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Direito e Contabilidade: novas questões

Resumo

• Observações sobre o art. 58, da Lei n. 
12973/2014

• Questões envolvendo transações de capital

• Outros reflexos do IFRS 



Divergências contábil – tributárias 

Lei n. 11638: novas 
práticas contábeis  

Alteração: 
princípios,  

critérios e métodos 
(art. 177, Lei n. 

6404)

Qualificam e 
quantificam 

direitos/obrigações  
do patrimônio da 

entidade

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

Adaptação: 
escrituração 

contábil é base 
de cálculo de 

diversos tributos

Alteração: 
incorporação de 
novos conceitos 

introduzidos pela 
Contabilidade



Divergências contábil – tributárias 

• Regulação dos IFRS para fins tributários: Lei n. 12973, art. 1°:

" O Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, a Contribuição para o PIS/Pasep e a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins serão 
determinados segundo as normas da legislação vigente, com as 
alterações desta Lei. .”(grifamos)



Divergências contábil – tributárias 

• Regulação das divergências, a  partir de 13.05.2014, Lei n. 12973, 
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.”(grifamos)



Divergências contábil – tributárias 

Questões decorrentes da aplicação do art. 58:

CPCS emitidos até 
13/05/2014 

estão 
contemplados na  

Lei n. 12973?

CPCs emitidos 
após a Lei n. 12973 

são neutros para 
fins tributários?

CPCs emitidos após 
a Lei n. 12973 são 
neutros mediante   
manifestação da 

RFB? 



Divergências contábil – tributárias 

Critério:  regra que permite distinguir algo, norma 
de avaliação ou de escolha.
Lei n. 6404: critérios de avaliação de ativos e 
passivos 
P.ex.: valor justo, valor de equivalência patrimonial

Método: procedimento, técnica ou meio de fazer 
algo, de acordo com um plano. 
Metodologia: corpo de regras voltado a atingir uma 
finalidade, assim confundindo-se método com 
metodologia.        
Lei n. 6404: método de apuração do valor justo, 
MEP



Divergências contábil – tributárias 

• Conclusões quanto ao art. 58:

• Aplicável apenas para critérios e métodos

• Orientado pelo art. 1° da Lei n. 12793

• Orientado pelo sistema normativo tributário



Transações de capital

•Transação de capital ou transação entre sócios: 
venda, pelo controlador ,  de parte de um 
investimento

Designação 
contábil

•Mudanças na participação relativa  da 
controladora,  que não resultem na perda de 
controle (CPC 36, item 23 , e ICPC 09, item 66)

Conceito

•Frutos da transação de capital : reconhecidos no 
patrimônio social, pois pertencente aos seus 
proprietários

•Equiparação a entesouramento de ações

Registro  contábil



Transações de capital

•Controlador A, da sociedade B, pretende 
abrir o capital de B, em operação junto ao 
mercado (IPO)

Hipótese

•Primeira etapa: terceiros, investidores, 
aportam capital em BOferta primária

•Segunda etapa: A vende parte do 
investimento em B, no mercado; A  segue 
com o controle

Oferta secundária



Transações de capital

* Ganho de capital de A, na venda

Momento 1

Controladora 
A (100%)

Controlada 
B

Momento 2

Controladora A

(60%)

Primária (30%)

Secundária  

(10%)*

C

Controlada B



Transações de capital

O ICPC n. 09 
é aplicável  
para fins 
fiscais?

O ganho 
auferido por A, 
na  secundária,  
contabilizado  
em patrimônio 
líquido, é 
tributado pelo 
IRPJ e pela 
CSL?

Quais são os 
fundamentos 
para afastar 
a tributação 
do ganho?



Transações de capital

Uso do CPC n. 36 e do ICPC n. 09 à luz do art. 58

• CPC n. 36  e ICPC n. 09: já editados quando da publicação da 
Lei n. 12973,  logo: neutralizados ou  incorporados à 
legislação tributária

• Transações de capital: não foram  neutralizadas 

• Não há norma anterior à Lei n. 12973 sobre transações de 
capital 

• Transação de capital : é critério  ou método?



Transações de capital

Tributação do ganho de capital na transação  de capital

• Decreto-Lei n. 1598/77, art. 6º: lucro real é o lucro líquido do 
exercício ajustado por adições, exclusões ou compensações 
prescritas ou autorizadas por lei

• Resultado decorrente  da oferta secundária não afetou o lucro 
liquido, pois foi contabilizado em conta patrimonial

• Não há determinação para que o lucro líquido seja  ajustado,  logo 
não integra o lucro real

• Não há determinação para que se faça qualquer registro no LALUR 



Transações de capital

Conclusões

• Lei n. 12973: recepcionou os efeitos tributários dos procedimentos 
contábeis referidos à transação de capital por  não atribuir tratamento 
diverso do contábil

• Sistema legislativo vigente:  não contém norma que determine a adição do 
ganho de capital em transação  de capital para efeito de apuração do lucro 
real e da base de cálculo da CSL

• Logo:

• O ganho  não é tributável por ocasião da realização da operação de 
venda das  ações 

• O ganho  somente será tributado quando de sua  realização, na 
alienação do controle



Outros reflexos do IFRS 

Questão : IFRS pode afetar tributo estadual? 

• Hipótese: base de  cálculo do ITCMD (Imposto sobre a Transmissão Causa 
Mortis e Doações) 

• Cálculo do ITCMD: valor venal ou  valor de mercado do bem ou direito 
na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de 
doação

• Problema: critério valorização de ações,  quotas, participação ou qualquer 
título representativo do capital social não  objeto de negociação?

• Regra geral do ITCMD: valor patrimonial ( último balanço) 

• Último balanço: contem  ajuste de  avaliação  patrimonial (AAP) 
decorrente de aplicação do critério de valor justo



Tributos estaduais

Questão : IFRS pode afetar tributo estadual? 

• Conceito de valor justo (CPC 46): o preço que seria recebido pela venda de 
um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma 
transação não forçada entre participantes do mercado na data da 
mensuração

• Ausência de regulação: não neutralizado para fins fiscais estaduais

• Não aplicabilidade a tributos estaduais do art. 58,  da Lei n. 12973



Tributos estaduais

Questão : IFRS pode afetar tributo estadual? 

• AAP e os tributos:  fruto de metodologia, não é riqueza 
realizada/incorporada ao patrimônio, pois a venda não ocorreu

• Valor justo: é valor possível de negociação futura entre partes 
independentes e  não adere ao patrimônio 

• Tributos: somente incidem sobre fatos passados (conceito de fato gerador)

• Valor justo é neutro  para fins de IR, tributo que mede o acréscimo 
patrimonial disponível

• Argumento adicional: STJ - valor venal para fins de ITCMD,  no caso dos 
imóveis,  não é o valor de venda do ITBI – Imposto sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis (valor de mercado), mas do IPTU – Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Urbana



Tributos estaduais

IFRS e os tributos estaduais: conclusões

• Valor justo é critério contábil

• Valor justo é valor possível de negociação futura entre partes 
independentes e  não adere ao patrimônio

• Valor justo se projeta para o futuro e não retrata o passado (momento da 
sucessão)

• Valor justo não é valor de venda: só se concretiza se praticado

• Necessidade de  regulação
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