a lei societária aos padrões de contabilidade e de 

auditoria, com a finalidade de melhorar a qualidade das informações contábeis. 

 

Ao longo das inúmeras discussões que antecederam a publicação da Lei nº 11.638/07 tinha-se 

como premissa a inexistência de efeitos tributários. Todavia, a discussão acerca dos possíveis 

efeitos tributários teve início antes mesmo da publicação da lei.  

 

Assim, dada a existência de dúvidas quanto aos efeitos tributários, decidiu-se pela inclusão do 

§ 7º no artigo 177 da Lei nº 6.404/76, que conteria uma pretensa regra geral de neutralidade 

dos possíveis efeitos tributários decorrentes das novas práticas contábeis. No entanto, a 

ausência de clareza do dispositivo não deixou de produzir efeitos negativos.  

 

Ciente de tal fato, o legislador apressou-se para tentar resolver o problema. Publicou a MP nº 

449/08 que, dentre outras coisas, revogou o desastroso parágrafo sétimo e criou o Regime 

Tributário de Transição. Contudo, o RTT abrange apenas as hipóteses de modificação de 

critérios de reconhecimento de receitas, custos e despesas, enquanto o artigo 177, § 7º da Lei 

nº 6.404/76 mencionava que os lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para 

harmonização de normas contábeis e as demonstrações e apurações com eles elaboradas não 

poderão ser base de incidência de impostos e contribuições nem ter quaisquer outros efeitos 

tributários. 

 

Assim, o RTT não obriga que a escrituração de ativos, passivos e do patrimônio líquido seja 

feita com base nos critérios contábeis vigentes em 31/12/2007. Os ajustes se referem apenas 

aos critérios de reconhecimento de receitas, custos e despesas, não fazendo referência ao 

estorno de todos os lançamentos contábeis realizados com base no novo padrão. 

 

Em linhas gerais, a escrituração mercantil deverá ser realizada em consonância com as novas 

normas contábeis, sendo que eventuais ajustes ao lucro líquido decorrentes de critérios 

contábeis ajustáveis por determinação legal devem ser realizados diretamente no LALUR.  

 

Quando a norma tributária se reporta ao lucro líquido contábil sem qualquer ressalva, refere-

se às regras contábeis em vigor no momento da incidência da norma de tributação, não 

podendo incidir o RTT. Todavia, deve ser ressalvado o fato de que a não incidência do regime 

de transição não significa a imediata aceitação pelo Direito Tributário da qualificação adotada 
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pela contabilidade. Sendo a qualificação contábil incompatível com o ordenamento jurídico, 

esta deve ser alterada, em que pese não se tratar de um ajuste de RTT. 

 

É forçoso concluir que o legislador, muito embora tenha pretendido conferir maior rigor à 

neutralidade dos efeitos tributários decorrentes das novas práticas contábeis, criou um regime 

ainda menos abrangente, restrito à modificação dos critérios de reconhecimento de receitas, 

custos e despesas. 

 

Assim, não é possível afirmar que todo e qualquer efeito tributário decorrente das novas 

práticas contábeis possa ser neutralizado por força do RTT. Será preciso uma análise 

criteriosa de cada caso, o que, inegavelmente, não elimina a indesejada insegurança jurídica 

criada pela Lei nº 11.638/07. 

 

A definição dos efeitos fiscais decorrentes das Leis nº 11.6380/7 e nº 11.941/09 deve, 

necessariamente, partir da identificação dos limites da interação existente entre o Direito 

Tributário e a Contabilidade. Somente a partir disso é que se poderá definir em que medida as 

modificações ocorridas no padrão contábil brasileiro podem afetar as normas tributárias que a 

ele fazem referência.  

 

Como visto ao longo do presente trabalho, a Contabilidade é um sistema intermediário entre o 

econômico e o jurídico. Dada a existência de um único fenômeno social, cabe à Contabilidade 

retratar em linguagem própria os eventos econômicos eleitos pelo legislador como denotativos 

de capacidade contributiva. A depender do grau de identidade entre o fato contábil e o fato 

jurídico, o legislador tende a recorrer ao primeiro em maior ou menor intensidade. 

 

No Brasil, assistiu-se, ao longo das últimas décadas, a uma inegável conformidade entre os 

resultados societário e fiscal. Em última instância, referida conformidade decorreu de uma 

identidade entre princípios contábeis e tributários, fruto, muitas das vezes, de uma indevida, 

mas existente, influência do Fisco sobre a produção de normas contábeis. Essa relação de 

subordinação foi até aqui chamada de “relação de dependência parcial”. 

 

Nesse contexto, era natural que a norma tributária partisse do resultado apurado com base nas 

práticas contábeis existentes, principalmente no que concerne aos tributos sobre a renda, que 

buscam surpreender o acréscimo de riqueza ao patrimônio em um dado intervalo de tempo. 
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Essa quase identidade entre as qualificações jurídicas e contábeis dos eventos econômicos – 

na verdade o processo contábil partia da qualificação jurídica – foi amplamente verificada no 

Brasil, ainda que ao arrepio da Lei nº 6.404/76 e da melhor doutrina contábil, que já 

reivindicavam o resgate da autonomia da contabilidade. 

 

Esse cenário foi alterado pela Lei nº 11.638/07, que determinou a convergência da 

contabilidade brasileira ao padrão contábil internacional, ditado pelo IASB. Como visto, o 

padrão IFRS tem como um de seus principais pilares a primazia da substância econômica 

sobre a forma jurídica, o que, em última análise, significa dizer que o processo contábil, ao 

retratar os eventos econômicos, não está vinculado à qualificação atribuída pelo direito.  

 

Nesse contexto, é de fundamental relevância perceber que o Direito Tributário faz uso do 

resultado contábil de diferentes maneiras, exigindo que os possíveis efeitos decorrentes da 

convergência ao padrão IFRS sejam analisados com vagar. Em linhas gerais, a relação entre 

normas tributárias e regras contábeis pode ser verificada em três diferentes situações, nas 

quais o legislador poderá:  

 

(i) empregar vocábulos que se referem a institutos contábeis 

atribuindo a eles sentido diverso ou criando um conceito tributário 

autônomo;  

 

(ii) incorporar, expressa ou implicitamente, conceitos contábeis, o que 

pressupõe a manutenção do seu sentido original; ou  

 

(iii) fazer remissão ao fato contábil como referência para a incidência 

da norma de tributação, tal como regulado na Contabilidade (reenvio 

direto). 

 

Como visto, o legislador tributário é dotado de ampla autonomia, podendo manejar livremente 

conceitos existentes (sejam de Direito Privado ou de outras ciências) estando limitado apenas 

à competência constitucionalmente definida e às suas próprias escolhas.  

 

Assim, quando opta por empregar conceitos “externos” é preciso identificar em qual sentido 

eles foram utilizados e a compreensão de qualquer dispositivo legal demanda o emprego de 
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métodos de interpretação. Atualmente, é inadmissível o uso de um método isolado e escolhido 

de forma apriorística, devendo todos eles concorrer para que seja construído o sentido do 

texto normativo. 

 

A melhor exegese acerca dos conceitos empregados em matéria tributária deve partir sempre 

de uma interpretação sistemática, com a finalidade de identificar em que medida, se for o 

caso, a norma tributária alterou o conceito original por ela utilizado. No entanto, não se pode 

afirmar, de forma peremptória, que o legislador tributário cria novo conceito sempre que faça 

referência a instituto regulado por outro ramo do direito ou por outro sistema, tampouco, que 

o conceito tenha sido incorporado sempre que a (re)definição não for expressa. 

 

Em síntese, como visto, o Direito Tributário importa do Direito Privado certos conceitos, que, 

por sua vez, podem sofrer distorções para fins de definição de seus efeitos no âmbito da 

tributação (equiparação de royalties a aluguel, p.ex.), desde que não ocorram deformações ou 

ampliação da competência constitucionalmente definida. Assim, existe autonomia da 

legislação tributária, mesmo quando essa faça referência a institutos e conceitos pertencentes 

a outros ramos do direito, não se podendo partir da mutação conceitual ou da primazia do 

Direito Privado como regra. É o que, em última análise, prescrevem os artigos 109 e 110 do 

CTN. 

 

No caso da incorporação de conceitos, o legislador opta por confiar à Contabilidade – cujas 

regras foram juridicizadas por meio da Lei nº 6.404/76 – uma fatia de seu poder normativo, o 

que pode ocorrer por meio de expressa ou implícita incorporação de um conceito. Todavia, 

essa incorporação não faz nascer para o legislador tributário o dever de reconhecer os mesmos 

efeitos verificados na Contabilidade. Pode a lei fazer referência ao conceito contábil, 

preservando as suas características originais, mas prescrevendo efeitos tributários diferentes.  

 

Por fim, hipótese mais comum é a da remissão a resultados contábeis, que difere da 

incorporação apenas pelo fato de a norma não fazer referência a um instituto isoladamente, 

mas sim ao produto decorrente da aplicação de uma série de regras contábeis. Trata-se de 

técnica legislativa classificada pela doutrina como “reenvio”, que corresponde basicamente a 

uma opção do legislador de se referir a outro texto normativo para dar sentido a uma 

determinada norma.  
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A questão precisa ser analisada com parcimônia quando se verifica que as práticas contábeis 

referidas pelo legislador sofreram mudanças estruturais, que têm como principal propósito 

resgatar a sua independência de qualificação dos eventos econômicos, distanciando-se, 

sempre que necessário, da qualificação jurídica. Nesse contexto, é preciso investigar os 

potenciais efeitos decorrentes das referidas mudanças, o que tende a variar a depender do 

nível de subordinação escolhido pelo legislador entre os sistemas contábil e tributário. 

 

Certamente, a questão se mostra mais simples nas hipóteses em que se verifica a existência de 

um conceito tributário autônomo, ainda que por meio da utilização de vocábulos idênticos aos 

utilizados pela Contabilidade. Nesses casos, o legislador tributário, valendo-se de sua 

autonomia conceitual, criou um conceito exclusivamente tributário, que não pode ser alterado 

de forma indireta, ainda que o instituto contábil “correspondente” tenha sido profundamente 

alterado. Entendimento contrário, sem sombra de dúvidas, feriria de morte o princípio da 

legalidade. Assim, se o ágio do Decreto-lei nº 1.598/77 não é conceito contábil, mas 

tributário, qualquer alteração no primeiro não pode ter o condão de gerar reflexos sobre o 

último. 

 

Contudo, no que se refere aos novos conceitos contábeis, sempre que possível deverá 

prevalecer a interpretação dinâmica. Trata-se do método mais coerente com as opções 

exercidas pelo legislador ao longo dos últimos trinta anos e que precisam ser levadas em 

consideração.  

 

Em primeiro lugar, é preciso reafirmar que a legislação brasileira não prevê a figura do 

balanço fiscal. E não o faz por entender que o balanço contábil deve servir, necessariamente, 

como ponto de partida para a incidência dos tributos que nele se baseiam. Ao conferir à 

Contabilidade o status de sistema intermediário, confiando nas qualificações por ela atribuídas 

aos eventos econômicos, assume os efeitos da evolução da ciência contábil ao longo dos anos. 

Partindo da premissa de que o Direito Tributário assume a relevância das qualificações 

contábeis, não faria sentido algum congelar, para fins tributários, regras que nem mesmo a 

contabilidade entende como aplicáveis.  

 

A experiência da Lei nº 6.404/76 mostra que o legislador brasileiro reconhece na 

contabilidade o sistema ideal de regras para a representação dos eventos econômicos, 

prescrevendo ajustes sempre que surgirem incompatibilidades com as normas tributárias. É 
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preciso dizer que os ajustes sequer precisariam ser expressos – embora esse seja o cenário 

ideal – na medida em que deve ser aplicada a lei tributária com todo o seu rigor, afastando 

quaisquer outras normas que se mostrem com ela incompatíveis, ainda que provenientes do 

Direito Privado. 
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