
Direito tributário,  
Societário e a reforma  
Da Lei DaS S/a – VoL. V

Direito Tributário Societário Vol IV FINAL.indd   1 18/05/2018   14:20:35



Sumário

1
reconhecimento De receitaS, contratoS De Longo Prazo, 19

Alexandre G. Querquilli e Mario Nascimento S. Neto

1. Introdução ............................................................................................. 20
2. Considerações Preliminares sobre o Conceito Contábil de Receita ....... 22
3. Alterações Promovidas pela Lei 12.973/2014 no Conceito  

de Receita Bruta ................................................................................... 26
4. Alguns Casos Práticos de omissões da Lei 12.973/2014  

Relacionados ao Reconhecimento de Receita  ...................................... 29
4.1. Linearização da Receita em Contratos de Locação com previsão  

de Carência de Pagamento dos Alugueis .............................................. 29
4.2. Diferenças entre as Normas Contábil e Tributária Relacionadas  

aos Contratos de Longo Prazo ............................................................. 34
a. Mudança dos Critérios de Mensuração das Receitas e Custos  

para os Contrato de construção em Andamento .................................. 34
b. Não Reconhecimento do Lucro do Contrato na hipótese da  

Entidade Não Puder Estimar com Confiabilidade a Conclusão  
do Projeto ............................................................................................. 35

c. Reconhecimento Imediato como Despesa da Perda Esperada  
com o Contrato de construção .............................................................. 36

5. Conclusão .............................................................................................. 37

2
a Lei nº 12.973/2014 e a inciDência Da contribuição  
Para o PiS/PaSeP e Da cofinS Sobre o faturamento  

DoS bancoS no regime cumuLatiVo, 39
André Mendes Moreira e Vinícius Simões Borges Espinheira Fonseca

1. Introdução  ............................................................................................ 40
2. Escorço histórico-legislativo da base de cálculo da contribuição  

para o PIS/Pasep e da Cofins ............................................................... 43

Direito Tributário Societário Vol IV FINAL.indd   5 18/05/2018   14:20:36



3. A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da  
Cofins no regime cumulativo e a jurisprudência do  
Supremo Tribunal Federal .................................................................... 48

4. A incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins  
sobre o faturamento das instituições financeiras antes e  
depois da Lei nº 12.973/14 .................................................................. 51

5. Conclusões ............................................................................................. 59
Referências Bibliográficas .......................................................................... 61

3
o imPacto Da DeciSão Do re 574.706 na interPretação  

DaS aLteraçõeS PromoViDaS PeLa Lei 12.973/15 no  
regime não cumuLatiVo Do PiS e Da cofinS, 63

Brunno Ribeiro Lorenzoni

1. Introdução ............................................................................................. 64
2. Breve histórico legislativo e jurisprudencial ........................................... 65
3. o RE 574.706 e a Lei 12.973/15 ......................................................... 69
4. Conclusão .............................................................................................. 75

4
a amortização fiScaL Linear De atiVo intangíVeL com Prazo  

De Duração LimitaDo – DiVergênciaS entre oS critérioS  
contábeiS e fiScaiS aPóS a eDição Lei nº 12.973/2014, 77

Bruno Fajersztajn e Ramon Tomazela Santos

1. Introdução  ............................................................................................ 78
2. Amortização contábil de bens do ativo intangível  ................................. 78
3. Amortização fiscal de ativo intangível  ................................................. 82
3.1. Inexistência de revogação do art. 58, parágrafo 1º, da Lei  

nº 4506/1964 ........................................................................................ 86
3.2. Subjetivismo responsável .................................................................... 93
3.3. Manutenção da uniformidade de arrecadação ..................................... 96
4. A possibilidade de realização de ajuste diretamente no LALUR  .......... 99
5. Conclusões ............................................................................................. 104
6. Referências Bibliográficas ...................................................................... 105

Direito Tributário Societário Vol IV FINAL.indd   6 18/05/2018   14:20:36



5
aS receitaS LinearizaDaS na contabiLiDaDe e a tributação  

Da receita e Da renDa – uma QueStão naDa Linear, 107
Carlos Henrique Tranjan Bechara e João Rafael L. Gândara de Carvalho

I. Introdução – A Linearização Contábil das Receitas e o  
Direito Tributário ................................................................................. 108

II. Aprofundando a Questão ..................................................................... 108
II. os Argumentos Jurídicos para a Segregação Contábil e Fiscal  

da Linearização de Receitas .................................................................. 110
II.1. A Convergência Contábil-Tributária da Lei nº 12.973/2014  

e a Receita Linearizada ......................................................................... 110
II.2. A Linearização de Receitas e os Conceitos Jurídicos-Tributários  

de Receita e de Renda  ......................................................................... 116
II.3. A ofensa ao Princípio da Capacidade Contributiva .......................... 125
III. Conclusão ............................................................................................ 126

6
o reconhecimento contábiL DoS benefícioS fiScaiS  

outorgaDoS PeLoS eStaDoS e o noVo conceito De receita  
bruta Para finS De inciDência DaS contribuiçõeS PiS/cofinS, 129

Daniel Dix Carneiro

1. Introdução e delimitação do tema .......................................................... 130
2. Da base de cálculo do das contribuições PIS/CoFINS apurados  

pelo método da não cumulatividade ..................................................... 130
3. Do conceito de subvenção ..................................................................... 136
3.1. Subvenção para investimentos ............................................................ 141
3.2. Subvenção de custeio .......................................................................... 142
4. Da não configuração dos benefícios fiscais como receita  

bruta independentemente da sua classificação ......................................143
5. Do reconhecimento de Repercussão Geral do Recurso  

Extraordinário n. 835.818 .................................................................... 152
6. Das alterações inerentes à Lei nº. 12.973/2014 e seus efeitos  

para a problemática ............................................................................... 154
7. Conclusões ............................................................................................. 156

Direito Tributário Societário Vol IV FINAL.indd   7 18/05/2018   14:20:36



7
infLuência Do Direito contábiL na  

Definição Da comPetência tributária, 159
Edison Carlos Fernandes

Introdução ................................................................................................. 160
1. Competência tributária na Constituição Federal de 1988 ...................... 161
2. Definição da operação econômica (fonte original de riqueza)  

no direito contábil ................................................................................ 164
3. Influência do direito contábil no imposto sobre a renda ........................ 166
4. Influência do direito contábil nos impostos sobre o consumo ................ 166
5. Influência do direito contábil nos impostos sobre a propriedade ........... 168

8
a Lei n. 12973/14: anotaçõeS acerca De  
aLgumaS QueStõeS controVertiDaS, 169

Elidie Palma Bifano

1. Apresentação do tema ............................................................................ 170
2. Combinação de negócios ....................................................................... 172
2.1. Conceito ............................................................................................. 172
2.2. Aquisição de ativos, valor justo e sua neutralidade tributária .............. 174
2.2.1. Generalidades .................................................................................. 174
2.2.2. Apuração de rentabilidade futura, ágio ou goodwill:  

tratamento tributário ............................................................................ 174
2.2.3. Apuração de ganho por compra vantajosa: tratamento tributário .... 180
2.2.4. Conclusão ........................................................................................ 181
2.3. Liquidação efetiva de relação preexistente entre o adquirente  

e a adquirida em combinação de negócios – aplicação do item  
52(a) do CPC 15 (R1) .......................................................................... 181

2.3.1. Generalidades .................................................................................. 181
2.3.2. A liquidação efetiva de relação preexistente e a base de cálculo  

do Imposto sobre a Renda .................................................................... 185
2.3.3. Conclusão ........................................................................................ 186
3. Variação cambial de investimentos no exterior na Lei n. 12973:  

efeitos  .................................................................................................. 186
3.1. Generalidades sobre o tema ................................................................ 186

Direito Tributário Societário Vol IV FINAL.indd   8 18/05/2018   14:20:36



3.2. A variação cambial e o custo dos investimentos no exterior ................ 190
3.3. A variação cambial de investimentos e a base de cálculo do  

Imposto sobre a Renda ......................................................................... 192
3.4. Conclusão ........................................................................................... 193

9
ifrS 15 / Pronunciamento cPc 47. noVa norma  
contábiL Sobre o reconhecimento De receitaS e  

SeuS imPactoS JuríDicoS, 195
Eliseu Martins e Vanessa Rahal Canado

Introdução ................................................................................................. 196
Identificação do contrato a ser registrado .................................................. 198
Identificação das obrigações de desempenho ............................................. 202
Satisfação da obrigação de desempenho .................................................... 207
Uma exceção na identificação da obrigação de desempenho ..................... 211
Determinação do valor da receita .............................................................. 211
Alocação do valor total da receita a cada obrigação de desempenho .......... 213
Custos de obtenção e de cumprimento de um contrato  ............................ 213
Revisitando as implicações jurídicas trazidas pelo CPC 47 ....................... 214

10
o aProVeitamento fiScaL Do ágio funDamentaDo  

em rentabiLiDaDe (gooDwiLL) naS hiPóteSeS De  
contraPreStaçõeS contingenteS, 217

Emmanuel Garcia Abrantes e Francisco Lisboa Moreira

1. Introdução ............................................................................................. 218
2. Aspectos gerais do aproveitamento fiscal do ágio (goodwill) ................. 218
3. A natureza jurídica e contábil das cláusulas de retenção e de  

ajuste de preço ...................................................................................... 224
4. o reconhecimento contábil .................................................................... 228
5. Efeitos fiscais do recebimento dos valores depositados  

na apuração do IRPJ e da CSLL e da contribuição ao  
PIS e da CoFINS ................................................................................ 230

Direito Tributário Societário Vol IV FINAL.indd   9 18/05/2018   14:20:36



6. os efeitos das contraprestações contingentes no aproveitamento  
fiscal do goodwill ................................................................................... 232

7. Conclusão ............................................................................................. 239

11
aPLicação Do re 574.706, 243

Fábio Martins de Andrade

Introdução ................................................................................................. 244
o RE 240.785 ........................................................................................... 245
o recente julgamento do RE 574.706 ....................................................... 247
o que ficou decidido  ................................................................................ 247
A aplicação do RE 574.706 ....................................................................... 249
Conclusão .................................................................................................. 253

12|
a guerra fiScaL e SeuS refLexoS na aPuração Do  

irPJ e cSLL: aS SubVençõeS e a Lei 12.973/14
Felipe Kertesz Renault Pinto e Gustavo da Gama Vital de Oliveira

1. Introdução ............................................................................................. 256
2. As subvenções para custeio e as subvenções para investimento .............. 256
3. Dificuldades dos critérios de distinção entre subvenções para custeio  

e subvenções para investimentos – a omissão da Lei 12.973/14 ................. 262
4. Conclusões ............................................................................................. 268

13
aLcance Da exPreSSão “reSuLtaDo auferiDo naS oPeraçõeS  

De conta aLheia” Para finS De conformação com a Definição  
De receita eStabeLeciDa PeLa Lei n. 12.973/2014, 271

Gilberto de Castro Moreira Junior e Ricardo Zequi Sitrângulo

I. Introdução .............................................................................................. 272
II. Contexto ............................................................................................... 272
III. Conceito de receita .............................................................................. 274

Direito Tributário Societário Vol IV FINAL.indd   10 18/05/2018   14:20:36



IV. Conta alheia ......................................................................................... 280
V. Princípio da capacidade contributiva ..................................................... 287

14
Lei nº 12.973/14 e a imPoSSibiLiDaDe De DeSnaturar o  
contrato De conceSSão De energia eLétrica Para  

reconhecimento De receitaS DecorrenteS Da  
PreStação De SerViçoS De conStrução, 291

Gustavo Teixeira Godoy

1. Introdução ............................................................................................. 292
2. Dos Principais Impactos Advindos da Lei nº 12.973/14 ....................... 295
2.1. Concessão de Serviços de Transmissão de Energia Elétrica ............... 295
2.2. Do Registro Contábil das Receitas Auferidas pelas Concessionárias ........ 296
3. Da Impossibilidade de Desnaturar o Contrato de Concessão  

e os Serviços Prestados pelas Concessionárias ...................................... 300
3.1. Manifestações históricas das autoridades fiscais a respeito  

da tributação dos serviços de transporte de energia (transporte  
de carga) e as regras previstas pelos Art. 15 da Lei nº 9.249,  
de 26 de dezembro de 1995 e Art. 25 da Lei nº 9.430/96, de  
27 de dezembro de 1996  ...................................................................... 300

3.2. Das razões que nos fazem concluir não ser possível pretender  
aplicar percentual de presunção mais elevado em razão das  
alterações dos registros contábeis .......................................................... 302

4. Conclusões ............................................................................................. 306

15
a Lei nº 12.973/2014 e aS incorPoraçõeS, 309

Ian Muniz e Eduardo Muniz

• Da Combinação de Negócios Direta ou Indireta (asset vs. share deal) ... 311
Scripta Ltda ............................................................................................... 314
Xpto Ltda .................................................................................................. 314
Impresso S.A. ............................................................................................ 315
Impresso S.A. ............................................................................................ 315
• Do Art. 26 da Lei nº 12.973/2014 e as Incorporações Verticais ............. 316
• Conclusão ............................................................................................... 325

Direito Tributário Societário Vol IV FINAL.indd   11 18/05/2018   14:20:36



16
reconhecimento De receitaS (cPc 30) – auSência De norma  

exPreSSa na Lei n. 12973/14 Que reguLe o tratamento aPLicáVeL  
a DiVergênciaS entre oS critérioS contábiL e fiScaL, 327
João Francisco Bianco e Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva

1. Introdução ............................................................................................. 328
2. A nova contabilidade: suas premissas essenciais ..................................... 329
3. A hipótese de incidência do imposto de renda da pessoa  

jurídica – IRPJ ...................................................................................... 330
4. o distanciamento da nova contabilidade da legislação reguladora  

do fato gerador do IRPJ ....................................................................... 333
5. CPC 30: a receita e seu reconhecimento contábil .................................. 336
6. Art. 43 do CTN: a receita e o momento do seu oferecimento  

à tributação ........................................................................................... 338
7. Conclusões ............................................................................................. 347

17
SubVençõeS Para inVeStimentoS DeriVaDaS De benefícioS  

fiScaiS De iSençõeS ou reDuçõeS – uma anáLiSe crítica, 349
José André Wanderley Dantas de Oliveira

1. Introdução ............................................................................................. 350
2. Subvenções à Luz do Direito Societário, Financeiro e Tributário  

– Aspectos Conceituais e Evolução Normativa sobre o Tema .............. 350
3. Subvenções para Investimentos – Benefícios Fiscais de Isenções  

e Reduções – Aspectos Tributários e Societários .................................. 360
3.1. Deveres Instrumentais ........................................................................ 360
3.2. Diferenciação entre Subvenção para Custeio e Subvenção para 

Investimento sob o Ponto de Vista da Tributação Federal .................... 361

3.3. Análise do Parecer Normativo da Coordenação do Sistema  
de Tributação da Secretaria da Receita Federal nº 112/1978  
(PN CST SRF nº 112/78) em função das alterações da LSA .............. 362

4. Estudo de Caso – Subvenções para Investimento Benefício Fiscal  
do ICMS – Programa PRoDEPE – Estado de Pernambuco .............. 372

Direito Tributário Societário Vol IV FINAL.indd   12 18/05/2018   14:20:36



4.1. Análise da Característica: A intenção do subvencionador de  
destiná-las para investimento quanto ao incentivo fiscal do  
ICMS - PRoDEPE ............................................................................ 372

4.2. Análise da Característica: A efetiva e específica aplicação da  
subvenção nos investimentos previstos na implantação ou  
expansão do empreendimento econômico projetado (incentivos  
fiscais do PRoDEPE) .......................................................................... 375

5. Consequências da descaracterização de uma subvenção para  
investimentos à luz do PN CST SRF nº 112/78  ................................. 376

6. Considerações Finais ............................................................................. 376

18
breVeS refLexõeS Sobre a reLação JuríDico-contábiL  

e aLgumaS LacunaS Da Lei nº 12.973/2014, 379
Leonardo Homsy e Isaque Brasil

1. Comentários Introdutórios .................................................................... 380
2. Breves Apontamentos históricos Sobre a Relação Jurídico-Contábil ......... 380
3. Breves reflexões  ..................................................................................... 388
3.1. o exemplo do percentual de presunção de lucro presumido  

aplicável às receitas relacionadas a contratos de concessão de  
serviços públicos de transmissão de energia elétrica ............................. 392

3.2. o exemplo do tratamento do Juros sobre o Capital Próprio  
(“JCP”) no cálculo do Lucro da Exploração.  ....................................... 398

4. Considerações Finais ............................................................................. 403

19
a utiLização De baSe De cáLcuLo PreSumiDa Do irPJ  

e Da cSLL Para aS tranSmiSSoraS De energia eLétrica, 405
Maurício Pereira Faro e Thais de Barros Meira

1. Introdução ............................................................................................. 406
2. Aspectos Contábeis do Reconhecimento das Receitas  

das Transmissoras ................................................................................. 408
3. Regime Tributário de Transição ............................................................. 411
4. Lei nº 12.973/14 .................................................................................... 412

Direito Tributário Societário Vol IV FINAL.indd   13 18/05/2018   14:20:36



5. Alteração do percentual de presunção no lucro presumido –  
32% x 8% e 12%  .................................................................................. 414

6. Conclusões ............................................................................................. 420

20
uma anáLiSe crítica DaS moDaLiDaDeS De retribuição  

PatrimoniaL aoS SócioS e acioniStaS à Luz DaS aLteraçõeS  
e LacunaS traziDaS PeLa Lei nº 12.973/2014, 423

Paulo Rosenblatt e Eduardo Gondim Salles

1. Introdução ............................................................................................. 424
2. Formas de Retribuição Patrimonial aos Sócios e Acionistas .................. 425
2.1 Pró-Labore .......................................................................................... 425
2.2. Juros sobre o Capital Próprio .............................................................. 427
2.2.1. Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio nas  

Sociedades Anônimas ........................................................................... 432
2.2.2. Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio nas  

Sociedades Limitadas ........................................................................... 434
2.3. Distribuição dos Lucros e Dividendos ................................................ 435
3. Alterações Decorrentes da Lei Nº 12.973/14  ....................................... 440
4. Conclusão .............................................................................................. 448
Referências ................................................................................................ 450

21
reconhecimento De ágio em oPeraçõeS De aQuiSição De  

ParticiPação Societária aDicionaL Por controLaDor, 453
Renato Reis Batiston

Introdução ................................................................................................. 454
Novo regime fiscal do ágio ......................................................................... 455
o tratamento contábil e a lacuna legal ....................................................... 456
Da possibilidade de aproveitamento fiscal de ágio pago por controlador  

pela aquisição de participação societária de não-controlador ................ 458

Direito Tributário Societário Vol IV FINAL.indd   14 18/05/2018   14:20:37



22
a Data De aQuiSição e aS oPeraçõeS intra-gruPo  

Para finS tributárioS no PeríoDo PóS-ifrS, 467
Roberto Salles Lopes e Laura Diniz Silva Santos

1. Introdução ............................................................................................. 468
2.  Definição da data de aquisição: efeitos na determinação do  

patrimônio líquido da investida, na contagem do prazo para  
protocolo/registro do laudo e na indicação formal da data da  
aquisição no laudo ................................................................................ 472

2.1. A “data de aquisição” na legislação tributária ...................................... 473
2.2. o Método de Equivalência Patrimonial e a avaliação a valor justo ........... 476
2.3. A “data de aquisição” como a data em que surge a obrigação  

de registro do investimento pelo MEP ................................................. 480
2.4. Aquisições dentro do mesmo grupo econômico: inexistência  

de obrigação de avaliação dos ativos e passivos da investida a  
valor justo ............................................................................................. 483

3. Conclusões ............................................................................................. 486

23
iSenção De reSuLtaDoS DiStribuíDoS e cáLcuLo De JuroS  

Sobre o caPitaL PróPrio Por emPreSaS Que utiLizam  
moeDa funcionaL DiStinta Do reaL, 489

Sergio André Rocha

1. Introdução ............................................................................................. 490
2. Moeda Funcional e seu Regime Fiscal ................................................... 494
2.1. A Moeda Funcional na Instrução Normativa nº 1.700/2017 .............. 496
3. Cálculo dos JCP por Empresa que Adota Moeda Funcional ................. 498
4. Distribuição de Resultados por Empresa que Adota  

Moeda Funcional  ................................................................................. 501
5. Afinal, qual o Efeito de se Considerar o Balanço em  

Moeda Estrangeira? .............................................................................. 504

Direito Tributário Societário Vol IV FINAL.indd   15 18/05/2018   14:20:37



6. Efeitos sobre a Distribuição de Resultados e sobre o Cálculo  
dos JCP não são Exclusivos da Adoção de uma Moeda  
Funcional Distinta do Real ................................................................... 504

7. Lei 12.973 versus IN 1.700 ................................................................... 505
8. Conclusão .............................................................................................. 505

24
reforma Da Lei DaS S.a.’S – caSoS PráticoS não  

caPturaDoS exPreSSamente PeLa Lei 12.973/14, 507
Sergio Bento

Introdução ................................................................................................. 508
1. Definição de real adquirente .................................................................. 509
2. Aquisição de participação minoritária pós-Combinação de Negócios ......... 521
3. Intangíveis- dedução da mais valia......................................................... 524
3.1. Intangíveis- dedução da mais valia- Direitos de uso formados  

por múltiplos ativos contributórios ....................................................... 525

25
ágio interno anteS e DePoiS Da Lei nº 12.973/14  

e oS DeSafioS no JuDiciário, 531
Valdirene Lopes Franhani

1. Introdução ............................................................................................. 532
2. Do histórico Legislativo – Direito Versus Contabiliade ...................... 534
2.1. Linha do Tempo ................................................................................. 543
3. Da Restrição Legal ao Ágio Interno – Antes e Depois da  

Lei Nº 12.973/14 ................................................................................. 544
4. Da Jurisprudência Firmada na Esfera Administrativa e Desafios  

no Judiciário ......................................................................................... 547
5. Conclusão .............................................................................................. 554

Direito Tributário Societário Vol IV FINAL.indd   16 18/05/2018   14:20:37



26
PiS/cofinS: PoSSíVeiS imPactoS Do noVo conceito De  
receita bruta e Da recLaSSificação contábiL na VenDa  

De benS Do atiVo não circuLante, 557
Vanessa Rahal Canado e Carlos Eduardo Makoul Gasperin

1. Introdução ............................................................................................. 558
2. As vendas de bens do ativo não circulante: breve histórico legislativo  

da sua exclusão da base de incidência do PIS e da CoFINS ...................... 559
3. o novo conceito de receita bruta e as vendas de bens do ativo  

não circulante ....................................................................................... 561
4. Reclassificação de ativos: CPC 31, CPC 27 e a tributação pelo  

PIS e pela CoFINS ............................................................................. 565
5. Conclusão .............................................................................................. 572

27
eSSência Sobre a forma: eStuDo De caSoS, 575

Vítor Martins Flores

1. Introdução ............................................................................................. 576
2. Conteúdo do Princípio Contábil da Primazia da Essência  

sobre a Forma ....................................................................................... 576
3. Estudo de casos...................................................................................... 578
3.1. Primeiro Caso: Comercialização de Softwares de Prateleira ............... 578
3.2. Segundo Caso: Arrendamento Mercantil ........................................... 580
3.3. Terceiro Caso: Vendas de Bens a Longo Prazo ................................... 584
3.4. Quarto Caso: Programas de Fidelidade de Clientes ........................... 585
4. Conclusões ............................................................................................. 587

Direito Tributário Societário Vol IV FINAL.indd   17 18/05/2018   14:20:37



23
iSenção de reSultadoS 
diStribuídoS e CálCulo  

de juroS Sobre o CaPital 
PróPrio Por emPreSaS Que 

utilizam moeda funCional 
diStinta do real

Sergio André Rocha
Professor de Direito Financeiro e Tributário da Uerj.  

Livre-Docente em Direito Tributário pela USP. 

Direito Tributário Societário Vol IV FINAL.indd   489 18/05/2018   14:21:12



490 – isenção de ResuLtados distRibuídos e cáLcuLo de juRos sobRe o caPitaL PRóPRio PoR...

1. introdução

Chega a ser um truísmo afirmar que um mesmo fato social ou econômico 
pode ser qualificado de várias maneiras diferentes a depender da perspectiva 
do observador. Como anta Paulo de Barros Carvalho, “não nos esqueçamos 
que a camada linguística do Direito está imersa na complexidade do tecido 
social, cortada apenas para efeito de aproximação cognoscitiva. o real, com a 
multiplicidade de suas determinações, só é susceptível de uma representação 
intuitiva, porém aberta para receber inúmeros recortes cognoscitivos. Com tais 
ponderações, torna-se hialina a afirmativa de que de um mesmo evento poderá 
o jurista construir o fato jurídico; como também o contabilista, o fato contábil; 
e o economista, o fato econômico. Tudo, portanto, sob a dependência do corte 
que se quer promover daquele evento”.1

De uma maneira simplificada, pode-se afirmar que toda a necessidade de 
harmonização entre a contabilidade no padrão IFRS (International Financial 
Reporting Standards) e a legislação do Imposto de Renda2 decorre de uma 
distinta percepção a respeito de um mesmo fato.

Uma das observações que mais se fez desde dezembro de 2007, quando 
foi editada a Lei nº 11.638 e dado início ao processo de adoção dos IFRS como 
padrão contábil no Brasil, foi a de que, nas décadas que precederam a referida 
lei, o território da contabilidade havia sido invadido pela legislação tributária. 
ou seja, havia uma quantidade significativa de regras fiscais, ditando como as 
empresas deveriam representar contabilmente determinado fato. Em linha com 
o que dissemos antes, a legislação tributária obrigou o contabilista a perceber 
os fatos econômicos da perspectiva tributária.

A adoção dos IFRS foi o “grito de independência” da contabilidade, o 
reconhecimento expresso de que, embora a contabilidade sirva de base, de ponto 
de partida, para o cálculo do Imposto de Renda, este é apenas uma de suas 
finalidades e não é nem mesmo sua função principal. Conforme se extrai da 
Introdução do Pronunciamento Conceitual Básico (R1): Estrutura Conceitual 

1  CARVALHO, Paulo de Barros. O Absurdo da Interpretação Econômica do “Fato Gerador”. Direito e 
Sua Autonomia - o Paradoxo da Interdisciplinariedade. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; PASIN, 
João Bosco Coelho (Orgs.). Direito Financeiro e Tributário Comparado: Estudos em Homenagem a 
Eusebio González García. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 247.

2  A contabilidade no padrão IFRS impacta também a apuração da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido, a Contribuição para o PIS e a COFINS. Para fins de simplificação, no texto farei referência 
apenas ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
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para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, editado pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC): 

“As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para 
usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas 
e necessidades diversas. Governos, órgãos reguladores ou autori-
dades tributárias, por exemplo, podem determinar especificamente 
exigências para atender a seus próprios interesses. Essas exigências, no 
entanto, não devem afetar as demonstrações contábeis elaboradas segundo 
esta Estrutura Conceitual.

Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve esta 
Estrutura Conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis na 
tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, 
não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica 
de determinados grupos de usuários.” (Grifos nossos)

Um dos aspectos mais evidentes quando comparamos a “nova contabili-
dade” com os requisitos constitucionais para a apuração do Imposto de Renda 
das Pessoas Jurídicas é exatamente os diferentes cortes da realidade fática que 
interessam a um e a outro. 

Com efeito, o Imposto de Renda tem como meta aferir e tributar a capaci-
dade contributiva realizada pelo sujeito passivo, ou seja, acréscimos patrimoniais 
efetivos e disponíveis. A seu turno, a contabilidade no padrão IFRS tem como 
meta principal determinar a capacidade da empresa de gerar fluxos de caixa 
futuros. Vê-se, claramente, a diferença de perspectivas. Enquanto a tributação 
pelo Imposto de Renda olha para o presente apenas, a “nova contabilidade” 
olha para o hoje querendo prever o amanhã. 

Padrões contábeis como a essência sobre a forma,3 avaliação de ativos e 
passivos a valor justo ou seu ajuste a valor presente, todos são formas de “previ-
são” dos fluxos de caixa futuros da empresa. São precisas as palavras de Nelson 
Carvalho quando afirma que “demonstrações financeiras não se restringem a 
oferecer um olhar analítico sobre o passado, e sua talvez mais nobre missão é 

3  Não vamos nos deter na análise das diferenças entre o princípio contábil da essência sobre a 
forma e a teoria da substância sobre a forma que por vezes é utilizada para controlar atos elusivos 
praticados pelos contribuintes. Apenas afirmaremos que nos parecem ser institutos absolutamente 
distintos. Sobre o tema, ver: BRIGAGÃO, Gustavo; SCHARFSTEIN, Carlos Cornet. Discussão sobre 
a Aplicabilidade, para Fins Tributários, da Primazia da Essência sobre a Forma. In: ROCHA, Sergio 
André (Coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A - Volume III. São Paulo: 
Quartier Latin, 2012. p. 257-286.
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propor, aos seus leitores e usuários, uma avaliação, na ótica de quem as prepara 
e de quem as audita, sobre o futuro que espera a entidade dado o passado que 
teve. o principal papel – na verdade o mais nobre objetivo – das demonstra-
ções financeiras no mundo corporativo (aí incluídos os operadores do Direito 
Societário, as autoridades com o poder de coletar impostos, as reguladoras do 
funcionamento dos mercados, credores, investidores, experts em finanças cor-
porativas, sindicatos de trabalhadores e outros potenciais usuários) é informar 
sobre o futuro esperado à luz do passado realizado”.4

ora, em direito, a técnica de se estimar um resultado desconhecido com 
base em fatos conhecidos tem um nome próprio e se chama presunção. obvia-
mente, não é possível construir um sistema de tributação da renda sobre uma 
base presumida. As presunções, quanto autorizadas em direito tributário, ou 
são relativas, ou são objeto de opção pelo sujeito passivo, ou são regras que se 
orientam pelo princípio da praticabilidade.5 Contudo, em nenhuma hipótese 
a regra geral será a presunção. Este fato sozinho já demonstra o potencial des-
compasso entre a apuração do Imposto de Renda e a contabilidade de acordo 
com o padrão IFRS.

Tudo seria muito fácil se o Brasil não tivesse optado por adotar os IFRS 
como padrão contábil para todas as pessoas jurídicas, de pequeno, médio e 
grande portes. Na medida em que esta foi a opção, tornou-se necessário lidar 
com os reflexos da nova contabilidade sobre a apuração do Imposto de Renda. 
Isso tudo porque, por mais que a contabilidade tenha sua própria visão sobre os 
fatos econômicos, tal visão deixa o sistema contábil e adentra o sistema jurídico 
na medida em que a legislação societária lhe confere tal dignidade e status. 
Portanto, a “visão” da contabilidade sobre certo fato econômico, que nasce 
meramente contábil é tornada jurídica por força do que dispõe a Lei das S/A.

Diante do contexto apresentado acima, notamos que, em vista da necessi-
dade de adequação da legislação tributária ao novo padrão contábil, não causa 
surpresa a edição da Lei nº 12.973/14 (“Lei 12.973”) e o modo como a mesma 
lidou com efeitos fiscais dos registros contábeis segundo os IFRS. 

4  CARVALHO, Nelson. Essência x Forma na Contabilidade. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, 
Alexsandro Broedel (Coords.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 
São Paulo: Dialética, 2010. p. 373-374.

5  Sobre o tema, ver: ROCHA, Sergio André. Modelos de Regulação Jurídica, Preços de Transferência 
e os Novos Métodos PCI e PECEX. In: Tributação Internacional. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 
323-327. 
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Analisando os artigos 2º a 75 da Lei 12.973, notamos cinco diferentes 
maneiras como esta lei cuidou da relação entre a tributação e o novo padrão 
contábil, conforme descrevemos a seguir:

1º Grupo: Manutenção da neutralidade tributária. Em diversos 
casos, a solução adotada pela lei foi a manutenção da neutralidade 
tributária, anulando-se, para fins fiscais, os efeitos decorrentes da 
aplicação dos IFRS. Este é o caso, por exemplo, do tratamento dis-
pensado às avaliações a valor justo, aos ajustes a valor presente e aos 
testes de recuperabilidade (“impairment”).

2º Grupo: Neutralidade para o futuro. Diante da relação entre o 
reconhecimento contábil de receitas e despesas, e o fato de que o 
lucro líquido contábil é a base para o cálculo do lucro real, tornou-
se necessário prever que alterações futuras no padrão contábil não 
gerariam efeitos tributários. Daí a regra prevista no artigo 58 da Lei 
12.973, segundo a qual “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”.6

3º Grupo: incorporação das regras contábeis na legislação tribu-
tária. Temos também situações onde a contabilidade foi incorporada 
na legislação tributária. Foi o que ocorreu no caso das novas regras 
sobre o reconhecimento de mais ou menos valias e ágio por rentabi-
lidade futura. Neste caso, a Lei 12.973 passou a prever regras que se 
aproximam bastante daquelas previstas no Pronunciamento Técnico 
CPC nº 15-R1.

4º Grupo: Dois balanços. Em um caso específico, a legislação adotou 
como regra a obrigação de a pessoa jurídica preparar dois balanços 
– não a Lei 12.973, mas a sua regulamentação. É o que ocorreu no 
caso daquelas empresas que utilizam moeda funcional distinta do real 
para preparar suas demonstrações financeiras.

5º Grupo. omissões. Este grupo não cuida, de fato, de prescrições sobre 
os efeitos fiscais da “nova contabilidade”, mas sim das omissões da Lei. 

6  Sobre o tema, ver: ARAGÃO, Paulo Cezar; ROCHA, Sergio André. Alteração dos Padrões Contábeis 
Brasileiros: A Neutralidade Fiscal Transitória, “Deslegalização” da Contabilidade e o Princípio da 
Legalidade Tributária. In: ROCHA, Sergio André (Coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma 
da Lei das S/A: Volume II. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 496-512.
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Com efeito, em diversos casos práticos, notamos que a Lei 12.973 não 
dispôs sobre o tratamento tributário de determinado ajuste de IFRS. 
Por exemplo, salvo no caso de concessões públicas, não há regras na 
lei sobre o tratamento de ativos e passivos financeiros. Da mesma 
maneira, a referida lei não disciplina como que os atos normativos 
que fazem referência a ativos imobilizados serão aplicados quando 
a contabilização de tais ativos imobilizados foi substituída por ativos 
intangíveis ou financeiros. Nesses casos, não há uma solução apriorística, 
e o tratamento fiscal dependerá da natureza do ajuste contábil.

De todos esses temas, interessa a este artigo o tratamento de alguns efeitos 
da utilização de moeda diferente do Real como moeda funcional, notadamente 
no que se refere à isenção dos resultados distribuídos e ao cálculo dos Juros 
sobre Capital Próprio (“JCP”).

Segundo o item 8 do Pronunciamento Técnico CPC nº 02-R2 (“CPC 
2”), “moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a 
entidade opera”. Uma vez definida a moeda funcional da entidade, com base 
nos itens 9 a 14 do CPC 02, aquela “deve converter os itens expressos em 
moeda estrangeira para sua moeda funcional e deve reportar os efeitos de tal 
conversão em consonância com os itens 20 a 37 e 50” (item 17). Portanto, a 
moeda de apresentação da entidade será a moeda funcional. 

2. moeda funCional e Seu regime fiSCal

o ponto de partida para a determinação do regime fiscal das empresas que 
utilizam uma moeda estrangeira como moeda funcional é a análise do artigo 
62 da Lei 12.973, transcrito a seguir:

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 
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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 Contri-
buição 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. (Des-
taques nossos)

A interpretação deste dispositivo deve considerar, em primeiro lugar, 
o alcance da referência a “ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos, 
perdas e rendimentos”.

As listas em direito podem ser taxativas ou exemplificativas. No primeiro 
caso, a listagem inclui apenas e tão somente os itens ali enumerados. A seu 
turno, no segundo caso a lista inclui itens que indicam um padrão, de modo 
que o intérprete possa incluir na mesma outros itens.

o exame do caput do artigo 62 da Lei 12.973 indica, claramente, que o mes-
mo traz uma lista taxativa. Dessa maneira, é possível afirmar que este artigo só é 
aplicável a “ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos, perdas e rendimentos”.

Esta redação não é arbitrária. De fato, o caput do artigo 62 da Lei 12.973 
elencou todos os itens que possuem uma relação direta com o cálculo do Imposto 
de Renda das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”), da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (“CSLL”), da Contribuição para o PIS e da CoFINS. 

Vale observar que o legislador foi cuidadoso para evitar equívocos. Com 
efeito, embora a base de cálculo da CSLL seja “o valor do resultado do exercício, 
antes da provisão para o imposto de renda”, o legislador não incluiu no referido 
artigo 62 a palavra “resultados”, que poderia ter efeitos societários não previstos. 
Ao invés, listou os elementos que impactam na determinação do “resultado”.

Estabelecido que o dispositivo em comento somente se refere a “ativos, 
passivos, receitas, custos, despesas, ganhos, perdas e rendimentos”, cumpre-nos 
examinar o alcance da expressão, “para fins tributários”.

No contexto do artigo 62 da Lei 12.973, a expressão “para fins tributários” 
deve ser entendida como “para fins da determinação da base de cálculo do IRPJ, 
da CSLL, da Contribuição para o PIS e da CoFINS”.
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Com efeito, ao analisarmos os efeitos da convergência para o IFRS sobre a 
tributação, notamos que os dois impactos principais são: a requalificação de fatos 
econômicos; e a mudança da mensuração e apresentação de fatos econômicos.7

ora, a utilização de uma moeda estrangeira como moeda funcional não 
tem efeito sobre a qualificação de fatos econômicos, mas sim com a sua men-
suração e apresentação.

Dessa maneira, os tais “fins tributários” de que trata o caput do artigo 62 
da Lei 12.973 só podem ser relacionados à determinação das bases de cálculo 
dos tributos antes mencionados.

outro aspecto que não pode ser desconsiderado é que o § 1º do artigo 62 
estabelece expressamente que a diferença entre a moeda estrangeira utilizada 
como moeda funcional e o real deverá ser tratada como adição ou exclusão. 
Este ponto é importante, uma vez que deixa claro que a lei não prevê uma 
conversão integral para o real da demonstração contábil em moeda estrangeira, 
não prevê um balanço fiscal, mas sim ajustes pontuais via adições e exclusões.

2.1. a moeda funCional na inStrução normativa  
nº 1.700/2017

Após a análise dos dispositivos da Lei 12.973, compre-nos examinar o 
disposto nos artigos 286 a 288 da Instrução Normativa nº 1.700/2017 (IN 
1.700), os quais repetem os artigos 155 a 157 da Instrução Normativa nº 
1.515/2014. Transcrevemos integralmente os dispositivos da IN 1.700 abaixo, 
para facilitar a nossa análise:

Art. 286. A pessoa jurídica deverá, para fins tributários, reconhecer e 
mensurar os seus ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos, 
perdas e rendimentos com base na moeda nacional.

Art. 287. A pessoa jurídica que no período de apuração adotar, para 
fins societários, moeda funcional diferente da moeda nacional deverá 
elaborar, para fins tributários, escrituração contábil com base na moeda 
nacional, observado o disposto no art. 286.

§ 1º. A escrituração contábil de que trata o caput deverá conter todos 
os fatos contábeis do período de apuração, devendo ser elaborada em 

7  Ver: ROCHA, Sergio André. Questões Fundamentais do Imposto de Renda Após a Lei nº 12.973/14. 
In: ROCHA, Sergio André (Coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das SA: Volume 
IV. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 582-594.
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forma contábil e com a utilização do plano de contas da escrituração 
comercial.

§ 2º. os lançamentos realizados na escrituração contábil de que trata 
o caput deverá, nos casos em que couber, manter correspondência 
com aqueles efetuados na escrituração comercial, inclusive no que se 
refere aos históricos.

§ 3º. A escrituração contábil de que trata o caput será transmitida 
ao Sped.

§ 4º. Na hipótese a que se refere o caput, o lucro líquido do exercício 
de que trata o § 1º do art. 6º do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, para 
efeito da determinação do lucro real e do resultado ajustado, deverá 
ser obtido com base na escrituração contábil de que trata o caput e 
deverá ser apurado com observância das disposições da Lei nº 6.404, 
de 1976, ressalvado o disposto no art. 286 desta Instrução Normativa.

§ 5º os ajustes de adição, exclusão ou compensação, prescritos ou 
autorizados pela legislação tributária para a determinação do lucro real 
e do resultado ajustado deverão ser realizados com base nos valores 
reconhecidos e mensurados na moeda nacional, nos termos do art. 
286, constantes na escrituração contábil de que trata o caput.

Art. 288. Salvo disposição em contrário a apuração da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins tomará como base os valores registrados 
na escrituração de que trata o art. 287. (Destaques nossos)

Um primeiro aspecto a se destacar é que, obviamente, a Lei 12.973 não 
pode ser interpretada a partir da Instrução Normativa, devendo, isso sim, a IN 
1.700 ser interpretada a partir da Lei 12.973. Ademais, em razão do princípio 
da legalidade, a IN 1.700 não pode estabelecer regra não prevista na Lei 12.973. 

o artigo 286 da IN 1.700 apenas repete o caput do artigo 62 da Lei 12.973. 
Por sua vez, o caput do artigo 287 estabelece a obrigação do contribuinte 
de elaborar uma escrituração contábil em moeda nacional. Contudo, este 
dispositivo ressalva o disposto no artigo 286, indicando que a mensuração em 
reais se refere aos ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos, perdas e 
rendimentos.

De outro lado, embora o § 1º do artigo 287 destaque que a escrituração 
contábil deverá conter todos os fatos contábeis do período de apuração, o § 
2º estabelece que tais lançamentos deverão, nos casos em que couber, manter 
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correspondência com aqueles efetuados na escrituração comercial. E quais 
são os casos em que cabe manter tal correspondência? Em todos aqueles não 
previstos no artigo 286.

os §§ 4º e 5º do artigo 287 estabelecem que o lucro líquido, base para a 
determinação do lucro real, deverá ser calculado considerando a demonstração 
contábil em reais, sendo que os ajustes de adição e exclusão devem ser feitos 
sobre este valor em reais. 

Ao analisarmos as regras da IN 1.700 é perceptível que as mesmas se 
distanciaram daquelas previstas na Lei 12.973 em um ponto fundamental: 
enquanto a lei estabelece a prevalência do balanço societário, com adições e 
exclusões na apuração tributária, a instrução normativa estabeleceu a obrigação 
do preparo de dois balanços, um para fins societários e outro para fins fiscais.

3. CálCulo doS jCP Por emPreSa Que adota  
moeda funCional

Considerando nossos comentários no item 2 acima e aplicando-os ao 
cálculo dos Juros sobre o Capital Próprio, a conclusão a que se chega é no 
sentido de que o “caput” do artigo 62 da Lei 12.973 e, consequentemente, seus 
parágrafos, não são aplicáveis à mensuração do patrimônio líquido e do lucro, 
corrente ou acumulado, utilizados para a determinação dos JCP passíveis 
de serem pagos pela Empresa, uma vez que este dispositivo se refere apenas a 
ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos, perdas e rendimentos.

Esta interpretação encontra respaldo, também, em outros dispositivos 
da Lei 12.973.

De fato, ao se analisar o tratamento dos JCP após a entrada em vigor da 
Lei 12.973 não se pode perder de vista que a mesma veiculou artigo específico 
(artigo 9º) tratando dos JCP, o qual alterou o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 
Em textual:

Art. 9º. A Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 9º(...)

§ 8º. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão 
consideradas exclusivamente as seguintes contas do patrimônio 
líquido:
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I – capital social;

II – reservas de capital;

III – reservas de lucros;

IV – ações em tesouraria; e

V – prejuízos acumulados.

(...)

§ 11. o disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido.

§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a 
conta capital social, prevista no inciso I do § 8º deste artigo, inclui 
todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, ainda que classificadas em contas de passivo 
na escrituração comercial.” 

Percebe-se que a Lei 12.973 listou as contas do patrimônio líquido que 
servirão de base para o cálculo dos JCP sem, contudo, trazer qualquer disposição 
a respeito de sua mensuração, de modo que a única interpretação possível é no 
sentido de que tal mensuração seguirá o disposto na legislação societária, que 
remete ao padrão contábil adotado pelo Brasil.

Note-se, ademais, que não foi feita nenhuma alteração no § 1º do artigo 9º 
da Lei nº 9.249/95, segundo o qual “o efetivo pagamento ou crédito dos juros 
fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, 
ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao 
valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados”. (Destaques nossos)

A expressão, reserva de lucros foi, inclusive, utilizada pela Lei 12.973 sem 
que se pretendesse estabelecer regra a respeito de sua mensuração que destoasse 
do contábil, segundo o padrão IFRS.

A esta altura, poder-se-ia questionar que, de fato, a Lei 12.973 nem disse 
que o a mensuração dos JCP deveria ser ajustada para fins fiscais, nem que 
a mesma seguiria o contábil. Contudo, esta colocação partiria de uma leitura 
superficial e isolada da Lei 12.973.

Com efeito, em termos estruturais o modelo utilizado pela Lei 12.973, 
ao adequar a legislação tributária federal aos IFRS, foi o de previsão de um 
tratamento tributário específico para cada tipo de novo registro contábil. Foi 
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o que se passou com as avaliações a valor justo, os ajustes a valor presente, o 
teste de recuperabilidade, o pagamento baseado em ações, o arrendamento 
mercantil, etc. Em todos esses casos, a Lei estabeleceu, de forma expressa, os 
efeitos tributários dos registros contábeis.

É bem verdade que, no caso das omissões, nem sempre prevalecerá a 
contabilidade, devendo o tratamento tributário observar os padrões estabelecidos 
na legislação tributária. De outra parte, somente quando houver uma contra-
riedade evidente entre o lançamento contábil segundo o IFRS e a legislação 
tributária é que o registro contábil será desconsiderado para fins fiscais. 

Neste caso específico, uma vez que a Lei 12.973 trouxe uma série de regras 
sobre a apuração dos JCP, sem tratar deste ponto específico, não cremos estarmos 
diante de uma omissão da lei em tratar um efeito dos IFRS. Em nossa opinião 
é evidente que, de fato, não pretendeu o legislador prever nenhum tratamento 
para este caso que não fosse a observância dos registros contábeis.

o segundo dispositivo que corrobora a interpretação apresentada nesta 
opinião é o artigo 73 da Lei 12.973, abaixo transcrito: 

“Art. 73. Para os anos-calendário de 2008 a 2014, para fins do cálculo 
do limite previsto no art. 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, a pessoa jurídica poderá utilizar as contas do patrimônio líquido 
mensurado de acordo com as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976.

§ 1º. No cálculo da parcela a deduzir prevista no caput, não serão 
considerados os valores relativos a ajustes de avaliação patrimonial a 
que se refere o § 3º do art. 182 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976.

§ 2º. No ano-calendário de 2014, a opção ficará restrita aos não 
optantes das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 desta Lei.”

Vale lembrar a origem deste artigo 73.

Recorda-se que, no ocaso do Regime Tributário de Transição (“RTT”), 
havia dúvidas a respeito do tratamento a ser dispensado a itens como dividen-
dos, JCP e o custo de investimentos por equivalência patrimonial.8 Foi nesse 

8  Ver: ROCHA, Sergio André. As Normas de Convergência Contáveis e seus Reflexos para os 
Contribuintes. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coords). Con-
trovérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos): 2º Volume. São Paulo: Dialética, 
2011. p. 296-298.
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contexto que foi proferido o Parecer PGFN nº 202/2013, que basicamente 
estabeleceu que o lucro base dos dividendos isentos deveria ser determinado 
pela contabilidade brasileira em vigor em dezembro de 2007. Este parecer foi 
seguido pela edição da Instrução Normativa nº 1.397/2013, que estabeleceu a 
mesma interpretação, alcançando dividendos, JCP e equivalência patrimonial.

o artigo 73 acima transcrito foi a forma do legislador de afastar a inter-
pretação das autoridades fiscais, formalizada na referida instrução normativa, 
deixando claro que, mesmo no período de vigência do RTT, a mensuração dos 
JCP seguiria o padrão contábil brasileiro pós-IFRS. E por que este artigo se 
refere apenas aos anos entre 2008 e 2014? ora, porque após 2014, com o fim 
do RTT, não existe mais nenhuma dúvida de que a mensuração dos JCP deve 
seguir o padrão contábil.

Diante desses comentários, é possível concluir que, considerando as dis-
posições da Lei 12.973 o cálculo dos JCP deve observar o balanço societário. 
Assim, no caso de uma empresa que adote moeda funcional diferente do real, o 
patrimônio líquido será aquele em moeda estrangeira e o lucro igualmente será 
igualmente aquele determinado em moeda estrangeira, sendo convertidos para 
reais apenas no momento do evento societário, da deliberação pelo pagamento 
ou distribuição dos JCP.

4. diStribuição de reSultadoS Por emPreSa Que adota 
moeda funCional 

o mesmo debate que surge em relação aos JCP se apresenta no que se 
refere à distribuição de resultados. A questão é: os resultados distribuídos por 
empresa que adote moeda funcional distinta do real, isentos de tributação, são 
aqueles apurados em moeda estrangeira?

Para facilitar nossa análise da questão, devemos partir do artigo 10 da Lei 
nº 9.249/95, abaixo transcrito:

“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 bene-
ficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
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Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decor-
rência de aumento de capital por incorporação de lucros apurados a 
partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses 
lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva 
capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.”

Uma primeira questão que fica clara a partir da leitura deste dispositivo é 
que os “resultados” mencionados no dispositivo acima não equivalem ao lucro 
tributado (real, presumido ou arbitrado). ou seja, “resultados”, para fins deste 
artigo, são resultados contábeis/societários. Difere, portanto, a isenção prevista 
no artigo 10 da Lei nº 9.249/95 daquela que estava prevista no artigo 43, § 
2º, alínea “c”, do Decreto-Lei n. 5.844/43,9 que fazia referência à inclusão dos 
resultados no lucro real.

Esta interpretação fica clara quando analisamos o tratamento dado pela 
legislação à aplicação do artigo10 da Lei nº 9.249/95 para as empresas que 
apuram o IRPJ e a CSLL pelo Lucro Presumido. Veja-se, a este respeito, o 
disposto artigo 238 da IN 1.700:

“Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e 
dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de em-
presa individual, observado o disposto no Capítulo III da Instrução 
Normativa RFB nº 1.397, de 16 de setembro de 2013.

§ 1º o disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos 
atribuídos a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.

§ 2º No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido 
ou arbitrado, poderão ser pagos ou creditados sem incidência do IRRF:

I – o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da 
CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver 
sujeita a pessoa jurídica;

II – a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no 
inciso I, desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil 
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que 

9  “Art. 43. A base do imposto será dada pelo lucro real ou presumido correspondente ao ano social 
ou civil anterior ao exercício financeiro em que o imposto for devido.  § 1º Serão adicionados ao 
lucro real, para tributação em cada exercício financeiro: [...] § 2º Não serão adicionados ao lucro 
real: [...] c) os lucros e dividendos que já houverem sofrido a taxação proporcional em poder das 
sociedades que os distribuíram, desde que se prove o pagamento; [...].”
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o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do 
imposto pela qual houver optado. [...].” (Destaque nosso)

o que se verifica, a partir da leitura deste dispositivo, é que a legislação 
expressamente reconhece que a isenção na distribuição de resultados se aplica 
sobre o lucro contábil, independentemente de o mesmo ter sido tributado 
pela empresa fazendo a distribuição. De fato, o inciso I do § 2º do artigo 238 
estabelece que os resultados isentos são aqueles apurados com base no Lucro 
Presumido. Porém, complementa o inciso II do mesmo parágrafo que a empresa 
pode distribuir, sem tributação, valor superior ao Lucro Presumido, desde que 
baseado em escrituração contábil. 

A prevalência da contabilidade para a determinação do resultado isento 
pode ser inferida, também, do artigo 72 da Lei 12.973, abaixo transcrito:

“Art. 72. os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados 
apurados entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2013 pelas 
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou 
arbitrado, em valores superiores aos apurados com observância dos 
métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, 
não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem 
integrarão a base de cálculo do imposto de renda e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido do beneficiário, pessoa física ou jurídica, 
residente ou domiciliado no País ou no exterior.”

Da mesma maneira que se passou com os JCP, este dispositivo foi editado 
para esclarecer o cálculo dos dividendos durante a vigência do RTT (se baseado 
no padrão contábil brasileiro de dezembro de 2007 ou nos IFRS). Este não 
é o local para analisarmos a controvérsia por trás do artigo 72.10 Para nossos 
fins neste artigo, o que importa é que este dispositivo deixa claro que, após a 
entrada em vigor da Lei 12.973 os lucros ou dividendos de uma entidade são 
determinados apenas com base na contabilidade, segundo o padrão IFRS. 

Dessa maneira, temos que é possível concluir, em relação aos dividendos, 
o mesmo que concluímos no que se refere aos JCP: os lucros distribuíveis são 
aqueles determinados em moeda estrangeira, sendo convertidos para reais 
apenas no momento da deliberação por sua distribuição. 

10  Sobre o tema, ver: ROCHA, Sergio André. Neutralidade Tributária sob o RTT e seu Alcance: o 
Caso dos Dividendos. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coords). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos): 4º Volume. São Paulo: Dialética, 
2013. p. 298-312.
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5. afinal, Qual o efeito de Se ConSiderar o balanço  
em moeda eStrangeira?

Uma questão importante a ser esclarecida é o efeito da adoção de uma 
moeda funcional diferente do real sobre o lucro e o patrimônio líquido da 
entidade. Como apontado em estudo de Paulo Eduardo Nunes Verçosa et. al., 
“um aspecto fundamental referente à adoção de moeda funcional diferente da 
nacional é o surgimento de variações cambiais de elementos reconhecidos e 
mensurados na moeda nacional e a extinção de variações cambiais referentes 
aos elementos reconhecidos e mensurados na moeda do seu ambiente econô-
mico principal, até então considerada estrangeira, mas que, agora, passa a ser 
definida como moeda funcional. ou seja, inverte-se o referencial de exposição 
cambial”.11 Mais adiante, concluem os autores que “na utilização de moeda 
funcional diferente do real, o comportamento do câmbio ao longo do tempo 
é o vetor principal das diferenças na tributação do IRPJ, da CSLL, do PIS/
Pasep e da CoFINS”.12

ora, se o efeito da adoção de moeda estrangeira diferente do real se dá 
em função da variação do câmbio, é evidente que não há uma posição “pró-
contribuinte” ou “pró-fisco” neste caso. Com efeito, a depender da variação do 
câmbio em determinado período, a adoção da interpretação defendida neste 
artigo gerará um maior ou um menor resultado a ser distribuído, resultará 
em um valor maior ou menos de JCP a ser distribuído, tudo exclusivamente 
vinculado à variação do câmbio.

6. efeitoS Sobre a diStribuição de reSultadoS e Sobre o 
CálCulo doS jCP não São exCluSivoS da adoção de 
uma moeda funCional diStinta do real

outro aspecto que é importante ressaltar é que efeitos sobre a distribuição 
de resultados e sobre o pagamento de JCP não são uma particularidade da 

11  VERÇOSA, Paulo Eduardo Nunes; SANTOS, Mateus Alexandre Costa dos; BARRETO, Alexandre 
Serra; KOGA, Gilson Hiroyuki; ALMEIDA, Charlles Costa de. Um Estudo sobre a Viabilidade da 
Adoção de Moeda Funcional Diferente da Nacional para fins Tributários. Revista da Receita Federal: 
Estudos Tributários e Aduaneiros, Brasília, v. 2 (1), jul.-dez. 2015, p. 11.

12  VERÇOSA, Paulo Eduardo Nunes; SANTOS, Mateus Alexandre Costa dos; BARRETO, Alexandre 
Serra; KOGA, Gilson Hiroyuki; ALMEIDA, Charlles Costa de. Um Estudo sobre a Viabilidade da 
Adoção de Moeda Funcional Diferente da Nacional para fins Tributários. Revista da Receita Federal: 
Estudos Tributários e Aduaneiros, Brasília, v. 2 (1), jul.-dez. 2015, p. 30.
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adoção de moeda funcional distinta do real. Em diversos outros casos o mes-
mo ocorrerá. Por exemplo, uma avaliação a valor justo, cujos efeitos fiscais são 
neutralizados pela Lei 12.973,13 tem um impacto no resultado, que aumentará o 
valor dos lucros isentos distribuíveis e aumentará o montante dos JPC passíveis 
de distribuição. De outra parte, o impairment de um ativo, que gera uma perda 
contábil no resultado, a qual também é neutralizada para fins fiscais,14 reduz os 
resultados e JCP distribuíveis. Portanto, esses efeitos no resultado, que reduzem 
ou aumenta resultados distribuíveis e JCP, são consequências do regime da Lei 
12.973, não sendo uma surpresa os efeitos decorrentes da adoção de moeda 
funcional distinta do real.

7. lei 12.973 verSuS in 1.700
Ao se analisar a IN 1.700 percebe-se que a sua redação difere daquela da 

Lei 12.973. A principal diferença entre os dois diplomas consiste no fato de 
que, enquanto a lei estabelece, claramente, que a diferença entre a mensuração 
de ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos, perdas e rendimentos com 
base na moeda nacional e em moeda estrangeira, será tratada como adição ou 
exclusão, a IN 1.700 criou uma completa demonstração fiscal. Esta opção da 
Instrução Normativa pode gerar o entendimento, por parte das autoridades 
fiscais, no sentido de que a demonstração contábil da empresa deve ser inte-
gralmente convertida em reais para toda e qualquer finalidade – inclusive o 
cálculo dos JCP e dos resultados isentos. 

Segundo a posição defendida neste artigo, a qual está lastreada nas dispo-
sições da Lei 12.973, a base para o cálculo dos dividendos e dos JCP deve ser o 
registro contábil segundo os IFRS. Assim sendo, qualquer interpretação da IN 
1.700 que estabeleça obrigação não prevista na Lei 12.973 será necessariamente 
ilegal, devendo ser afastada.

8. ConCluSão

Diante dos comentários apresentados acima, é possível concluir este artigo 
no sentido de que, considerando os dispositivos previstos na Lei 12.973 e na 
IN 1.700, no caso de empresa que adote moeda funcional diversa do real, os 

13  Artigos 13 a 19 da Lei 12.973.

14  Artigo 32 da Lei 12.973.
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JCP passíveis de distribuição, assim como os resultados isentos distribuíveis, 
serão aqueles determinados com base no balanço em moeda estrangeira, que é o 
único que existe para fins contábeis. os valores somente serão convertidos para 
o real no momento da deliberação societária, não sendo afetados por variações 
do real em relação à moeda estrangeira.
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