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“A  relevância  da  informação  contábil,  do  ponto  de  vista  econômico  e  
informacional,  reside  em  sua  capacidade  de  prever  fluxos  de  caixa  futuros.”

(Eliseu  Martins.  Teoria  da  Contabilidade:  Uma  Nova  Abordagem.  
São  Paulo:  Atlas,  2006.)



Fundamentos  da  Nova  Contabilidade
§ A Qualificação dos Fatos e o Princípio da Essência sobre a Forma

a. Sob uma perspectiva contábil

A característica essência sobre a forma foi formalmente retirada da condição de
componente separado da representação fidedigna, por ser considerado isso uma
redundância. A representação pela forma legal que difira da substância econômica não pode
resultar em representação fidedigna, conforme citam as Bases para Conclusões. Assim,
essência sobre a forma continua, na realidade, bandeira insubstituível nas normas do IASB.
[CPC - Pronunciamento Conceitual Básico (R1)]

b. Sob uma perspectiva jurídico-tributária

Essência sobre a forma e o conceito de renda: a materialidade do IRPJ poderia ser
determinada com base na contabilidade padrão IFRS?



Fundamentos  da  Nova  Contabilidade
§ A Mensuração dos Fatos Econômicos nos IFRS

a. Avaliação de ativos e passivos a Valor Justo

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência
de um passivo em uma transação não forçada no mercado principal (ou mais vantajoso) na
data de mensuração nas condições atuais de mercado (ou seja, um preço de saída),
independentemente de esse preço ser diretamente observável ou estimado utilizando-se
outra técnica de avaliação. [Pronunciamento Técnico CPC 46 - Mensuração do Valor Justo –
Item 24]



Fundamentos  da  Nova  Contabilidade
§ A Mensuração dos Fatos Econômicos nos IFRS

b. Teste de Recuperabilidade dos Ativos

Um ativo está registrado contabilmente por valor que excede seu valor de recuperação se o
seu valor contábil exceder o montante a ser recuperado pelo uso ou pela venda do ativo. Se
esse for o caso, o ativo é caracterizado como sujeito ao reconhecimento de perdas, e o
Pronunciamento Técnico requer que a entidade reconheça um ajuste para perdas por
desvalorização. O Pronunciamento Técnico também especifica quando a entidade deve
reverter um ajuste para perdas por desvalorização e estabelece as divulgações requeridas.
[Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos – Item 1]



Fundamentos  da  Nova  Contabilidade
§ A Mensuração dos Fatos Econômicos nos IFRS

c. Ajuste a Valor Presente

A utilização de informações com base no valor presente concorre para o
incremento do valor preditivo da Contabilidade;; permite a correção de
julgamentos acerca de eventos passados já registrados;; e traz melhoria na forma
pela qual eventos presentes são reconhecidos. Se ditas informações são
registradas de modo oportuno, à luz do que prescreve a Estrutura Conceitual
para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis,
Pronunciamento Conceitual Básico deste CPC, em seus itens 26 e 28, obtêm-se
demonstrações contábeis com maior grau de relevância - característica
qualitativa imprescindível. [Pronunciamento Técnico CPC 12 – Ajuste a Valor Presente –
Item 2]

§ Mensuração de resultados nos IFRS e o princípio da realização da renda



Adoção  dos  IFRS  e  Tributação:  Evolução

§ Dezembro de 2007: Lei nº 11.638

§ Dezembro de 2008: Medida Provisória nº 449

§ Maio de 2009: Lei nº 11.941

§ Junho de 2009: Instrução Normativa nº 949

§ Julho de 2011: Parecer Normativo 01

§ Fevereiro de 2013: Parecer PGFN/CAT nº 202

§ Setembro de 2013: Instrução Normativa nº 1.397

§ Novembro de 2013: Medida Provisória nº 627

§ Maio de 2014: Lei nº 12.973

§ Setembro de 2014: Instrução Normativa nº 1.492

§ Setembro de 2014: Instrução Normativa nº 1.493

§ Novembro de 2014: Instrução Normativa nº 1.515



As  Seis  “Situações”  da  Lei  12.973
§ Situação 1: Estabelece a neutralidade tributária das mudanças decorrentes da adoção
dos IFRS.

§ Avaliação a Valor Justo
§ Ajuste a Valor Presente
§ Teste de Recuperabilidade (“Impairment”)

§ Situação 2: Modifica o regime tributário para adaptá-lo ao novo padrão contábil.
§ Combinação de negócios
§ Arrendamento financeiro

§ Situação 3: Prevê a neutralidade de futuras alterações contábeis estabelecidas pelos
órgãos reguladores.



As  Seis  “Situações”  da  Lei  12.973
§ Situação 4: Cria novas regras desvinculadas da modificação contábil.

§ Modificação do conceito de receita bruta
§ JCP retroativo

§ Situação 5: Exigência de dois balanços
§ Moeda funcional

§ Situação 6: Omissões
§ Ativos e passivos financeiros
§ Depreciação acelerada de ativos imobilizados
§ Conceitos de depreciação e amortização



Situação  1:  Neutralidade  Tributária
AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO

§ Artigos 13 e 14 da Lei 12.973. Artigos 41 a 48 da IN 1.515.

§ O ganho tributável a não ser que haja o controle do aumento do valor do ativo ou passivo
em subconta.

§ O ganho controlado na subconta será tributado à medida em que o ativo for realizado,
inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou quando o
passivo for liquidado ou baixado.

§ Ganho não tributado se o valor realizado não for dedutível.

§ Perda será computada no lucro real à medida em que o ativo for realizado ou o passivo
liquidado ou baixado.



Situação  1:  Neutralidade  Tributária
AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO: EXEMPLO (ANEXO IN 1.515)

Premissas do exemplo:

§ Aquisição do imóvel em 02/02/2015 por R$ 100.000, classificado como propriedade para investimento

§ Imóvel é mensurado, após o reconhecimento inicial, pelo valor justo

§ Valores justos em 31/12/2015 e 31/12/2016: R$ 120.000

§ A partir de 02/01/2017 o imóvel passa a ser ocupado pelo proprietário

§ Taxa de depreciação: 4% ao ano, sem valor residual

§ Alienação do imóvel em 02/01/2019 por R$ 95.000

§ Valores realizados por depreciação e alienação são dedutíveis

§ Pessoa Jurídica é tributada pelo Lucro Real Anual



Situação  1:  Neutralidade  Tributária
1  – Lançamentos  contábeis  em  2015:

1.1  – Aquisição  do  imóvel  em  02/02/2015:

Ganho  na  
AVJ(D) (C)

20.000

Imóveis(D) (C)

100.000

Bancos(D) (C)

100.000

Imóveis(D) (C)

20.000

1.2  – Avaliação  a  valor  justo  em  31/12/2015:

2  – Demonstração  do  Lucro  Real  de  2015,  transcrita  no  LALUR: Subconta

LALUR  - 2015

Lucro  Líquido  antes  do  IRPJ 20.000

(+)  Adições 0

(-)  Exclusões -20.000

(=)  Lucro  Real  antes  da  comp.  prej. 0

(-)  Compensação  de  prejuízos  fiscais 0
(=)  Lucro  Real 0



Situação  1:  Neutralidade  Tributária
3  – Lançamentos  contábeis  em  2017:

3.1  – Depreciação  de  2017:

Despesa  
Deprec.(D) (C)

4.800

Imóveis  
Deprec.  Acum.

(D) (C)

4.000 800

4  – Demonstração  do  Lucro  Real  de  2017,  transcrita  no  LALUR: Subconta

Imóveis  
Deprec.  Acum.

(D) (C)

LALUR  -  2017

Lucro  Líquido  antes  do  IRPJ -4.800

(+)  Adições 800

(-)  Exclusões 0

(=)  Lucro  Real  antes  da  comp.  prej. -4.000

(-)  Compensação  de  prejuízos  fiscais 0
(=)  Lucro  Real 4.000-                        



Situação  1:  Neutralidade  Tributária
3  – Lançamentos  contábeis  em  2017:

3.1  – Depreciação  de  2017:

Despesa  
Deprec.(D) (C)

4.800

Imóveis  
Deprec.  Acum.

(D) (C)

4.000 800

4  – Demonstração  do  Lucro  Real  de  2017,  transcrita  no  LALUR: Subconta

Imóveis  
Deprec.  Acum.

(D) (C)

LALUR  -  2017

Lucro  Líquido  antes  do  IRPJ -4.800

(+)  Adições 800

(-)  Exclusões 0

(=)  Lucro  Real  antes  da  comp.  prej. -4.000

(-)  Compensação  de  prejuízos  fiscais 0
(=)  Lucro  Real 4.000-                        



Situação  1:  Neutralidade  Tributária
5  – Lançamentos  contábeis  em  2018:

5.1  – Depreciação  de  2018:

Despesa  
Deprec.(D) (C)

4.800

Imóveis  
Deprec.  Acum.(D) (C)

4.000 800

6  – Demonstração  do  Lucro  Real  de  2018,  transcrita  no  LALUR: Subconta

Imóveis  
Deprec.  Acum.(D) (C)

LALUR  -  2018

Lucro  Líquido  antes  do  IRPJ -4.800

(+)  Adições 800

(-)  Exclusões 0

(=)  Lucro  Real  antes  da  comp.  prej. -4.000

(-)  Compensação  de  prejuízos  fiscais 0
(=)  Lucro  Real 4.000-                        



Situação  1:  Neutralidade  Tributária
7  – Lançamentos  contábeis  em  2019:

7.1  – Alienação  do  imóvel  em  02/01/19:

Bancos(D) (C)

95.000

Receita(D) (C)

95.000

Custo(D) (C)

110.400

Imóveis  Deprec.  
Acum.(D) (C)

8.000

(D) (C)

100.000

(D) (C)

20.000

Sub-conta conforme Lei  n° 12.973/14  

Imóveis

(D) (C)

1.600

Imóveis  Deprec.  
Acum.

8  – Demonstração  do  Lucro  Real  de  2019,  transcrita  no  
LALUR:

LALUR  -  2019

Lucro  Líquido  antes  do  IRPJ -15.400

(+)  Adições 18.400

(-)  Exclusões 0

(=)  Lucro  Real  antes  da  comp.  prej. 3.000

(-)  Compensação  de  prejuízos  fiscais 0
(=)  Lucro  Real 3.000                        

Imóveis

100.000 20.000

8.000 1.600



Situação  2:  Adequação  ao  Contábil
Ágio

Antiga redação do art. 20 do Decreto-Lei 1.598/77

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.



Situação  2:  Adequação  ao  Contábil
Ágio

Nova redação do art. 20 do Decreto-Lei 1.598/77 (alterado pela Lei 12.973/14)

Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por
ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
..............................................................................................
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da
investida, na proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I
do caput;; e
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os incisos I e II do caput.
§ 1º Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em subcontas distintas.
..............................................................................................
§ 3º O valor de que trata o inciso II (mais ou menos-valia) do caput deverá ser baseado em
laudo elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de
Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13º (décimo terceiro) mês subsequente ao da
aquisição da participação.



Situação  3:  Neutralidade  do  Futuro

Art. 58 (Lei 12.973). A modificação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por meio
de atos administrativos emitidos com base em competência atribuída em lei comercial, que
sejam posteriores à publicação desta Lei, não terá implicação na apuração dos tributos
federais até que lei tributária regule a matéria.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, compete à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, no âmbito de suas atribuições, identificar os atos administrativos e dispor sobre os
procedimentos para anular os efeitos desses atos sobre a apuração dos tributos federais.



Situação  4:  Alterações  Não  Relacionadas
Modificação do Conceito de Receita Bruta

Art. 12. A receita bruta compreende:

I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;;
II - o preço da prestação de serviços em geral;;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia;; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas
nos incisos I a III.

§ Impacto sobre as discussões referentes à tributação de PIS e COFINS sobre locação de
receitas financeiras de entidades financeiras.

§ Potenciais reflexos sobre a base de cálculo da CPRB.



Situação  4:  Alterações  Não  Relacionadas

§ Solução de Consulta COSIT 329/14.

JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE
TEMPORAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. EXERCÍCIOS
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. Para efeito de apuração do lucro real, é vedada a
dedução de juros, a título de remuneração do capital próprio, que tome como base de
referência contas do patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo
reconhecimento como despesa, por desatender ao regime de competência.

§ IN 1.515/14, art. 28, § 4º

§ 4º A dedução dos juros sobre o capital próprio só poderá ser efetuada no ano-calendário a
que se referem os limites de que tratam o caput e o inciso I do § 2º.



Situação  5:  Dois  Balanços
Moeda Funcional

Lei nº 12.973/14 (Artigo 156 da Instrução Normativa nº 1.515/14)

Art. 62. O contribuinte do imposto sobre a renda deverá, para fins tributários, reconhecer e
mensurar os seus ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos, perdas e
rendimentos com base na moeda nacional.
§ 1º Na hipótese de o contribuinte adotar, para fins societários, moeda diferente da moeda
nacional no reconhecimento e na mensuração de que trata o caput, a diferença entre os
resultados apurados com base naquela moeda e na moeda nacional deverá ser adicionada
ou excluída na determinação do lucro real.
§ 2º Os demais ajustes de adição, exclusão ou compensação prescritos ou autorizados pela
legislação tributária para apuração da base de cálculo do imposto deverão ser realizados
com base nos valores reconhecidos e mensurados nos termos do caput.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também à apuração do imposto sobre a renda com
base no lucro presumido ou arbitrado, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4º A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá controles específicos no caso da
ocorrência da hipótese prevista no § 1º.



Situação  6:  Omissões

§ Falta de um princípio expresso de neutralidade fiscal do padrão IFRS.

§ Necessidade de análise caso a caso com base na legislação tributária.

§ Exemplos:

§ Reconhecimento de ativos e passivos financeiros
§ Depreciação acelerada de ativos imobilizados
§ Conceitos de depreciação e amortização
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