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➢ Patrimônio x Renda

▪ Patrimônio – o que é?

Patrimônio é o somatório dos direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica.

▪ Renda – o que é?

Renda é o aumento de patrimônio, seja por aumento nos direitos ou por redução nas obrigações.
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➢ Patrimônio x Renda

▪ Quais são os tipos de aumento de patrimônio?

✓ Aumento de patrimônio porque entra um direito novo, ou desaparece uma obrigação.

✓ Aumento de patrimônio porque varia para mais o valor de um direito, ou para menos o de uma obrigação.
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➢ Disponibilidade

▪ O que se entende por “disponibilidade” na acepção do CTN, art. 43?

• A doutrina tem muitas dificuldades com o tema e não convence.

• Explicações “clássicas”:

• Na verdade, não há diferença;

• Jurídica = direito de crédito x Econômica = recebimento em moeda;

• Jurídica = advinda de aumento amparado pelo direito x Econômica = advinda de aumento não-amparado

pelo direito;

• Essa “disponibilidade” não pode ser a do Direito Civil;

• Conceito proposto: disponibilidade é a possibilidade que se tem de transformar um direito em moeda ou no

seu equivalente (crédito) em moeda de forma imediata.

• Depende do contexto do direito (circunstâncias fáticas);

• Disponibilidade jurídica é a possibilidade de transformar em moeda ou equivalente um acréscimo

patrimonial de natureza jurídica (derivado de um fato jurídico, direito novo);

• Disponibilidade econômica é a possibilidade de transformar em moeda ou equivalente um acréscimo

patrimonial de natureza econômica (derivado de um fato econômico, direito já existente que aumenta de

valor).
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➢ Componentes do lucro x lucro contábil x lucro tributável

✓ Cada acréscimo ou decréscimo, tomado isoladamente, tem que atender todos os requisitos do conceito de 
renda do artigo 43 do CTN: acréscimo de patrimônio disponível jurídica ou economicamente. 

✓ O lucro tributável é o resultado de TODOS os acréscimos, TODOS os decréscimos e TODOS os ajustes da lei 
tributária.

✓ Se algum desses componentes descumpre os requisitos do conceito de renda do artigo 43 do CTN, não pode 
ser renda para fins tributários.

✓ O lucro contábil-societário, apurado de acordo com as regras contábeis e societárias, é figura jurídica e válida 
para todos os fins contábeis e societários, independentemente dos aspectos tributários. 



➢ Efeitos dos IFRS classificados por tipo de acréscimo patrimonial

▪ Por que a diferença é relevante?

• Os efeitos do IFRS podem se verificar em ambos os cenários.

• Se IFRS acarreta o aumento de valor de um direito ou a diminuição de valor de uma obrigação, estará

gerando um potencial aumento de patrimônio economicamente disponível, ou seja, renda economicamente

disponível.

• Os ajustes a valor justo e a valor presente são ajustes que afetam a etapa de mensuração do processo

contábil.

• Se IFRS acarreta o surgimento de um novo direito ou a eliminação de uma obrigação, ou modifica a natureza

de um direito, estará gerando um potencial aumento de patrimônio juridicamente disponível, ou seja, renda

juridicamente disponível.

• A essência sobre a forma e as requalificações que acarreta, bem como os ajustes a valor presente, afetam a

etapa de reconhecimento do processo contábil.
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➢ A Lei Tributária pode incorporar os efeitos dos IFRS?

• Análise é sempre caso a caso.

• Efeitos derivados de ajustes a valor justo deveriam depender da razoabilidade do processo de mensuração.

• Nível das informações para AVJ – 1, 2 e 3.

• Diferentes abordagens de avaliação:

• Mercado – observação de transações com bens/direitos/passivos iguais ou semelhantes

• custo – qual é o valor para repor a capacidade de serviço do ativo

• Receita – converte valores futuros (fluxos de caixa, receitas, despesas) em um valor atual

• Efeitos derivados de ajustes a valor presente e de requalificações geradas pela aplicação do princípio da

Essência sobre a Forma não deveriam gerar efeitos tributários diferentes do tratamento “jurídico“ –

mudariam, para fins tributários, a natureza jurídica dos direitos que compõem o lucro ou a receita.
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➢ Como e onde os efeitos das novas regras se apresentam?

• Em muitos casos, de forma adequadamente tratada, pela anulação dos efeitos tributários: maioria dos AVJ’s,

regra geral dos AVP’s, casos tratados de requalificação (ex. ações classificadas como passivo).

• Em inúmeros casos, sem tratamento específico e com dificuldades de interpretação da norma tributária x

norma contábil. Exemplos: goodwill em combinação de negócios, contratos de concessão nas mudanças de

regime (presumido x real).

• Em muitos casos “fora do sistema“ de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, de maneira mais ou menos “perigosa“:

• Casos em que os sistemas de tributação de pessoas físicas e jurídicas se sobrepõem;

• Casos de tributos diferentes dos que são tratados pela Lei 12.973/2014.
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➢ Caso prático 1

▪ Subscrição de ações ou quotas intragrupo feita por investidores pessoas físicas

• IFRS pode causar diferenças irreconciliáveis entre o custo de aquisição (DIPF) e o Patrimônio Líquido e/ou valor

justo das empresas investidas:

• Lei 9.249/95, art. 23: “As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de

capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”.

• Integralização a valor de custo => deságio na PJ que teve capital integralizado com participação em outra PJ;

• Integralização a valor de PL => ganho de capital para a pessoa física investidora.

• Há renda?

• Há necessidade de avaliar passivos e ativos a valor justo nesses casos em que não há uma efetiva combinação

de negócios?

Custo de Aquisição

Valor Patrimonial das Ações

Valor Justo das Ações

Deságio sem Avaliação a 
Valor Justo

Deságio com Avaliação a 
Valor Justo
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➢ Caso prático 2

▪ Subscrição de quotas de fundos de investimento (FIP) com ações de empresas investidas

• Histórico – Ato Declaratório 07/2007 – tornava “mandatório“ que a subscrição de quotas de fundos com ativos

(ações) fosse feita a valores de mercado.

• Base legislativa – Lei 13.043/14, art. 1º, par. 2º: “Cabe ao investidor que integralizar cotas de fundos e clubes

de investimento com ativos financeiros a responsabilidade de comprovar o custo de aquisição dos ativos, bem

como o valor de mercado pelo qual será realizada a integralização”.

• Base legislativa – ICVM 578, art. 20, par. 7º: “§ 7º O valor justo dos ativos objetos de integralização de cotas

deve estar respaldado em laudo de avaliação, o qual deve ser elaborado por empresa especializada

independente quando se tratar das situações previstas no § 6º.” [par. 6º = recuperação judicial / extrajudicial /

reestruturação financeira]

• Prática => administradores/gestores em geral só aceitam avaliação por valor justo com base em laudo

elaborado a partir de Fluxo de Caixa Descontado => ganho de capital elevado e imediato para os quotistas.

• Há renda? Como enxergar, neste contexto, as abordagens de receita, como o fluxo de caixa descontado?
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➢ Outros casos

▪ Permutas imobiliárias quando o permutante decide ativar o bem recebido em permuta – DL

1.598/77, art. 27, par. 3º.

▪ Doações – Lei 12.973/14, art. 13, caput e par. 5º. (ITCMD)

▪ Recebimento de pagamento em bens ou serviços - CPC 47 (!).

▪ Enquadramento da receita para fins contábeis e o reflexo em outros tributos, como ISS e INSS

(retenção).

▪ Utilização dos conceitos de essência sobre a forma, valor justo, valor presente, etc., para

utilização pelos fiscos estaduais e municipais.
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