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EXAME DE ALGUMAS METODOLOGIAS CONTÁBEIS 
E SEUS REFLEXOS JURÍDICO - TRIBUTÁRIOS

Lei n. 11638: novas 
práticas contábeis  

Contabilidade e  
Direito

Escrituração 
contábil: princípios , 
métodos e critérios 

(art. 177, Lei n. 
6404)

Finalidade: qualificar e 
quantificar 

direitos/obrigações  
que compõem o 

patrimônio da entidade

Lei n. 12973: adapta 
e altera a legislação 
tributárias às novas 
práticas contábeis

Adaptação: 
escrituração 

contábil é base de 
cálculo de diversos 

tributos

Alteração: 
incorporação de novos 
conceitos introduzidos 

pela Contabilidade
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EXAME DE ALGUMAS METODOLOGIAS CONTÁBEIS       
E SEUS REFLEXOS JURÍDICO - TRIBUTÁRIOS

Princípios/atributos

Metodologia/Método

Critério

• Pressuposto, fundamento

• Expressos ou não

• Entidade contábil, continuidade, 
competência

• Processo para obtenção ou 
realização de algo

• Contábil: processo para qualificar 
ou quantificar itens patrimoniais

• Elemento ou fator que permite 
distinguir uma coisa de outra
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EXAME DE ALGUMAS METODOLOGIAS CONTÁBEIS 
E SEUS REFLEXOS JURÍDICO - TRIBUTÁRIOS

• Lei n. 12973: tratamento das novas regras contábeis - art. 58:

“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”
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EXAME DE ALGUMAS METODOLOGIAS CONTÁBEIS 
E SEUS REFLEXOS JURÍDICO - TRIBUTÁRIOS

Questão n. 1:  
CPCS emitidos até 
13/05/2014 estão 
contemplados na  

Lei n. 12973?

Questão n. 2:  
CPCs emitidos 

após a Lei n. 
12973 são neutros 

para fins 
tributários?

Questão n. 3:  
CPCs emitidos 

após a Lei n. 
12973 são neutros 

mediante   
manifestação da 

RFB? 

Situações  
concretas
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EXAME DE ALGUMAS METODOLOGIAS CONTÁBEIS 
E SEUS REFLEXOS JURÍDICO - TRIBUTÁRIOS

• Metodologias contábeis anteriores à Lei n. 12973

• Conceito de negócio: CPC 15

• Conceito de negócio e seu controle: ICPC 09

• Outras  

• Metodologias posteriores à Lei n. 12973

• Conceito de receita: CPC 47 

• Conceito de perda: CPC 48
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O CONCEITO DE NEGÓCIO NO CPC 15

• Combinação de negócios:

operação ou outro evento por

meio do qual um adquirente

obtém o controle de um ou

mais negócios

• Forma jurídica da operação:

irrelevante

• Negócio: conjunto integrado

de atividades e ativos capaz

de ser gerenciado para gerar

retorno, redução de custos e

outros benefícios para os

investidores

• Mensuração de ativos e
passivos, adquiridos e
assumidos, por valor justo

• Apuração do ágio: expectativa
de rentabilidade futura
(goodwill) e/ou do ganho por
compra vantajosa

• Inclui a compra de ativos que
preencham a condição de
negócio
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O CONCEITO DE NEGÓCIO NO CPC 15

• Conclusões:

• Lei n. 12973: tratamento de goodwill na aquisição de participações 
societárias 

• Como deduzir o custo de aquisição de ativo tratado como goodwill?

• Impõe-se o uso da Contabilidade? 

• Possíveis soluções:

• Lei n. 4506/ 64: dedução  do custo de aquisição de bens

• Aplicação da norma: (i) dedução da totalidade do custo de 
aquisição (inclui o goodwill), como depreciação, mediante sua 
alocação ao(s) bem(ns);(ii) dedução do goodwill, por ocasião da 
baixa do bem (ns), mediante adequada alocação 
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O CONCEITO DE NEGÓCIO NO CPC 15

• CPC 15, itens 52 e B51

• Operação efetivada para

liquidar relação preexistente

entre o adquirente e a

adquirida (mútuo, ação

judicial, etc.): indicadores

• Registro no adquirente de

ganhos e perdas na liquidação

da transação: valor de

aquisição do negócio e

resultado

• Metodologia: não é valor justo

• Direito: extinção de obrigação

• Confusão credor e devedor:

não há efeitos econômicos,

não há reflexos tributários

• Ganhos ou perdas: não

existem, juridicamente

• Leitura econômica de

sinergias futuras?

• Lei n. 12973: lacuna

• Impõe-se o uso da

contabilidade? Verba diferida

ou exclusão definitiva?
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O CONCEITO DE NEGÓCIO E SEU 
CONTROLE: ICPC 09

• Interpreta os CPCs que tratam

de:

(i) investimentos em

coligadas, controladas e

assemelhadas - 18 (R2);

19 (R2); 26 (R1) e 36

(R3)

(ii) instrumentos financeiros e

sua mensuração - 38,

revogado a partir de

01/2018 pelo 48; 39 e 40

(R1)

• Entidade investida: avaliada

pelo conceito de negócio

• Conceito de negócio (CPC 15):

unidade geradora de caixa

• Entidade controlada (negócios

controlados): metodologia da

equivalência patrimonial (MEP)

• Fundos de investimentos: são

entidades, para fins contábeis

• Fundos controlados: objeto de

MEP

• Fundos não controlados: conta

de aplicações em títulos e

valores mobiliários (valor justo

ou não)
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O CONCEITO DE NEGÓCIO E SEU CONTROLE:   
ICPC 09

• Contabilidade

• Fundos: abertos ou fechados

como negócios controlados

• Avaliação contábil pelo MEP

• Contrapartida do MEP é

resultado

• Fundo: contabilidade própria

e adota valor justo para seus

ativos

• Fundo controlado é objeto

de consolidação

• Direito

• Fundo: condomínio, sem

personalidade jurídica

• Fundo não é objeto de

tributação

• Fundo: quotista tributado no

come-quota, no resgate das

quotas ou na liquidação do

fundo
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O CONCEITO DE NEGÓCIO E SEU CONTROLE: 
ICPC 09

• Conclusões:

• Resultado de MEP de participação societária não tem efeitos 
fiscais, para fins de IRPJ e CSL : incidência na valorização da 
quota 

• Resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor 
de patrimônio líquido: não integra a base de cálculo do PIS e 
da COFINS

• Lei n. 12973: não há previsão para tratamento de MEP para o 
PIS e a COFINS na hipótese do fundo

• Impõe-se o uso da contabilidade?
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OUTRAS METODOLOGIAS

CEAD

Manutenção: registro em imobilizado

Depreciação vs. amortização

Ativos aplicados em concessão: 
imobilizado vs. intangível

Cláusula de recompra ou retrovenda



O CONCEITO DE RECEITA NO CPC 47

• Contabilidade: atual

• Lei n. 6404/76, art. 187:

“receita bruta das vendas e

serviços ”

• Contratos de venda de

serviços, de bens e outros,

identificados

• Reconhecimento:

transferência de riscos e

benefícios (CPC 30)

• STF, RE 606.107: sob o prisma

constitucional, receita bruta pode ser

definida como o ingresso financeiro

que se integra no patrimônio na

condição de elemento novo e positivo,

sem reservas ou condições.

• STF REs 738757 e 683.334: conceitos

de receita e de faturamento

convergem, correspondendo, ambos, à

totalidade das receitas auferidas com a

venda de mercadorias e serviços
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O CONCEITO DE RECEITA NO CPC 47

• Contabilidade (2018)

• Conceito de obrigação de

performance ou de

compromisso de entrega

• Separa elementos da

transação: preço, bem ou

serviço, licenças, opções,

recompra, e outros

• Reconhecimento

• Transferência do controle de

bens e serviços

• Controle: capacidade de

determinar o uso do ativo e

obter benefícios totais

• Mensuração do valor de

receita/despesa: confiável

• Benefícios econômicos:

provável que fluam para o

vendedor
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O CONCEITO DE RECEITA NO CPC 47

Identificar as 
características do 

contrato

Identificar as 
obrigações de 

desempenho no 
contrato

Determinar o preço da 
transação

Alocar o preço da 
transação 

Reconhecer a receita 
consoante  a obrigação 

de performance

CEAD

• Etapas de reconhecimento 



O CONCEITO DE RECEITA NO CPC 47

• Etapas de reconhecimento 

• Obrigação de desempenho: promessa de transferir ao cliente  o   
controle de bem ou serviço  distinto

• Transferência do ativo: quando   ou à medida que o cliente obtenha  
controle do ativo

• Contraprestação: montante que  a entidade espera ter direito em troca 
da transferência dos bens ou serviços prometidos ao cliente, 
excluindo quantias cobradas em nome de terceiros (alguns impostos 
sobre vendas

• Preço da transação: o valor da contraprestação

• Subjetivismo do contador
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O CONCEITO DE RECEITA NO CPC 47

• Consequências e impactos:

• Contratos com oferta

de utilidades de difícil

definição: bens/serviços

• Alocação do preço da

transação: valor da

contraprestação de

cada obrigação de

desempenho, bem ou

serviço distinto

• Revisão de contratos

• Segregação necessária: (i)
compra, venda, instalação e
manutenção de bens; (ii)
compra e venda de bens e
assistência técnica (IPI/ISS)

• Serviços financeiros e
receitas financeiras
(ISS/ICMS)

• Publicidade/propaganda e
serviços auxiliares (ISS)

• Franquia/licenças, atividade
imobiliária, construção civil,
royalties e arrendamento
mercantil (IR)
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O CONCEITO DE RECEITA NO CPC 47

Reflexos da alocação de receitas,  para fins fiscais 

• Obrigação de performance (tipo de utilidade):

• Receita/Faturamento: PIS/COFINS  

• Valor da operação (IPI/ICMS) e preço do serviço ISS/ICMS

• Preços de transferência e regime de créditos (PIS, COFINS,ICMS, IPI)

• Reconhecimento da receita: (controle, mensuração confiável e benefícios 
econômicos)

• Fato gerador dos tributos: IRPJ, CSL, IPI, ICMS,  ISS, PIS e COFINS 
(disponibilidade, saída, preço , auferimento/faturamento)
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O CONCEITO DE PERDA ESPERADA  NO 
CPC 48

• Mensuração de instrumentos

financeiros (IF)

• IF: ativo/passivo financeiro

• Reconhecimento de perda de

crédito de incorrida para

esperada

• Forte julgamento do credor

(por cliente e por negócio)

• Vigência: 01.01.2018 com

revogação do CPC 38

• Lei n. 9430/96, art. 9°, perdas

no recebimento de créditos

• Autorização para deduzir

a provisão contábil

(incorrida)

• Condições: devedor,

crédito e às providências

adotadas

• Uso da regra contábil: vedada

(RE 240.607)

• Distorções causadas pelo

crédito tributário
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CONCLUSÕES GERAIS

• Contabilidade como prova??...

• Flagrante incremento de risco de autuações com 

base em interpretações da Contabilidade

• Flagrante incremento da burocracia para controle 

das  diferenças entre Contabilidade/Direito:erros

• Flagrante incremento de custos para o contribuinte

• Atenção: 

(i) não incorporados os CPCs 47 e 48,  

vigoram os CPCs 30 e 38, para fins fiscais;

(ii) tributos estaduais e municipais não estão 

protegidos

Lalur e sua 

importância: 

cautelas para 

validade

Registro em 

subcontas ?
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