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longa série de consequências.”  
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RESUMO 

 

Em atenção ao modelo de programa do Mestrado Profissional da Escola de Direito da 

Fundação Getulio Vargas de São Paulo, o tema proposto consiste na análise dos efeitos 

tributários decorrentes das novas práticas contábeis brasileiras, baseadas nas normas 

internacionais de contabilidade, em relação à “avaliação contábil a valor justo”, bem como a 

compreensão do efeito dessas mudanças para fins tributários, principalmente em relação aos 

tributos incidentes sobre o lucro (imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 

líquido). Diante da relevância no contexto tributário e dos seus impactos nas relações 

jurídicas, principalmente no meio profissional, o propósito do trabalho é apresentar o que 

corresponde o valor justo para fins contábeis, sua utilidade, aplicação e, principalmente, os 

efeitos tributários decorrentes do seu emprego pelas empresas, face a convergência das 

normas brasileiras de contabilidade
 
com as normas internacionais. Nesse contexto, o estudo 

compreende uma discussão sobre a evolução internacional na contabilidade, a sua adoção 

pelas normas contábeis brasileiras, a abordagem do instituto do valor justo, sua definição, 

aplicabilidade e técnicas de avaliação, bem como entendimentos introdutórios quanto à renda, 

sua apuração e disponibilidades, contabilidade societária, contabilidade fiscal e tributos 

diferidos, cuja noção é imperiosa para compreensão aprofundada do valor justo. O estudo 

apresenta um exame quanto a tributação do valor justo, questões relacionadas à neutralidade 

fiscal e o diferimento da tributação, casos práticos de avaliação a valor justo e tributação pelo 

imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, assim como os riscos envolvidos 

e as atenuações pertinentes, servindo como um guia prático profissional para mensuração dos 

reflexos tributários sobre o valor justo decorrente da avaliação de ativos e passivos das 

entidades. 

 

 

 

Palavras-chave: valor justo. contabilidade. IFRS. tributos sobre o lucro. tributos diferidos 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In view of the program model of the Professional Master's Program at the Getulio Vargas 

Foundation School of Law in São Paulo, the proposed theme consists of an analysis of the tax 

effects arising from the new Brazilian accounting practices, based on international accounting 

standards, in relation to “accounting valuation at fair value”, as well as an understanding of 

the effect of these changes for tax purposes, mainly in relation to taxes levied on profit 

(income tax and social contribution on net income). Given the relevance in the tax context and 

its impacts on legal relations, especially in the professional environment, the purpose of the 

work is to present what corresponds to the fair value for accounting purposes, its usefulness, 

application and mainly the tax effects resulting from its employment by companies, given the 

convergence of Brazilian accounting standards with international standards. In this context, 

the study comprises a discussion of the international evolution in accounting, its adoption by 

Brazilian accounting standards, the approach of the fair value institute, its definition, 

applicability and valuation techniques; as well as introductory understandings, as to income, 

its calculation and availability, corporate accounting, tax accounting and deferred taxes, 

whose notion is imperative for a thorough understanding of fair value. The study presents an 

examination of taxation of fair value, issues related to tax neutrality and deferral of taxation, 

practical cases of valuation at fair value and taxation of income tax and social contribution on 

net income, as well as the risks involved and the relevant mitigations, serving as a practical 

professional guide for measuring the tax effects on the fair value resulting from the valuation 

of the entities' assets and liabilities. 

 

 

 

Keywords: fair value. accounting. IFRS. income tax. deferred taxes 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Cenário 

 

No Brasil, as normas tributárias estão em constante evolução, adaptando-se ao 

desenvolvimento da economia do País e à acirrada competição internacional. Desde a 

redemocratização e a estabilidade econômica alcançadas com a Constituição Federal de 1988 

e o Plano Real de 1994, a regulamentação dos tributos, principalmente sobre a renda e o 

consumo, vem sendo sistematicamente modificada, de forma a abranger diferentes atividades 

econômicas e novas formas de apuração de receita e lucro. Essa constante evolução da 

legislação tributária vem, nos últimos 20 anos, ganhando diferentes contornos em razão das 

alterações nas normas contábeis brasileiras, fruto da inserção do Brasil na economia mundial 

e sua atuação no mercado globalizado. 

 

Com o advento do novo padrão contábil baseado nas normas internacionais de contabilidade 

(IFRS – International Financial Reporting Standards), as práticas contábeis passaram a 

adotar elementos que visam a informação prospectiva, sendo um deles o valor justo ou fair 

value, que permite essa mensuração. 

 

O fair value representa uma significativa mudança no que se refere à avaliação contábil, haja 

vista que a contabilidade era pautada em aspectos mais formais, baseada em custo histórico 

como base de valor (IUDÍCIBUS, 2010, p. 464).  

 

Como destaca Lauletta & Penido (2014, p. 53), a introdução do valor justo na elaboração das 

demonstrações contábeis
1
  acarreta  reflexos  contábeis  no  resultado  e  no  patrimônio  da 

                                                 
1

As demonstrações contábeis também conhecidas como demonstrações financeiras (termo utilizado 

principalmente pelo mercado de capitais) são um conjunto de documentos estabelecidos por lei, dentro daquilo 

predeterminado pelas Normas Brasileiras de Contabilidade e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Elas 

são elaboradas, principalmente, em empresas que seguem o regime tributário de Lucro Real, devido à 

necessidade de comprovação dos resultados da empresa ao Fisco. Mas também podem (e devem) ser usadas 

onde se segue os demais regimes de tributação no acompanhamento da evolução do capital. Além disso, 

frequentemente, as demonstrações contábeis são solicitadas para conseguir empréstimos, financiamentos e até 

mesmo parcelamentos de compras com fornecedores. Isso porque tal recurso comprova a capacidade de 

pagamento que um negócio tem. Portanto, mesmo quando não há a necessidade fiscal de entrega do 

demonstrativo contábil, sua realização é praticamente inevitável para quem deseja fazer uma organização crescer 

de forma organizada financeiramente. Existem vários tipos de demonstrações contábeis. Os mais famosos são o 

Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração de Resultado de Exercício (DRE), mas também há a Demonstração 

http://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/
http://www.cpc.org.br/CPC
https://www.blbbrasil.com.br/blog/contabilidade-fiscal-como-funciona/
https://www.blbbrasil.com.br/blog/balanco-patrimonial-2/
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empresa e, como o conceito de lucro contábil tem importância para fins de apuração dos 

tributos sobre o lucro, é singular o estudo quanto ao tratamento do valor justo para fins de 

tributação. 

 

 

1.2 Situação problema 

 

No Brasil, os juristas, os contabilistas e os administradores estavam familiarizados com uma 

escrituração contábil baseada no custo histórico como base de valor. Entretanto, em 

observância às normas internacionais de contabilidade (IFRS), os registros contábeis das 

transações econômico-jurídicas vêm sofrendo modificações para a obtenção de informações 

prospectivas.  

 

Para a mensuração destas informações prospectivas, um dos principais aprimoramentos 

promovidos pela convergência das regras contábeis brasileiras com as normas internacionais 

de contabilidade foi a adoção do valor justo, que afeta a determinação do lucro contábil das 

empresas e, consequentemente, a determinação do lucro tributável. Assim, as seguintes 

questões devem ser respondidas: 

 

 Em que consiste a técnica da avaliação contábil a valor justo? Quando deve ser 

adotada pelas empresas? Quais os ativos e os passivos bem como as hipóteses 

que estão sujeitos à avaliação a valor justo? 

 

 

 Qual a legislação de regência? Quais os efeitos tributários decorrentes da 

avaliação contábil a valor justo?  

 

 

 Quais os principais riscos tributários a que está sujeita a empresa que adotou a 

avaliação contábil a valor justo? Como podem ser afastados ou mitigados? 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
de Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração de Valor Adicionado (DVA), Demonstração de Lucros ou Prejuízos 

Acumulados (DLPA) e Notas explicativas. (Disponível em http://www.blbbrasil.com.br/blog/demonstracao-

financeira-e-contabil/). 

http://www.blbbrasil.com.br/blog/demonstracao-financeira-e-contabil/
http://www.blbbrasil.com.br/blog/demonstracao-financeira-e-contabil/
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1.3 Propósito 

 

O propósito geral do estudo é apresentar o que corresponde o valor justo para fins contábeis, 

sua utilidade e aplicação e, principalmente, os efeitos tributários decorrentes do seu emprego 

pelas empresas face a convergência das normas brasileiras de contabilidade
2 

com as normas 

internacionais (IFRS), servindo como um guia prático profissional para mensuração dos 

reflexos tributários sobre o valor justo decorrente da avaliação de ativos e passivos das 

entidades. 

 

 

1.4 Justificativa e importância do tema 

 

A relevância do tema está na análise dos efeitos tributários decorrentes das novas práticas 

contábeis brasileiras em relação à “avaliação contábil a valor justo”, bem como a 

compreensão do efeito dessas mudanças para fins tributários quanto ao imposto sobre a renda 

das pessoas jurídicas (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). 

 

 

1.5 Disposição do trabalho 

 

Na primeira parte do trabalho será demonstrado o que representa este novo padrão contábil 

brasileiro, convergente com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), onde os 

seguintes assuntos serão abordados:  

 

a) Normas internacionais de contabilidade; 

b) O novo padrão contábil brasileiro; 

c) Existência de um “Direito Contábil”. 

 

Na segunda parte do estudo será tratado o instituto do valor justo, sua definição, 

aplicabilidade e técnicas de avaliação. 

                                                 
2
 As Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), também conhecidas como BR GAAP – Brazilian Generally 

Accepted Accounting Principles (Princípios Contábeis Geralmente Aceitos), constituem-se num conjunto de 

regras e procedimentos de conduta que devem ser observados como requisitos para o exercício da profissão 

contábil, bem como os conceitos doutrinários, princípios, estrutura técnica e procedimentos a serem aplicados na 

realização dos trabalhos contábeis que consistem no registro das diversas transações jurídico-econômico das 

entidades e na elaboração e apresentação dos respectivos relatórios, “Demonstrações Contábeis”. 
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Na etapa final serão apresentados os aspectos tributários relacionados à avaliação contábil a 

valor justo, destacando, inicialmente, os seguintes conceitos, relevantes para as análises e 

conclusões sobre o efeito tributário da avaliação contábil a valor justo: 

 

a) Conceito de renda; 

 

b) Apuração da renda; 

 

c) Disponibilidade da renda como fato gerador; 

 

d) Contabilidade societária e contabilidade fiscal; 

 

e) Tributos diferidos. 

 

Após estas noções preliminares, serão apresentados a legislação de regência, o tratamento dos 

efeitos tributários, as questões relacionadas à neutralidade fiscal e ao diferimento da 

tributação, casos práticos de avaliação a valor justo e efeito fiscal, soluções de consulta, riscos 

tributários e mitigação ― servindo como um guia prático, e, por fim, a indicação de pontos 

para reflexão de assuntos correlatos, que, dada a sua importância, poderão ser profundamente 

investigados em futuros trabalhos. 
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2 NOVAS PRÁTICAS CONTÁBEIS BRASILEIRAS 

 

 

2.1 Normas internacionais de contabilidade – IFRS 

 

“A Contabilidade é a principal linguagem de comunicação dos agentes econômicos na busca 

de oportunidades de investimentos e na avaliação do risco de suas transações”, assegura 

Niyama e Silva (2013, p. 34).  Neste contexto, a contabilidade internacional surge com o 

intuito de minimizar diferenças contábeis entre os diversos países de modo a possibilitar uma 

compreensão harmoniosa das demonstrações contábeis.  

 

De acordo com Carvalho, Lemes e Costa (2009, p. 15):  

 

“A contabilidade internacional surgiu para minorar as agruras de quem quer 

investir fora de seu país e até hoje tinha que manusear balanços em dezenas 

de normas contábeis distintas, tentando compatibilizá-las para comparar”.  

 

Deste modo, Viceconti e Neves (2011, p. 33) reforçam essa ideia quando mencionam que: 

 

“A convergência para as normas internacionais de contabilidade objetiva 

facilitar a análise dos investidores internacionais, pois a necessidade de 

manusear diversas demonstrações financeiras com várias normas distintas e 

diferenciadas dificultava sobremaneira a comparação das mesmas e, 

consequentemente, a aplicação dos recursos pelos investidores residentes ou 

domiciliados em outros países.” 

 

Esses autores mostram o tamanho da importância da contabilidade internacional e suas 

normas, haja vista a globalização dos mercados e das economias nacionais que cada vez mais 

buscam o seu crescimento através de investimentos em outros países, criando uma disputa 

internacional para atração de investidores e conquistas de novas oportunidades de negócios.  

 

Lemes e Carvalho (2010, p. 21) explicam que as normas internacionais de Contabilidade 

surgiram com a crise econômica de 1929, provocada pela quebra da Bolsa de Nova Iorque. 

Após o incidente, diversos profissionais buscaram medidas para a normatização contábil, de 

auditoria e das demonstrações contábeis.  
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Além disso, a crescente movimentação de capital entre os países fez com que surgisse a 

necessidade de o mundo falar a mesma linguagem contábil. Silva, Madeira e Assis (2004, p. 

126) mostram isso ao afirmar que: “Os mercados de crédito e de capitais vêm se 

internacionalizando velozmente e a necessidade de informações para orientar as decisões de 

investimento é cada vez maior”. E ainda asseguram que: 

 

Tendo em vista essa tendência de globalização econômica, é, de certa forma, 

óbvio que seria uma grande vantagem se a comunidade de empresários, 

investidores, acionistas e analistas dispusesse de uma única linguagem 

contábil que fosse compreendida em todos os países, onde, 

independentemente da língua falada em cada país, houvesse um padrão 

único de comunicação e informação.  (SILVA; MADEIRA; ASSIS, 2004, p. 

126) 
 

 

Assim, considerando o ambiente econômico globalizado, surgiu o Conselho Internacional de 

Normas Contábeis (International Accounting Standards Board – IASB), criado para 

desenvolver e emitir as Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial 

Reporting Standards – IFRS) e que tem como principal função interpretar e desenvolver boas 

práticas que possam ser aplicadas em todos os países que adotem os IFRS, viabilizando a 

comparabilidade entre entidades de diversos países e que atuam nos mesmos segmentos.  

 

Importante destacar que efetivamente não há uma “contabilidade internacional” propriamente 

dita, mas tão somente regras, fundamentos e princípios que unificam os padrões contábeis 

com o objetivo de harmonizar as demonstrações contábeis consolidadas, ou seja são “Normas 

Internacionais de Relatório Financeiro”. 

 

Os IFRS vieram transpor a dificuldade de interpretação diante da grande variedade de 

Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (Generally Accepted Accounting Principles  -

GAAP) existentes em diferentes países. 

  

Como destaca Cardoso (2008, p. 17), 

 

“Embora as demonstrações contábeis possam parecer semelhantes, as 

diferenças em decorrência de questões sociais, econômicas e jurídicas são 

relevantes. Além disso, a existência de diversos princípios contábeis 

condizentes com as necessidades e origens de cada nação dificultam ainda 

mais a comparabilidade e justificam a adoção de uma base em informações 

mais moderna, o que é atribuído ao modelo dos IFRS”. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Demonstra%C3%A7%C3%A3o_financeira_consolidada&action=edit&redlink=1
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2.2 O novo padrão contábil brasileiro 

 

Em cotejo com a evolução das normas internacionais de contabilidade (IFRS), parcela da 

sociedade brasileira representada pelas entidades contábeis, contadores, auditores, órgãos 

reguladores, analistas de mercado de capitais e usuários de demonstrações contábeis 

dedicaram parte das últimas décadas discutindo a necessidade de modernização da Lei das 

Sociedades por Ações, Lei nº 6.404/76, visando torná-la responsiva às necessidades locais e 

globais de informação (ERNST & YOUNG; FIPECAFI, 2009 p. 22). 

 

Assim, em 2000 foi apresentado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 3.741, 

propondo modificação no Capítulo XV das Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), 

que tratam de assuntos contábeis visando modernizar aquela legislação, eliminando as 

barreiras regulatórias existentes e tratando de alinhar as normas brasileiras de contabilidade às 

internacionais (IFRS). Transcorridos sete anos de tramitação naquela casa legislativa, Projeto 

de Lei foi finalmente aprovado ao final de 2007 e transformando na Lei nº 11.638, sancionada 

pelo Presidente da República e publicada em 28 de dezembro de 2007 no Diário Oficial da 

União. 

 

A Lei nº 11.638/07 estabelece que as normas contábeis a serem expedidas pela Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM
3

 deverão ser elaboradas em consonância com os padrões 

internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários. No 

Brasil, o órgão responsável pelos pronunciamentos contábeis é o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis - CPC
4
.  

                                                 
3
 A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi criada em 07/12/1976 pela Lei nº 6.385/76, com o objetivo de 

fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. A CVM é uma 

entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Economia, com personalidade jurídica e 

patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, 

mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária.  

(Disponível em http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/cvm.html). 
4 
O  Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi idealizado a partir da união de esforços e comunhão de 

objetivos das seguintes entidades: Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca); Associação dos 

Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec Nacional); B3 Brasil Bolsa Balcão; 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC); Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon); Fundação 

Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi); Entidades representativas de investidores do 

mercado de capitais. Em função das necessidades de convergência internacional das normas contábeis (redução 

de custo de elaboração de relatórios contábeis, redução de riscos e custo nas análises e decisões, redução de 

custo de capital); centralização na emissão de normas dessa natureza (no Brasil, diversas entidades o fazem); 
representação e processo democráticos na produção dessas informações (produtores da informação contábil, 

auditor, usuário, intermediário, academia, governo). O CPC foi criado pela Resolução do Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC nº 1.055/05, e tem como objetivo o estudo, o preparo e a emissão de documentos técnicos 

sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de 

http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/cvm.html
http://www.facpc.org.br/Arquivos/Imagens/Res_1055.pdf
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As normas internacionais de contabilidade (IFRS) emitidas pelo Conselho Internacional de 

Normas Contábeis (IASB), implementadas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis e pelos órgãos reguladores brasileiros, principalmente pela Comissão de Valores 

Mobiliários e pelo Conselho Federal de Contabilidade
5
, possuem como características básicas 

(GELBCKE; SANTOS; IUDÍCIBUS; MARTINS, 2018, p. 124): 

 

 

a) São baseadas muito mais em princípios do que em regras:  
 

 Elas são razoavelmente detalhadas, mas não têm, necessariamente, respostas 

para todas as dúvidas. Preocupam-se muito mais em dar a filosofia, os princípios 

básicos a serem seguidos pelo raciocínio contábil. O uso de princípios, ao invés de 

regras, obriga, é claro, a maior julgamento e a maior análise, exigindo maior 

preparação, mas, por outro lado, permite que se produzam informações contábeis 

com muito maior qualidade e utilidade, dependendo, é claro, da qualidade com que o 

contabilista exerça sua profissão. 

 

b) São baseadas na Prevalência da Essência sobre a Forma:  
 

 Isso significa que, antes de qualquer procedimento, o profissional que 

contabiliza, bem como o que audita, devem, antes de mais nada, conhecer muito bem 

a operação a ser contabilizada e as circunstâncias que a cercam. Assim, não basta 

simplesmente contabilizar o que está escrito. É necessário ter certeza de que o 

                                                                                                                                                         
normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de 

produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais. O 

CPC é totalmente autônomo das entidades representadas, deliberando por 2/3 de seus membros. Além dos 14 

membros atuais, serão sempre convidados a participar representantes dos seguintes órgãos: Banco Central do 

Brasil (BACEN); Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB); 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN); Confederação 

Nacional da Indústria (CNI); e Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). Outras 

entidades ou especialistas poderão ser convidados e poderão ser formadas Comissões e Grupos de Trabalho para 

temas específicos. (Disponível em http://www.cpc.org.br/CPC/CPC/Conheca-CPC). 
5
 O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) é uma Autarquia Especial Corporativa dotada de personalidade 

jurídica de direito público. Criado e regido por legislação específica, o Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 

1946, o CFC possui estrutura, organização e funcionamento regulamentados pela Resolução CFC nº 1.370, de 8 

de dezembro de 2011, que aprova o Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade. O CFC é integrado por 

um representante de cada estado e mais o Distrito Federal, no total de 27 conselheiros efetivos e igual número de 

suplentes ― Lei nº 11.160/05 ―, e tem, dentre outras finalidades, nos termos da legislação em vigor, 

principalmente a de orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil, por intermédio dos 

Conselhos Regionais de Contabilidade , cada um em sua base jurisdicional, nos Estados e no Distrito Federal; 

decidir, em última instância, os recursos de penalidade imposta pelos Conselhos Regionais, além de regular 

acerca dos princípios contábeis, do cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada, 

bem como editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e profissional. (Disponível em 

https://cfc.org.br/oconselho/). 

http://www.cpc.org.br/CPC/CPC/Conheca-CPC
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2015/12/lei1249.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2015/12/lei11160.pdf
https://cfc.org.br/oconselho/
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documento formal represente, de fato, a essência econômica dos fatos sendo 

registrados. 

 

c) São muito mais importantes os conceitos de controle, de obtenção de 

benefícios e de inocorrência em riscos do que a propriedade jurídica para 

registro de ativos, passivos, receitas e despesas:  
 

 O próprio conceito de essência sobre a forma já induz a essa consequência, 

tratando-se de um complemento fundamental; assim, se uma entidade vende sua 

carteira de recebíveis, mas se obriga a repor qualquer título com inadimplência, 

continua mantendo todos os ônus e riscos dessa carteira. De fato, não a terá vendido, 

terá, isso sim, efetuado um empréstimo e dado a carteira como garantia, obrigando-se 

a recompô-la quando necessário.  

 

d) A Contabilidade passa a ser de toda a empresa, não só do Contador:  
 

 Apesar de parecer isso uma afronta à profissão contábil, trata-se, na 

realidade, de uma ascensão da profissão, por elevar o patamar com que é praticada e 

reconhecida a Contabilidade.  Ou seja, a Contabilidade passa a ser alimentada com 

número muito maior de inputs de outras áreas, devidamente formalizados tais dados, 

e passam a Diretoria, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o Comitê de 

Auditoria e outros organismos, se existirem, a se responsabilizar por todo esse 

processo, porque afirmarão, indiretamente, que tudo isso está sendo cumprido 

quando assinarem os balanços. Mudam os próprios papéis desses órgãos todos. Isso 

influencia, inclusive e fortemente, o processo de Governança Corporativa da 

entidade. Principalmente quando da aplicação do conceito da Essência sobre a 

Forma! 

 
 

Assim, pode-se identificar uma barreira conceitual fundamental no entendimento, aceitação e 

aplicação prática dos IFRS no Brasil: o sistema contábil brasileiro, que sempre sofreu forte 

influência do ambiente fiscal, é fortemente baseado em regras definidas, ao passo que os IFRS 

têm sido tradicionalmente baseadas em princípios, bem menos detalhados, com grande ênfase 

na substância econômica das operações e no exercício de julgamento (ERNST & YOUNG; 

FIPECAFI, 2009 p. 23). 
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2.3 Direito Contábil 

 

Até meados do século XIX, o direito e a contabilidade eram estudados conjuntamente, cuja 

referência era o direito comercial. O Decreto nº 456, de 6 de julho de 1846, dispôs sobre a 

aula de comércio na Cidade do Rio de Janeiro: os alunos eram habilitados em direito 

comercial e na arte da arrumação de livros, a contabilidade da época (FERNANDES, 2017, p. 

19).  

 

De acordo com Fernandes (2017, p. 19), o termo direito contábil pode ser entendido sob dois 

vieses: conjunto de normas jurídicas que cuidam da escrituração contábil; estudo das 

demonstrações contábeis à luz de seu impactos e reflexos jurídicos, especialmente no que 

concerne à análise da inter-relação contábil-financeira entre as relações jurídicas das quais as 

entidades façam parte. 

 

O direito contábil brasileiro, expresso em normas esparsas
6
, mas especialmente no Código 

Civil (Lei nº 10.406/2002) e na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76 e alterações), 

legaliza o “princípio da entidade jurídica”, o que implica a toda empresa brasileira preparar e 

manter demonstrações contábeis individualizadas. A normatização jus-contabilista pátria 

adota o instituto da entidade jurídica, conforme preceitua os diplomas legais mencionados: 

 

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir 

um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração 

uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação 

respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado 

econômico (Código Civil). 

 

-.-.-.- 

 

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com 

base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações 

financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da 

                                                 
6
 O ordenamento jurídico brasileiro sobre Contabilidade é amplo e muito variado. Esse ordenamento divide a 

Contabilidade geralmente em Empresarial e Pública. A legislação principal que trata de Contabilidade Pública 

Brasileira é a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que instituiu normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. A 

Secretaria do Tesouro Nacional tenta disciplinar padrões de contabilidade para uniformização e consolidação de 

balanços públicos, por intermédio de inúmeras portarias. A Contabilidade Empresarial é normatizada pela: Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as sociedades por ações; Código Civil, sobre outros tipos de 

sociedades; Normas Brasileiras de Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC); 

Normas sobre contabilidade tributária, geralmente de responsabilidade da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil; Normas para o mercado de capitais, de responsabilidade da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 

Legislações esparsas geralmente classificadas como Direito Empresarial (sentido amplo). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Contabilidade_geral&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_financeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A7amento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Balan%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Secretaria_do_Tesouro_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_por_a%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Normas_Brasileiras_de_Contabilidade#Normas_estabelecidas_pelo_CFC
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conselho_Federal_de_Contabilidade&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade_tribut%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Secretaria_da_Receita_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_de_Valores_Mobili%C3%A1rios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_Empresarial
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companhia e as mutações ocorridas no exercício (Leias das Sociedades por 

Ações): 

I- Balanço patrimonial; 

II- Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 

III- Demonstração do resultado do exercício; e 

IV- Demonstração das origens e aplicações de recursos; 

IV- Demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei nº 11.638, 

de 2007); 

V- Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído pela 

Lei nº 11.638, de 2007). 

 

 

Como salienta Fernandes (2017, p. 33), entre as várias repercussões da adoção da entidade 

jurídica há duas extremamente marcantes: a distribuição de dividendos aos sócios e a 

apuração dos tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL).  

 

As duas principais relações jurídicas que têm o lucro como objeto ― ao menos as mais 

comuns e mais evidentes ― tanto na esfera privada (sócios) como na espera pública 

(administração tributária) baseiam-se no resultado apurado individualmente pelas pessoas 

jurídicas (entidades econômicas). 

 

Entretanto, como destacado anteriormente, embora as normas internacionais de contabilidade 

destinam-se a preparação de relatórios e demonstrações contábeis consolidadas, o direito 

contábil nacional optou pela adoção dos IFRS nas demonstrações individuais e como destaca 

Fernandes (2018, p.32), esta adoção não possui casos precedentes ou casos contemporâneos 

ao redor do mundo. 

 

Exatamente nestes pontos, abre-se a importância do presente estudo em avaliar o impacto do 

novo padrão do Direito Contábil brasileiro, baseado nas normas internacionais de 

contabilidade (IFRS), na apuração dos resultados individuais das pessoas jurídicas a partir da 

adoção da avaliação contábil a valor justos (fair value) e os reflexos na apuração dos tributos 

sobre o lucro.  

 

Notadamente, até a adoção das normas internacionais de contabilidade, as regras contábeis 

brasileiras determinavam que a base de avaliação para determinação dos lucros das pessoas 

jurídicas e a preparação de suas demonstrações contábeis era a mensuração a valores 

históricos, uma visão retrospectiva (passada) da Contabilidade.  
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Com o advento da Lei nº 11.941/09, esta base de avaliação sofre uma evolução substancial a 

partir da utilização do valor justo como base de avaliação, surgindo uma nova visão 

prospectiva (futura) da Contabilidade, com o objetivo de obter informações atualizadas nas 

demonstrações contábeis. 



23 

 

3.  VALOR JUSTO – FAIR VALUE 

 

 

3.1 Histórico 

 

Como lecionam os professores da Gelbcke, Santos, Iudícibus e Martins  (2018, pp. 445-447), 

as transações comerciais já existiam mesmo antes do surgimento da moeda, de forma que, já 

naquela época, as pessoas se deparavam com a questão de qual seria o valor de determinada 

coisa para fins de troca (escambo). Isso revela quão antiga é a atividade de avaliação, de 

mensuração, fazendo-se necessária ao longo do tempo sempre que, entre outros, um 

comprador interessado se pergunta quanto vale determinado ativo (ou negócio), sendo essa 

informação vital para sua decisão.  

 

A avaliação de um negócio, por exemplo, requer a aplicação de modelos de avaliação e da 

captura de informações do mercado e dos participantes do mercado. Adicionalmente, diversos 

aspectos são considerados na avaliação, tais como: histórico de desempenho, expectativas 

futuras, projeções de desempenho, identificação de ativos tangíveis e intangíveis, risco 

percebido, sinergias, especificidades do setor, comparabilidade entre negócios, taxas de 

mercado (de juros, de câmbio etc.), entre outros.  

 

Assim, embora a figura do valor justo seja antiga
7
, somente a partir do final do século XX e  

início do terceiro milênio este instituto passou a ser adotado pelas normas contábeis. Em 

1991, o órgão emissor das regras contábeis norte-americanas, o Financial Accounting 

Standards Board – FASB, emitiu a norma SFAS 107 (Statements of Financial Accounting 

Standards), exigindo que todas as entidades divulgassem o valor justo aplicado, ativos e 

                                                 
7
 Alguns termos de uso comum na contabilidade atual possuem uma origem muito antiga. É o caso do valor 

justo, que já era usado no princípio do século XX e fazia parte da regulação contábil na década de setenta. Sobre 

o valor justo, sua discussão na literatura nacional também é bastante antiga. Na década de 50, Océlio de 

Medeiros escreveu o artigo “Avaliação de Empresas de Serviço Público para fins Tarifários”, onde discute a 

utilização do “justo valor” e da base tarifária nos serviços de utilidade pública. Medeiros descreve o caso Smyth 

v. Ames, de 1898, onde o estado de Nebraska adotou uma posição sobre as tarifas das empresas ferroviárias, mas 

a Suprema Corte apresentou seu voto afirmando: “A base para todos os cálculos como para a razoabilidade das 

tarifas a serem estabelecidas por uma corporação que mantém uma linha ferroviária sob a sanção legislativa deve 

ser o justo valor (fair value) da propriedade que está sendo utilizada pela companhia para a conveniência do 

público” (itálico de Medeiros, p. 53). A Corte dos Estados Unidos não determinou como calcular o valor justo, 

mas afirmou que deveria considerar o custo original da construção, o valor gasto em melhoramentos 

permanentes, o valor de mercado dos títulos e ações, o custo atual em comparação com o custo original de 

construção, a capacidade provável de renda da propriedade e a soma exigida para atender as operações. Ou seja, 

a decisão trouxe mais discussões sobre o assunto. E, posteriormente, o próprio judiciário mudou a sua decisão, 

acrescentando a depreciação ou excluindo o goodwill. (Disponível em https://www.contabilidade-

financeira.com/2013/11/historia-da-contabilidade-valor-justo.html). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statements_of_Financial_Accounting_Standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Statements_of_Financial_Accounting_Standards
https://www.contabilidade-financeira.com/2013/11/historia-da-contabilidade-valor-justo.html
https://www.contabilidade-financeira.com/2013/11/historia-da-contabilidade-valor-justo.html
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passivos reconhecidos e não reconhecidos nas demonstrações contábeis, para os quais é 

praticável estimar o valor justo.  

 

Em 2006, foi emitida a SFAS 157 com o propósito de indicar diretrizes para o uso do valor 

justo na avaliação de ativos e passivos, criando uma definição única para fins de 

demonstrações contábeis e critérios de mensuração.  

 

Posteriormente, o Conselho Internacional de Normas Contábeis (IASB) emitiu em 2011 a 

norma internacional IFRS 13 que consolidou a orientação do valor justo através dos vários 

padrões em um único padrão, clarificou a definição de valor justo e forneceu requisitos 

adicionais de divulgação. Não determinou quando o valor justo pode ou deve ser usado, pois 

aborda apenas como mensurar o valor justo. 

 

No Brasil, a partir de 1995, a CVM fez tímidas incursões no campo relativo à divulgação do 

valor de mercado, que é um tipo específico de valor justo.  

 

Isso ocorreu com  a  edição  da  Instrução  CVM  nº  235/95,  que  passou  a  exigir  que  as 

empresas  de  capital  aberto  que  tivessem  instrumentos  financeiros
8
  divulgassem  em  nota  

explicativa  o  valor  de  mercado  desses  instrumentos,  mas  pouco  conseguiu  evoluir, já 

que a Lei  das  S.A. exigia a  aplicação  da  regra  do  custo  ou  mercado ― dos dois o menor,  

no  caso   dos  ativos  para  esses  instrumentos  financeiros.  (GELBCKE; SANTOS; 

IUDÍCIBUS; MARTINS, 2018, p. 450). 

 

                                                 
8
 Nos termos do Pronunciamento Técnico 39 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 39, instrumento 

financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade e a um passivo financeiro ou 

instrumento patrimonial para outra entidade. Ativo financeiro é qualquer ativo que seja: (a) caixa; (b) 

instrumento patrimonial de outra entidade; (c) direito contratual: (i) de receber caixa ou outro ativo financeiro de 

outra entidade; ou (ii) de troca de ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade sob condições 

potencialmente favoráveis para a entidade; (d) um contrato que seja ou possa vir a ser liquidado por instrumentos 

patrimoniais da própria entidade, e que: (i) não é um derivativo no qual a entidade é ou pode ser obrigada a 

receber um número variável de instrumentos patrimoniais da própria entidade; ou (ii) um derivativo que será ou 

poderá ser liquidado de outra forma que não pela troca de um montante fixo de caixa ou outro ativo financeiro, 

por número fixo de instrumentos patrimoniais da própria entidade. Passivo financeiro é qualquer passivo que 

seja: (a) uma obrigação contratual de: (i) entregar caixa ou outro ativo financeiro a uma entidade; ou (ii) trocar 

ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade sob condições que são potencialmente 

desfavoráveis para a entidade; ou (b) contrato que será ou poderá ser liquidado por instrumentos patrimoniais da 

própria entidade, e seja: (i) um não derivativo no qual a entidade é ou pode ser obrigada a entregar um número 

variável de instrumentos patrimoniais da entidade; ou (ii) um derivativo que será ou poderá ser liquidado de 

outra forma que não pela troca de um montante fixo em caixa, ou outro ativo financeiro, por um número fixo de 

instrumentos patrimoniais da própria entidade. Instrumento patrimonial é qualquer contrato que evidencie uma 

participação nos ativos de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos. 
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Apenas com a Lei nº 11.941/09, que trouxe modificações nos artigos 182 e 183 da Lei nº 

6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), conforme segue, houve possibilidade de mudanças 

no cenário brasileiro quanto a aplicação do valor justo: 

 

Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por 

dedução, a parcela ainda não realizada 

(…)  

§ 3º Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto 

não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de 

competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor 

atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua 

avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta Lei ou, em normas 

expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência 

conferida pelo § 3º do art. 177 desta Lei. 

 

-.-.-.- 

 

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os 

seguintes critérios: 

I- as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em 

direitos e títulos de créditos, classificados no ativo circulante ou no 

realizável a longo prazo:  

a) pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à 

negociação ou disponíveis para venda; 

§ 1º Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justo:     

a) das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual 

possam ser repostos, mediante compra no mercado; 

b) dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de realização 

mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas 

necessárias para a venda, e a margem de lucro; 

c) dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a 

terceiros. 
 

 

E principalmente a partir da emissão, em 2012, do Pronunciamento Técnico 46 do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis – CPC 46, com correlação à norma internacional de contabilidade 

IFRS 13, aprovado e tornando de uso obrigatório pela Comissão de Valores Mobiliários 

(Instrução CVM nº 699/12) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC – Norma 

Brasileira de Contabilidade NBC TG 46 (R1) o valor justo.  

 

 

3.2 Objetivo e definição de valor justo 

 

Nos termos do item 2 do CPC 46, o valor justo é uma mensuração baseada em mercado e não 

uma mensuração específica da entidade, sendo que, para alguns ativos e passivos, pode haver 
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informações de mercado ou transações de mercado observáveis disponíveis e para outros pode 

não haver.  

 

O objetivo da mensuração do valor justo em ambos os casos é o mesmo: estimar o preço pelo 

qual uma transação, não forçada para vender o ativo ou para transferir o passivo, ocorreria 

entre participantes do mercado na data de mensuração sob condições correntes de mercado, 

ou seja, um preço de saída na data de mensuração do ponto de vista de participante do 

mercado que detenha o ativo ou o passivo.  

 

O CPC 46, em seu item 9, define valor justo como 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 da data de mensuração. 

 

De acordo com o item 11 do CPC  46, a mensuração do valor justo destina-se a um ativo ou 

passivo em particular.  Portanto, ao mensurar o valor justo, a entidade deve levar e 

consideração as características do ativo ou passivo se os participantes do mercado, ao 

precificar o ativo ou o passivo na data de mensuração, levarem essas características em 

consideração.  Essas características incluem, por exemplo: (a) a condição e a localização do 

ativo; e (b) restrições, se houver, para a venda ou o uso do ativo. 

 

O efeito sobre a mensuração resultante de uma característica específica pode diferir 

dependendo de como essa característica é levada em consideração pelos participantes do 

mercado (CPC 46, item 12). 

 

Conforme Oliveira (2017, p. 98), não se trata de um conceito novo, mas de uma nova 

denominação contábil, que se refere a um aprimoramento da representação contábil de valores   

de   saída (i.e.,   valor   realizável   líquido, valor   de   mercado   e   custo   de reposição).  

 

O custo histórico era a principal expressão contábil de valores de saída, muito embora não 

fosse adequado para capturar o valor econômico do ativo. O valor econômico, no caso de 

ativos para venda em mercado externo, era apenas capturado no momento de sua liquidação, 

só então afetando a medida de desempenho das empresas.  
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A proposta do valor justo é capturar expectativas de geração de caixa e dar expressão contábil 

a valores de saída. 

 

 

3.3 Aplicação do valor justo e exemplos 

 

O Código Civil no Livro do Direito de Empresa preceitua em seu artigo 1.179:  

 

“O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema 

de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de 

seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar 

anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico”.  

 

Como esta escrituração deverá seguir as normativas jus-contábil brasileira, a exemplo das 

resoluções emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, pode-se afirmar que todas as 

empresas estão sujeitas à aplicação do instituto do valor justo para mensuração de 

determinados ativos e passivos, cujos exemplos destacamos a seguir: 

 

 

3.3.1 Aplicação para ativos 

 

A mensuração do valor justo presume o maior e melhor uso do ativo pelos participantes do 

mercado, considerando o uso do ativo que seja fisicamente possível, legalmente permitido e 

financeiramente viável na data da mensuração (ERNST & YOUNG; FIPECAFI, 2009 p. 

250).  

 

Com base nos exemplos ilustrativos do Pronunciamento Técnico CPC 46, pode-se listar as 

seguintes espécies de ativos sujeitos a avaliação a valor justo: 

 

a) Títulos patrimoniais para negociação; 

b) Títulos de dívida; 

c) Investimentos de fundo de cobertura; 

d) Derivativos; 
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e) Propriedades para investimento
9
; 

f) Ativos biológicos
10

; 

g) Outros ativos financeiros. 

 

Entretanto, nos termos do item 6 do Pronunciamento Técnico CPC 46, os requisitos de 

mensuração e divulgação deste Pronunciamento não se aplicam a: 

 

i) Transações de pagamento baseadas em ações dentro do alcance do CPC 10 – 

Pagamento Baseado em Ações;  

 

ii) Transações de arrendamento dentro do alcance do CPC 06 – Operações de 

Arrendamento Mercantil;  

 

iii) Mensurações que tenham algumas similaridades com o valor justo, mas que não 

representem o valor justo, como, por exemplo, o valor realizável líquido a que se 

refere o Pronunciamento CPC 16 – Estoques ou o valor em uso a que se refere o 

Pronunciamento CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.  

 

3.3.2 Aplicação para passivos 

 

A mensuração do valor justo presume que o passivo é transferido para um participante de 

mercado na data da mensuração e que o risco de “não desempenho” relacionado ao passivo 

seja o mesmo antes e depois da transferência (ERNST & YOUNG; FIPECAFI, 2009 p. 250).  

                                                 
9
  De acordo com  item 8  do Pronunciamento Técnico 28 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 28, 

são exemplos propriedades para investimento: (a) terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo e 

não para venda a curto prazo no curso ordinário dos negócios; (b) terrenos mantidos para futuro uso 

correntemente indeterminado (se a entidade não tiver determinado que usará o terreno como propriedade 

ocupada pelo proprietário ou para venda a curto prazo no curso ordinário do negócio, o terreno é considerado 

como mantido para valorização do capital); (c) edifício que seja propriedade da entidade (ou mantido pela 

entidade em arrendamento financeiro) e que seja arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais; (d) 

edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais; (e) 

propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para 

investimento. 
10

  Nos termos do Sumário do Pronunciamento Técnico 29 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 29, 

ativo biológico refere-se a um animal ou a uma planta, vivos, que produz produto agrícola. Assim, por exemplo, 

o gado para produção de leite é ativo biológico que produz o produto agrícola “leite”, e está sujeito a 

nascimento, crescimento, produção, degeneração, procriação; se os bezerros machos que nascem são destinados 

à venda, eles são considerados produto agrícola, e se as fêmeas se destinam à futura produção de leite são 

consideradas ativos biológicos. Noutros exemplos, o pé de café é o ativo biológico que produz o produto 

agrícola “café”; o eucalipto é o ativo biológico que produz o produto agrícola “madeira”, a ser utilizada como 

matéria-prima para a obtenção da celulose, etc. 
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De acordo com os exemplos ilustrativos do Pronunciamento Técnico CPC 46, pode-se listar 

as seguintes espécies de passivos sujeitos a avaliação a valor justo:  

 

a) Títulos bancários estruturados; 

b) Passivo por desativação; 

c) Obrigação de dívida: preço cotado ou valor presente; 

d) Derivativos; 

e) Outros passivos financeiros. 

 

 

3.4 Técnicas de avaliação do valor justo 

 

A entidade deve utilizar técnicas de avaliação que sejam apropriadas às circunstâncias e para 

as quais haja dados suficientes disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de 

dados observáveis relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis 

(Pronunciamento Técnico CPC 46, item 61).  

 

O objetivo de utilizar uma técnica de avaliação é estimar o preço pelo qual uma transação não 

forçada para a venda do ativo ou para a transferência do passivo ocorreria entre participantes 

do mercado na data de mensuração nas condições atuais de mercado.  

 

Há três técnicas de avaliação amplamente utilizadas: Abordagem de mercado; Abordagem de 

custo; Abordagem de receita. 

 

i) Abordagem de mercado: Utiliza preços e outras informações relevantes geradas 

por transações de mercado envolvendo ativos, passivos ou grupo de ativos e 

passivos ― como, por exemplo, um negócio idêntico ou comparável, ou seja, 

similar (Pronunciamento Técnico CPC 46, item B5). 

 

ii) Abordagem de custo: Reflete o valor que seria necessário atualmente para substituir a 

capacidade de serviço de ativo, normalmente referido como custo de 

substituição/reposição atual (Pronunciamento Técnico CPC 46, item B8). 

 

iii) Abordagem de receita converte valores futuros. Por exemplo, fluxos de caixa ou 

receitas e despesas em um valor único atual, ou seja, descontado.  
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Quando a abordagem de receita é utilizada, a mensuração do valor justo reflete as 

expectativas de mercado atuais em relação a esses valores futuros. 

 

Essas  técnicas  de  avaliação  incluem,  por  exemplo:  técnicas  de  valor  presente;  modelos 

de  precificação  de  opções,  como  a  fórmula  de  Black-Scholes-Merton  ou  modelo 

binomial,  ou  seja,  modelo  de  árvore,  que  incorporem  técnicas  de  valor  presente  e 

reflitam  tanto  o  valor  temporal  quanto  o  valor  intrínseco  da  opção;  e  o  método  de 

ganhos  excedentes  em  múltiplos  períodos,  que  é  utilizado  para  mensurar  o  valor  justo 

de  alguns  ativos  intangíveis  (Pronunciamento  Técnico  CPC  46,  itens  B10  e  B11).  

 

 

3.5 Hierarquia do valor justo 

 

Para aumentar a consistência e a comparabilidade nas mensurações do valor justo e nas 

divulgações correspondentes, o Pronunciamento Técnico CPC 46 (item 72) estabelece uma 

hierarquia de valor justo que classifica em três níveis as informações (inputs) aplicadas nas 

técnicas de avaliação utilizadas na mensuração do valor justo. 

 

A hierarquia de valor justo dá a mais alta prioridade a preços cotados (não ajustados) em 

mercados ativos para ativos ou passivos idênticos (informações de Nível 1) e a mais baixa 

prioridade a dados não observáveis (informações de Nível 3). 

 

 

3.5.1 Informações de Nível 1 

 

Informações de Nível 1 são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou 

passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração. O preço cotado 

em mercado ativo oferece a evidência mais confiável do valor justo e deve ser utilizado sem 

ajuste para mensurar o valor justo sempre que disponível.  

 

Uma informação de Nível 1 está disponível para muitos ativos financeiros e passivos 

financeiros, alguns dos quais podem ser trocados em múltiplos mercados ativos (por exemplo, 

em diferentes bolsas). Portanto, a ênfase no Nível 1 está em determinar ambas as opções: o 

mercado principal para o ativo ou passivo ou, na ausência de um mercado principal, o 
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mercado mais vantajoso para o ativo ou passivo; e se a entidade pode realizar uma transação 

com ativo ou passivo pelo preço nesse mercado na data de mensuração (Pronunciamento 

Técnico CPC 46, itens 76 a 78).  

 

 

3.5.2 Informações de Nível 2 

 

Informações de Nível 2 são informações que são observáveis para o ativo ou passivo, seja 

direta ou indiretamente, exceto preços cotados incluídos no Nível 1.  

 

Se o ativo ou o passivo tiver prazo determinado (contratual), a informação de Nível 2 deve ser 

observável substancialmente pelo prazo integral do ativo ou passivo. Informações de Nível 2 

incluem os seguintes (Pronunciamento Técnico CPC 46, itens 81 e 82): 

 

a) Preços cotados para ativos ou passivos similares em mercados ativos; 

 

b) Preços cotados para ativos ou passivos idênticos ou similares em mercados que 

não sejam ativos;  

 
c) Informações, exceto preços cotados, que sejam observáveis para o ativo ou 

passivo, como por exemplo: (i) taxas de juros e curvas de rendimento observáveis 

em intervalos comumente cotados; (ii) volatilidades implícitas; (iii) spreads de 

crédito;  

 
d) Informações corroboradas pelo mercado. 

 

 

Os  ajustes  em  informações  (inputs)  de  Nível  2  variam  dependendo  de  fatores 

específicos  do  ativo  ou  passivo.  Tais fatores  incluem  os  seguintes:  (a)  a  condição  ou 

localização  do  ativo;  (b)  em  que  medida  as  informações  estão  relacionadas  a  itens  que 

são  comparáveis  ao  ativo  ou  passivo;  e  (c)  o  volume  ou  nível  de  atividade  nos 

mercados  em que  as  informações  são  observadas  (Pronunciamento  Técnico  CPC  46,  

item  83). 

 



32 

 

3.5.3 Informações de Nível 3 

 

Informações (inputs) de Nível 3 são dados não observáveis para o ativo ou passivo. Dados 

não observáveis devem ser utilizados para mensurar o valor justo na medida em que dados 

observáveis relevantes não estejam disponíveis, admitindo, assim, situações em que há pouca 

ou nenhuma atividade de mercado para o ativo ou passivo na data de mensuração.  

 

Contudo, o objetivo da mensuração do valor justo permanece o mesmo, ou seja, um preço de 

saída na data de mensuração do ponto de vista de um participante do mercado que detém o 

ativo ou deve o passivo. Portanto, dados não observáveis são premissas que os participantes 

do mercado utilizariam ao precificar o ativo ou o passivo, incluindo premissas sobre risco 

(Pronunciamento Técnico CPC 46, itens 86 e 87). 

 

 

3.6 Efeitos decorrentes do valor justo 

 

Como destaca Oliveira (2017, p. 103), pelo método de mensuração do valor justo, as 

empresas registram ganhos quando o valor justo de seus ativos aumenta ou de seus passivos 

diminui, e perdas quando ocorre o inverso. A utilização do valor justo afeta diretamente o 

patrimônio da empresa e pode, ainda, aumentar ou reduzir o seu lucro líquido no final do 

exercício. 

 

Concluída a segunda parte do nosso estudo, onde destacaram-se a definição, aplicação e 

avaliação do valor justo, e, principalmente em decorrência do seu efeito no patrimônio e no 

lucro das empresas, abre-se o exame quanto às suas consequências no resultado tributável, 

que será descrito no próximo capítulo. 

 

Entretanto, antes de aprofundarmos neste exame, faz-se necessária a abordagem de noções 

preliminares relacionadas ao conceito de renda, disponibilidade de caixa versus 

disponibilidade econômica, escrituração comercial-fiscal e tributos diferidos, que serão 

importantes para compreensão e análise dos reflexos tributários decorrentes da aplicação do 

valor justo ― fair value. 
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4 VALOR JUSTO E OS SEUS ASPECTOS TRIBUTÁRIOS 

 

 

4.1 Noções preliminares 

 

 

4.1.1 Conceito de renda 

 

O Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66) destaca em seu artigo 43 inciso I que o 

conceito de renda compreende o produto do capital (remuneração de investimentos), do 

trabalho (salários e vencimentos) ou da combinação de ambos (dividendos e lucros). 

 

O conceito de renda divide a doutrina em dois grupos: o que conceitua renda como um fluxo 

de satisfações, serviços ou riquezas, e outro que a conceitua como acréscimo de riqueza ou 

poder econômico (BULHÕES PEDREIRA, 1971, p. 169). 

 

As correntes que conceituam renda como fluxo têm origem na noção de utilidade econômica. 

Consideram-na um fluxo de riqueza durante determinado intervalo de tempo, sendo seu valor 

determinado pelo que pode proporcionar, como utilização de serviços, aquisição e consumo 

de bens. Já as correntes que conceituam renda como acréscimo são influenciadas pela 

Contabilidade, em sua forma de determinação do lucro; para essa corrente, renda é 

relacionada ao poder econômico num determinado período (OLIVEIRA, 2017, p. 44). 

 

Segundo Bifano (2008, p. 121), a norma tributária grava a renda, observando as seguintes 

premissas: (i) existência de fonte permanente geradora de renda; (ii) fluência de período de 

tempo para ocorrência e mensuração de renda; (iii) caráter periódico ou regular das utilidades 

e (iv) aplicação da atividade do titular na gestão da fonte. 

 

Assim, podemos observar que o conceito de renda está relacionado à obtenção de riqueza 

nova, ou seja, acréscimo patrimonial
11

 jurídico, como o lucro, cuja aferição no âmbito das 

empresas está intrinsecamente atinente às normas contábeis e, consequentemente, aos 

possíveis efeitos da avaliação a valor justo, como será destacado adiante. 

                                                 
11

  Acréscimo patrimonial é uma expressão contábil-fiscal relacionada à variação de ativos (bens e haveres) e 

passivos (obrigações). O valor do patrimônio é o valor da diferença entre ativos e passivos em um determinado 

momento. Dessa forma, trata-se da diferença entre o valor do patrimônio em um determinado momento no 

tempo, subtraído do valor do patrimônio num momento anterior. 
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4.1.2 Imposto sobre a renda e apuração 

 

A origem do moderno imposto sobre a renda está vinculada à iniciativa de William Pitt, em 

1798, como recurso de financiamento das guerras da Inglaterra contra Bonaparte
12

. Era, então, 

um imposto rudimentar e de caráter predominantemente indiciário, tendo sido extinto em 

1816 quando a paz se consolidou (BALEEIRO, 2012, p. 411). 

 

Como destaca Baleeiro (2012, p. 412), de imposto extraordinário, justificado pela guerra, 

passou a ser um dos elementos do sistema tributário de cada país, acabando por ser o principal 

desses elementos nos Estados mais civilizados e economicamente amadurecidos. É hoje 

tributo universalmente adotado.  

 

O imposto de renda aprimorou-se pela necessidade de o Estado atingir uma capacidade 

tributária que assumia imensa variedade de formas e não tinha a propriedade imóvel como 

fonte ostensiva. A rápida rotação de estoques comerciais e a produção contínua das indústrias 

estimularam o Fisco na busca de instrumentos mais ágeis e mais adequados às novas 

estruturas econômicas (BALEEIRO, 2012, p. 412).  

 

As ideias políticas e sociais concorreram, por outro lado, para que o tributo apanhasse em 

cheio os proventos da burguesia enriquecida com o advento e o apogeu do capitalismo. 

Paralelamente a  essa  rápida  e  enorme  expansão,  o  imposto  de  renda  diversificou-se  em 

suas  técnicas,  conforme  a  legislação  de  cada  país  e  complicou-se  em  extrema 

complexidade pela própria multiplicidade de aspectos da econômica contemporânea 

(BALEEIRO, 2012, p. 412). 

 

No Brasil, o imposto sobre a renda, devido tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, foi 

formalmente instituído em 1922, sob a competência exclusiva do governo federal. Desde 

então, o imposto de renda gradualmente passou a ter sua importância aumentada no sistema 

tributário brasileiro, acompanhando a evolução econômica do país e a geração de renda 

                                                 
12  

Segundo Hobsbawn (2008, p. 139), após cinco anos financiando a guerra essencialmente através de 

empréstimos, o governo britânico foi forçado a dar um passo espantoso e sem precedentes: pagar o esforço 

bélico com a tributação direta, introduzindo um imposto de renda com este propósito (1799-1816). 
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interna, bem como exigindo da Administração Tributária
13

 maior controle e sofisticação para 

arrecadar imposto tão mais complexo (BIDERMAN; ARVATE, 2004, p. 214).  

 

Posteriormente, a Constituição Federal de 1988, ao deliberar sobre a ordem social 

principalmente quanto à seguridade social, criou uma ampla e diversificada sistemática de 

financiamento por meio de contribuições sociais, prevendo que, além da folha de salários, as 

empresas também contribuíssem sobre outras bases, como o lucro. Essa nova fonte de 

financiamento das políticas públicas veio a ser conhecida como Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido
14

 - CSLL. 

 

Atualmente,  tanto  o  imposto  de  renda  quanto  a  contribuição  social  sobre  o  lucro  das 

pessoas  jurídicas,  objeto  do  presente  estudo,  são  apurados  com  base  nos  seguintes 

métodos: 

 

i) Lucro real: método tradicional de apuração do IRPJ e CSLL, que consiste no 

resultado contábil líquido apurado no período (anual, com estimativas mensais ou 

trimestral), que coincide com o ano civil, mas obrigatoriamente ajustados por 

adições e exclusões prescritas na legislação tributária (e.g.  Regulamento do 

Imposto de Renda – RIR); 

 

 

ii) Lucro presumido: método simplificado que consiste em aplicar um percentual 

legal  de  acordo  com  a  atividade  econômica  sobre  o  valor  da  receita  bruta, 

obtendo  como  resultado  um  montante  que  se  presume  ser  o  lucro  

tributável, ou seja, os tributos são apurados de acordo com um lucro médio 

esperado para o setor de atividade e não em decorrência do resultado contábil da 

empresa;  

 

 

                                                 
13 

Administração Tributária: Competência – Exercício de titularidade das pessoas de direito público relativa à 

fiscalização, cobranças e arrecadação dos tributos em face dos sujeitos passivos e a todas as pessoas que com 

eles mantenham vinculação. Constitui-se poder-dever cometidos às Fazendas Públicas, prestigiando os 

princípios da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, e da indisponibilidade do crédito 

tributário (MELLO, 2012, p. 27). 
14 

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido deve ser entendida, em termos econômicos, como um tributo 

semelhante ao IRPJ, pois eles incidem sobre a mesma base, o lucro da empresa, apenas com algumas pequenas 

diferenças em sua apuração. No entanto, no Brasil, o fato de ser intitulada “contribuição” faz a destinação da sua 

receita ser vinculada à seguridade social. Essa diferença legal é o que justifica a existência simultânea do IRPJ e 

da CSLL em um mesmo sistema tributário (BIDERMAN; ARVATE, 2004, p. 218). 
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iii) Lucro arbitrado: método aplicado tão somente em casos nos quais os contribuintes 

não são capazes de apresentar às autoridades fiscais escrituração contábil com 

rigor que demonstre a situação real da empresa. 

 

 

4.1.3 Disponibilidade da renda como fato gerador 

 

A definição legal do fato gerador do imposto de renda consta do artigo 43 do Código 

Tributário Nacional – CTN, que assim dispõe: 

 

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade 

econômica ou jurídica: 

I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos; 

II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 

§ 1
o
 A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do 

rendimento, da localização, condição   jurídica   ou   nacionalidade   da   

fonte, da   origem   e   da   forma   de percepção. 

§ 2
o
 Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei 

estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, 

para fins de incidência do imposto referido neste artigo. 

 

 

De acordo com Paulsen (2013, p. 747), sendo o fato gerador do imposto “a aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza” não 

alcança a “mera expectativa de ganho futuro em potencial”, tampouco configura aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos a simples posse de numerário 

alheio. 

 

É preciso notar desde logo que o código não colocou as duas palavras ― “econômica” e 

“jurídica” ― como termos sinônimos e substituíveis um pelo outro, nem os mencionou como 

complementares, até porque não aludiu à disponibilidade econômica e jurídica, mas, sim a 

disponibilidade econômica e jurídica, isto é, como disponibilidades alternativas, de maneira a 

que uma ou outra possa gerar a incidência do imposto de renda. Por conseguinte, já que 

ambas as disponibilidades agregam uma disponibilidade nova ao patrimônio, o elemento 

efetivamente distintivo entre a disponibilidade jurídica e disponibilidade econômica é 

unicamente a circunstância do fato causador do aumento patrimonial ser ou não ser regido 

pelo direito (MARIZ DE OLIVEIRA, 2008 p. 296 e 301).  



37 

 

Assim, o acréscimo patrimonial através da disponibilidade econômica ou jurídica da renda 

constitui fato gerador do imposto de renda, restando saber se a avaliação contábil a valor justo 

corresponde a esta disponibilidade, o que iremos discorrer no item 4.2.5. 

 

 

4.1.4 Contabilidade societária e contabilidade fiscal 

 

A contabilidade societária (comercial ou financeira) envolve a elaboração de relatórios 

econômico-financeiros para fins de gestão, controle e tomada de decisão dos administradores, 

acionistas, clientes, credores, fornecedores e investidores, além de outros que possuem 

interesses nas atividades e performances das empresas, os stakeholders.  

 

A contabilidade fiscal (ou tributária), que corresponde a regras para determinação do lucro 

tributável, segundo Miyauti Jesus (2015, p. 19), baseia-se mais no processo político, sendo 

que o legislador pode promulgar regras fiscais para aumentar a receita, encorajar ou 

desencorajar determinado setor e tentar estimular a economia. 

 

As contabilidades societárias e tributária no Brasil possuem mutuamente estreita relação, pois 

o lucro apurado pela contabilidade societária é a premissa para a apuração do lucro tributável, 

base de cálculo dos tributos sobre a renda (IRPJ e CSLL).  

 

A partir do resultado comercial das empresas (lucro líquido), são efetuados os ajustes 

determinados pela legislação tributária, que consistem em despesas consideradas não 

dedutíveis (adições), receitas não tributáveis (exclusões), bem como o abatimento 

(compensação) de prejuízos fiscais apurado em período anteriores, resultando, desta forma, no 

lucro fiscal para fins dos tributos sobre a renda. O controle destes ajustes é realizado através 

da escrituração do Livro de Apuração do Lucros Real – LALUR
15

.  

 

O Livro de Apuração do Lucro Real, obrigatório para as pessoas jurídicas tributadas pelo 

lucro real, destina-se ao registro dos ajustes de adição e/ou exclusão ao lucro líquido 

(contábil) do período de apuração. O LALUR é dividido em duas partes. A parte “A” é 

                                                 
15

 As pessoas jurídicas ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014, da 

escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) em meio físico e da entrega da Declaração de 

Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), tendo em vista a instituição da Escrituração Contábil 

Fiscal (ECF) pela Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013. 

http://www.portaltributario.com.br/artigos/o-que-e-lucro-real.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/instrucao-normativa-1422-2013.htm
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destinada aos lançamentos de ajustes do lucro ― é a transcrição da demonstração do lucro 

real.  A parte “B” destina-se ao  controle  dos  valores  que  devam  influenciar  a 

determinação do lucro real do exercício futuro e não constem na escrituração comercial 

(PAULSEN, p. 1253). 

 

Como veremos adiante, os ajustes decorrentes da avaliação contábil a valor justo poderão ter 

os seus efeitos eliminados (neutralizados) quando da determinação do lucro fiscal para fins 

tributários. 

 

 

4.1.5 Tributos diferidos
16

 

 

Como mencionado anteriormente, o lucro real (fiscal) tende a ser distinto do lucro comercial 

(societário) e essas diferenças são apontadas como adições, exclusões ou compensação de 

prejuízo fiscal na apuração do lucro tributável. Neste sentido, essas diferenças devem ser 

conciliadas no encerramento do resultado societário do exercício afetando o lucro líquido a 

ser distribuído. 

 

Como destaca Fernandes (2017, p. 136), essa conciliação, na prática, demonstra o efeito dos 

ajustes informados na apuração do lucro real, de maneira a refleti-los na apuração dos tributos 

sobre o lucro. Dessa forma, pretende-se calcular a carga tributária efetiva sobre o lucro da 

empresa, isto é, a alíquota real aplicada sobre o lucro comercial.  

 

O respeito ao regime de competência na determinação da carga tributária da pessoa jurídica 

concernente aos tributos sobre o lucro requer a identificação dos ajustes permanentes e dos 

ajustes temporários, porque o tratamento será diferente em razão da natureza do ajuste 

(FERNANDES, 2017, p. 136).  

 

Os permanentes estão ligados a gastos pessoais e liberalidades, no caso das despesas, e da 

concessão de incentivos fiscais, no caso das receitas, e, especialmente, com relação a 

                                                 
16

 No Brasil, a norma contábil que inicialmente tratou dos aspectos contábeis dos tributos diferidos foi a NPC nº 

25/1998, do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon). Posteriormente, a CVM, por meio da 

Deliberação nº 273/1998, aprovou o pronunciamento do Ibracon sobre a contabilização de imposto de renda e da 

contribuição social sobre o lucro. Em 15 de setembro de 2009, foi emitido o Pronunciamento Técnico 32 do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 32, que, atualmente, é a norma que trata dos aspectos contábeis 

dos tributos sobre o lucro no Brasil (SANTOS;SCHMIDT, 2019, p. 2). 
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rendimentos isentos dos tributos sobre o lucro. Enquanto os temporários estão relacionados à 

realização em termos de mensuração, isto é, há o reconhecimento da operação, ou da 

transação, mas a sua avaliação não terá passado pelo crivo do mercado, pois o valor 

mensurado ainda não se realizou (FERNANDES, 2017, p. 136). 

 

Como  resultado  da  conciliação  entre  as  escriturações  comercial  e  fiscal,  quanto  às 

diferenças  temporárias,  serão  apurados  tributos  diferidos  que  terão  as  seguintes 

naturezas: 

 

i) Ativo fiscal diferido (direito): aplicação das alíquotas de IRPJ e CSLL sobre as 

despesas não dedutíveis para fins de lucro real (fiscal), bem como em relação ao 

prejuízo fiscal à medida que for provável que no futuro estas despesas tornem-se 

dedutíveis (realizadas) ou que haja lucro tributável suficiente para compensar os 

prejuízos fiscais.  

 

ii) Passivo  fiscal  diferido  (obrigação):  aplicação  das  alíquotas  de  IRPJ  e 

CSLL  sobre  as  receitas  não  tributáveis  para  fins  de  lucro  real  (fiscal)  à 

medida que for provável que no futuro estas receitas tornem-se tributadas 

(realizadas).  

 

Diante da temporariedade dos ajustes decorrentes da avaliação contábil a valor justo, tendo 

em vista que a sua mensuração é estimada, dos seus efeitos, caberá apuração de tributos 

diferidos que poderão corresponder a um ativo fiscal quando a avaliação contábil a valor justo 

resultar em perdas (custos/despesas) e/ou em um passivo fiscal quando essa avaliação resultar 

em ganhos (receitas).  

 

Em todas essas situações, embora os reconhecimentos dos tributos diferidos tenham um 

aspecto mais  contábil-econômico  do  que  efetivamente  tributário,  o  seu  entendimento 

mostra-se relevante quando da realização e efetiva tributação dos efeitos da avaliação a valor 

justo e, consequentemente, dos tributos diferidos em relação ao lucro societário a ser 

distribuído. 
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4.2  Tributação do valor justo 

 

4.2.1 Neutralidade fiscal e diferimento dos efeitos tributários 

 

A Lei nº 11.638/2007 permitiu a adoção das normas internacionais de contabilidade pelo 

direito contábil brasileiro e inseriu o parágrafo 7º no artigo 177 da Lei nº 6.404/76 (Lei das 

Sociedades por Ações), que determinava que os lançamentos de ajuste efetuados 

exclusivamente para harmonização de normas contábeis e as demonstrações e apurações com 

eles elaboradas não podiam ser base de incidência de impostos e contribuições, nem ter 

quaisquer outros efeitos tributários.  

 

Assim, surgia a gênese da neutralidade fiscal, ou seja, a aplicação das novas regras contábeis 

brasileiras baseadas nas internacionais, as quais incluem a avaliação a valor justo, não deveria 

sofrer quaisquer efeitos tributários. 

 

Em 3 de dezembro de 2008 foi editada a Medida Provisória nº 449, transformada na Lei nº 

11.941/09, que instituiu o Regime Tributário de Transição – RTT, estabelecendo que, para 

efeitos fiscais, as novas normas contábeis vigentes em 31/12/2007 não surtiram quaisquer 

efeitos tributários, sendo opcional para os exercícios fiscais de 2008 e 2009, obrigatório a 

partir do ano calendário de 2010.  

 

Como destaca Fernandes (2017, p. 28), o RTT completou e levou ao limite a neutralidade 

tributária: os lançamentos contábeis efetuados com base nos IFRS deveriam simplesmente ser 

estornados na sua integralidade.  

 

Para efeito de apuração dos tributos federais, particularmente sobre a receita (Contribuição 

para o Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social – COFINS) e sobre o lucro (IRPJ e CSLL), deveria ser observado o direito 

contábil vigente em 31 de dezembro de 2007, ou seja, antes das alterações promovidas pela 

Lei nº 11.638/07.  

 

Dessa forma, por um lado a adoção dos IFRS não poderia “ser base de incidência de impostos 

e contribuições” e, por outro, tampouco poderia proporcionar redução dessa incidência. 
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A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, IN RFB nº 949/09
17

, regulamentou o 

Regime Tributário de Transição (RTT), que aprimorou a aplicação da neutralidade tributária, 

instituindo o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCont), que era definido nos seguintes 

termos nessa norma regulamentar:  

 

Art. 8º O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de 

resultado, em   partidas   dobradas, que   considera   os   métodos   e 

critérios contábeis aplicados pela legislação tributária, nos termos do art. 

2º. 
 

§ 1º A utilização do FCONT é necessária à realização dos ajustes previstos 

no inciso IV do art. 3º, não podendo ser substituído por qualquer outro 

controle ou memória de cálculo. 
 

§ 2º Para fins de escrituração do FCONT, poderá ser utilizado critério de 

atribuição de custos fixos e variáveis aos produtos acabados e em 

elaboração mediante rateio diverso daquele utilizado para fins societários, 

desde que esteja integrado e coordenado com o restante da escrituração, 

nos termos do art. 294 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999. 
 

§ 3º O atendimento à condição prevista no § 2º impede a aplicação do 

disposto no art. 296 do Decreto nº 3.000, de 1999. 

 

 

Sendo o FCont “uma escrituração das contas patrimoniais e de resultado, em partidas 

dobradas”, o que se teve foi a regulamentação de outra contabilidade, destinada 

exclusivamente à apuração dos tributos. Conquanto se manteve as formas de determinação 

dos tributos sobre a receita e o lucro, especialmente no que diz respeito às respectivas bases 

de cálculo, os registros contábeis que lhe davam suporte seriam, em grande medida diferente 

da escrituração para fins comerciais, criando uma dupla contabilidade: uma para efeito 

societários, com base nas normais contábeis internacionais – IFRS, e outra para efeitos 

tributários (FERNANDES, 2017, p. 29). 

 

A obrigatoriedade de preparação e apresentação desta contabilidade fiscal, através do 

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCont), permaneceu em atividade até a entrada em 

vigor da Lei nº 12.973 de 13 de maio de 2014, resultante da  conversão da Medida Provisória 

nº 627/13, que revogou o Regime Tributário de Transição (RTT), normatizou fiscalmente as 

novas normas contábeis até então emitidas e garantiu a continuidade da neutralidade fiscal, ou 

seja, de que nenhuma nova regra contábil tivesse qualquer efeito tributário sem que uma nova 

lei assim determinasse. 

                                                 
17

 A Instrução Normativa RFB nº 949/09 foi posteriormente alterada pelas instruções normativas: IN RFB nº 

1.139/11, IN RFB nº 1.397/13 e IN RFB nº 1.492/14. 
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Um  dos  pontos  principais  da  Lei  nº  12.973/2014  é  a  autorização  para  o  diferimento  

da tributação dos ganhos decorrentes da avaliação a valor justo para o momento em que 

ocorrer  a  realização
18

  do  ativo  ou  o  passivo  liquidado  ou  baixado,  desde  que  os 

valores   sejam   evidenciados   contabilmente   em   subconta   relacionada   ao   ativo   ou  

passivo. 

 

 

4.2.2 Aspectos tributários da avaliação a valor justo 

 

A Lei nº 12.973/14 colaborou com uma série de regras com o propósito de adequar a 

tributação do lucro ao novo padrão contábil brasileiro, baseando-se nas normas internacionais 

de contabilidade. Segundo Tersi (2016, p. 193), “o novo sistema restabeleceu a conexão 

normativa
19

 e a conexão concreta
20

 entre ambas”, um ponto de equilíbrio entre legislação 

tributária e escrituração mercantil.  

 

A  diferença  essencial  entre  as  normas  estabelecidas  pela  Lei  nº  12.973/14  e  pelo 

Decreto-lei nº 1.598/77
21

 , responsável por estabelecer as normas de ajuste à escrituração 

mercantil para determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é que, enquanto a 

redação original do Decreto-lei nº 1.598/77 fazia adições, exclusões e compensações a partir 

do lucro líquido contábil, a Lei nº 12.973/14 exige a classificação de determinadas 

informações em subcontas da escrituração mercantil de forma a manter controle maior sobre 

os saldos que comporão a apuração da base de cálculo de exercícios posteriores (OLIVEIRA, 

2017, p. 183). 

 

 

                                                 
18

 Conforme dicionário de termos de contabilidade: “Realização”. (1) Quando um bem se transforma em 

dinheiro, por exemplo, quando é feita uma venda, o bem é entregue a terceiros e é efetuado o seu pagamento, 

transformando em dinheiro para a empresa. (2) Quando a ocorrência do benefício esperado é identificada, por 

exemplo, depreciação. (IUDÍCIBUS; MARION; PEREIRA, 1999, p. 283)   
19

 Conexão normativa: “a aceitação da norma contábil para qualificar, quantificar e imputar temporalmente o 

fato econômico à base de cálculo” (TESI, 2016, p. 201). 
20

 Conexão concreta: “vinculação do mesmo procedimento para fins contábeis e tributários. Essas conexões 

simplificam a determinação da base de cálculo, e os ajustes fiscais conformam o fato econômico às necessidades 

da tributação” (TESI, 2016, p. 201). 
21

 O Decreto-lei nº 1.598/77, dentre outras alterações na legislação do imposto sobre a renda, instituiu em seu 

artigo 8º a obrigatoriedade de escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, em virtude da regra 

estabelecida no artigo 177 da Lei nº 6.404/76: “A escrituração da companhia será mantida em registros 

permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade 

geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações 

patrimoniais segundo o regime de competência”. 
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 Ganhos com ajuste a valor justo 

 

Conforme o artigo 13 da Lei nº 12.973/14, o ganho decorrente de avaliação de ativos e 

passivos com base no valor justo não será computado na determinação do lucro tributável 

(real) para fins de IRPJ e CSLL, desde que o respectivo aumento no valor do ativo ou a 

redução no valor do passivo sejam evidenciados contabilmente em subconta contábil 

vinculada ao ativo ou passivo.  

 

O ganho com ajuste a valor justo será computado na determinação do lucro tributável (real) à 

medida que o ativo for realizado, inclusive mediante depreciação
22

,  amortização
23

, 

exaustão
24

, alienação ou quando o passivo for liquidado ou baixado, cujo artigo 13 assim 

preceitua: 

 

Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no 

valor justo não será computado na determinação do lucro real desde que o 

respectivo aumento no valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja 

evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo. 
 

§ 1º O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será 

computado na determinação   do   lucro   real   à   medida   que   o   ativo   

for   realizado, inclusive   mediante depreciação, amortização, exaustão, 

alienação ou baixa, ou quando o passivo for liquidado ou baixado. 
 

§ 2º O ganho a que se refere o § 1º não será computado na determinação do 

lucro real caso o valor realizado, inclusive mediante depreciação, 

amortização, exaustão, alienação ou baixa, seja indedutível. 
 

§ 3º Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma 

prevista no caput, o ganho será tributado. 
 

§ 4º Na hipótese de que trata o § 3º, o ganho não poderá acarretar redução 

de prejuízo fiscal do período, devendo, neste caso, ser considerado em 

período de apuração seguinte em que exista lucro real antes do cômputo do 

referido ganho. 
 

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica aos ganhos no reconhecimento 

inicial de ativos avaliados com base no valor justo decorrentes de doações 

recebidas de terceiros. 

 
 

                                                 
22

 Depreciação: Perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgastes ou perda de 

utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência (GELBCKE; SANTOS; IUDÍCIBUS; MARTINS, 2018, p. 

822). 
23

Amortização: Perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou 

comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de 

utilização por prazo legal ou contratualmente limitado (GELBCKE; SANTOS; IUDÍCIBUS; MARTINS, 2018, 

p. 822). 
24

 Exaustão: Perda do valor, decorrente de sua exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou 

florestais, ou bens aplicados nessa exploração (GELBCKE; SANTOS; IUDÍCIBUS; MARTINS, 2018, p. 822). 
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§ 6º No caso de operações de permuta que envolvam troca de ativo ou 

passivo de que trata o caput, o ganho decorrente da avaliação com base no 

valor justo poderá ser computado na determinação do lucro real na medida 

da realização do ativo ou passivo recebido na permuta, de acordo com as 

hipóteses previstas nos §§ 1º a 4º. 

 

 

 

  Perdas com ajuste a valor justo 

 

Nos termos do artigo 14 da Lei nº 12.973/14, a perda resultante da avaliação de ativos e 

passivos no valor justo terá o seguinte tratamento:  

 

Art. 14. A  perda  decorrente  de  avaliação  de  ativo  ou  passivo  com  

base  no  valor  justo  somente poderá  ser  computada  na  determinação  

do  lucro  real  à  medida  que  o  ativo  for  realizado, inclusive  mediante  

depreciação,  amortização,  exaustão,  alienação  ou  baixa,  ou  quando  o  

passivo  for  liquidado  ou  baixado,  e  desde  que  a  respectiva  redução  

no  valor  do  ativo  ou aumento no valor do passivo seja evidenciada 

contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo. 
 

§ 1º A perda a que se refere este artigo não será computada na 

determinação do lucro real caso o valor realizado, inclusive mediante 

depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, seja indedutível. 
 

 

§ 2º Na hipótese de não ser evidenciada por meio de subconta na forma 

prevista no caput, a perda será considerada indedutível na apuração do 

lucro real. 

 

 

  Diferimento dos efeitos tributários 

 

Quanto aos reflexos decorrentes da avaliação a valor justo, a Lei nº 12.973/14 em seus artigos 

13 e 14, determina a postergação (diferimento) da incidência dos tributos sobre o lucro para o 

momento de sua realização em termos de mensuração (exequibilidade). 

 

Desta forma, o valor justo somente terá efeito tributário quando o respectivo ativo e passivo 

for efetivamente realizado. Todavia, o diferimento da tributação está obrigatoriamente 

condicionado ao controle dos efeitos advindos da avaliação a valor justo em subconta contábil 

na escrituração comercial. 
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O legislador tratou de evitar a tributação de valores ainda não realizados, desde que tal 

mensuração seja evidenciada por meio de subconta. Portanto, cumprida tal obrigação, até que 

o ativo ou passivo relacionado com o valor justo seja realizado, nenhum efeito tributário será 

suportado pela entidade (DONIAK JR., 2019, p. 288). 

 

O artigo 15 da Lei nº 12.973/14 determina que a Secretaria da Receita Federal do Brasil irá 

disciplinar o controle em subcontas, como previsto nos artigos 13 e 14. Neste sentido, foi 

publicada em 16 de  março  de  2017  a  Instrução Normativa  RFB  nº  1.700/17
25

,  cujo  

artigo  89 estabelece: 

 

“Art. 89. As subcontas de que trata este Capítulo serão analíticas e 

registrarão os lançamentos contábeis em último nível. 
 

§ 1º A soma do saldo da subconta com o saldo da conta do ativo ou passivo 

a que a subconta está vinculada resultará no valor do ativo ou passivo 

mensurado de acordo com as disposições da Lei nº 6.404, de 1976. 
 

§ 2º No caso de ativos ou passivos representados por mais de 1 (uma) conta, 

tais como bens depreciáveis, o controle deverá ser feito com a utilização de 

1 (uma) subconta para cada conta. 
 

§ 3º No caso de conta  que  se  refira  a  grupo  de  ativos  ou  passivos,  de  

acordo  com  a  natureza destes, a subconta  poderá  se  referir  ao  mesmo  

grupo  de  ativos  ou  passivos,  desde  que  a  pessoa  jurídica mantenha 

livro Razão auxiliar que demonstre o detalhamento individualizado por 

ativo ou passivo. 
 

§ 4º Nos casos de subcontas vinculadas à participação societária ou ao 

valor mobiliário a que se referem os arts. 110 a 117, que devam discriminar 

ativos ou passivos da investida ou da emitente do valor mobiliário, poderá 

ser utilizada 1 (uma) única subconta para cada participação societária ou 

valor mobiliário, desde que a pessoa jurídica mantenha livro Razão auxiliar 

que demonstre o detalhamento individualizado por ativo  ou  passivo  da  

investida  ou  da  emitente  do  valor mobiliário. 
 

§ 5º O controle por meio de subcontas de que trata este Capítulo dispensa o 

controle dos mesmos valores na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs. 
 

§ 6º Cada subconta deve se referir a apenas 1 (uma) única conta de ativo ou 

passivo, e cada conta de ativo ou passivo deverá se referir a mais de 1 

(uma) subconta caso haja fundamentos distintos para sua utilização. 
 

§ 7º O conjunto de contas formado pela conta analítica do ativo ou passivo 

e as subcontas correlatas receberá identificação única no Sped, que não 

poderá ser alterada até o encerramento contábil das subcontas. 
 

§ 8º A Coordenação-Geral de Fiscalização da RFB (Cofis) editará normas 

complementares a este artigo, com a finalidade de estabelecer: 
 

I- A forma de apresentação do livro Razão auxiliar de que tratam os §§ 3º e 

4º; e 
 

II- Como será feito o vínculo da subconta com o ativo ou passivo a que se 

refere.” 

                                                 
25

 A Instrução Normativa RFB nº 1.700/17 foi posteriormente alterada pelas instruções normativas: IN RFB nº 

1.881/19 e IN RFB nº 1.925/20. 
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Os anexos I (Tabela de Adições ao Lucro Líquido) e II (Tabela de Exclusões do Lucro 

Líquido) da Instrução Normativa RFB nº 1.700/17 elencam os ajustes decorrentes da 

aplicação da Lei nº 12.973/14 ― dentre estes ajustes, os efeitos da avaliação a valor justo ― 

sua aplicação quanto à apuração do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da 

contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), o dispositivo da instrução normativa o qual 

consta o ajuste, bem como a adição ou exclusão relacionada. 

 

Os ajustes resultantes da avaliação a valor justo estão enumerados no Anexo I (adições) sob 

os n
os

 A.037 até A.049, bem como no Anexo II (exclusões) sob os n
os

 E.025 até E.032. 

 

  Estudo de caso 

 

A seguir, serão apresentados casos práticos envolvendo a avaliação a valor justo, 

considerando sua apuração, contabilização e tratamento tributário: 

 

1º CASO 

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO – GANHO COM AJUSTE A VALOR JUSTO 

 

No exercício de 2018, a empresa adquiriu propriedades para investimento, pelo valor R$ 

5.000.000 com pagamento à vista, sendo registrada a transação em sua escrituração contábil 

pelo valor da aquisição, conforme demonstrado no Quadro 1.  

 

 

Quadro 1 – AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO 
 

Débito Propriedades para investimento R$ 5.000.000 

Crédito Disponibilidades – Bancos conta movimento R$ 5.000.000 

 

Tendo em vista a existência de ativos sujeitos à avaliação a valor justo, a administração da 

empresa decide instituir um Comitê de Avaliação
26

 para determinar as políticas e os 

procedimentos para mensuração do valor justo.  

                                                 
26

 Embora o artigo 8º da Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A) preceitue a avaliação de bens para integralização do 

Capital Social  por 3 (três) peritos ou por empresa especializada, nomeados em assembleia-geral dos 

subscritores, atualmente as  normas contábeis não determinam a obrigatoriedade da constituição de um comitê 

ou comissão para o gerenciamento dos métodos de avaliação a valor justo, nem tão pouco o emprego de laudos 
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Assim, no final do exercício de 2018, foi mensurado o valor justo, valendo-se da abordagem 

de mercado (CPC 46, item B5), utilizando-se de preços gerados por transações de mercado 

envolvendo propriedades similares, mediante a obtenção de cotações com corretoras de 

imóveis. Como resultado, concluiu-se que o preço justo da propriedade perfaz o montante de 

R$ 6.000.000, gerando um ganho decorrente da avaliação a valor justo de R$ 1.000.000, cujo 

registro contábil é demonstrado no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – GANHO COM AJUSTE A VALOR JUSTO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO 

 

Débito Propriedades para investimento – Ajuste a valor justo27 R$ 1.000.000 

Crédito Ganho com ajuste a valor justo (conta de resultado) R$ 1.000.000 

 

 

Diante da temporariedade tributária dos ajustes decorrentes da avaliação contábil a valor 

justo, haja vista que será computado na determinação do lucro real na medida em que for 

realizado (Lei nº 12.973/14, artigo 14, § 1º), sobre este ajuste caberá a apuração e o 

reconhecimento contábil de um passivo fiscal diferido como demonstrado nos Quadros 3 e 4, 

respectivamente. 

 

Quadro 3 – APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DIFERIDOS SOBRE O GANHO A VALOR JUSTO 
 

 Ganho com ajuste a valor justo (receita) R$ 1.000.000 

(=) Tributos diferidos: 34%28 sobre o ganho apurado R$    340.000 

 
Quadro 4 – Contabilização dos tributos diferidos sobre o ganho a valor justo 

 

Débito Tributos diferidos (IRPJ + CSLL) R$    340.000 

Crédito Passivo fiscal diferido R$    340.000 

 

                                                                                                                                                         
de avaliação, entretanto, por questões de governança corporativa é aconselhável a constituição de órgão interno 

da empresa composto pelo departamento de avaliação de risco, diretor financeiro (Chief Financial Officer – 

CFO), diretor de relacionamento com investidores - DRI (aplicável a companhias abertas), gerentes e/ou 

gestores dos ativos sujeitos a avaliação a valor justo, com o envolvimento direto da área de Contabilidade. Este 

comitê será responsável pela definição de políticas, procedimento que deverão ser utilizados para avaliação a 

valor jutos bem como o seu acompanhamento, devendo manter critérios consistentes que permitam a sua 

comparabilidade. 
27

 Corresponde a subconta vinculada ao ativo ou passivo prevista no artigo 89 da A Instrução Normativa RFB nº 

1.700/17. 
28

 A alíquota de 34% de tributos sobre o lucro refere-se a 15% de IRPJ + o adicional de 10% para o lucro real 

anual acima de R$ 240.000,00 + 9% a título de CSLL. 
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Considerando que no exercício de 2018 a empresa tenha apurado um lucro contábil antes dos 

tributos no montante de R$ 10.000.000, incluso o efeito do ganho decorrente da apuração do 

valor justo, sem a ocorrência de adições (e.g. despesas indedutíveis) e exclusões ao lucro real, 

nem a existência de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para contribuição social sobre o 

lucro de períodos anteriores. 

 

O Quadro 5 demonstra a apuração do lucro tributável (que corresponde à parte A do Livro de 

Apuração do Lucro Real - LALUR) e a respectiva postergação (diferimento) do efeito fiscal 

(exclusão do ganho decorrente da avaliação a valor justo), bem como a contabilização no 

Quadro 6. 

 

Quadro 5 – APURAÇÃO DO LUCRO DO REAL (TRIBUTÁVEL) – “PARTE A DO LALUR” 
 

(=) Lucro (contábil) antes dos tributos sobre o lucro R$ 10.000.000 

(+) Adições - 

(-) Exclusões: Ganho com ajuste a valor justo  (R$ 1.000.000) 

(-) Compensação de prejuízo fiscal - 

(=) Lucro Real (Base de cálculo da contribuição social  

sobre o lucro líquido) 

 

R$ 9.000.000 

(=) IRPJ (15% sobre o lucro real + 10% sobre o lucro  

real acima R$ 240.000) 

 

R$ 2.226.000 

(=) CSLL (9% sobre o lucro real) R$    810.000 

 
 

Quadro 6 – CONTABILIZAÇÃO DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 
 

Débito Tributos sobre o lucro (resultado do exercício) R$ 3.036.000 

Crédito Imposto de renda a pagar  R$ 2.226.000 

Crédito Contribuição social sobre o lucro líquido a pagar R$    810.000 

 

 

De acordo com o caso prático acima apresentado, o ganho com ajuste a valor justo de 

propriedades para investimento e os seus respectivos  efeitos  fiscais  causariam 

consequências na Demonstração de Resultado do Exercício - DRE de 2018, como 

apresentado no Quadro 7. 
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Quadro 7 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE DE 2018 
 

 Receitas  R$ 100.000.000    

(- ) Custos (R$ 80.000.000) 

(=) Lucro Bruto R$ 20.000.000 

(- ) Despesas administrativas, comerciai e gerais (R$ 11.500.000) 

(+) Resultado financeiro R$       500.000 

(+) Outras receitas: Ganho com ajuste a valor justo  R$    1.000.000 

(=) Lucro antes dos tributos sobre o lucro R$ 10.000.000 

(- ) Tributos sobre o lucro (IRPJ + CSLL) (R$ 3.036.000) 

(- ) Tributos diferidos (IRPJ + CSLL) (R$    340.000) 

 Lucro líquido (societário) do exercício R$   6.624.000 
   

 

 

 

2º CASO 

TERRENO PARA FUTURA EXPANSÃO INDUSTRIAL – PERDA COM AJUSTE  

A VALOR JUSTO 

 

No exercício de 2019, a empresa adquiriu um terreno de 10.000 metros quadrados para uso 

industrial, visando a construção de uma nova fábrica, pelo valor de R$ 4.000.000 com 

pagamento à vista, sendo registrada a transação em sua escrituração contábil pelo valor da 

aquisição, conforme demonstrado no Quadro 8.  

 

 

Quadro 8 – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA USO INDUSTRIAL 
 

Débito Terreno para uso industrial R$ 4.000.000 

Crédito Disponibilidades – Bancos conta movimento R$ 4.000.000 

 

 

Em recente mudança de zoneamento urbano, locais próximos foram incorporados para uso 

residencial, como locais para prédios de apartamentos populares de muitos andares, não sendo 

mais permitida a instalação de empreendimentos industriais no local.  
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Diante deste fato, a administração da empresa determina que o terreno adquirido para 

instalação de uma nova fábrica poderia ser incorporado como local para uso residencial, pois 

os participantes do mercado levariam em conta o potencial de incorporar o local para uso 

residencial ao precificar o terreno.  

 

Assim, altera-se a destinação do ativo para terreno para investimento e procede a sua 

avaliação a valor justo, valendo-se da abordagem de mercado (CPC 46, item B5), utilizando-

se de preços gerados por transações de mercado envolvendo propriedades similares, mediante 

a obtenção de cotações com corretoras de imóveis.  

 

Como resultado, concluiu-se que o preço justo da propriedade perfaz o montante de R$ 

3.200.000, gerando uma perda decorrente da avaliação a valor justo de R$ 800.000, cujo 

registro contábil é demonstrado no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – PERDA COM AJUSTE A VALOR JUSTO DE TERRENO PARA 
 

Débito Perda com ajuste a valor justo (conta de resultado) R$ 800.000 

Crédito Terreno para investimento – Ajuste a valor justo R$ 800.000 

 

 

Em decorrência da temporariedade tributária dos ajustes decorrentes da avaliação contábil a 

valor justo,  uma vez que este será  considerado  na  determinação  do  lucro  real  quando  for  

realizado (Lei nº 12.973/14, artigo 13, § 1º), sobre este ajuste caberá a apuração e o 

reconhecimento contábil  de  um  ativo  fiscal  diferido  como  demonstrado  nos  Quadros  10  

e  11, respectivamente. 

 

Quadro 10 – APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DIFERIDOS SOBRE O GANHO A VALOR JUSTO 
 

 Perda com ajuste a valor justo (despesa) R$ 800.000 

(=) Tributos diferidos: 34% sobre a perda apurada R$ 272.000 

 

Quadro 11 – CONTABILIZAÇÃO DOS TRIBUTOS DIFERIDOS SOBRE A PERDA A VALOR JUSTO 
 

Débito Ativo fiscal diferido R$ 272.000 

Crédito Tributos diferido (IRPJ + CSLL) R$ 272.000 
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Considerando que no exercício de 2019 a empresa tenha apurado um lucro contábil antes dos 

tributos no montante de R$ 8.000.000, incluso o efeito da perda decorrente da apuração do 

valor sem a ocorrência de outras adições (e.g. despesas indedutíveis) e exclusões ao lucro 

real, bem como a existência de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para contribuição 

social sobre o lucro. 

 

O Quadro 12 demonstra a apuração do lucro tributável (que corresponde à parte A do Livro 

de Apuração do Lucro Real - LALUR) e a respetiva postergação (diferimento) do efeito fiscal 

(exclusão do ganho decorrente da avaliação a valor justo) bem como a contabilização no 

Quadro 13. 

 

Quadro 12 – APURAÇÃO DO LUCRO DO REAL (TRIBUTÁVEL) – “PARTE A DO LALUR” 
 

(=) Lucro (contábil) antes dos tributos sobre o lucro R$ 8.000.000 

(+) Adições: Perda com ajuste a valor justo R$    800.000 

(-) Exclusões:   

(-) Compensação de prejuízo fiscal - 

(=) Lucro Real (Base de cálculo da contribuição social 

 sobre o lucro líquido) 

 

R$ 8.800.000 

(=) IRPJ (15% sobre o lucro real + 10% sobre o lucro  

real acima R$ 240.000) 

 

R$ 2.176.000 

(=) CSLL (9% sobre o lucro real) R$    792.000 

 

 

Quadro 13 – CONTABILIZAÇÃO DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 
 

Débito Tributos sobre o lucro (resultado do exercício) R$ 2.968.000 

Crédito Imposto de renda a pagar  R$ 2.176.000 

Crédito Contribuição social sobre o lucro líquido a pagar R$    792.000 

  

 
De acordo com o caso prático acima apresentado, a perda com ajuste a valor justo de 

propriedades para investimento e os seus respectivos efeitos fiscais causariam consequências 

na  Demonstração  de  Resultado  do  Exercício  -  DRE  de  2019,  como  apresentado  no 

Quadro 14. 
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Quadro 14 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE DE 2019 
 

 Receitas  R$  80.000.000    

(-) Custos (R$ 58.000.000) 

(=) Lucro Bruto R$  22.000.000 

(-) Despesas administrativas, comerciais gerais (R$ 14.100.000) 

(+) Resultado financeiro R$        900.000 

(+) Outras Despesas: Perda com ajuste a valor justo  (R$      800.000) 

(=) Lucro antes dos tributos sobre o lucro R$    8.000.000 

(-) Tributos sobre o lucro (IRPJ + CSLL) (R$  2.968.000) 

(+) Tributos diferidos (IRPJ + CSLL) R$       272.000 

 Lucro líquido (societário) do exercício R$    5.304.000 
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5 CONCLUSÃO 

 

A relevância do tema está na análise dos efeitos tributários decorrentes das novas práticas 

contábeis brasileiras, baseadas nas normas internacionais de contabilidade, em relação a 

“avaliação contábil a valor justo”, bem como a compreensão do efeito dessas mudanças para 

fins tributários, principalmente em relação aos tributos incidentes sobre o lucro (imposto de 

renda e contribuição social sobre o lucro). E na limitada referência internacional que possa 

servir como direito tributário comparado no caso da tributação sobre o lucro no contexto dos 

IFRS, em decorrência da opção, no Brasil, desse padrão contábil internacional para as 

demonstrações contábeis individuais. 

 

Notadamente até a adoção das normas internacionais de contabilidade as regras contábeis 

brasileiras determinavam que a base de avaliação para determinação dos lucros das pessoas 

jurídicas e a preparação de suas demonstrações contábeis, era a mensuração a valores 

históricos, uma visão retrospectiva (passada) da Contabilidade. Entretanto, com o advento da 

Lei nº 11.941/09, esta base de avaliação sofre uma evolução substancial a partir da utilização 

do valor justo como base de avalição, surgindo uma nova visão prospectiva (futura) da 

Contabilidade, com o objetivo de obter informações atualizadas nas demonstrações contábeis. 

 

A aplicação do valor justo torna-se efetiva a partir da emissão em 2012 do Pronunciamento 

Técnico 46 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 46, com correlação a norma 

internacional de contabilidade IFRS 13, aprovado e tornando de uso obrigatório pela 

Comissão de Valores Mobiliários e pelo Conselho Federal de Contabilidade.  

 

Feita a definição, aplicação e avaliação do valor justo, em virtude do seu efeito no patrimônio 

e no lucro das empresas, abre-se o exame quanto aos seus efeitos no resultado tributável, 

sendo relevante abordagem quanto  ao conceito de renda, disponibilidade de caixa versus 

disponibilidade econômica, escrituração comercial-fiscal e tributos diferidos, que são 

imprescindíveis para compreensão e análise dos reflexos tributários decorrentes da aplicação 

do valor justo.  

 

Como o valor justo possui condição prospectivo, tendo em vista, representar o preço que se 

aguarda obter na realização de um ativo e/ou transferência de um passivo bem, oferecer a 

tributação o valor registrado a título de valor justo corresponderia confronto ao princípio da 
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realização da renda, e nestes termos a Lei nº 12.973, de 2014 e a Instrução Normativa 

1.700/2017 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, permitem o diferimento da tributação 

dos ganhos bem como a dedutibilidade das perdas  decorrentes da avaliação a valor justo para 

o momento em que o ativo for realizado e/ou o passivo liquidado ou baixado. 

 

Assim, com base nos estudos de casos apresentados, constatam-se as diferenças entre as 

normas contábeis e as normas tributárias, onde, de acordo com a contabilidade comercial, os 

ajustes a valor justo são imputados nos resultados dos exercícios como ganho (1º Caso) ou 

como perda (2º Caso) no momento em que ocorrem as respectivas avaliações.  

 

Enquanto que na contabilidade fiscal os ajustes decorrentes da avaliação a valor justo somente 

serão computados como ganho ou como perda na apuração do lucro real (tributável) na 

ocasião em que ocorrerem a realização dos respectivos ativos, tais como alienação, aumento 

ou redução de capital, evidenciando a postergação (diferimento) dos efeitos tributários 

prevista pelo legislador, ou seja: 

 

a) No 1º Caso, o ganho de R$ 1.000.000 (Quadro 2) será tributado pelo imposto 

de renda (IRPJ) e pela contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) quando da 

realização da propriedade; 

 

b) No 2º Caso, a perda de R$ 800.000 (Quadro 9) será considerada como 

dedutível para fins de apuração dos tributos sobre o lucro quando da realização do 

terreno. 

 

Destarte, nos termos da Lei nº 12.97/14, há o diferimento (postergação) do efeito tributário 

sobre os ajustes da avaliação a valor justo para o momento em que os respectivos ativos ou 

passivos forem realizados. 

 

 

5.1 Soluções de consulta, riscos tributários e mitigações 

 

Em relação à utilização do método de avaliação contábil a valor justo, nota-se nas Soluções de 

Consulta da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal n
os

 415 e 17 de 08/09/2017 

e 20/03/2018, respectivamente, que as autoridades fiscais, no caso a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, com base na Instrução Normativa nº 1.700/2017, vem se posicionando 
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quanto aos diferimentos dos ganhos ou perdas decorrentes de avaliação a valor justo para fins 

de tributação, e o seu controle por meio de subconta vinculada ao ativo e/ou passivo.  

Em resposta à Consulta nº 415/2017, os auditores-fiscais concluíram:  

 

“… a pessoa jurídica pode efetivar a transferência de bens aos sócios por 

meio da devolução de participação no capital social (redução de capital) pelo 

valor contábil, não gerando, assim, ganho de capital. No entanto, o valor 

contábil inclui o ganho decorrente de avaliação a valor justo controlado por 

meio de subconta vinculada ao ativo, e, quando da realização deste, qual 

seja, transferência dos bens aos sócios, o aumento do valor do ativo, 

anteriormente excluído da determinação do lucro real e do resultado 

ajustado, deverá ser adicionado à apuração das bases de cálculo do IRPJ e da 

CSLL.” 
 

 

Constata-se que, embora seja totalmente livre de tributação a operação de redução de capital e 

transferência dos bens aos sócios, o fato dos bens terem sido avaliados a valor justo e, 

posteriormente, transferidos aos sócios, sujeitou a respectiva valorização à tributação, face a 

realização do ganho com avaliação a valor justo conforme preceitua o § 1º do artigo 13 da Lei 

nº 12.973/14. 

 

Assim, com o propósito de evitar exposição a riscos de questionamentos pelas autoridades 

fiscais e, principalmente, mitigar eventuais penalizações, é aconselhável efetuar a seguinte 

verificação quanto às transações realizadas ou a realizar pelas entidades: 

 

1) O objeto da transação pretendida possui conteúdo avaliado a valor justo? 

 

Propósito: Identificar todos os ativos e/ou passivos avaliados a valor justo que 

serão transacionados (e.g. venda, transferência, aumento ou redução de capital, 

combinação de negócios, outros). 

 

2) O conteúdo avaliado a valor justo encontra-se evidenciado na contabilidade 

através de subcontas que demonstram o valor do ajuste decorrente da 

valorização de ativos e/ou de passivos avaliado a valor justo? 

 

Propósito: Após a identificação dos ativos e/ou passivos avaliados a valor justo e 

que serão transacionados, verificar se possuem o ajuste decorrente desta avaliação 
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devidamente identificado em subcontas na escrituração contábil nos termos do 

artigo 89 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/17. 

 

Conforme a legislação fiscal aplicável, caso não haja a segregação do ajuste a 

valor justo em subconta contábil vinculada ao ativo ou passivo avaliado, este 

deverá ser tributado independente de sua realização futura. 

 
3) O resultado da transação poderá causar a realização do seu objeto que possui 

conteúdo avaliado a valor justo? 

 

Propósito: Mensurar se a operação pretendida poderá resultar na realização dos 

seus ativos e/ou passivos avaliados a valor justo. Por exemplo, se a empresa em 

uma combinação de negócios pretende aumentar e/ou mesmo reduzir o capital 

social com um ativo avaliado a valor justo, a transação terá o condão de causar a 

realização deste  ativo  e,  consequentemente,  a  tributação  do  correspondente 

ajuste. 

 
4) O ajuste decorrente da avaliação a valor justo do objeto da transação 

pretendida foi tributado em função de sua realização pela transação 

efetuada? 

 

Propósito: Efetuada a identificação dos ativos e/ou passivos avaliados a valor 

justo  em  operações  pretendidas  pelas  entidades,  tais  como  alienações  de 

ativos, aumentos e/ou reduções de capital, bem como outras combinações de 

negócios; verificada a identificação contábil do ajuste a valor justo; e mensurado 

que a transação causará a realização  dos ativos e/ou passivos avaliados a valor 

justo, resta verificar se o ajuste a valor justo foi considerado na apuração dos 

tributos sobre o lucro, pois, do contrário, há o risco de potencial exigência da 

exação correlata. 

 

 

Com base nestes questionamentos, sugere-se a adoção  do  seguinte  fluxograma  para análise  

de  riscos  e  mitigações  em  transações  que  possuem  conteúdo  avaliado  a  valor justo: 
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5.2 Fluxograma para avaliação de risco fiscal 

 

 

 

SIM
PROCEDER COM A 

TRANSAÇÃO

2. O conteúdo avaliado a valor justo encontra-se evidenciado 

na contabilidade através de subcontas que demonstrem o valor 

do ajuste decorrente da valorização de ativos e/ou de passivos 

avaliados a valor justo?

Assim com o propósito de evitar exposição ao risco de

questionamentos pelas autoridades fiscais e principalmente

mitigar eventuais penalizações é aconselhável efetuar as

seguintes indagações quanto as transações realizadas ou a

realizar pelas entidades:

1. O objeto da transação pretendida possui conteúdo avaliado 

a valor justo?

PROCEDER COM A 

TRANSAÇÃO
SIM NÃO

Fonte: Elaborado pelo autor

SIM

PROCEDER COM A 

TRANSAÇÃO
RISCO FISCAL

NÃO

SIM RISCO FISCALNÃO

NÃO

4. O ajuste decorrente da avaliação a valor justo do objeto da

transação pretendida foi tributado em função de sua realização

pela transação efetuada?

3. O resultado da transação poderá causar a realização do seu

objeto que possui conteúdo avaliado a valor justo?



58 

 

5.3  Pontos para reflexão de assuntos correlatos 

 

O valor justo é um assunto importante a ser explorado, pois considerando que é um 

mecanismo de mensuração contábil, pode afetar vários ramos do Direito, além do Tributário, 

tais como o Empresarial, o Societário e o Falimentar. Por esta razão, uma análise mais 

pormenorizada em outras linhas do conhecimento jurídico, serão de grande valia para o 

aperfeiçoamento do instituto no Direito Pátrio. 

 

Assim, esta última parte foi desenvolvida com o propósito de sugerir, de forma 

exemplificativa e não exaustiva, o exame de outros assuntos correlatos que, dada a sua 

importância, poderão ser aprofundados em futuros trabalhos. 

 

 

5.3.1 Controle do ajuste a valor justo via subcontas contábeis 

 

A determinação de subcontas para efetivar  o  controle  dos  ajustes decorrentes da avaliação 

de ativos e/ou passivos a valor justo (artigos 13 e 14 da Lei nº 12.973/14) para fins de 

apuração do lucro tributável, quer pelos cálculos com base no Lucro Real ou no Lucro 

Presumido, caracteriza-se como obrigação acessória, tendo em vista que esta obrigatoriedade 

tem como objeto  as  prestações  positivas  e  negativas  no  interesse  da  arrecadação  ou  da 

fiscalização.  

 

A instituição de obrigações acessórias nas mais variadas formas é, por vezes, justificada com 

fundamento no princípio da praticabilidade, não se podendo tolerar em detrimento da 

proporcionalidade, entre os benefícios gerados, a fiscalização e os custos a serem suportados 

pelo sujeito passivo da obrigação acessória (FERNANDES, 2017, p. 203).  

 

Segundo Fernandes (2017, p. 205), o controle fiscal em subconta contábil, como obrigação 

acessória que é, deve ser considerado como uma garantia de diferimento de IRPJ/CSLL 

incidente sobre o ganho provocado pela mensuração do valor justo. Tendo o contribuinte 

cumprido esse dever instrumental, isto é, tendo ele mantido o controle fiscal em subcontas 

contábeis, o agente fiscal terá sensivelmente reduzida a abrangência da sua interpretação 

sobre a origem, o registro contábil e a movimentação do valor justo reconhecido pela empresa 

(contribuinte), especialmente quanto à sua realização (exequibilidade).  
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Do contrário, não sendo efetuado o controle fiscal em subconta contábil, haverá a inversão do 

ônus da prova, cabendo ao contribuinte produzir prova cabal sobre a realização do valor justo. 

Somente se o contribuinte não conseguir demonstrar a realização do valor justo é que poderão 

ser exigidos os tributos, colocando fim ao seu diferimento (FERNANDES, 2017, p. 114). 

 

Ainda em relação ao controle do ajuste a valor justo via subcontas contábeis, verifica-se em 

recentes acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, entendimentos 

conflitantes, onde no Acórdão nº 1301-004.091, sessão de 17 de setembro de 2019, fica 

evidente que “o ganho decorrente de avaliação de ativo com base no valor justo não 

controlado em subconta devidamente vinculada será computado na determinação do lucro 

real”. 

 

Por outro lado, em outros dois Acórdãos de n
os

 1401-003.873 e 1402-003.589, sessões de 11 e 

21 de novembro de 2019, respectivamente, houve o entendimento contrário, ou seja, “a 

ausência da criação de  subconta  não  pode  implicar  automaticamente  no  acréscimo  da 

base de cálculo de IRPJ sob o risco de afronta ao conceito de renda previsto no art.43 do 

CTN”. 

 

 

5.3.2 A questão da disponibilidade para tributação do valor justo 

 

Como destacado anteriormente, o valor justo tem caráter prospectivo, haja vista representar o 

preço que se espera receber na venda do bem. Neste aspecto, oferecer à tributação o ajuste 

decorrente da avaliação do ativo a valor justo antes de sua venda, corresponderia confronto ao 

princípio da realização da renda. 

 

Portanto, a Lei nº 12.973, de 2014 permite o diferimento da tributação dos ganhos decorrentes 

da avaliação a valor justo para o momento em que o ativo for realizado ou o passivo liquidado 

ou baixado. 

 

Entretanto, uma análise pormenorizada relativa aos níveis e à forma de mensuração do valor 

justo leva a concluir que, em alguns casos, ocorre sua disponibilidade econômica, ao 

considerarmos que a disponibilidade econômica está localizada no momento situado entre o 

reconhecimento contábil e a sua realização.  
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A proximidade com a realização determina sua disponibilidade econômica. Por esse motivo, o 

reconhecimento de apropriações contábeis mensuradas com base no valor justo, que se utiliza 

de informações de Nível 1, conforme determina o Pronunciamento CPC nº 46, tende a 

apresentar disponibilidade econômica (OLIVEIRA, 2017, p. 180). 

 

Neste sentido, como o acréscimo patrimonial através da disponibilidade econômica e jurídica 

da renda constitui fato gerador do imposto de renda, o valor justo resultante da mensuração de 

ativos e passivos baseados em informações de Nível 1 estaria sujeito à tributação, embora 

ainda não haja especificamente previsão legal a este respeito.  

 

O entendimento é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro, notadamente com o 

artigo 43 do Código Tributário Nacional, que impõe como fato gerador do imposto sobre a 

renda a aquisição da disponibilidade econômica de renda ou proventos.  

 

No direito comparado, a tributação do valor justo no Reino Unido pode ocorrer por regime de 

caixa ou até mesmo por regime de competência a depender do tipo de ativo sujeito à avaliação 

pelo valor justo. Derivativos, instrumentos de dívida e investimentos em ações para fins de 

negociação são tributados de acordo com a apropriação contábil de seu valor justo, ou seja, 

por regime de competência, sem que exista a necessidade de realização (OLIVEIRA, 2017, p. 

138). 

 

 

5.3.3 Valor justo e distribuição de lucro 

 

Como observa Fernandes (2017, p. 94), quando se está buscando atender aos interesses de 

investidores e financiadores, a avaliação de ativos e passivos, considerando o valor justo, é 

imperioso, porque essa é a forma de apresentar o valor da empresa no exato momento em que 

as demonstrações contábeis são divulgadas.  

 

A mensuração do valor justo feita nas demonstrações contábeis consolidadas para fins de 

IFRS, ressalvados eventuais casos específicos da legislação societária, não implica a 

distribuição de dividendos aos sócios. Entretanto, considerando que no Brasil as normas 

internacionais de contabilidade – IFRS, através de pronunciamentos do CPC, são destinados 

às demonstrações contábeis individuais. Com isso, o lucro da entidade jurídica é impactado 
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pela mensuração do valor justo. Assim, em tese, esse valor justo está sujeito à distribuição de 

dividendos (FERNANDES, 2017, p. 94).  

 

Neste sentido, considerando a ausência de realização do lucro decorrente do ajuste em ativos 

e passivos avaliados a valor justo, as entidades nos termos do artigo 197 da Lei nº 6.404/76 

poderão constituir reserva de lucros a realizar, mediante destinação dos lucros do exercício, 

cujo objetivo é evidenciar a parcela de lucros ainda não realizada financeiramente, apesar de 

reconhecida contabilmente pela empresa. 

 

 

5.3.4 Contribuições sociais relativas ao PIS/PASEP e a COFINS 

 

As contribuições para o financiamento da seguridade social relativas ao PIS/PASEP e a 

COFINS são tratadas nos artigos 52 a 55 da Lei nº 12.973/2014, onde constata-se que no 

regime cumulativo
29

, cuja base de cálculo é a receita bruta de que trata o artigo 12 do 

Decreto-Lei nº 1.598/77, não inclui o ajuste a valor justo; enquanto que no regime não-

cumulativo
30

 há expressa previsão de que os ganhos decorrentes do ajuste a valor justo não 

integram a base de cálculo das referidas contribuições sociais. 

 

Em relação aos créditos advindos destas contribuições sociais no regime não cumulativo, não 

há previsão de que no cálculo dos créditos não serão computados os ganhos e perdas 

decorrentes de avaliação de ativo e passivos com base no valor justo. 

                                                 
29

 As contribuições PIS/PASEP e COFINS, no regime cumulativo ou comum, incidem sobre a receita de cada 

empresa sem apuração e compensação de créditos tem seu regramento básico disposto na Lei nº 9.718/98 

(PAULSEN; VELLOSO, 2013, p. 205). 
30

 As contribuições PIS/PASEP e COFINS, no regime não cumulativo, incidem sobre a receita de cada empresa 

com a apuração e compensação de créditos calculados em relação a despesas com bens e serviços utilizados na 

sua atividade tem seu regramento básico disposto nas Leis n
os

 10.637/02 e 10.833/03 (PAULSEN; VELLOSO, 

2013, p. 209). 
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