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RESUMO 
 

 O presente trabalho tem o objetivo de propor uma nova abordagem para os aspectos 

tributários envolvidos na implementação das normas internacionais de contabilidade (IFRS) 

no Brasil, o que se faz a partir do referencial teórico do direito e desenvolvimento. 

 Após a apresentação do movimento de harmonização contábil internacional e a 

contextualização da evolução histórica e legislativa da implementação das IFRS no Brasil, 

realiza-se um levantamento bibliográfico, a partir da doutrina jurídico-tributária nacional, 

sobre os impactos decorrentes da utilização das novas normas contábeis em matéria tributária, 

identificando-se quatro ordens de problemas: (i) problemas de qualificação, relacionados à 

utilização do princípio da primazia da essência sobre a forma; (ii) problemas relacionados a 

conflitos temporais no momento de reconhecimento dos resultados contábeis e tributários; 

(iii) problemas relacionados ao surgimento de lacunas jurídicas e; (iv) problemas relacionados 

ao subjetivismo das novas normas contábeis.  

Em seguida, argumenta-se que essa abordagem estritamente jurídico-tributária sobre o 

tema, denominada no trabalho de perspectiva jurídico-tributária, tem conduzido à ideia de 

que as IFRS seriam as portadoras das complexidades e inseguranças que permeiam a 

tributação no Brasil, o que pode representar um paradigma de análise estreito sobre a questão. 

A partir da perspectiva jurídico-institucional, própria do direito e desenvolvimento, o 

trabalho apresenta um novo referencial de análise para o tema, classificando o movimento de 

implementação das IFRS no Brasil como um processo de reforma institucional e 

desenvolvendo a hipótese de que os problemas apresentados pela doutrina jurídico-tributária 

são apenas sintomas da existência de uma path dependence em matéria tributária no Brasil, 

conceito da literatura de direito e desenvolvimento que significa “dependência da trajetória 

institucional pregressa”.  

A adoção desse referencial de análise distinto tem o escopo de incrementar o debate, 

abrindo margens para se ressignificar os problemas apresentados pela doutrina tributária e 

considerar as reacomodações jurídico-institucionais que se façam necessárias no direito 

tributário nacional em prol de uma demanda maior por desenvolvimento, qual seja: alinhar as 

práticas contábeis brasileiras às internacionais, usando o ordenamento tributário como um 

elemento que viabilize essa mudança, e não como uma barreira destinada a evitá-la.   

 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Direito e Desenvolvimento; Direito Tributário; Harmonização Contábil; IFRS; Path 

Dependence; Reforma Institucional.  

 



 

 
ABSTRACT 

 
 This paper aims to propose a new approach to the tax aspects involved in the 

implementation of international accounting standards (IFRS) in Brazil, based on the 

theoretical framework of law and development. 

 After presenting the international accounting harmonization movement and the 

contextualization of the historical and legislative evolution in the implementation of IFRS in 

Brazil, is held a literature review from the national legal and tax doctrine, about the impacts 

that arise from the use of new accounting standards for tax matters, identifying four kinds of 

problems: (i) qualification problems, related to the use of the "substance over form" principle; 

(ii) problems related to temporal conflicts at the recognition moment of accounting and tax 

results; (iii) problems related to the emergence of legal gaps and; (iv) problems related to the 

subjectivism of the new accounting standards.   

 Following is argued that this strictly “legal and tax” approach on the subject, named 

in this paper as a "legal and tax perspective”, has led to the idea that the IFRS would be the 

bearers of complexities and insecurities that permeates the brazilian taxation, which may 

represent a narrow analysis paradigm for the issue. 

 From the legal and institutional perspective, typical of the law and development 

approach, the paper presents a new analysis paradigm for the theme, classifying the IFRS 

implementation movement in Brazil as a process of institutional reform and developing the 

hypothesis that the problems presented by the legal and tax doctrine are only symptoms of the 

existence of a path dependence in tax matters in Brazil, concept of law and development 

literature which means "dependency of the previous institutional trajectory”. 

 The adoption of this distinct analysis referential has the scope to increase the debate, 

making room to reframe the problems presented by tax doctrine and consider the legal and 

institutional re-accommodations that may be necessary in the national tax system in favor of a 

greater demand for development: align brazilian accounting practices to international 

practices, using the tax system as an element that enables this change, not as a barrier 

designed to prevent it. 
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Institutional Reform. 
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(...) o debate sobre o direito e desenvolvimento tem 
uma virtude importante para nossos fins. Ele permite 
desnaturalizar os arranjos institucionais postos, em 
nível nacional, regional e mundial (e os respectivos 
arranjos de poder aos quais eles correspondem), em 
nome de uma demanda por desenvolvimento que 
implica, necessariamente, a construção de projetos de 
mudança social, ou seja, a adoção de novos arranjos 
institucionais para os países e para os problemas de 
alcance global. Evidentemente, a comparação de 
arranjos institucionais adotados nos mais diversos 
lugares do mundo a partir da realidade local é 
importante para todas essas atividades.  
 
(...) pesquisar no campo do direito e desenvolvimento 
significa, essencialmente, refletir sobre as demandas e 
os projetos de desenvolvimento criados renovadamente 
pelas forças sociais que colocam em xeque, 
continuamente, os arranjos institucionais postos. Em 
suma, trata-se de escrever os poemas que ainda 
esperam ser escritos.  
 
José Rodrigo Rodriguez1 

 
 
 

 

                                                
1  RODRIGUEZ, José Rodrigo. (Org.). Fragmentos para um dicionário crítico de direito e 
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Introdução 

A implementação das normas internacionais de contabilidade - IFRS2 ao redor 

do mundo certamente ficará marcada como uma das mudanças de paradigma 

regulatório mais significativas na história das ciências contábeis. Cerca de 140 países3 

já aderiram ao movimento de harmonização contábil internacional e o Brasil não 

ficou de fora desse processo. Alterações feitas na legislação societária brasileira, 

iniciadas no ano de 2007, implementaram de forma definitiva as IFRS no país no ano 

de 2011, as quais são atualmente mandatórias para todas as empresas brasileiras4.  

Dentre os principais objetivos almejados com a adoção de normas contábeis 

internacionais destacam-se: (i) a expectativa por maior transparência nas 

demonstrações financeiras, (ii) o aumento da accountability5 entre as empresas e os 

usuários das demonstrações financeiras e (iii) ganhos de eficiência econômica para os 

mercados internacionais. Esse é o entendimento que se extrai do relatório publicado 

pela IFRS Foundation em abril de 2015, intitulado IFRS as Global Standards:  

Nossa missão é desenvolver Padrões Internacionais de Contabilidade que 
promovam transparência, accountability e eficiência aos mercados 
financeiros ao redor do mundo. Nosso trabalho serve ao interesse público, 
promovendo confiança, crescimento e estabilidade financeira da economia 
global. As IFRS promovem transparência pois reforçam a comparabilidade 
e a qualidade da informação financeira internacional, permitindo aos 
investidores e participantes do mercado que tomem decisões econômicas 
informadas. As IFRS reforçam a accountability na medida em que 
reduzem a lacuna de informações entre os fornecedores de capital e as 
pessoas a quem tenham confiado o seu dinheiro. Também fornecem 
informações úteis à manutenção da gestão de contas. Como fonte de 
informações globalmente comparáveis, as IFRS também são de vital 
importância para os reguladores de todo o mundo. As IFRS contribuem 
para a eficiência econômica ajudando os investidores a identificarem 

                                                
2 As expressões “normas internacionais de contabilidade”, “padrões internacionais de contabilidade” e 
“padrões internacionais de demonstrações financeiras” são utilizadas como sinônimos na tradução da 
expressão International Financial Reporting Standards, representada pela sigla, em inglês, IFRS. No 
presente trabalho, para fins de padronização, iremos sempre nos referir às IFRS como “as normas 
internacionais de contabilidade”. 
3  De acordo com dados publicados pela IFRS Foundation e IASB. Disponível em: 
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Jurisdiction-profiles.aspx. Acesso em 12/02/2016. 
4 No Brasil, a Lei nº 11.638/07 inicialmente determinou apenas que as companhias abertas e as 
sociedades de grande porte (com ativos acima de R$ 240 milhões ou receita bruta anual superior a R$ 
300 milhões) teriam a obrigatoriedade de seguir as normas da CVM (Instrução CVM nº 457/07 e 
485/10), e adotar o IFRS-CPC. Entretanto, as demais empresas sujeitas a órgãos reguladores, tais como 
Bacen, CVM, CFC, ANEEL, ANTT, ANS e Susep, também passaram a adotar o IFRS-CPC, 
independentemente do porte e da forma de tributação. A adoção do IFRS-CPC, portanto, é obrigatória 
para fins contábeis em virtude de o Conselho Federal de Contabilidade, que regulamenta a profissão de 
todos os contabilistas, ter aprovado integralmente as normas IFRS-CPC (Resolução CFC nº 1.159/09; 
Resolução CFC nº 1.255/09), tornando-as obrigatórias para todas as empresas no Brasil. 
5  A expressão accountability é aqui empregada no sentido de “prestação de contas”, ou seja, 
significando que a utilização das normas IFRS pode aumentar a qualidade das demonstrações 
financeiras no sentido de fornecer aos usuários informações mais próximas da realidade econômica dos 
fatos, permitindo, assim, melhor controle sobre os números das empresas.  
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oportunidades e riscos em todo o mundo, melhorando, assim, a alocação 
do capital. Para as empresas, a utilização de uma única e confiável 
linguagem contábil diminui os custos de capital, bem como os custos de 
reporte internacional.6 (Tradução Livre) 

A necessidade de criação de normas internacionais de contabilidade decorre da 

sua própria natureza. Como ciência social aplicada, ela sujeita-se à forte influência do 

ambiente onde inserida7 e apesar de desenvolver-se sempre com o objetivo de 

fornecer informações de determinada entidade aos seus usuários8, fatores como as 

características e as necessidades dos usuários das demonstrações financeiras, modos 

pelos quais se organiza a sociedade (instituições), diferenças na tradição jurídica (civil 

law vs. common law) bem como diferenças culturais afetam o desenvolvimento de 

suas normas e práticas, o que justifica a existência de diferentes contabilidades ao 

redor do mundo. 

Mesmo diante dessas diferenças entre os países, as IFRS são uma realidade9 e 

a superação das dificuldades de se criar normas contábeis internacionais se deu a 

partir da constatação da sua importância no mundo globalizado. Conforme bem 

                                                
6 No original: “Our mission is to develop International Financial Reporting Standards (IFRS) that 
bring transparency, accountability and efficiency to financial markets around the world. Our work 
serves the public interest by fostering trust, growth and long-term financial stability in the global 
economy.  
IFRS brings transparency by enhancing the international comparability and quality of financial 
information, enabling investors and other market participants to make informed economic decisions. 
IFRS strengthens accountability by reducing the information gap between the providers of capital and 
the people to whom they have entrusted their money. Our Standards provide information that is needed 
to hold management to account. As a source of globally comparable information, IFRS is also of vital 
importance to regulators around the world.  IFRS contributes to economic efficiency by helping 
investors to identify opportunities and risks across the world, thus improving capital allocation. For 
businesses, the use of a single, trusted accounting language lowers the cost of capital and reduces 
international reporting costs”. PACTER, Paul. IFRS as Global Standards: a pocket guide. April 2015. 
p. 14. Disponível em: http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Jurisdiction-profiles.aspx. 
Acesso em 27/07/2015. 
7 “A contabilidade é moldada pelo ambiente no qual opera. Da mesma forma que as nações tem 
diferentes histórias, valores e sistemas políticos, elas também têm diferentes padrões de 
desenvolvimento da contabilidade financeira”. “Entendido o ambiente como tudo aquilo que está fora 
dos limites do modelo contábil, constata-se facilmente que, por sua própria natureza, as normas e as 
práticas contábeis não podem ser isoladas, pois elas não apenas são afetadas como também o afetam.” 
WEFFORT, Elionor Farah Jreige. O Brasil e a Harmonização Contábil Internacional. São Paulo: 
Editora Atlas S.A. 2005. p. 19 e p. 39.  
8 A contabilidade nada mais é que um sistema de comunicação, cujo principal objetivo é a produção de 
um conjunto padronizado de informações úteis destinadas a um determinado grupo de usuários. Ela 
permite reconhecer, mensurar e comunicar as informações econômicas e financeiras das entidades, 
viabilizando decisões e julgamentos adequados por parte de seus usuários, sejam investidores, credores 
ou o próprio fisco. Independentemente do país em que se desenvolva, a ciência contábil sempre 
preservará esse núcleo comum. 
9 “Today, the IFRS Foundation's study of 140 jurisdictions shows that the vision has become a reality. 
Of the 140 jurisdictions, 116 require IFRS for all or most listed companies and financial institutions, 
and another 14 require or permit IFRS for at least some companies. It is not an exaggeration to 
characterize the progress towards adoption of a single set of accounting standards throughout the 
world as extraordinary, successful, and highly beneficial to the global economy.” (g.n.) IFRS - The 
global reach of IFRS is expanding. Disponível em http://www.ifrs.org/Features/Pages/Global-reach-of-
IFRS-is-expanding.aspx. Acesso em 15/02/2016. (g.n.) 
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sintetiza CARVALHO10, normas contábeis internacionais são importantes vetores de 

desenvolvimento social e econômico pois são um dos principais veículos de 

exposição de boas empresas a investidores e essenciais para a boa comunicação entre 

investidores, empresas e intermediários no processo de alocação de riqueza e geração 

de bem estar. 

Contudo, se por um lado a adoção das IFRS é necessária e benéfica ao 

desenvolvimento do mercado internacional, por outro há que se considerar os 

impactos provocados por esse movimento no cenário nacional, vez que cada país 

desenvolveu seu próprio direito contábil11, ou seja, seu próprio conjunto de normas e 

práticas contábeis disciplinadas em normas legais e infralegais internas. 

No Brasil, a implementação das normas IFRS despertou debates em variados 

campos do conhecimento, especialmente nas áreas afetas ao direito empresarial12. 

Para o escopo do presente trabalho, entretanto, interessa-nos investigar apenas os 

impactos provocados pela implementação das IFRS no Brasil na seara jurídico-

tributária.  

Desde a introdução das IFRS no Brasil, que seu deu pela Lei 11.638/07, a 

contabilidade societária brasileira sofreu uma verdadeira revolução. Com a adoção da 

estrutura conceitual básica das IFRS, cujo princípio basilar é a primazia da essência 

sobre a forma na consideração dos fatos econômicos13, o país migrou de um modelo 

contábil rule oriented para um modelo contábil principle oriented. Essa mudança 
                                                
10 Cf. CARVALHO, L. Nelson. In: WEFFORT, Elionor Farah Jreige. O Brasil e a Harmonização 
Contábil Internacional. São Paulo: Editora Atlas S.A. 2005. p. 12-13. 
11 As autoras Ana Paula S. Lui Barreto e Natalie Matos Silva falam em “Direito Contábil” para 
designar o conjunto de normas jurídicias que tratam das normas contábeis. Nas palavras das autoras: 
“Na medida em que a Ciência Contábil trata essencialmente da descrição de fatos econômicos 
regulamentados pelo Direito (i.e., as mutações patrimoniais de uma entidade no tempo), defende-se a 
existência do chamado Direito Contábil, que seria o conjunto de normas jurídicas que tratam das 
normas contábeis, e que pode ser subdividido em (i) Direito Contábil Societário/Comercial, e (ii) 
Direito Contábil Fiscal/Tributário.”. BARRETO, Ana Paula S. Lui; SILVA, Natalie Matos. As novas 
regras contábeis para o Reconhecimento e a Mensuração do Ágio e o Regime Tributário de Transição 
(RTT). In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.). Controvérsias 
Jurídico-Contábeis. Aproximações e Distanciamentos. São Paulo: Dialética, 2012. p. 97. 
12 Conforme escreveu Edison Fernandes, diversos foram os ramos do direito empresarial afetados pela 
mudança das regras contábeis no Brasil, tais como o direito societário, os contratos, o contencioso 
cível, falência e recuperação de empresas, relações de emprego, licitações e contratos administrativos e 
o direito tributário, apenas a título exemplificativo. Cf. FERNANDES, Edison Carlos. Lei nº 
11.638/2007: A Reaproximação da Contabilidade ao Direito. In: ROCHA, Sérgio André (Coord.). 
Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 
pp. 136-145. 
13 Apenas para fins de conhecimento, é importante ressaltar que, atualmente, a característica essência 
sobre a forma foi formalmente retirada da condição de componente separado da representação 
fidedigna, por ser considerado isso uma redundância. “A representação pela forma legal que difira da 
substância econômica não pode resultar em representação fidedigna conforme citam as Bases para 
Conclusões. Assim, essência sobre a forma continua, na realidade, bandeira insubstituível nas normas 
do IASB” Disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-
Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=80. Acesso em 23/09/2015. 
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permitiu que as demonstrações financeiras brasileiras passassem a refletir a máxima 

da contabilidade societária moderna, segundo a qual “accounting follows economics” 

ou, em tradução para o português, “o evento contabilizável deve estar fundamentado 

em um acontecimento ou transação com conteúdo econômico”14.  

Ocorre que em matéria tributária foram significativos os desdobramentos 

decorrentes dessa mudança de paradigma contábil. Mais especificamente, a adoção 

das IFRS gerou mudanças no reconhecimento de receitas, despesas, ativos e passivos 

das empresas, provocando o aumento, em regra, dos resultados financeiros societários 

das empresas15, o que por sua vez afetou diretamente o cálculo dos tributos que 

incidem sobre a renda (IRPJ e CSLL) e o faturamento (PIS e COFINS) das pessoas 

jurídicas, vez que a contabilidade é o suporte fático da incidência tributária. 

Diante desses efeitos sobre a tributação, a doutrina jurídico-tributária 

nacional16 concentrou-se na identificação dos principais embates entre essas novas 

normas contábeis e as normas de direito tributário vigentes no país. A partir do 

mapeamento dessa doutrina, foi possível identificar 4 (quatro) ordens de problemas 

enfrentados em matéria tributária, usualmente atribuídos às normas IFRS: (i) 

problemas de qualificação, relacionados à utilização do princípio da primazia da 

essência sobre a forma; (ii) problemas relacionados a conflitos temporais no momento 

de reconhecimento dos resultados contábeis e tributários; (iii) problemas relacionados 

ao surgimento de lacunas jurídicas e; (iv) problemas relacionados ao subjetivismo das 

novas normas contábeis.  

Essa perspectiva de análise sobre a implementação das IFRS no Brasil, a qual 

denominamos neste trabalho de perspectiva jurídico-tributária, tem conduzido à ideia 

                                                
14 CARVALHO, L. Nelson. Essência vs. Forma na Contabilidade. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; 
LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis. Aproximações e 
Distanciamentos. São Paulo: Dialética, 2010. p. 376 
15 De acordo com estudo publicado por Edilene Santana Santos, a implementação das IFRS no Brasil 
gerou incrementos tanto no lucro quanto no faturamento das empresas brasileiras, o que repercute em 
matéria tributária. Nas palavras da autora: “Com o IFRS, houve aumentos significativos no lucro e no 
patrimônio líquido (PL) da maioria das companhias brasileiras de capital aberto (...) a apuração da 
segunda fase da convergência gerou um incremento médio de 15% no lucro de 2009, e de 34% e 38%, 
respectivamente, no patrimônio líquido inicial e final de 2009”. SANTOS, Edilene Santana. Impacto 
Total do Processo de Adoção do IFRS nas Empresas Brasileiras. Disponível em: 
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2012_CON1234.pdf. Acesso em 29/01/16.  
16 As principais obras consultadas nessa pesquisa foram: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, 
Alexsandro Broedel (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis. Aproximações e Distanciamentos. São 
Paulo: Dialética, Volumes 1, 2, 3, 4, 5 e 6; ROCHA, Sérgio André (Coord.). Direito Tributário, 
Societário e a Reforma da Lei das S/A – Volumes I, II, III e IV; SALOTTI, Bruno Meirelles; 
MURCIA, Fernando Dal-Ri; CARVALHO, Nelson; FLORES, Eduardo. IFRS no Brasil: temas 
avançados abordados por meio de casos reais. São Paulo: Atlas, 2015. VIEIRA, Marcelo Lima; 
CARMIGNANI, Zabetta Macarini; BIZARRO, André Renato. Lei 12.973/14 Novo Marco Tributário: 
padrões internacionais de contabilidade. São Paulo: Quartier Latin, 2015.   
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de que o movimento de convergência contábil seria o responsável por inserir 

complexidades e insegurança jurídica para a tributação das pessoas jurídicas no 

Brasil. As novas normas contábeis seriam, sob esse enfoque, as principais causadoras 

dos problemas identificados em razão de não se adaptarem aos conceitos e institutos 

do ordenamento tributário brasileiro. 

Entretanto, ao expandir os horizontes de análise do tema e abarcar também o 

que aqui denominamos perspectiva jurídico-institucional, própria do direito e 

desenvolvimento, esse debate pode ganhar novos matizes, vez que os problemas até 

então identificados podem ser ressignificados simplesmente como evidências da 

existência de um quadro de path dependence em matéria tributária, conceito da 

literatura de direito e desenvolvimento que, na tradução oferecida por SCHAPIRO 17, 

significa “dependência da trajetória institucional pregressa”.  

Para apresentar essa nova perspectiva de análise, no presentre trabalho serão 

articulados argumentos no sentido de que a implementação das IFRS no Brasil 

caracteriza-se como um genuíno processo de reforma institucional. Nesse sentido, 

aquilo que a doutrina jurídico-tributária classificada como “problema”, quando 

analisado a partir da perspectiva jurídico-institucional, seriam apenas as 

manifestações da dificuldade que o ordenamento tributário brasileiro tem de se 

modificar e acompanhar a mudança contábil.  

Isso ocorre em razão da existência de uma teia de arranjos jurídico-

institucionais que “amarram” as práticas, conceitos e institutos do direito tributário a 

outros ramos do direito brasileiro e à própria cultura legal do país, o que inviabiliza 

que mudanças nas normas e práticas contábeis sejam acompanhadas de mudanças 

imediatas nas normas e práticas tributárias. É nesse sentido que o direito tributário 

nacional oferece resistências jurídico-institucionais às mudanças impostas pela 

implementação das normas IFRS e caracteriza, portanto, um quadro de path 

dependence. 

Essa sutil alteração da perspectiva de análise, para além de reequilibrar a 

balança dos debates, pode abrir margens para se questionar as críticas atualmente 

endereçadas às novas normas contábeis. Talvez a gênese das complexidades e 

inseguranças que permeiam a tributação esteja na excessiva resistência do 

ordenamento tributário brasileiro à oxigenação e aceitação da necessidade de 

                                                
17 SCHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: Os 
Limites do Paradigma Rule of Law e a Relevância das Alternativas Institucionais. In: Revista Direito 
GV, São Paulo, Jan-Jun 2010. p. 242.  
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mudanças, ou seja, (re)acomodações jurídico-institucionais em prol de sua 

modernização. 

Para além de estabelecer novas fronteiras para o debate que se apresenta, a 

abordagem institucionalista, própria do direito e desenvolvimento, tem o mérito de 

auxiliar na identificação das resistências jurídicos-institucionais e sinalizar aos 

formuladores de políticas públicas quais as ferramentas e estratégias adequadas para 

viabilizar as reformas institucionais propostas, tal como a reforma que se vislumbra 

com a implementação das IFRS no Brasil. Não é por outro motivo que SCHAPIRO 

afirma que os “(...) fatores de path dependence podem também ser utilizados a favor 

das transformações institucionais”.18 

Em síntese, a contribuição almejada com o presente trabalho é mapear os 

posicionamentos da doutrina jurídico-tributária nacional acerca da implementação das 

IFRS no Brasil, identificando, assim, como a questão se apresenta de uma perspectiva 

jurídico-tributária. Em seguida, a partir do referencial teórico do direito e 

desenvolvimento, o trabalho busca apresentar uma perspectiva de análise distinta, 

qual seja, a perspectiva jurídico-institucional, cujo mérito é oferecer novos 

referenciais de análise para o debate que se apresenta, bem como para se pensar o 

futuro da relação entre direito tributário e contabilidade IFRS no Brasil. 

  

                                                
18  SCHAPIRO, Mario Gomes. Banco de Desenvolvimento, Regulação e Auto-Regulação: 
complementaridade regulatória no mercado brasileiro de capital de risco. In: SCHAPIRO, Mario 
Gomes; TRUBEK, David M. (Orgs.) Direito e Desenvolvimento – um diálogo entre os BRICS. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 295. 
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1. Premissas Metodológicas  
A demarcação das premissas metodológicas em um trabalho jurídico 

diferencia-se daquela dos trabalhos científicos desenvolvidos pelas ciências 

biológicas ou exatas. Isto porque os trabalhos desenvolvidos pelas ciências humanas 

parecem não se encaixar perfeitamente no denominado método científico, calcado em 

um pensamento hipotético dedutivo e livre de subjetividade. Um bom ponto de 

partida para compreender essa dificuldade é oferecido por LOPES: 

O direito não usa o método hipotético dedutivo e, portanto, suas técnicas 
de investigação não se confundem nem com os trabalhos de matemática, 
nem com os das ciências naturais, nem com os das ciências históricas e 
humanas. (...). Quando falamos em trabalho jurídico científico queremos 
dizer algo mais modesto: trata-se de um trabalho elaborado de acordo com 
as regras acadêmicas do direito, produzido em universidades. Do mesmo 
modo, por exemplo, que se pode fazer um trabalho acadêmico, e nesse 
sentido, científico, no campo da metafísica, no campo da crítica ou teoria 
literária. 19 (Tradução Livre)  

Cada ciência possui uma forma específica de analisar determinado objeto. Para 

LOPES, diferentes olhares sobre um mesmo objeto constituem os diferentes métodos 

de pesquisa, ou seja, diferentes técnicas que cada ciência utiliza para construir seus 

próprios modelos teóricos. E justamente aqui reside a dificuldade das pesquisas no 

campo do direito, que emprega predominantemente o método deliberativo para a 

construção de seus objetos em detrimento de métodos dedutivos: 

Diferentemente dos saberes formais - como é o caso da matemática - o tipo 
de raciocínio do jurista não é dedutivo. O jurista não deduz uma coisa de 
outra, isto é, não procede por demonstração. Isto porque a demonstração se 
procede a partir das definições: dado que algo está contido em uma 
definição, se segue que deste algo se pode extrair outra coisa. No direito, o 
procedimento é diferente. Se considerarmos que no direito nos 
encontramos em busca de uma solução prática, que precisa se adequar às 
regras aplicáveis ao caso naquele tempo e lugar, o processo não é 
dedutivo senão deliberativo. Não se trata de dar, ao fim do processo, 
uma descrição, ou a causa natural de alguma coisa. Se trata de dar um 
conselho (...) ou de efetuar um juízo sobre um feito passado. 20 (g.n.) 
(Tradução Livre) 

                                                
19 “El derecho no usa el método hipotético-deductivo y, por ello, sus técnicas de investigación no se 
confunden ni con los trabajos de matemática, ni con los de las ciencias naturales, ni con los das 
ciencias históricas y humanas. (…). Cuando hablamos de un trabajo jurídico científico queremos decir 
algo más modesto: se trata de un trabajo elaborado de acuerdo con las reglas académicas del 
derecho, producido en universidades. Del mismo modo, por ejemplo, que se puede hacer un trabajo 
académico, y en este sentido, científico, en el campo de la metafísica, en el campo de la crítica o teoría 
literaria.” LOPES, José Reinaldo de Lima. Regla y Compás, o Metodología para un trabajo jurídico 
sensato. In: COURTIS, Christian. Observar la Ley. Ensayos sobre metodología de la investigación 
jurídica. Editorial Trotta: Madri, 2006. p. 50. 
20 “A diferencia de los saberes formales – como es el caso de la matemática – el tipo de razonamiento 
del jurista no es deductivo. El jurista no deduce una cosa de otra, es decir, no procede por 
demonstración. Y esto porque la demonstración se procede a partir de las definiciones: dado que algo 
está contenido en una definición, se sigue que desde ese algo se puede extraer otra cosa. En el 
derecho, el procedimiento es diferente. Si consideramos que en el derecho nos encontramos en busca 
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Além disso, o direito constrói seus próprios objetos teóricos, os quais não se 

confundem com os objetos naturais. Para o direito, o objeto sempre terá determinado 

sentido que se atribui a uma ação ou fato, mas nunca será a própria ação ou fato. 

Nesse sentido, se o objeto do trabalho jurídico não existe como “coisa” do mundo 

real, é natural que as técnicas de investigação empregadas não pressuponham relações 

de causalidade entre um fenômeno e outro21.  

Entretanto, ainda que evidentes as dificuldades de se fixar a metodologia 

científica de um trabalho jurídico, o mesmo não deve seguir a “lógica de uma peça 

processual”. A falta de reflexão cuidadosa sobre o problema que se pretende enfrentar 

em um trabalho acadêmico pode conduzir o pesquisador a elaborar uma petição em 

prol de um posicionamento que se tenha desde o início. O grande desafio, portanto, é 

situar-se entre a objetividade dos métodos das ciências naturais ou exatas e a 

subjetividade das opiniões pessoais, conforme explica CANADO: 

Para as ciências sociais, como o direito, é difícil imaginar como construir 
uma tese, uma teoria científica a tal ponto, ou seja, de modo que outra 
pessoa, seguindo os mesmos passos já perseguidos, chegue ao mesmo 
resultado. Por outro lado, não se pode admitir como científico um trabalho 
cuja conclusão varie de acordo com o autor. Parece ser esse o desafio que 
enfrentam os cientistas do direito nos famosos capítulos introdutórios das 
monografias jurídicas: situar-se entre a objetividade das ciências exatas e 
biológicas e a subjetividade de trabalhos não-científicos, como a presente 
tentativa, mediante a delimitação do objeto de análise e os métodos 
utilizados para tanto.22  

                                                                                                                                      
de una solución práctica, que precisa adecuarse a las reglas aplicables al caso en aquel tempo y 
lugar, el proceso no es deductivo sino deliberativo. No se trata de dar, al final del proceso, una 
explicación, una descripción, o la causa natural de alguna cosa. Se trata de dar un consejo, (…) o 
de efectuar un juicio sobre un hecho pasado” (g.n). Idem. p. 59 
21 José Reinaldo de Lima Lopes esclarece a questão nos seguintes termos: “Cada campo del saber, 
cada ciencia – para facilitar el modo de expresarnos – está determinada por un objeto teórico y por el 
método a través del cual ese objeto es construido. Los objetos teóricos non deben ser confundidos con 
los objetos empíricos: muchas veces, los principiantes non se dan cuenta de que de hecho están 
tratando con un objeto teórico. Los objetos teóricos son ‘tipos’, ‘conceptos’: son artefactos 
intelectuales, no son cosas, ni sucesos, ni relaciones naturales. Dos personas se enamoran y se hacen 
‘promesas’ de vivir juntas(…). esta inclinación hacia el otro puede ser objeto de análisis de muchas 
disciplinas. Cada una de ellas construye, para comprenderla, un ‘objeto teórico’. El derecho va a 
transformar ese hecho natural en una relación, que podrá ser tratada como una relación de hecho, o 
como relación de derecho, y, en este caso, podrá transformarse en matrimonio, concubinato, unión 
civil o sociedad de hecho. Lo que a veces engaña a los más incautos es que el objeto teórico parece 
confundirse con el objeto natural, y esto llega a tal punto que ya no distinguimos bien en uno del otro: 
así, esta relación entre dos personas se denomina, por ejemplo, ‘matrimonio’, del mismo modo que el 
hecho natural de la ‘atracción de los cuerpos’ de denomina a veces simples manifestación de la ‘ley de 
gravedad’. Pero la naturaleza, para ser objeto de la ciencia física, no ‘obedece’ a una ley, pues 
‘obedecer’ es un comportamiento de sujetos, y la naturaleza no tiene subjetividad en la ciencia.” 
LOPES, José Reinaldo de Lima. Regla y Compás, o Metodología para un trabajo jurídico sensato. In: 
COURTIS, Christian. Observar la Ley. Ensayos sobre metodología de la investigación jurídica. 
Editorial Trotta: Madri, 2006. p. 49. 
22 CANADO, Vanessa Rahal. Legalidade tributária e decisão judicial: Desmistificando o modelo civil 
law e recolocando o papel da jurisprudência para regulação de condutas no direito tributário brasileiro. 
Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 2013. p. 14-15.   
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Nos próximos tópicos faremos, portanto, o esforço de demarcação da lógica 

científica 23  que norteia o presente trabalho, o que será feito a partir da 

contextualização do campo em que se insere, da delimitação do seu objeto de análise, 

da hipótese da pesquisa e do respectivo método empregado. 

1.1. Delimitação do objeto de estudo, hipótese da pesquisa e metodologia 

proposta  

O trabalho parte da problemática relacionada ao processo de implementação 

das normas internacionais de contabilidade - IFRS no Brasil, tema que tem despertado 

debates tanto no campo das ciências contábeis quanto no campo do direito, em 

especial no campo do direito empresarial.  

A partir dessa problemática, diversos objetos de pesquisa poderiam ser 

definidos dentro de cada campo do conhecimento, de modo que a delimitação se faz 

necessária. 

O objeto do presente trabalho, portanto, restringe-se ao estudo apenas dos 

aspectos jurídico-tributários envolvidos na implementação das IFRS no Brasil.  

Conforme mencionado na introdução, o debate acerca da implementação das 

IFRS foi amplamente analisado pela doutrina jurídico-tributária nacional, a qual 

mapeou a problemática e identificou 4 (quatro) ordens de problemas enfrentados em 

matéria tributária e considerados como decorrentes da utilização das novas normas 

contábeis. No presente trabalho, denominamos essa abordagem sobre as IFRS como 

própria de uma perspectiva jurídico-tributária sobre o tema. 

Entratanto, sugerimos a possibilidade de uma perspectiva distinta para se 

analisar esses mesmos “problemas” identificados pela doutrina jurídico-tributária 

nacional. Essa nova abordagem, própria do direito e desenvolvimento, nós 

denominamos de perspectiva jurídico-institucional. 

                                                
23 Ainda que em um trabalho jurídico o pesquisador adote um processo intelectual eminentemente 
deliberativo, existe uma lógica científica que deve ser seguida, a qual preconiza que o mesmo deve ter 
claro, no mínimo: (i) seu objeto, (ii) sua hipótese e (iii) o método empregado tanto na construção da 
hipótese quanto na construção das conclusões da pesquisa. José Reinaldo de Lima Lopes, ao referir-se 
às dificuldades metodológicas de um trabalho jurídico salienta que, para considerar-se científico, um 
trabalho deve definir com bastante clareza no mínimo esses 3 elementos. Nas palavras do autor: “A 
pesar de todo esto, creo que es extremamente útil para quien va a realizar un trabajo jurídico percibir 
con bastante claridad que necesita un objeto teórico y procedimientos para plantear sus hipótesis y 
llegar a sus conclusiones”. LOPES, José Reinaldo de Lima. Regla y Compás, o Metodología para un 
trabajo jurídico sensato. In: COURTIS, Christian. Observar la Ley. Ensayos sobre metodología de la 
investigación jurídica. Editorial Trotta: Madri, 2006. p. 53. 
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 O objeto do presente trabalho, portanto, é a apresentação dos aspectos 

tributários da implementação das IFRS no Brasil a partir de duas perspectivas 

distintas: a jurídico-tributária e a jurídico-institucional.   

A hipótese formulada é a de que os problemas identificados a partir da 

perspectiva jurídico-tributária podem ser ressignificados como sintomas de uma path 

dependence em matéria tributária quando analisados da perspectiva jurídico-

institucional. 

Para desenvolver a presente hipótese, bem como testá-la, o trabalho 

primeiramente apresentará o mapeamento que a doutrina jurídico-tributária oferece 

sobre o tema. Em seguida, apresentará o referencial teórico do direito e 

desenvolvimento e explicitará, em que medida, a implementação das IFRS no Brasil 

caracteriza-se como um movimento de reforma institucional.  

Uma vez constatado o caráter de reforma institucional, o trabalho buscará 

correlacionar os problemas identificados em matéria tributária como as resistências 

jurídico-institutionais próprias de movimentos como esse. Tais resistências jurídico-

institucionais às mudanças caracterizam o que a perspectiva jurídico-institucional, 

própria do direito e desenvolvimento, classifica como path dependence.  

Vale salientar que a hipótese de um trabalho jurídico científico, tal como a que 

se apresenta no presente, nada mais é que uma formulação inicial, a qual deve ser 

testada honestamente com os argumentos que se apresentam, inclusive aqueles 

contrários à mesma, conforme salientam QUEIROZ e ACCA: 

A posição inicial do pesquisador funcionaria como uma hipótese, ou seja, 
uma possível resposta cuja consistência será testada ao longo da pesquisa. 
Inicialmente confusa e às vezes não mais do que instintiva, essa hipótese 
vai sendo melhorada conforme o pesquisador examina mais a respeito do 
tema. (...). Mas a ideia não é morrer abraçado a ela ou defendê-la a 
qualquer custo (...). Assim como se faz em uma pesquisa propriamente 
científica, a ideia é caminhar por refutação: buscando fatos, argumentos e 
pontos de vista rivais à proposição inicial (hipótese) e vendo como ela lhes 
resiste. 24 

A hipótese aqui apresentada será, portanto, confrontada com os 

posicionamentos oferecidos pela doutrina jurídica, pela doutrina contábil e, 

finalmente, pela doutrina do direito e desenvolvimento, sem a pretensão de esgotar-se 

todos os pontos de vista e críticas possíveis para a matéria. 

                                                
24 QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; ACCA, Thiago dos Santos. Como respondo cientificamente a uma 
questão jurídica controversa? In: QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; FEFERBAUM, Marina. 
(Coordenadores). Metodologia Jurídica: um roteiro prático para trabalhos de conclusão de curso. São 
Paulo: Saraiva. 2012. p. 87. 
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Finalmente, o método utilizado no presente trabalho será eminentemente 

deliberativo, ou seja, o mesmo será construído a partir de fatos, argumentos e pontos 

de vista, e caminhará por refutação daquilo que apresentar-se contrário, conforme 

metodologia preconizada por QUEIROZ e ACCA25. 

 

1.2. Estrutura e organização do trabalho 

O trabalho foi estruturado em 6 (seis) capítulos, sendo este capítulo 1 dedicado 

apenas à explicitação das suas premissas metodológicas. 

O capítulo 2 dedica-se à contextualização do processo de criação e 

implementação das IFRS no Brasil e no mundo e, partindo de uma retomada histórica, 

justifica os motivos pelos quais um órgão internacional (IASB) deliberou pela 

necessidade de padronização das normas contábeis. Esse capítulo também apresenta o 

histórico legislativo brasileiro que cuidou de internalizar as novas normas e práticas 

contábeis tornando-as, atualmente, mandatórias para todas as empresas do Brasil. 

Após essa contextualização, no capítulo 3 realiza-se um esforço de 

sistematização do debate da doutrina jurídico-tributária nacional acerca da 

implementação das IFRS no Brasil. Nesse capítulo identifica-se a ordem de 

argumentos que situam as IFRS como uma espécie de problema a ser enfrentado ou 

contornado pelo direito tributário nacional, mapeando-se os 4 (quatro) problemas 

identificados no embate entre as novas normas contábeis e o direito tributário 

brasileiro.  

No capítulo 4 desenvolve-se a hipótese do presente trabalho a partir do 

referencial teórico do direito e desenvolvimento, argumentando-se pela existência de 

um quadro de path dependence em matéria tributária. Nesse capítulo objetiva-se a 

poroposição de uma transição da perpectiva de análise estritamente jurídico-tributária 

para uma análise jurídico-instuticional sobre o tema.  

                                                
25 “Assim como se faz em uma pesquisa propriamente científica, a ideia é caminhar por refutação: 
buscando fatos, argumentos e pontos de vista rivais à proposição inicial e vendo como ela lhes resiste. 
O resultado final desse processo pode ser um de três cenários: (i) ou a hipótese inicial é inteiramente 
confirmada, o que só acontece quando ela é muito bem construída de início e fruto de um 
conhecimento prévio muito sólido a respeito do problema investigado; (ii) ou a hipótese inicial é 
inteiramente desconfirmada, com o pesquisador descobrindo que a resposta que ele antes julgava a 
melhor estava completamente errada (...); (iii) ou a hipótese inicial é apenas parcialmente 
desconfirmada, e o pesquisador se convence de que tinha razão em relação a algumas coisas, mas que 
não havia considerado outras que impõem uma revisão parcial de sua maneira inicial de pensar a 
questão.”. QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; ACCA, Thiago dos Santos. Como respondo 
cientificamente a uma questão jurídica controversa? In: QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; 
FEFERBAUM, Marina. (Coordenadores). Metodologia Jurídica: um roteiro prático para trabalhos de 
conclusão de curso. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 87/88.  
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O capítulo 5 apresenta-se como um convite ao debte sobre o tema das IFRS no 

Brasil, propondo a conjunção das duas pespectivas de análise apresentadas no 

presente trabalho para estudos e propostas acerca dos rumos da relação entre o 

ordenamento tributário nacional e a contabilidade IFRS: se seguirão para a completa 

integração, completa separação ou para a adoção de um modelo de dependência 

parcial. Trata-se de um capítulo que busca apenas traçar cenários possíveis, 

considerando tanto o referencial teórico do direito e desenvolvimento quanto o 

referencial teórico da doutrina jurídico-tributária nacional, sem a pretensão de propor 

prognósticos definitivos.   

O capítulo 6 dedica-se às conclusões.  
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2. Globalização e harmonização contábil internacional: a origem de 

diferentes paradigmas contábeis no mundo; IFRS como solução global e 

a adoção das normas internacionais de contabilidade IFRS pelo sistema 

jurídico brasileiro 

 

A contabilidade é a linguagem do mundo dos negócios e o esforço de criação 

de normas e práticas internacionais nada mais é que o reflexo de uma necessidade 

oriunda da aproximação dos mercados e intensificação das trocas internacionais. 

Transparência, eficiência e accountability são os 3 (três) atributos ressaltadas pelo 

IASB como frutos de normas e práticas contábeis internacionais. No limite, todos 

esses esforços de harmonização, aproximação e padronização nada mais são que um 

relexo da globalização.  

Esclarecido o contexto em que se insere o presente trabalho, bem como a 

importância que assume para o cenário jurídico-tributário brasileiro, o presente 

capítulo tem por objetivo apresentar um breve histórico acerca dos diferentes 

paradigmas contábeis identificados no mundo para posteriormente explorar as razões 

que levaram à necessidade de criação de normas internacionais de contabilidade 

(IFRS), bem como a evolução da legislação brasileira em face de sua adoção no país.  

Uma vez que o presente trabalho busca evidenciar as principais controvérsias 

geradas a partir da adoção das novas normas contábeis pelo Brasil e propor uma 

perspectiva de análise distinta para o tema, o objetivo desse capítulo, com viés 

histórico descritivo, é apenas o de contextualizar o ambiente em que se insere o 

debate para sustentar as posteriores discussões. 

Primeiramente apresentam-se explicações para o surgimento dos três 

principais padrões contábeis identificados no mundo e a consequente necessidade de 

padronização que surgiu com a globalização e aproximação dos mercados. Em 

seguida, apresenta-se o padrão contábil identificado como preponderante no Brasil e, 

por fim, apresenta-se a evolução e as modificações da legislação societária e tributária 

do país, partindo da Lei nº 6.404/76 até a mais recente disposição normativa sobre a 

matéria: a Lei nº 12.973/14. 

2.1. Origem das diferentes formas da contabilidade no mundo: de credores, 
fiscal e de investidores  

A contabilidade pode ser genericamente definida como a ciência que viabiliza 

a comunicação da empresa com os diversos interessados nas suas operações, 
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objetivando o fornecimento e a evidenciação das principais informações atinentes ao 

desempenho do empreendimento26. 

De acordo com PADOVEZE et. al.27, a contabilidade funciona como a 

linguagem universal do mundo dos negócios e assume a importante missão de ser o 

canal provedor das informações essenciais de interesse da empresa atinentes ao 

emprego de seus recursos e que serão a base para a tomada de decisões relacionadas à 

compra ou venda dos valores mobiliários, concessão de empréstimos ou crédito e até 

mesmo a aplicação de sanções. 

Importa salientar que, além de ter como objetivo 28  o fornecimento de 

informações sobre a posição patrimonial e financeira e o desempenho na posição 

financeira da entidade, de modo a serem úteis a um grande número de usuários (em 

suas avaliações e tomadas de decisão econômica) a contabilidade também provoca 

repercussões jurídicas, na medida em que além de informar, ela também constitui 

efeitos jurídicos para os seus usuários.  

Apesar de a ciência contábil servir genericamente a esse objetivo, em sua 

origem ela se desenvolveu de forma bastante distinta entre os países, sendo notáveis 

as divergências existentes entre essa linguagem contábil de acordo com as diferentes 

localidades em que inserida. 

Uma das explicações para tais divergências é de que em cada país a ciência 

contábil voltou-se ao atendimento de determinados interlocutores em detrimento de 

outros, visto que há uma variada gama de atores que pode se interessar pelas 

demonstrações financeiras de determinada entidade, sendo possível destacar os 

credores, os financiadores, os investidores, os órgãos de fiscalização e o próprio 

Estado, cada qual movido por interesses e objetivos diversos. 

Adiciona-se a essa diferença de interlocutores o fato de que cada localidade 

vivenciou aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos distintos, o que também 

contribuiu para o desenvolvimento de diferentes contabilidades ao redor do mundo.29 

                                                
26 Cf. PADOVEZE, Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho de; LEITE, Joubert da Silva 
Jerônimo. Manual de Contabilidade Internacional: IFRS, US Gaap e BR Gaap - Teoria e prática. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012. p. 04 
27 idem, p. 03 
28 Objetivos mencionados no antigo item 12 da primeira versão do Pronunciamento Conceitual Básico 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Disponível em: 
http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/455_CPC00%20Pronunciamento.pdf. 
29 Para maior detalhamento acerca das razões pelas quais a contabilidade se desenvolveu de forma 
variada ao redor do mundo recomenda-se a leitura de estudo realizado por Elionor Farah Jreige 
Weffort: “O Brasil e a Harmonização Contábil Internacional – influências dos sistemas jurídico e 
educacional, da cultura e do mercado”. Nessa obra, especialmente em seu capítulo 1, a autora traz a 
revisão da bibliografia, especialmente internacional, acerca do modelo contábil e as suas interações 
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 Nesse sentido, uma breve retomada histórica do processo de normatização da 

ciência contábil permite maior compreensão sobre as origens dos três principais 

padrões de contabilidade identificados: (i) de credores, (ii) de investidores e (iii) 

fiscal, valendo desde logo destacar que a contabilidade IFRS aproxima-se de uma 

contabilidade de investidores, ao passo que a contabilidade desenvolvida no Brasil 

sempre assumiu um caráter eminentemente fiscal.  

Conforme apontam MARTINS et. al. 30 , a contabilidade nasceu 

exclusivamente gerencial, ou seja, para atender às necessidades de controle e 

mensuração do resultado das atividades dos mercadores da Idade Média. Era voltada, 

portanto, estritamente ao atendimento dos interesses de seus usuários internos. Além 

disso, era pouco normatizada, vez que se caracterizava simplesmente como uma 

ferramenta de trabalho dos comerciantes.  

O processo de normatização da ciência contábil começou a ocorrer no século 

XVII nos países da Europa Continental, especialmente nos países latinos e 

germânicos, dominados pela tradição do Direito Romano (civil law). O motivo dessa 

normatização estava diretamente relacionado ao atendimento dos interesses dos 

principais credores dos empreendimentos da época: os bancos.  

Por se tratar de uma normatização determinada pelos Estados e direcionada 

para os credores, a característica marcante da contabilidade nesses países passou a ser 

o conservadorismo, identificado pela “máxima avaliação dos passivos e mínima 

avaliação dos ativos”31, sendo essa a forma encontrada para garantir maior segurança 

aos seus interessados. Nesse sentido, esclarecedora a seguinte passagem de 

MARTINS et. al. acerca do referencial teórico da contabilidade de credores 

desenvolvida nesses países nesse período: 

Se for para proteger o credor, e consequentemente fugir dos riscos legais 
de ser acionado e, às vezes até criminalizado por eventuais prejuízos a 
terceiros, nada como restringir o conceito de ativo, baixá-lo o mais 

                                                                                                                                      
com o ambiente. Na página 42, a autora apresenta um quadro sinóptico com as principais razões 
genéricas para as diferenças nas normas e práticas contábeis, quais sejam: características e 
necessidades dos usuários das demonstrações contábeis; características dos preparadores das 
demonstrações contábeis; modos pelos quais se pode organizar a sociedade sob a qual o modelo 
contábil se desenvolve; aspectos culturais; outros fatores externos. Tais razões genéricas são 
posteriormente ramificadas em razões específicas e passam a abarcar, por exemplo, o tipo de sistema 
de financiamento das empresas; sistema político; sistema jurídico; nível de desenvolvimento, etc. 
Consultar: WEFFORT, Elionor Farah Jreige. O Brasil e a Harmonização Contábil Internacional – 
influências dos sistemas jurídico e educacional, da cultura e do mercado. São Paulo: Atlas, 2005.  
30 Cf. MARTINS, Eliseu; MARTINS, Vinícius A; MARTINS, Éric. A Normatização Contábil: Ensaio 
sobre sua evolução e o papel do CPC. In: RIC/UFPE - Revista de Informação Contábil Vol. 1, nº 1 p. 
7-30, set/2007. p. 4. 
31 MARTINS, Eliseu; DINIZ, Josedilton Alves; MIRANDA, Gilberto José. Análise Avançada das 
Demonstrações Contábeis: uma abordagem crítica. São Paulo: Atlas, 2012. p. 44. 
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rapidamente possível, provisionar tudo o que for possível e imaginável no 
passivo, postergar receitas, antecipar perdas etc. etc.32  

Assim, apesar de sua origem gerencial, ou seja, voltada exclusivamente para o 

atendimento das necessidades de controle e mensuração dos próprios mercadores, nos 

países de civil law a força do Estado atrelada à força que os credores (bancos) tinham 

à época moldaram a contabilidade para que a mesma passasse a atender os interesses 

desse seu principal usuário externo, sempre amparada pela força da Lei:  

Os credores, os primeiros usuários externos das demonstrações de seus 
clientes, todavia, eram fortes. E conseguiram com que o Estado viesse e 
acabasse determinando que a contabilidade fosse elaborada para proteção a 
eles, credores. Pelo menos incialmente, e nos países sob a égide do code 
law. (...) Nesse países juntaram-se, portanto, as forças do banco com a do 
pensamento do direito codificado e criou-se, via o Estado, via a Lei, a 
obrigação da contabilidade e a normatização de como deveria ela ser 
praticada, bem como de como deveriam ser os critérios de elaboração de 
balanços etc, tudo visando a figura do credor. 33 

Outra característica que se tornou marcante da contabilidade nos países de 

civil law foi o desenvolvimento de uma normatização extremamente detalhada e 

pautada em regras, ou seja, uma normatização rule oriented, de cima para baixo e 

derivada dos poderes executivo ou legislativo.  

Com o passar do tempo e o desenvolvimento do Estado tributante, uma outra 

modalidade de contabilidade começou a se desenvolver entre os países de civil law: a 

fiscal. Não significa que essas duas formas de contabilidade passaram a conviver 

simultaneamente. Significa que determinados países de civil law permaneceram com a 

contabilidade de credores, ao passo que determinados países, principalmente os 

latinos, passaram a desenvolver uma contabilidade cada vez mais voltada para os 

interesses arrecadatórios do Estado: 

Nos países germânicos, principalmente, o empresariado consegue segurar a 
situação e a contabilidade e o fisco ficam totalmente atrelados um ao outro, 
mas ambos atrás da primazia, que é sempre a figura do credor. Continua, 
assim, um conservadorismo muito forte. Já nos estados latinos, o poder do 
Estado faz com que, na lei, a situação continue dando o credor como o 
grande usuário externo a ser beneficiado com a normatização contábil, 
mas, na prática, o interesse tributante faz com que cada vez mais a 
contabilidade seja voltada para o interesse da arrecadação. Com isso, nos 
germânicos a tributação segue o interesse pela proteção ao credor mas, nos 
latinos, o interesse dos credores fica mais atrelado aos interesses fiscais 
(...).34 

Em outras palavras, nos países germânicos prevaleceu o princípio da 

“unicidade contábil”, segundo o qual a tributação manteve-se atrelada aos resultados 
                                                
32 MARTINS, Eliseu; MARTINS, Vinícius A.; MARTINS, Éric A. Normatização Contábil: ensaio 
sobre sua evolução e o papel do CPC. In: RIC/UFPE - Revista de Informação Contábil Vol. 1, nº 1 p. 
7-30, set/2007. p. 10. 
33Idem. p. 9-10.  
34 Idem. p.11. 
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comerciais baseados em sua contabilidade conservadora, que postergava o pagamento 

de lucros e a tributação que incidiriam sobre eles35. Os países latinos, por sua vez, 

passaram a normatizar a contabilidade em benefício próprio, com o intuito de 

aumentar sua arrecadação por meio da manipulação da base de cálculo tributária, de 

forma direta ou por meio de regras de indução36. 

Paralelamente à normatização contábil dos países latinos e germânicos 

inseridos na lógica do civil law, os países saxônicos, especialmente a Inglaterra, 

também perceberam a necessidade de normatizar a sua contabilidade. Ocorre que o 

fizeram de forma distinta, por meio de seus usuários, e ao invés de adotarem o 

conservadorismo dos primeiros (latinos e germânicos), optaram pela adoção do 

princípio da Prudência na elaboração de suas demonstrações: De acordo com 

MARTINS et. al.: 

(...) os saxônicos procuraram manter na normatização a mesma filosofia 
utilizada até antes do processo normativo, de que boa contabilidade era a 
que produzia boas informações para os gestores das empresas. E esses 
balanços é que deveriam ser levados aos credores e investidores. (...) os 
próprios contadores é que faziam a normatização contábil no mundo de 
influência inglesa, onde predomina o Direito Consuetudinário dos usos e 
costumes. Era uma atividade dos técnicos, não estava na alçada do 
legislador, do Estado, sob a forma de leis ou outra norma, como no mundo 
do direito romano, predominante nos latinos e germânicos37. 

Com o advento da Revolução Industrial na Inglaterra, já no séc. XVIII, novas 

mudanças foram introduzidas na normatização da contabilidade saxônica. Como 

decorrência da necessidade de vultosos investimentos para a construção das primeiras 

grandes indústrias, cresceu de importância o papel dos investidores e do mercado de 

ações, direcionando a contabilidade ao atendimento desse público específico. 

Por se tratarem de países onde predominava o direito consuetudinário, havia 

maior flexibilidade para a modificação das regras contábeis, de modo que 

gradativamente a contabilidade tornou-se eminentemente voltada a informar 

                                                
35 BAETGE, Jorg et. al. German accounting principles: An institutionalized framework in Accounting 
Horizons vol. 9 no. 3. Estados Unidos: American Accounting Association. 1995. pp 93-94.  
36 “Regras de Indução” são normas que não determinam expressamente que uma ação seja realizada de 
determinada maneira, mas influenciam fortemente o sujeito passivo a realizar a conduta almejada pelo 
Estado. No processo indutivo o sujeito passivo pode escolher entre diferentes alternativas para a 
realização de seus objetivos, mas se não for da forma prescrita ou indiretamente almejada pelo Estado, 
espera-se o surgimento de custos ou obrigações adicionais. A lógica da contabilidade fiscal dos países 
latinos é fortemente orientada por essas regras de indução, sendo clássico o exemplo da depreciação: o 
contribuinte só irá depreciar determinado ativo no limite daquilo que pode obter de despesa dedutível 
de seu imposto de renda. Dificilmente irá depreciar um ativo em valor superior ao teto que pode obter 
com a sua dedução. Como consequência, essa forma de contabilizar acaba por se distanciar da essência 
econômica daquilo que busca retratar.  
37 MARTINS, Eliseu; DINIZ, Josedilton Alves; MIRANDA, Gilberto José. Análise Avançada das 
Demonstrações Contábeis: uma abordagem crítica. São Paulo: Atlas, 2012. p. 44. 
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investidores, e não mais os credores (bancos), tal qual disciplinado no mundo 

germânico, ou o Fisco, como disciplinado no mundo latino. 

O esquema gráfico, abaixo reproduzido,38 resume bem as principais diferenças 

entre as três contabilidades desenvolvidas ao redor do mundo. A contabilidade 

praticada pelos latinos e germânicos é fortemente influenciada pela lógica do civil 

law, sistema legal que privilegia leis e regras detalhadas, ao passo que a contabilidade 

dos saxônicos nasce na lógica do common law, baseada em costumes e tradições. 

Além disso, enquanto os primeiros atendem ao interesse dos seus credores (bancos ou 

o Fisco) os segundos são mais dependentes de seus investidores, sendo estes os 

usuários externos focados pelas demonstrações:  

 

 
Essas diferenças históricas, culturais e sociais se sedimentaram nas três 

principais vertentes da contabilidade ocidental: 

a) A contabilidade de credores, típica de países germânicos; 

b) A contabilidade de investidores, dos países anglo-saxônicos, e; 

c) A contabilidade fiscal, comum em países latinos.   

Tais diferenças resultaram na criação de contabilidades baseadas em premissas 

distintas, que passaram a se desenvolver em técnicas contábeis cada vez mais 

desconexas entre si. 

Este crescente distanciamento técnico das diferentes vertentes contábeis 

somente começou a diminuir nos últimos anos, em virtude do processo de 

convergência mundial das normas contábeis, que passaremos a abordar a seguir. 

2.2. IFRS como solução global: Generally Accepted Accounting Principles 
(GAAP) e a necessidade da convergência contábil em escala mundial  

Com o passar do tempo, para além das diferenças apresentadas entre os três 

grandes grupos da contabilidade (de credores, fiscal e de investidores), cada país 

                                                
38 Idem. p. 45. 
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desenvolveu uma identidade única de sua normatização contábil em relação aos 

demais, dando origem aos “Princípios Contábeis Geralmente Aceitos” de cada país 

ou, no termo em inglês, Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)39.  

Muito embora as GAAP nacionais estivessem em plena consonância com o 

cenário legal e cultural de cada país, tais diferenças acabavam por criar empecilhos à 

transparência e à comparabilidade entre as demonstrações financeiras de empresas 

entre diferentes países. 

A título exemplificativo, ZEFF40aponta que mesmo entre países onde se 

esperava pouca diferença nas demonstrações financeiras, sendo todos de origem 

saxônica, detentores de uma contabilidade voltada a investidores e com mercados de 

capitais bem desenvolvidos – Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e 

Nova Zelândia – as discrepâncias entre as demonstrações financeiras eram 

significativas, o que dificultava a integração entre os mercados em razão da falta de 

transparência e pouca comparabilidade entre as demonstrações: 

Por exemplo, no Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, as empresas 
poderiam reavaliar sua propriedade, planta e equipamento (PPE), incluindo 
propriedades de investimento. Nos EUA e no Canadá, principalmente por 
causa da influência conservadora da “Securities and Exchange 
Commission” (SEC), as empresas aderiram ao custo histórico. Na América 
do Norte, o UEPS foi um método amplamente disponível para inventários 
nos EUA, mas no Canadá seu uso foi limitado a algumas indústrias 
(Skinner 1972, 79). Em 1975, o órgão normatizador da Nova Zelândia 
emitiu uma norma, SSAP 3 sobre depreciação, o que exigiu a utilização de 
um método linear (ver Zeff 1979, 59). Nenhum dos outros países fizeram o 
mesmo. Existe um abismo ainda maior entre os GAAPs desses países 
anglo-americanos e os dos países do continente europeu e do Japão, onde a 
tributação de renda dirigiu a prática contábil, onde o lucro reportado 
determina por lei o dividendo a ser declarado, e onde os resultados 
financeiros poderiam ser manipulados por reservas secretas41. (Tradução 
Livre) 

                                                
39  Assim, por exemplo, as siglas BRGAAP, USGAAP e JapanGAAP passaram a representar, 
respectivamente, as normas societárias e contábeis vigentes no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão. 
40 ZEFF, Stephen A. The evolution of the IASC into the IASB and the Challenges it Faces. In: The 
Accounting Review. vol. 87 no. 3. Estados Unidos: American Accounting Association. 2012. p 808. 
Disponível em: http://www.ruf.rice.edu/~sazeff/Evolution%20The%20Accounting%20Review.pdf. 
Acesso em 28/07/2015. 
41 Idem. Ibidem. No original em inglês: “For example, in the U.K., Australia, and New Zealand, 
companies could revalue their property, plant, and equipment (PPE), including investment property. In 
the U.S. and Canada, mainly because of the conservative influence of the Securities and Exchange 
Commission (SEC), companies adhered to historical cost. In North America, LIFO was widely 
available for inventories in the U.S., but in Canada its use was confined to a few industries 
(Skinner1972, 79). In 1975, the New Zealand standard setter issued a standard, SSAP 3 on 
depreciation, which required the use of the straight-line method (see Zeff 1979, 59). No other countries 
have done likewise. An even greater gulf existed between the GAAPs in these Anglo-American 
countries and those in countries on the European continent and in Japan, where income taxation drove 
accounting practice, where reported profit determined by law the dividend to be declared, and where 
financial results could be manipulated by secret reserves.”  
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Tais discrepâncias entre a forma de avaliação de seus ativos apenas geravam 

custos de interpretação para os investidores interessados em transitar por mais de um 

mercado, o que é altamente prejudicial para o fluxo de capitais e desenvolvimento 

desses países.  

Esse cenário começou a mudar apenas nas décadas de 50 e 60, quando as 

fronteiras dos mercados financeiros começaram a desaparecer42 e empresas, inclusive 

as de pequeno porte, passaram a buscar capitais com o melhor preço, onde quer que 

estivessem. Para os credores e investidores, emergia a necessidade de buscar 

oportunidades de investimentos e serem capazes de avaliar os riscos e retornos das 

mesmas, o que demandava informações financeiras relevantes, confiáveis e 

comparáveis para além das fronteiras nacionais. 

Tal cenário motivou a criação de novos órgãos normatizadores da 

contabilidade em diversos países durante a década de 70. Conforme descrito por 

MARTINS 43 , em 1973 os norte-americanos haviam retirado o processo de 

normatização da contabilidade das mãos dos contadores e criado o Financial 

Accounting Standards Board (FASB), formado por integrantes de todos os usuários 

da contabilidade 44  para emitir suas normas contábeis. Por ser subsidiado pelo 

governo, tal órgão passou a contar com grandes recursos financeiros e profissionais 

dedicados em tempo integral à criação de normas contábeis. O modelo típico da 

contabilidade anglo-saxônica, em que as normas eram feitas por seus usuários e 

baseadas em princípios passou, gradativamente, a um processo de normatização à 

base de regras impostas pelo Governo.  

Por sua vez, no mesmo ano de 1973, a Europa também criou um órgão 

normatizador da contabilidade, que desde a sua concepção possuía aspirações 

internacionais, qual seja, o International Accounting Standards Committee (IASC), 

que a partir de 2001 passou a se chamar International Accounting Standards Board 

(IASB), traduzido para o português como Comitê de Normas Internacionais de 

Contabilidade. Desde a sua criação o IASC/IASB buscou reconhecimento 

internacional e a introdução de padrões internacionais de contabilidade baseados na 

                                                
42 Idem. p. 809. 
43 MARTINS, Eliseu. A Contabilidade Brasileira de Ontem e de Hoje; e a de Depois? In: LOPES, 
Alexsandro Broedel (org.). Contabilidade e Finanças no Brasil. Estudos em homenagem ao professor 
Eliseu Martins. São Paulo: Atlas, 2012. p. 6. 
44 Durante o processo de criação do FASB o governo norte-americano entendeu necessário delegar a 
criação das regras contábeis a representantes de todos os seus possíveis usuários. Dessa maneira, esse 
órgão passou a ser composto não apenas de representantes dos contabilistas, como também de 
representantes de empresas, do mercado financeiro, dos auditores, dos estudiosos/acadêmicos, dos 
analistas e do próprio Governo. 
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contabilidade anglo-saxônica, ou seja, fundamentados em princípios (e não em 

regras)45. No entendimento de MARTINS, a escolha dos países que optaram por 

aderir a um padrão internacional de normas contábeis se restringia, basicamente, às 

normas do FASB e do IASB, havendo uma certa tendência à escolha desta última:  

(...) a postura norte-americana ajudou a prosperar, na Europa, a ideia de 
efetivamente dar guarida às normas do IASB, ainda mais que nessas 
alturas já era visível que as contabilidades excessivamente dominadas pelo 
Fisco dos latinos e a excessivamente conservadora dos germânicos não 
atendiam aos interesses nem mais dos credores, quanto mais dos 
investidores em ação. 46 

Embora os padrões contábeis originais de cada nação sejam muito diferentes 

uns dos outros, fatores externos, como a mencionada internacionalização dos 

mercados financeiros, demandavam um esforço em conjunto para a adoção de normas 

contábeis transparentes e comparáveis entre si. E esta foi a proposta trazida pelas 

normas produzidas pela IASB, chamadas de International Financial Reporting 

Standards (IFRS).  

Conforme anunciado pela IFRS Foundation47 em sua publicação, “IFRS as 

global standards: a pocket guide” 48 , o objetivo das normas IFRS é trazer 

transparência, accountability e eficiência aos mercados financeiros ao redor do 

mundo, livre de interesses governamentais. 

Conforme apontado por ZEFF49, a opção internacional pela adoção das 

normas IFRS se deu, em grande parte, pela existência do IASC como única alternativa 

real à adoção das normas do USGAAP (produzidas pelo FASB, subordinado ao 

governo norte-americano) e à proposta surpresa realizada pela Comissão Europeia 

que, no ano de 2000, se comprometeu a exigir de suas principais empresas o 

cumprimento das regras IFRS até o ano de 2005. 

                                                
45 Para mais informações a respeito do contexto histórico, a criação do IASC e do IASB e dos 
movimentos internacionais à época consultar: ZEFF, Stephen A. The evolution of the IASC into the 
IASB and the Challenges it Faces. In: The Accounting Review. vol. 87 no. 3. Estados Unidos: 
American Accounting Association. 2012. Disponível em: 
http://www.ruf.rice.edu/~sazeff/Evolution%20The%20Accounting%20Review.pdf. Acesso em 
28/07/2015. 
46 MARTINS, Eliseu. A Contabilidade Brasileira de Ontem e de Hoje; e a de Depois? Op. cit. p. 7. 
47 Conforme informado na página 03 de sua própria publicação – “IFRS as global standards: a pocket 
guide” –, a Fundação IFRS é uma corporação sem fins lucrativos sob a Lei Geral das Sociedades do 
Estado de Delaware (EUA) e opera na Inglaterra e no País de Gales como uma empresa estrangeira. 
CF. PACTER, Paul. IFRS as global standards: a pocket guide. Fundação IFRS. Publicação disponível 
em http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/IFRS-as-global-standards-Pocket-Guide-
April-2015.PDF. Acesso em 29/07/2015. 
48Idem. p. 14. 
49 ZEFF, Stephen A. Op. cit.pp. 808 e 824. 
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Tais acontecimentos chamaram a atenção mundial às regras IFRS e ao IASC 

que passou a ser considerado o órgão normatizador dos padrões contábeis 

internacionais.  

Atualmente, existem cerca de 14050 países/jurisdições que se comprometeram 

publicamente a adotar as normas IFRS como o único padrão contábil. Dentre tais 

países, 114 já as implementaram completamente, exigindo seu cumprimento pela 

maior parte ou até mesmo a totalidade das empresas sob sua jurisdição. 

O resultado da adoção das normas IFRS tem sido positivo até o momento, 

conforme apontado por TARCA em trabalho que analisou cerca de 100 estudos 

acadêmicos sobre os benefícios das IFRS. De acordo com a autora, “foi possível 

concluir que a maioria dos estudos fornecem evidências de que as IFRS melhoraram a 

eficiência das operações de mercado de capitais e promoveram o investimento 

transfronteiriço”: 

Neste artigo eu revi uma série de estudos que apontam os benefícios de 
uma adoção obrigatória das IFRS. Usando uma variedade de técnicas de 
pesquisa, estudos fornecem evidências de que as IFRS melhoraram a 
eficiência das operações de mercado de capitais e promoveram o 
investimento transfronteiriço. Além disso, muitos estudos apontam para a 
importância da infra-estrutura que envolve o uso das IFRS. Hegarty et al. 
(2004) afirmam que uma "combinação completa e equilibrada de 
capacidade e incentivos institucionais" para a aplicação rigorosa das 
normas internacionais de contabilidade e auditoria é a chave para o sucesso 
da implementação. A evidência da pesquisa mostra de maneira consistente 
que os benefícios das IFRS são mais propensos a serem realizados quando 
sua aplicação é suportada por uma estrutura que engloba proteções legais, 
profissionais competentes e acompanhamento e execução adequados.51 
(Tradução Livre) 

Após esse retrospecto histórico acerca da convergência internacional às 

normas IFRS, nos tópicos seguintes passaremos a tratar sobre o padrão identificado 

como preponderante no Brasil e as modificações da legislação societária e tributária 

do país em razão do movimento de convergência às normas IFRS.   

                                                
50 PACTER, Paul. Op. cit. p. 4.  
51 “In this paper I reviewed a range of studies that point to benefits from mandatory adoption of IFRS. 
Using a variety of research techniques, studies provide evidence that IFRS has improved efficiency of 
capital market operations and promoted cross border investment. In addition, many studies point to the 
importance of the infrastructure that surrounds the use of IFRS. Hegarty et al. (2004) state that a ‘full 
and balanced combination of capacity and institutional incentives’ for the rigorous application of 
international accounting and auditing standards is the key to their successful implementation. 
Research evidence consistently shows that IFRS benefits are more likely to be realized when IFRS 
application is supported by a framework that encompasses legal protections, competent professionals 
and adequate monitoring and enforcement”. TARCA, Ann. The Case for Global Accounting 
Standards: Arguments and Evidence. Disponível em http://go.ifrs.org/Case-for-Global-Accounting-
Standards. Acesso em 29/07/2015. 
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2.3. A padronização da contabilidade brasileira de acordo com os critérios 

internacionais 

No presente tópico será apresentada a evolução histórica e legislativa do 

processo de modernização da legislação brasileira e as modificações nas normas e 

práticas contábeis utilizadas pelas pessoas jurídicas. Conforme será demonstrado, a 

legislação tributária, especialmente a do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas 

(IRPJ), exerceu forte influência na determinação das práticas contábeis utilizadas no 

país, o que justifica em grande medida as dificuldades hoje enfrentadas pelo Brasil na 

utilização das IFRS, conflitantes em alguns pontos com as regras de tributação. 

2.3.1. A contabilidade fiscal no Brasil: histórico e convergência às normas 

IFRS 

A primeira vez que o Brasil disciplinou de forma sistematizada as regras 

contábeis aplicáveis às sociedades por ações foi em 1940, com a promulgação do 

Decreto nº 2.627/40, no qual se delineou os contornos da contabilidade societária 

praticada no país até então. Naturalmente, com o passar do tempo, em meados da 

década de 70 essa legislação mostrava-se incompatível com as mais modernas 

práticas societárias e contábeis difundidas pelo mundo, o que ensejou um movimento 

de modernização da legislação societária brasileira52. 

A edição da Lei nº 6.404/76 – (Lei das Sociedades por Ações – LSA) foi 

revolucionária para a atividade mercantil brasileira, tendo sido responsável por inserir 

em nosso ordenamento jurídico diversas práticas amplamente disseminadas em países 

com mercados mais desenvolvidos que o nosso. De acordo com os autores de seu 

projeto, o principal objetivo da lei era fortalecer o mercado de capitas brasileiro a fim 

de permitir a sobrevivência da empresa privada brasileira.  

A conjuntura econômica do início da década de 70 demandava do Brasil esse 

esforço de reforma da legislação das sociedades anônimas. Em decorrência das novas 

                                                
52 Dentre as práticas contábeis presentes no Decreto 2.627/40 é possível citar as seguintes: “os 
prejuízos acumulados eram classificados como um ‘ativo’(conceito de ‘débito’) e não como redução de 
Patrimônio Líquido; havia contas de compensação (‘Memorandum Accounts’ para alguns  off-balance 
sheet times) sendo somadas simultaneamente no Ativo e no Passivo do Balanço Patrimonial; a 
Demonstração de Resultados era conjugada com a destinação dos lucros e; não havia notas 
explicativas.” Cf. SALOTTI, Bruno Meirelles; CARVALHO, Nelson; MURCIA, Fernando Dal-Ri. 
Convergência da Contabilidade brasileira às normas internacionais de contabilidade (IFRS): 
retrospectiva histórica e desafios para o futuro. In: SALOTTI, Bruno Meirelles; CARVALHO, Nelson; 
MURCIA, Fernando Dal-Ri; FLORES, Eduardo. IFRS no Brasil: temas avançados abordados por meio 
de casos reais. São Paulo: Atlas, 2015. p. 3.  
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dimensões da economia mundial, que impunha projetos de escala cada vez maiores e 

envolvendo muito capital de risco em obras de infraestrutura e indústria de base, a 

empresa nacional perdia qualquer chance de competitividade frente às duas outras 

gigantes: a empresa estatal e a empresa estrangeira, conforme bem salientado por 

LAMY FILHO e BULHÕES PEDREIRA: 

Limitados ao reinvestimento de lucros das suas empresas em operação e 
sem mercado primário de ações no qual pudessem obter capital de risco 
adicional, (...) os empresários privados nacionais praticamente estavam 
sendo excluídos de todos os setores básicos da economia nacional: as 
alternativas para a execução dos grandes projetos de investimento estavam 
reduzidas ao Estado e às empresas estrangeiras ou multinacionais. 53 

Nesse contexto, a Lei nº 6.404/76 cumpriu de forma bastante satisfatória o 

objetivo a que se propôs, levando-se em conta as necessidades da época. Dentre as 

inovações que trouxe, importantes mudanças foram direcionadas ao padrão contábil 

utilizado pelas companhias abertas. Cuidou, assim, de sistematizar a disciplina das 

demonstrações financeiras que deveriam ser elaboradas por essas empresas, tendo em 

vista a sua utilização como ferramenta para informar adequadamente os investidores e 

o mercado como um todo, com vistas a promover o desenvolvimento do mercado de 

capitais nacional. 

É interessante notar da leitura da Exposição de Motivos da referida lei que já 

naquela época esboçava-se a primeira tentativa de desvinculação da escrituração 

societária da escrituração utilizada para fins de apuração dos tributos sobre o lucro: 

O Projeto procura reunir as regras gerais essenciais para que o intérprete da 
lei nela encontre orientação básica, mas evitando pormenores dispensáveis. 
Na escolha dessas regras influiu, evidentemente, o conhecimento de 
hábitos e práticas que a lei pretende corrigir ou coibir, a fim de que as 
demonstrações financeiras informem - a administradores, acionistas, 
credores e investidores do mercado - a verdadeira situação do patrimônio 
da companhia e seus resultados. Para que qualquer desses interessados 
disponha de informações suficientes é indispensável que as demonstrações 
publicadas discriminem as contas relevantes, sob títulos que revelem os 
elementos patrimoniais nelas registrados (art. 177, § 2º); indiquem os 
valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior (art. 177 
e § 1º); e sejam complementadas por notas explicativas sobre os critérios 
adotados na sua elaboração e sobre diversos elementos do patrimônio da 
companhia (art. 177, § 5º). (...) 

A omissão, na lei comercial, de um mínimo de normas sobre 
demonstrações financeiras levou à crescente regulação da matéria pela 
legislação tributária, orientada pelo objetivo da arrecadação de 
impostos. A proteção dos interesses dos acionistas, credores e 
investidores do mercado recomenda que essa situação seja corrigida, 
restabelecendo-se a prevalência - para efeitos comerciais - da lei de 
sociedades por ações na disciplina das demonstrações financeiras da 

                                                
53 LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S.A. 3ª edição, 1º volume. Rio 
de Janeiro: Renovar. 1997. pp. 128-129. 
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companhia (art. 178, § 2º). O § 3º do artigo 178 mantém normas em 
vigor, que atribuem ao órgão fiscalizador do mercado de capitais 
competência para regulamentar as demonstrações financeiras de 
companhias abertas e prescrevem sua auditoria por profissionais 
independentes. 54 (g.n.). 

Essa breve digressão histórica demonstra que não é de hoje, portanto, a 

tentativa de desvincular a contabilidade societária da contabilidade tributária no 

Brasil, sendo certo que de longa data contabilistas e tributaristas reconhecem a 

artificialidade da adequação do balanço societário às disposições tributárias. Mesmo 

assim o tributário prevalecia sobre o societário, sendo oportunas as palavras de 

BIFANO nesse sentido: 

Durante muitos anos, era corriqueiro que na escrituração dos negócios das 
empresas se observassem práticas que não eram recomendadas pela 
Ciência Contábil, mas que decorriam de normas de caráter tributário e de 
entendimentos emanados das próprias autoridades fiscais. O que se 
buscava era uma adequação do balanço societário às disposições da lei em 
matéria tributária especialmente por que: (i) economizar tributos é meta de 
todo administrador consciente; (ii) o conjunto normativo tributário é muito 
complexo e exige na apuração do tributo uma readequação do balanço 
societário às regras tributárias, de tal forma a gerar muitos custos 
adicionais nessa gestão; (iii) o risco de questionamento por parte dos 
órgãos encarregados de cuidar da excelência contábil era bastante débil 
frente às altas penalidades previstas para os erros, as omissões, as falhas e 
os ilícitos tributários.55 

Logo após a promulgação da Lei nº 6.404/76 (LSA) foi editado o Decreto-lei 

nº 1.598/77, o qual disciplinou a apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas 

Jurídicas face às recentes mudanças introduzidas no ordenamento pela LSA. O efeito 

dessa específica regulamentação fiscal gerou exatamente o oposto daquilo que se 

propôs na Exposição de Motivos da LSA: ao invés de seguir com a desvinculação 

entre a contabilidade e as regras tributárias, foi justamente nesse momento em que se 

sedimentou no país a forte influência da legislação do IRPJ sobre as demonstrações 

financeiras.  

Nas palavras de FERNANDES, “O que era para ser a declaração de divórcio 

entre a contabilidade societária e a tributária foi, na verdade, o início da forte 

influência da legislação referente ao imposto sobre a renda sobre as demonstrações 

financeiras.”56 

                                                
54Exposição de Motivos da Lei nº 6.404/76. Disponível em:  
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/anexos/leis/EM196-Lei6404.pdf. Acesso em 
22/05/2015. 
55 BIFANO, Elidie Palma. Influência do Tratamento Contábil nas Novas Regras de Tributação. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; BROEDEL, Alexsandro Lopes. (coord.) Controvérsias Jurídico-
Contábeis – aproximações e distanciamentos. Vol. 5. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 77.  
56 FERNANDES, Edison Carlos. Regime Tributário de Transição – RTT: Que Neutralidade? In: 
ROCHA, Sergio André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – Vol. III. 
São Paulo: Quartier Latin, 2012. P. 149. 
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Muito embora diversas disposições previstas no Decreto-Lei nº 1.598/77 não 

obrigassem a utilização dos seus critérios para a realização dos registros contábeis 

para fins societários, seja por comodismo ou por receio, fato é que se difundiu no país 

a prática de se adotar os critérios da lei tributária em detrimento da lei comercial. 

Tratam-se de mecanismos provenientes de uma filosofia de indução, assim descrita 

por MARTINS et. al.: 

Não se obriga a fazer a contabilidade dessa ou daquela forma, mas se induz 
fortemente a isso. Nesse processo indutivo a empresa pode escolher entre 
diferentes alternativas contábeis, mas se não for da forma como o Estado 
prescreve, ela deve assumir os respectivos acréscimos tributários. (...) não 
se obrigava a depreciar as máquinas em 10 anos, mas se se depreciasse em 
menos, não se podia utilizar a parte não contabilizada para abater do 
Imposto de Renda(...)57 

A título ilustrativo, é possível mencionar as regras relativas ao registro 

contábil do investimento em participações societárias, os registros de provisões para 

devedores duvidosos e as próprias regras de depreciação. Nesse sentido, esclarecedora 

a seguinte passagem de FERNANDES: 

A comparação de dois dispositivos do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, 
registra, muito bem, essa relação conflituosa entre a contabilidade 
societária e a contabilidade tributária. De um lado, o artigo 8º, I, instituiu o 
Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, no qual seriam inscritas as 
operações financeiras sujeitas ao imposto sobre a renda (de rigor, os 
ajustes à contabilidade societária determinados pela legislação tributária); 
de outro, o artigo 20 determinava como deveria ser registrado 
contabilmente o investimento em participação societária e o respectivo 
ágio ou deságio. Embora os dispositivos da legislação tributária não 
impusessem de maneira expressa a adoção de critérios para o registro 
contábil, o poder de coação da Administração Tributária e o 
correspondente receio das empresas em ter suas contas questionadas 
resultaram na adoção das normas tributárias para fins de escrituração 
societária.58(g.n.) 

Conforme observado, apesar dos esforços do legislador ordinário no sentido 

de desvincular a contabilidade brasileira das normas tributárias, tal tentativa restou 

frustrada face às medidas impostas pela autoridade tributária. A própria Comissão de 

Valores Mobiliários realizou esforços para essa desvinculação, que mesmo assim 

foram frustrados. Conforme relata BIFANO, “Não raras vezes alertou os responsáveis 

nas companhias pela distorção que a aceitação irrestrita dos critérios fiscais poderia 

trazer para fins de apuração e distribuição de dividendos.”59.  

                                                
57 MARTINS, Eliseu; DINIZ, Josedilton Alves; MIRANDA, Gilberto José. Op. cit. p. 47. 
58 FERNANDES, Edison Carlos. Op. cit. p. 149.   
59 BIFANO, Elidie Palma. Influência do Tratamento Contábil nas Novas Regras de Tributação. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; BROEDEL, Alexsandro Lopes. (coord.) Controvérsias Jurídico-
Contábeis – aproximações e distanciamentos. Vol. 5. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 81. 
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Dentre as manifestações da CVM, a autora destaca a Deliberação CVM n. 183, 

de 19 de junho de 1995, que aprovou o pronunciamento IBRACON sobre a questão 

da reavaliação dos ativos, abaixo reproduzida em parte: 

7. Apesar de os princípios fundamentais de contabilidade e a legislação 
societária determinarem uma correção monetária que reflita a perda 
no poder aquisitivo da moeda, na prática, todavia, a correção 
monetária oficial tem sido registrada pelas empresas, por força da 
legislação fiscal, com base na variação de índices oficiais, cuja 
evolução, ao longo do tempo, nem sempre acompanhou a efetiva perda 
do poder aquisitivo da moeda. Esse fato gerou significativa diferença 
entre o valor líquido contábil dos bens (custo corrigido menos 
depreciações acumuladas) e seu valor de mercado, o que levou muitas 
empresas a adotarem a reavaliação como forma alternativa de eliminar tal 
distorção, apesar de, originalmente, a reavaliação visar a flutuações no 
valor de mercado dos bens e não suprir uma correção monetária menor que 
a inflação. Ao longo do tempo foram adotadas medidas especiais pela 
legislação fiscal, tais como correção monetária especiais ou 
complementares, visando eliminar ou reduzir tais diferenças. 

8. A legislação fiscal, ao tratar do assunto, determina que a reavaliação 
seja tributada quando for utilizada para aumento de capital ou quando 
ocorrerem os seguintes eventos: alienação do ativo reavaliado, sob 
qualquer forma; depreciação, amortização ou exaustão; baixa por 
perecimento; transferência do ativo permanente para o ativo circulante ou 
realizável a longo prazo. A legislação estabelece as condições de 
tributação da reserva de reavaliação efetuada pela própria empresa e 
daquela efetuada na subscrição de capital ou de valores mobiliários, ou na 
fusão, incorporação ou cisão de empresas. 

9. A flexibilidade permitida pela legislação levou a uma 
heterogeneidade de tratamento na aplicação da reavaliação por parte 
das empresas, inclusive com a adoção de práticas distantes do objetivo 
para o qual foi criada, tais como, entre outros: a) empresas que efetuaram 
reavaliações para compensar correções monetárias insuficientes; b) 
empresas que efetuaram a contabilização de depreciações aceleradas ou 
superiores ao efetivo desgaste físico dos bens; c) empresas que registraram 
reavaliações visando demonstrar custos mais atualizados para justificar 
aumentos de preços; d) empresas que a aplicaram visando afetar 
distribuição de lucros; e) empresas que a aplicaram visando benefícios de 
ordem fiscal mediante a compensação contra prejuízos fiscais prestes a 
expirar; e f) empresas que a adotaram objetivando alterações na relação 
entre capital próprio e de terceiros.60 (g.n.) 

Apesar de todos esses esforços, apenas exemplificados com a resolução acima, 

somente após alterações institucionais que ocorreram mais tarde é que o cenário 

econômico e legislativo brasileiro se tornou propício para viabilizar a 

“independência” das normas contábeis dos mandos e desmandos que sofria das 

normas tributárias. 

O tópico seguinte se dedicará a abordar os principais entraves à independência 

da contabilidade existentes no cenário nacional após a implementação da LSA, as 

medidas que foram tomadas para viabilizar mudanças nesse cenário e, por fim, a 

                                                
60  Resolução CVM n. 183, de 19 de junho de 1995. Disponível em: 
http://www.cvm.gov.br/legislacao/deli/deli183.html. Acesso em 15/09/2015.  
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implementação da lei que garantiu autonomia à contabilidade brasileira em relação às 

normas fiscais existentes, a Lei nº 11.638/07. 

2.3.2. A Lei nº 11.638/07: alterações da legislação societária brasileira e a 

busca da autonomia contábil 

Após a edição da LSA e do Decreto-Lei nº 1.598/77 os horizontes da 

contabilidade brasileira não eram dos mais promissores. Nessa época existiam 

grandes problemas de âmbito nacional que dificultavam a criação e desenvolvimento 

de um “direito contábil” autônomo, seja pela instabilidade econômica de um período 

marcado por uma inflação descontrolada e um frágil mercado de capitais, seja por um 

cenário institucional sem perspectivas, com diversos órgãos emissores de normas 

contábeis e pronunciamentos técnicos61, e um ambiente normativo engessado, sem 

interesse em alterar a relação de domínio exercido pelas normas tributárias sobre a 

contabilidade. 

Apenas a partir da década de 90 é que esses problemas começaram a ser 

solucionados: o controle da hiperinflação e a estabilização econômica criada pela 

implementação do Plano Real viabilizaram o crescimento econômico que se seguiu 

pelo aumento do PIB, pela inserção de grandes camadas da população no mercado de 

consumo, pela solidificação da bolsa de valores e pela aquisição de “grau de 

investimento”, conferido por agências internacionais de classificação de risco. 

Por sua vez, como parte da solução dos problemas atinentes ao cenário 

institucional, no ano de 2005 foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis62 

(CPC), órgão normatizador contábil brasileiro que passou a ser responsável pela 

emissão de todos os documentos do IASB (normas IFRS), transformados em normas 

de uso obrigatório no Brasil pela CVM, pelo CFC e outros organismos.  

As mudanças na conjuntura econômica e social possibilitaram uma crescente 

internacionalização da economia brasileira, que acabou resultando na necessidade de 

o Brasil adotar práticas contábeis internacionais, com vistas a facilitar o entendimento 

                                                
61 Podem ser citados como órgãos emissores de normas contábeis e pronunciamentos técnicos o 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
(IBRACON), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Banco Central do Brasil (BACEN).  
62 Órgão normatizador contábil brasileiro criado no ano de 2005 que passou a ser responsável pela 
emissão de todos os documentos do IASB, a serem transformados em normas de uso obrigatório. Foi 
concebido de forma a possuir em sua composição uma grande diversidade de representantes da 
contabilidade brasileira. Seus membros com direito a voz e a voto são: ABRASCA, APIMEC, BMF 
BOVESPA S.A., CFC, FIPECAFI e IBRACON. Seus membros com direito a voz são: BACEN, CVM, 
CNI, FEBRABAN, RFB e SUSEP. 
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das demonstrações financeiras das empresas brasileiras, fortalecer o mercado de 

capitais e atrair mais investimentos estrangeiros. 

Nesse sentido é que se manifestou o deputado Armando Monteiro no relatório 

aprovado na Comissão de Finanças e Tributação do então Projeto de Lei nº 3.741/00: 

Deve-se registrar que a revisão ampla de nossa legislação societária, 
iniciada pela Lei 10.303, de 31 de outubro de 2001, teve como linha mestra 
a preocupação com o fortalecimento do mercado de capitais de nosso País, 
como instrumento viabilizador do auto-financiamento das empresas. Este 
Projeto de Lei segue, exatamente, naquela direção. 

Nesse sentido, com a adoção de normas contábeis compatíveis com os 
melhores padrões internacionais, buscou-se conferir maior proteção aos 
acionistas minoritários, com vistas a atrair entrada de novos recursos e 
permitir o desenvolvimento seguro do mercado de capitais. 

Conforme descrito anteriormente, nesta época já havia consenso internacional 

quanto à necessidade de convergência das normas contábeis e que esta seria 

implementada por meio da adoção de normas baseadas em uma contabilidade voltada 

aos interesses dos investidores: as normas IFRS63. Já era visível que as contabilidades 

excessivamente dominadas pelo Fisco (dos países latinos) e as excessivamente 

conservadoras (dos países germânicos) não atendiam mais aos interesses de 

investidores tampouco de credores. 

Acompanhando a evolução contábil e as tendências internacionais de adoção 

das normas IFRS, os profissionais brasileiros de contabilidade tentaram por diversas 

vezes atualizar a legislação societária e contábil (LSA), novamente ultrapassada pelas 

modernas práticas difundidas pelo mundo. 

Após fracassadas tentativas de atualização da LSA realizadas nos anos 90, no 

ano de 1999 a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) elaborou projeto de Lei que 

recebeu a guarida do então Ministro da Fazenda, Pedro Malan. Esse projeto foi 

enviado ao Congresso Nacional no ano 2000, sob o nº 3.741/00, sendo aprovado após 

sete anos de tramitação e então convertido na Lei nº 11.638/07. 

De natureza eminentemente societária, a Lei nº 11.638/07 promoveu diversas 

alterações importantes na LSA que propiciaram condições para a convergência às 

normas internacionais de contabilidade, como a alteração da estrutura das 

                                                
63 Conforme destacado por Elidie Palma Bifano: as normas IFRS assumiram a condição de “padrões 
internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários” (artigo 177, 
§5º da Lei nº 6.404/76) em razão do acordo Memorandum of Understanding (também conhecido por 
Norwalk Agreement), publicado em 10/02 e firmado entre entidades de contadores dos Estados Unidos 
e da Europa, que possuía o compromisso de remover as divergências entre as normas contábeis por eles 
emitidas. BIFANO, Elidie Palma. Aspectos contábeis da Lei 11.638/07: Reflexos Legais. In: ROCHA, 
Sérgio André. (Coord.) Direito Tributário, societário e a reforma da Lei das S/A: Inovações da Lei 
11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 49.  
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demonstrações contábeis já existentes, a inclusão de novas demonstrações 

obrigatórias64 e a criação de novas contas contábeis65. 

Dentre as novidades trazidas pela Lei nº 11.638/07 receberam maior 

destaque66 (i) a eliminação dos empecilhos à adoção das normas IFRS67, (ii) a 

determinação da adoção dos novos padrões contábeis no nível da contabilidade 

individual68 e (iii) a separação, do ponto de vista societário, entre as contabilidades 

financeira e tributária. 

Essa nova legislação também mudou o conceito de ativo imobilizado ao 

admitir que sejam registrados nesse grupo bens que estão sob seu controle, desde que 

suporte seus riscos e benefícios. Tal alteração conceitual passou a permitir a adoção 

da figura da “prevalência da essência sobre a forma”, o pilar da Estrutura Conceitual 

Básica das IFRS. 

Esse novo ideal contábil constante da Estrutura Conceitual Básica das IFRS, 

superou dois grandes mitos que se perpetuaram durante muito tempo acerca do 

propósito das demonstrações financeiras. O primeiro, de que as demonstrações 

financeiras prestavam-se a oferecer retratos do passado e, o segundo, de que de tais 

demonstrações eram marcadas pelo atributo da objetividade e exatidão matemática.69 

Na contemporaneidade são múltiplos os usuários interessados nos números 

das empresas, de modo que a função prospectiva da contabilidade também passou a 

ganhar relevância, sendo igualmente importante que as demonstrações financeiras 

sejam capazes de refletir expectativas futuras de ganhos ou perdas.70 

                                                
64 A título de exemplo é possível destacar a criação da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), que já 
surgiu com ânimo de demonstração societária obrigatória. 
65 Podem ser citadas, a título de exemplo, a criação das contas “ativo intangível” (pertencente ao ativo), 
“ajustes de avaliação patrimonial” e “ações em tesouraria” (pertencentes ao passivo). 
66 MARTINS, Eliseu. A Contabilidade Brasileira de Ontem e de Hoje; e a de Depois? In: LOPES, 
Alexsandro Broedel (org.). Contabilidade e Finanças no Brasil. Estudos em homenagem ao professor 
Eliseu Martins. São Paulo: Atlas, 2012. pp. 8 e 9. 
67 Até edição da Lei nº 11.638/07 haviam sido publicados quatorze Pronunciamentos Técnicos CPC, 
vinte e nove a menos que os quarenta e pronunciamentos vigentes atualmente (ref. 29/06/2015).  
68 Conforme destacado por Eliseu Martins na obra  (A Contabilidade Brasileira de Ontem e de Hoje; e 
a de Depois? Op. Cit. p. 9), o Brasil foi o primeiro país, juntamente com a Itália, a implementar as 
normas internacionais para os balanços individuais, além de para os balanços consolidados.  
69 CARVALHO, L. Nelson. Essência vs. Forma na Contabilidade. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; 
LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis. Aproximações e 
Distanciamentos. São Paulo: Dialética, 2010. pp. 371-380. 
70 “Por décadas, se não séculos, foi difundida a falsa percepção de que demonstrações financeiras são 
retrados do passado. Foram por longos anos entendidas – e usadas – como elementos fornecedores de 
visões retrospectivas: quanto vendemos, quanto tínhamos, quanto devíamos, quanto lucramos. Embora 
jamais se possa negar um papel não trivial da informação de caráter histórico, pretérito, não é este o seu 
único destino nem, eventualmente, sua missão mais nobre. (...). Visões mais contemporâneas do 
objetivo das demonstrações financeiras já dão conta de um consenso, entre os iniciados em finanças 
corporativas e Direito Societário, de que demonstrações financeiras são excelentes ferramentas para 
visões prospectivas da atividade empresarial sobre seu futuro. O que seremos no futuro previsível dado 
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Quanto à ideia de que as demonstrações financeiras refletem números 

objetivos e exatos, importa esclarecer que o tradicional método das partidas dobradas, 

que pressupõe o somatório algébicro de débitos e créditos idênticos, influencia essa 

falsa noção. Exemplifica-se tal impropriedade com os exemplos práticos da 

constituição de provisão para devedores duvidosos (PDD), bem como a provisão 

sobre a recuperabilidade do valor dos estoques, ambas práticas contábeis marcadas 

pela avaliação subjetiva de quem as prepara, com base nas expectativas de mercado 

esperados pela empresa.71 

Inserido no movimento de harmonização das práticas e normas contábeis 

internacionais, o Brasil passou a seguir a diretriz da Estrutura Conceitual Básica das 

IFRS, inicialmente refletida no item 35 da Estrutura Conceitual para Elaboração e 

Apresentação de Demonstrações Financeiras 72 , mas atualmente sedimentada no 

Pronunciamento Conceitual Básico CPC 00, elaborado pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis.73 

Ao tratar da “nova contabilidade” brasileira, surgida com a edição da Lei nº 

11.638/07, MARTINS destaca os novos conceitos contábeis implementados por essa 

lei: 

O balanço resultante dessa nova contabilidade, agora de natureza 
eminentemente financeira e sem as amarras do Fisco, em linha com as 
normas contábeis internacionais, traz conceitos novos até então não 
adotados, tais como: (i) prevalência da substância sobre a forma, (ii) 
necessidade de avaliação de certos ativos e passivos a valor justo ou 

                                                                                                                                      
o que fizemos no passado remoto ou recente?.”  CARVALHO, L. Nelson. Essência vs. Forma na 
Contabilidade. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis. Aproximações e Distanciamentos. São Paulo: Dialética, 2010. pp. 
371-372. 
71 “Direitos incontestáveis e tangibilidade de ativos só são indiscutíveis nos planos, respectivamente, 
do mundo jurídico e do mundo material. Um indiscutível direito a receber um crédito só será um ativo 
em contabilidade na medida em que seja passível de realização; quaisquer dúvidas sobre essa 
realizabilidade, temporal ou permanente, sem elidir o direito a tentar cobrar, retira a característica de 
ativo do valor original do mesmo, e o mecanismo técnico para representar essa provisória “menos 
valia” do valor do direito é a constituição de uma Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (...). 
E o que é a PDD senão um exercício de julgamento, um fruto de análise, ao fim e ao cabo, 
eminentemente subjetiva, um juízo de valor? (...) Raciocínio semelhante pode ser reproduzido quanto 
ao valor numérico do custo dos estoques comerciais ou industriais (...) o exercício de análise de 
recuperabilidade tem um fortíssimo componente subjetivo dado que hoje o preço de mercado pode ser 
inferior ao custo já incorrido, mas: continuará sendo inferior amanhã, quando a empresa for 
efetivamente realizar esse ativo (vendê-lo)?” Idem. p. 374. 
72 “Se as informações tiverem que representar fielmente as transações e outros eventos que pretendam 
representar é necessário que sejam contabilizadas e apresentadas de acordo com a sua essência e 
realidade econômica e não simplesmente sua forma legal. A essência das transações ou outros eventos 
nem sempre é consistente com o que apresenta com base na forma legal ou planejada.” Cf. 
FERNANDES, Edison Carlos. Essência sobre a Forma: Falso Dilema. In: MOSQUERA, Roberto 
Quiroga. LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis. Aproximações e 
Distanciamentos. 4º Volume. São Paulo: Dialética, 2013. p. 49. 
73Disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-
Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=80. Acesso em 23/09/2015.  
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presente, (iii) necessidade de contínuo teste de recuperabilidade 
(impairmant), (iv) depreciação, amortização ou exaustão de bens segundo 
a sua efetiva vida útil econômica, e (v) classificação, como ativo 
imobilizado da sociedade empresarial, de direitos que tenham por objeto 
bens corpóreos decorrentes de operações que transfiram à companhia os 
benefícios, riscos e controle desses bens.74   

Embora tais mudanças tenham impactado de maneira profunda as normas 

societárias e a contabilidade brasileira, foi possível observar que o Poder Legislativo 

não pretendia alterar nenhuma regra de tributação, vez que teve o cuidado de inserir 

um novo parágrafo no artigo 177 da LSA, o parágrafo 7º, que assim esclareceu a 

dimensão das mudanças promovidas pela Lei nº 11.638/07: 

Art. 177. (...) 

§ 7º  Os lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para 
harmonização de normas contábeis, nos termos do § 2º deste artigo, e as 
demonstrações e apurações com eles elaboradas não poderão ser base de 
incidência de impostos e contribuições nem ter quaisquer outros 
efeitos tributários. (g.n.) 

Conforme bem observado por MARTINS, a introdução desse dispositivo legal 

demonstrou que o Poder Legislativo buscava meios para que a legislação tributária 

não mais interferisse nas demonstrações financeiras para fins societários – 

provavelmente em função do que presenciou após a edição da Lei nº 6.404/76 – e uma 

neutralidade tributária no que se refere a todos os tributos ordinariamente devidos 

pelas sociedades empresariais, sendo expresso que a convergência entre as normas de 

contabilidade brasileiras e as internacionais não poderia ser “base de incidência de 

impostos e contribuições nem ter quaisquer outros efeitos tributários”75. 

Contudo, pelo fato de a Lei nº 11.638/07 ter demorado a ser aprovada e por 

abordar apenas aspectos de ordem societária, ainda era necessário criar uma lei que 

determinasse os efeitos tributários decorrentes das mudanças contábeis e societárias 

implementadas. Para suprir tal demanda, editou-se a Medida Provisória nº 449 no ano 

de 2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.941/09, sobre a qual passamos a 

discorrer no próximo tópico. 

2.3.3. Lei nº 11.941/09: impactos tributários provocados pela nova 

contabilidade e o Regime Tributário de Transição (RTT) 

                                                
74 MARTINS, Natanael. A Realização da Renda como Pressuposto de sua Tributação. Análise sobre a 
Perspectiva da Nova Contabilidade e do RTT. In: LOPES, Alexsandro Broedel e MOSQUERA, 
Roberto Quiroga (Coordenação). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 
São Paulo: Dialética, 2010. p. 358-359. 
75 MARTINS, Natanael. Op. cit. pp. 350 e 351.  
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A harmonização das normas contábeis brasileiras com as normas 

internacionais de contabilidade se deu mediante mudanças na legislação societária, 

sendo a Lei nº 11.638/07 o marco legal da implementação das IFRS no país. Ocorre 

que tais mudanças legislativas trouxeram efeitos indiretos (mas previsíveis76) para a 

determinação das bases de cálculo de tributos, especificamente os de competência da 

União77. 

Os efeitos decorrentes da nova legislação não passaram despercebidos pelo 

legislador brasileiro. A própria Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 

449/0878 reconheceu o impacto da Lei nº 11.638/07 na apuração das bases de cálculo 

de tributos federais e a insegurança jurídica gerada aos contribuintes com sua 

implementação. 

Assim, visando suprir a lacuna normativa decorrente da espera de 

aproximadamente sete anos para o Congresso Nacional aprovar a Lei nº 11.638/07 

(Projeto de Lei nº 3.741/00) e implementar uma desvinculação entre Tributário e 

Contabilidade, foi editada a Lei nº 11.941/09, resultado da conversão em lei da 

Medida Provisória nº 449/08. 

Além de produzir complementos à LSA, como a extinção do ativo diferido e 

dos resultados de exercícios futuros, a nova lei tinha como finalidade remover a 

insegurança jurídica e neutralizar os efeitos tributários decorrentes das alterações na 

contabilidade brasileira. Por esse motivo, revogou o parágrafo 7º do artigo 177 da 

LSA que garantia uma neutralidade tributária de forma genérica79 e instituiu o 

Regime Tributário de Transição (RTT) de apuração do Lucro Real nos artigos 15 e 

seguintes da Lei nº 11.941/09. 

O RTT tratou dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios 

contábeis introduzidos pela Lei nº 11.638/07 e dos complementos da Lei nº 11.941/09 

à LSA, buscando a neutralidade tributária. 

                                                
76 Conforme já mencionado, o parágrafo 7º do artigo 177 da LSA, incluído pela Lei nº 11.638/07, 
previu que as alterações trazidas por esta legislação trariam impactos fiscais e determinou que os 
lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para harmonização de normas contábeis e as 
demonstrações e apurações com eles elaboradas não poderiam ser base de incidência de impostos e 
contribuições nem ter quaisquer outros efeitos tributários. 
77 Tributos de competência federal como o Imposto de Renda, a Contribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido e a Contribuição ao PIS e à Cofins possuem sua base de cálculo extraída das demonstrações 
contábeis. A alteração dos critérios contábeis impactou os valores das operações e os resultados das 
empresas, afetando indiretamente a base de cálculo desses tributos.  
78 Itens nº 7, 8 e 9 da Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 449/08, disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Exm/EMI-161-MF-MP-MAPA-AGU-
mpv449.htm. Acesso em 30/06/2015. 
79 Embora a Lei nº 11.638/07 tivesse contemplado dispositivo específico prevendo expressamente uma 
neutralidade tributária, na prática não existia um mecanismo para que tal prerrogativa fosse alcançada. 
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Esse regime, opcional para as empresas nos anos de 2008 e 2009, tornou-se 

obrigatório a partir de 2010 para as pessoas jurídicas que apuram o Imposto sobre a 

Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido com base no Lucro Real, Lucro 

Presumido ou Lucro Arbitrado. 

Conforme previsto no artigo 16 da Lei nº 11.941/09, a pessoa jurídica sujeita 

ao RTT deveria apurar seu lucro tributável nos termos das normas contábeis e 

tributárias vigentes em 31 de dezembro de 2007, ou seja, sem nenhuma influência da 

Lei nº 11.638/07. Para possibilitar a apuração do lucro tributável com uma reversão 

dos efeitos contábeis decorrentes das alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 ou 

atos regulamentadores posteriores, a Lei nº 11.941/09 previa que as pessoas jurídicas 

realizassem ajustes específicos no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR)80 e no 

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)81. 

Tais ajustes serviriam para neutralizar os resultados derivados das novas 

regras contábeis aplicadas às demonstrações financeiras das pessoas jurídicas. Por 

exemplo, no caso de uma empresa registrar um ganho contábil decorrente da 

aplicação do novo regramento contábil, sua apuração de Imposto sobre a renda 

deveria ajustar sua base tributável ao excluir o mesmo valor do ganho que foi 

registrado em suas demonstrações financeiras. 

Muito embora a Lei 11.941/09 tenha cumprido sua função de neutralizar os 

efeitos fiscais decorrentes das alterações na contabilidade brasileira provocadas pela 

adoção das normas IFRS, a doutrina especializada e até mesmo os contribuintes 

brasileiros passaram a questionar se ela também cumpriu com sua função de remover 

a insegurança jurídica. 

Além disso, parte da doutrina tributária82 se mostrou contrária à adoção dos 

conceitos contábeis internacionais, bem como contrária à solução fiscal do RTT, 

suscitando diversos argumentos contrários ao movimento de implementação das IFRS 

no Brasil em razão das dificuldades de ordem tributária que emergiam no cenário 

nacional. 

O RTT perdurou até a entrada em vigor de uma nova lei que disciplinou os 

efeitos tributários dos novos métodos e critérios contábeis, conforme previsto no 
                                                
80 O Livro de Apuração do Lucro Real, também conhecido pela sigla LALUR, trata-se de um livro de 
escrituração de natureza eminentemente fiscal, criado pelo Decreto-lei nº 1.598/77 e destinado à 
apuração extracontábil do lucro real sujeito à tributação para o imposto de renda em cada período de 
apuração. Contém, ainda, elementos que poderão afetar o resultado de períodos de apuração futuros. 
81 O FCONT trata-se de uma obrigação tributária acessória que se destina a escrituração das contas 
contábeis patrimoniais e de resultados para efeito de aplicação do RTT por meio da aplicação dos 
métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. 
82 Nesse sentido, Ricardo Mariz de Oliveira e Natanael Martins, conforme apurado no capítulo 3. 
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parágrafo primeiro do artigo 15 da Lei nº 11.941/09, qual seja, a Lei nº 12.973/14, 

resultado da conversão em lei da Medida Provisória nº 627/13. 

O tópico seguinte se dedicará a abordar os principais aspectos da legislação 

que extinguiu o RTT e que atualmente se encontra em vigor no Brasil. 

2.3.4. Cenário atual: a Lei nº 12.973/14, a extinção do RTT e a 

normatização dos ajustes fiscais 

Após cerca de cinco anos de vigência do RTT foi editada a Medida Provisória 

nº 627/13, posteriormente convertida na Lei nº 12.973/14, que possuía como principal 

finalidade o encerramento do regime especial então vigente e a regulamentação 

definitiva dos efeitos fiscais provenientes das novas regras contábeis. 

É possível observar na Exposição de Motivos “EM nº 00187/2013 MF” que as 

próprias autoridades reconheceram que a definição, pelo RTT, de uma legislação já 

revogada como base legal da incidência tributária teria provocado inúmeros 

questionamentos de contribuintes e gerado insegurança jurídica, complexidade na 

administração dos tributos e, ainda, dificuldades para futuras alterações na base de 

cálculo dos tributos. Destacamos: 

2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações 
trazidas pela Lei nº 11.638, de 2007. O RTT define como base de cálculo 
do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP, e da COFINS os 
critérios contábeis estabelecidos na Lei nº 6.404, de 1976, com vigência 
em dezembro de 2007. Ou seja, a apuração desses tributos tem como base 
legal uma legislação societária já revogada. 

3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando 
insegurança jurídica e complexidade na administração dos tributos. Além 
disso, traz dificuldades para futuras alterações pontuais na base de cálculo 
dos tributos, pois a tributação tem como base uma legislação já revogada, o 
que motiva litígios administrativos e judiciais. 

4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da 
legislação tributária à legislação societária e às normas contábeis e, assim, 
extinguir o RTT e estabelecer uma nova forma de apuração do IRPJ e da 
CSLL, a partir de ajustes que devem ser efetuados em livro fiscal. Além 
disso, traz as convergências necessárias para a apuração da base de cálculo 
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. 83 

Em uma tentativa de solucionar esses problemas, a nova legislação buscou 

implementar medidas como (i) a atualização da legislação tributária frente às novas 

regras contábeis (IFRS), (ii) a adoção de medidas que pretensamente reduziriam o 

planejamento fiscal abusivo, principalmente em arranjos societários intragrupos e, 

                                                
83 Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 627/13. 
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(iii) a viabilização dos ajustes da base tributável em LALUR digital, com a 

eliminação do Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT). 

Tais medidas foram implementadas buscando obedecer o princípio da 

anterioridade tributária, ao determinar sua vigência para todas as empresas a partir do 

ano-calendário de 201584, e a manutenção, na maior parte dos casos, da neutralidade 

tributária85 já propiciada pelo RTT ao disciplinar os efeitos fiscais dos novos métodos 

e critérios contábeis. 

No entanto, a nova neutralidade implementada pela nova legislação se 

diferenciava das anteriores, previstas nas leis nº 11.638/07 e 11.941/09. A nova 

neutralidade deixou de tratar de forma genérica os efeitos fiscais provocados pelas 

alterações contábeis e passou a prever os efeitos fiscais específicos a serem conferidos 

em cada ajuste contábil: 

Em outras palavras, no processo de elaboração da MP 627/2013, bem 
como de sua conversão na Lei 12.973/14, o legislador tributário teria 
primeiramente analisado os principais efeitos resultantes da aplicação da 
“nova Contabilidade”, “elegido” as situações que, a seu ver, poderiam 
sofrer eventuais impactos fiscais adversos caso não fossem efetuados 
ajustes específicos para garantir a neutralidade tributária – por exemplo, os 
casos de AVP, AVJ, Arrendamento Mercantil, Imobilizado, Investimento 
em Controladas e Coligadas e Combinação de Negócios – e instituído um 
regime fiscal específico sempre primando pela neutralidade86. 

Essa neutralidade fiscal instituída pela Lei nº 12.973/14 intenta obedecer à 

determinação do já mencionado artigo 15, parágrafo 1º, da Lei nº 11.941/09, que 

determinava que o RTT deveria vigorar até a entrada em vigor de lei que disciplinasse 

os efeitos tributários dos novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade 

tributária. 

Além da instituição de uma neutralidade fiscal por meio de ajustes fiscais 

específicos que disciplinaram os efeitos dos novos métodos e critérios contábeis, a Lei 

nº 12.973/14 também previu uma nova “cláusula geral”87 que determina a manutenção 

da neutralidade até nos casos em que houver nova modificação de critérios contábeis. 

                                                
84 Alternativamente, caso fosse de seu interesse, as empresas poderiam optar pela adoção dos efeitos 
das novas regras já a partir do ano-calendário de 2014. Essa opção deveria ser manifestada na 
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, conforme determinado pela Instrução 
Normativa RFB nº 1.469/14, alterada  pela Instrução Normativa RFB nº1.484/14. 
85 Muito embora a Lei nº 12.973/14 não estipule cláusulas que determinem uma neutralidade fiscal 
absoluta para os ajustes contábeis provenientes das normas IFRS, a exemplo da Lei nº 11.941/09 com o 
RTT , a nova legislação passou a conferir um regime fiscal para cada um desses ajustes, sempre 
primando pela neutralidade, conforme explicado ao longo do presente capítulo. 
86 LOPES, Jorge Ney de Figueirêdo Júnior; ASSEIS, Pedro Augusto do Amaral Abujamra. A adoção 
do IFRS no Direito Brasileiro e os Limites da Conciliação do Contábil com o Legal Tributário. In:  
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coords.). Controvérsias Jurídico-
Contábeis (Aproximações e Distanciamentos) 6º Volume. São Paulo: Dialética, 2015. p. 292. 
87 Artigo 58 da Lei nº 12.973/14, que possui a seguinte redação: 
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Contudo, apesar das novas regras viabilizarem a atualização da legislação 

tributária, a redução de planejamentos abusivos, o aumento da transparência e o fim 

da insegurança jurídica, é possível observar que foram acompanhadas de um preço a 

ser pago, qual seja, o aumento da complexidade e do custo de conformidade para os 

contribuintes. 

A complexidade inserida por meio da Lei nº 12.973/14 e das Instruções 

Normativas nº 1.515/14 e 1.520/14 provém da obrigatoriedade de evidenciação, em 

subcontas contábeis específicas do LALUR, todos os ajustes realizados em 

decorrência da convergência às normas internacionais. 

Conforme explicitado em artigo publicado por integrantes da Receita Federal 

do Brasil88, no qual descrevem o contexto em que se deu o processo de elaboração da 

Medida Provisória 627/13 e sua conversão na Lei nº 12.973/14, tal evidenciação 

possibilitaria às autoridades fiscais rastrear e reconstituir as transações societárias a 

partir da contabilidade, de forma a identificar os ajustes fiscais provocados pela 

implementação das normas internacionais nas demonstrações contábeis brasileiras. 

Embora o controle dos ajustes em subcontas possa ter sido idealizado para ser 

simples, a prática demonstrou que essa obrigatoriedade de evidenciação pode se 

tornar incrivelmente complexa, conforme explica LOPES: 

(...) se em um primeiro momento parece ser tranquila a abertura de 
subcontas, como será demonstrado nos itens subsequentes, essa atividade 
pode ser bastante complexa, na medida em que a empresa precisará 
segregar ativos e mensurar valores específicos, isso sem mencionar todo o 
gasto sistêmico necessário para garantir que a subconta respeite a lógica 
legal, bem como se vincule com todos os outros sistemas com interface a 
este.89 

Ao detalhar a complexidade e os impactos das subcontas relacionadas ao ágio 

previstas pela legislação, a autora chega a considerar que poderia não ser possível 

realizar esse controle: 

Ocorre que os valores contabilizados a título de mais ou menos-valia 
passam a ser controlados na investidora, a qual deverá refletir pari-passu 

                                                                                                                                      
Art. 58. A modificação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por meio de atos administrativos 
emitidos com base em competência atribuída em lei comercial, que sejam posteriores à publicação 
desta Lei, não terá implicação na apuração dos tributos federais até que lei tributária regule a matéria.  
Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil, no 
âmbito de suas atribuições, identificar os atos administrativos e dispor sobre os procedimentos para 
anular os efeitos desses atos sobre a apuração dos tributos federais. 
88 SILVA, Cláudia Lúcia Pimentel Martins da et. al. Tributação e IFRS no Brasil: alterações na 
legislação do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, trazidas pela Lei nº 12.973/14. Revista da 
Receita Federal de estudos tributários e aduaneiros nº 1, agosto/dezembro de 2014, pp. 393-422. 
89 LOPES, Tatiana. Rastreabilidade Contábil versus Custo de Conformidade: o Caso das Subcontas da 
Lei 12.973/2014 e seus Potenciais Impactos Tributários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, 
Alexsandro Broedel (coords.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos) 6º 
Volume. São Paulo: Dialética, 2015. p. 577. 
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em sua contabilidade a realização do ativo ou passivo. Tal procedimento 
pode se mostrar bastante complexo, se não impossível. (...)90 

Ainda com relação ao controle em subcontas é importante ressaltar que a nova 

lei condiciona a dedutibilidade ou não da tributação dos novos ajustes fiscais à sua 

criação, independentemente de a transação ser fato gerador do Imposto sobre a Renda, 

o que poderia desrespeitar o seu fato gerador, qual seja, “auferir lucro”. 

Conforme mencionado acima, além da complexidade, outro preço repassado 

aos contribuintes pela nova legislação foi o aumento do custo de conformidade. Tais 

custos, divididos em temporários e permanentes91, são definidos como “os dispêndios 

necessários para o cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, de 

forma que o contribuinte atenda a exigência legal” e se tornam nítidos por decorrência 

da extinção do RTT e pela necessidade de adequação das empresas (empregados, 

sistemas fiscais e contábeis etc.) à nova legislação. 

Ainda que a lei nº 12.973/14 tenha trazido certo grau de complexidade às 

obrigações tributárias e que existam problemas a serem corrigidos, é inegável que 

impactou na legislação tributária brasileira, seja por implementar sua atualização, seja 

por possibilitar uma nova forma de coexistência entre o direito tributário e a nova 

contabilidade brasileira baseada nas normas IFRS. 

No próximo capítulo apresentaremos como a doutrina jurídico-tributária 

nacional tem se posicionado a respeito da implementação das normas IFRS no Brasil. 

  

                                                
90 Idem. p. 579. 
91 Como exemplos de custos temporários, Tatiana Lopes (op cit.) cita o tempo gasto pelos empregados 
para analisar a lei, identificar os impactos, solicitar os ajustes nos sistemas, participar de seminários, 
além de treinamentos de equipes. Exemplos de custos permanentes seriam os controles 
complementares, os quais incluem a contabilização em subcontas e a necessidade de rastreabilidade 
contábil das adições e exclusões. 
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3. Desafios Jurídico-Tributários da Implementação das normas IFRS no 

Brasil: apresentando a perspectiva jurídico-tributária sobre o tema 

No presente capítulo realiza-se um esforço de sistematização das principais 

controvérsias jurídico-tributárias identificadas pela doutrina nacional no que tange à 

implementação das normas IFRS no Brasil. 

Em razão de a tributação sobre a renda e o faturamento de pessoas jurídicas 

utilizar a contabilidade como ponto de partida (suporte fático) da incidência tributária, 

muito se tem discutido sobre os pontos de conflito entre as normas tributárias e a nova 

contabilidade, principalmente em razão dessa última ter se distanciado do 

atendimento de regras estritamente tributárias na produção das informações 

econômicas. 

Após extensa revisão da doutrina tributária brasileira relativa ao assunto92, foi 

possível identificar 4 (quatro) ordens de problemas na seara tributária usualmente 

atribuídos às normas internacionais de contabilidade IFRS. Cada problema será aqui 

abordado em um subtópico específico, sendo eles: (i) problemas de qualificação, 

relacionados à utilização do princípio da primazia da essência sobre a forma; (ii) 

problemas relacionados a conflitos temporais no momento de reconhecimento dos 

resultados contábeis e tributários; (iii) problemas relacionados ao surgimento de 

lacunas jurídicas e; (iv) problemas relacionados ao subjetivismo das novas normas 

contábeis. 93. 

                                                
92 As principais (não todas) obras consultadas nessa pesquisa foram: MOSQUERA, Roberto Quiroga; 
LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis. Aproximações e 
Distanciamentos. São Paulo: Dialética, Volumes 1, 2, 3, 4, 5 e 6; ROCHA, Sérgio André (Coord.). 
Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – Volumes I, II, III e IV; SALOTTI, Bruno 
Meirelles; MURCIA, Fernando Dal-Ri; CARVALHO, Nelson; FLORES, Eduardo. IFRS no Brasil: 
temas avançados abordados por meio de casos reais. São Paulo: Atlas, 2015. VIEIRA, Marcelo Lima; 
CARMIGNANI, Zabetta Macarini; BIZARRO, André Renato. Lei 12.973/14 Novo Marco Tributário: 
padrões internacionais de contabilidade. São Paulo: Quartier Latin, 2015.  
93 Essa divisão foi adotada como escolha metodológica para se apresentar, com mais detalhe, o que a 
doutrina jurídico-tributária brasileira vem apontando como pontos de conflito entre as duas ciências. 
Ressaltamos desde logo que a identificação de diferentes linhas argumentativas já foi suscitada por 
outros autores, não se tratando, portanto, de uma proposta nossa. LOPES JUNIOR e ASSEIS, por 
exemplo, identificam 3 pontos que consideram ser as principais fontes de conflito que atualmente 
emergem da relação entre o contábil e o fiscal. À tripartição ofertada pelos autores, que muito bem 
sistematizaram o assunto, adicionamos a quarta linha argumentativa que também identificamos 
preponderante nos debates, qual seja, o subjetivismo. Destacamos passagem dos autores mencionados 
na qual oferecem o corte metodológico de sua sistematização: “A nosso ver, contudo, seriam três os 
principais pontos em que a ‘Contabilidade IFRS’ e as regras fiscais brasileiras poderiam se mostrar 
conflitantes e mereceriam distanciamento: (i) nos casos em que haja diferenças temporais entre o 
resultado contábil e a base de cálculo do imposto de renda; (ii) nos casos em que a aplicação do 
princípio da ‘prevalência da substância econômica sobre a forma jurídica’(substance over form 
principle) pela Contabilidade leve a divergências com as disposições contidas na legislação; e (iii) nos 
casos em que a legislação fiscal apresente ‘lacunas’ que possam eventualmente levar aos mesmos tipos 
de conflitos.”. LOPES, Jorge Ney de Figueirêdo Júnior; ASSEIS, Pedro Augusto do Amaral Abujamra. 
A adoção do IFRS no Direito Brasileiro e os Limites da Conciliação do Contábil com o Legal 
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Para além de uma sistematização dos principais pontos controversos, o 

presente capítulo demonstra uma perspectiva de análise sobre o tema que é 

estritamente tributária e que acaba por caracterizar as normas IFRS como uma espécie 

de “problema” para o ordenamento tributário brasileiro. Trata-se da denominada 

perspectiva jurídico-tributária.  

Sem a pretensão de retirar o seu mérito, no presente trabalho busca-se outros 

enfoques para o tema, os quais poderiam desmistificar ou ao menos relativizar essa 

visão de que as normas contábeis internacionais sejam necesseriamete um problema 

para o ordenamento tributário brasileiro. Contudo, antes de apresentar novos 

enfoques, importa antes de mais nada explorar o enfoque jurídico-tributário sobre o 

tema. 

O presente capítulo, portanto, servirá de base para os próximos, os quais 

buscarão desenvolver a hipótese do presente trabalho no sentido que os problemas 

identificados a partir da perspectiva jurídico-tributária são apenas sintomas da 

existência de um quadro de path dependence em matéria tributária quando analisados 

da perspectiva jurídico-institucional, própria do direito e desenvolvimento. 

3.1. A perspectiva jurídico-tributária sobre a implementação das normas 
IFRS no Brasil 

Conforme já explicitado no primeiro capítulo do presente trabalho, a partir da 

edição da Lei nº 11.638/07, que determinou que as normas expedidas pela Comissão 

de Valores Mobiliários deveriam ser elaboradas em consonância com as normas 

internacionais de contabilidade adotadas nos principais mercados de valores 

mobiliários, a contabilidade brasileira passou a sofrer modificações que inseriram o 

país de forma definitiva em um movimento global de harmonização das práticas 

contábeis por meio da implementação das normas IFRS no Brasil. 

Sob a perspectiva da contabilidade, a adoção das normas internacionais 

representou um enorme avanço, uma vez que a contabilização com base na essência 

econômica da operação traduz, de forma mais fiel, a realidade econômica. Trata-se, 

como visto, de uma mudança de paradigma na contabilidade brasileira. 

Por outro lado, sob a perspectiva do direito e, em especial, a do direito 

tributário, ainda que se reconheça um avanço na adoção desse novo paradigma 

contábil, problemas relacionados a conflitos com princípios norteadores do sistema, 

                                                                                                                                      
Tributário. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.). Controvérsias 
Jurídico-contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 6º Volume. São Paulo: Dialética, 2015. p. 302. 
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tais como os princípios da legalidade tributária e segurança jurídica, colocaram em 

evidência os desafios de se implementar as IFRS no país. 

Desse embate entre a nova lógica contábil e os conceitos e institutos do 

ordenamento tributário brasileiro foi possível identificar 4 (quatro) pontos de 

controvérsias, denominados como “problemas”, os quais serão analisados 

individualmente nos tópicos seguintes. 

3.1.1. A Primazia da Essência sobre a Forma e os conflitos de qualificação 

 
3.1.1.1. Conceitos, características e elementos 
 

A primeira controvérsia apresentada seria a mais importante por retratar um 

elemento basilar da contabilidade moderna, que serviu de fundamento para a criação 

das normas IFRS94: a "Primazia da Essência sobre a Forma". 

Mais do que uma mera qualidade a ser observada na elaboração das 

informações contábeis, trata-se do atributo essencial da contabilidade moderna, 

também chamada pela doutrina especializada de "primeira raiz profunda da 

Contabilidade e de sua teoria"95. 

O princípio da primazia da essência sobre a forma traz em seu bojo mudanças 

profundas na orientação da elaboração das demonstrações financeiras brasileiras. O 

objetivo central da contabilidade deixa de ser a apuração de tributos e passa a ser a 

informação, seguida do atributo de “mais transparente possível”. 

Em se tratando agora de uma contabilidade voltada para acionistas, 

investidores, provedores de crédito e todos aqueles que se enquadrem como agentes 

do mercado, o princípio da primazia da essência sobre a forma é o que melhor atende 

às necessidades desse novo sistema, que não se limita às fronteiras nacionais. Para 

que as informações sejam transparentes e comparáveis independentemente da 

jurisdição onde localizadas, informar a substância econômica passa ser a melhor 

                                                
94  Conforme disposto no prefácio do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) “A representação pela forma legal que difira da substância 
econômica não pode resultar em representação fidedigna, conforme citam as Bases para Conclusões. 
Assim, essência sobre a forma continua, na realidade, bandeira insubstituível nas normas do IASB”. 
95 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Essência sobre a Forma e o Valor Justo: duas Faces da Mesma Moeda. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coords.). Controvérsias Jurídico-
contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. p. 465. 
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alternativa em detrimento de se informar determinada interpretação jurídica que tenha 

sobre o fato econômico, a qual é bastante variável entre os países.96  

Retratado na condição de componente separado da representação fidedigna97 

pela primeira versão do Pronunciamento Conceitual Básico98, a característica essência 

sobre a forma foi retirada da nova versão do mencionado Pronunciamento (R1)99 pelo 

entendimento de que a representação pela forma legal que difira da substância 

econômica não poderia resultar em representação fidedigna, ou seja, tratar-se-ia de 

uma redundância. 

Na opinião de IUDÍCIBUS100, a prevalência da essência sobre a forma é, 

certamente, a principal raiz que nutre e sustenta toda a árvore contábil, chegando ao 

ponto de afirmar que “quando se souber entendê-la e aplicá-la com propriedade, se 

chegará ao ponto mais alto da evolução contábil, no qual se saberá dosar relevância, 

objetividade e subjetivismo responsável”.  

Trazendo um pouco mais de detalhamento sobre o princípio da primazia da 

essência sobre a forma, BIFANO101 propõe a análise separada dos conceitos de 

“essência” e “forma”. De acordo com a autora, a prevalência da essência sobre a 

forma insere-se na rubrica (i) atributos essenciais, (ii) característica qualitativa e (iii) 

confiabilidade da contabilidade, previstos no Pronunciamento CPC Básico, e 

distingue ambos os conceitos da seguinte maneira: 

                                                
96 No mesmo sentido é a opinião de GALHARDO e LOPES JÚNIOR: “Assim, o princípio da ‘essência 
sobre a forma’, quer nos parecer, teria o objetivo não de extrair uma suposta verdade absoluta em cada 
situação, mas sim de permitir que os registros contábeis sejam efetuados em abstração das formas 
jurídicas utilizadas em cada país, trazendo as informações sobre a vida das empresas a um plano 
comum (internacional) de análise e comparação.” GALHARDO, Luciana Rosanova. LOPES, Jorge 
Ney de Figueirêdo Junior. As novas normas contábeis e a amortização fiscal do ágio. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coords.). Controvérsias Jurídico-
contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. p. 218.  
97 O item 35 da primeira versão do Pronunciamento Conceitual Básico do CPC preocupava-se em 
explicar os conceitos da Primazia da Essência sobre a Forma por meio de ideias e exemplos: 
“35. Para que a informação represente adequadamente as transações e outros eventos que ela se propõe 
a representar, é necessário que essas transações e eventos sejam contabilizados e apresentados de 
acordo com a sua substância e realidade econômica, e não meramente sua forma legal. A essência das 
transações ou outros eventos nem sempre é consistente com o que aparenta ser com base na sua forma 
legal ou artificialmente produzida.  Por exemplo, uma entidade pode vender um ativo a um terceiro de 
tal maneira que a documentação indique a transferência legal da propriedade a esse terceiro; entretanto, 
poderão existir acordos que assegurem que a entidade continuará a usufruir os futuros benefícios 
econômicos gerados pelo ativo e o recomprará depois de um certo tempo por um montante que se 
aproxima do valor original de venda acrescido de juros de mercado durante esse período. Em tais 
circunstâncias, reportar a venda não representaria adequadamente a transação formalizada.” 
98 Aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por meio da Deliberação nº 539/08. 
99 Aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por meio da Deliberação nº 575/11. 
100 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Op. Cit. p. 466. 
101 BIFANO, Elidie Palma. Contabilidade e Direito: a Nova Relação. In: MOSQUERA, Roberto 
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coords.). Controvérsias Jurídico-contábeis (Aproximações e 
Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. p. 126. 
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Do ponto de vista da língua, a palavra essência tem origem latina 
(essentia) e designa, em sua primeira e mais fundamental acepção, o que é 
mais básico e central, a mais importante característica de uma coisa ou a 
que lhe confere identidade e caráter distintivo. Essência é designada, 
muitas vezes, por substância e é a própria natureza da coisa, opondo-se ao 
acidente. Essência é aquilo de que algo consiste, seu caráter essencial, sua 
existência. Essência opõe-se, também, à forma ou exteriorização da coisa. 
(...) Forma, em contrapartida, é sempre delimitação de certo conteúdo, a 
essência ou substância. A forma é o meio pelo qual a essência se manifesta 
para que possam atingir os fins pretendidos. Como se observa, inexiste 
forma sem substância, sendo impossível a manifestação ou exteriorização 
da essência sem a forma.102 
 

Essência, portanto, possuiria o sentido de substância central de algo, ao passo 

que forma seria o contorno assumido por essa essência para se atingir determinado 

objetivo. Assim, ambos apresentariam características próprias mas complementares, 

uma vez que um não existe sem o outro. 

Muito embora essa análise possibilite uma distinção genérica dos conceitos de 

essência e forma, não se pode esquecer que cada ciência possui seus próprios 

conceitos e que estes somente podem ser perfeitamente compreendidos quando 

analisados dentro de seu próprio contexto. Assim, para a análise da "Primazia da 

Essência sobre a Forma", que seria a base da nova contabilidade, e os impactos que 

esta provoca no direito brasileiro, torna-se fundamental examinar tais conceitos 

inseridos no contexto da ciência contábil e da ciência do direito. 

3.1.1.2. Contextualização do princípio da Primazia da Essência sobre a 
Forma no panorama jurídico-contábil 

Ao discorrerem sobre o princípio da Primazia da Essência sobre a Forma, 

alguns doutrinadores jurídicos criticam a terminologia utilizada pelas normas 

contábeis, afirmando que as mesmas não deveriam fazer referência à “forma legal”, 

que é apenas a maneira pela qual um negócio se exterioriza, mas sim à natureza 

jurídica do mesmo. 

Essa opinião é representada por BIANCO ao analisar a questão do leasing. 

Para o autor, a orientação em questão não deveria ser chamada de “Primazia da 

Essência sobre a Forma”, mas sim de “Primazia da Substância Econômica sobre a 

Natureza Jurídica”: 
O autor daquele texto [Pronunciamento Conceitual Básico] ainda confunde 
forma jurídica com natureza jurídica. A forma, em Direito, significa a 
maneira por meio da qual o negócio jurídico é exteriorizado, não tendo 
qualquer relação com a sua natureza jurídica. (...) 
Em linguagem técnica, portanto, o que o autor do texto quis dizer é que, do 
ponto de vista econômico, a retrovenda é, na sua essência, uma espécie de 

                                                
102 Idem. pp. 126-127. 
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financiamento. E para a contabilidade, os negócios jurídicos realizados 
devem ser registrados nos livros contábeis de acordo com a sua essência 
econômica e não em função da sua natureza jurídica. 
Assim sendo, o que na contabilidade é chamado de princípio da 
“primazia da essência sobre a forma” poderia ser mais bem definido 
como sendo o princípio da “primazia da substância econômica sobre a 
natureza jurídica do negócio realizado”.103(g.n.) 

 

Nossa análise, portanto, deveria tomar como premissa os objetivos próprios de 

cada ciência: à contabilidade interessa a natureza econômica das informações, pois 

sempre será voltada ao objetivo do lucro. Ao direito, por seu turno, interessa o 

negócio jurídico pretendido por seus usuários. 

Para o mesmo sentido aponta BIFANO, para quem existem lentes de 

observação distintas para o mesmo fenômeno:  
A busca pela essência econômica deve-se voltar à realidade econômica que 
ensejou o nascimento da coisa, pois só dessa forma será possível 
determinar sua natureza, para fins contábeis. A busca pela natureza jurídica 
deve-se voltar à causa dos atos jurídicos, como contido no sistema. A partir 
da edição da Lei 11.638/07 consagrou-se, em definitivo, a distinção entre 
os princípios que norteiam as relações econômicas, para fins de registro 
contábil, e aqueles que norteiam as relações jurídicas, na atividade 
empresarial. (...) A diferença de tratamento, dado às mesmas coisas, 
pela Contabilidade e pelo Direito, é determinante nas novas relações 
que se instauram entre essas práticas.104 (g.n.) 

 

De fato, contabilidade e direito sempre tiveram suas aproximações e seus 

distanciamentos, mesmo antes da edição da Lei 11.638/07. A Lei 6.404/76, em sua 

redação original, já preconizava em seu artigo 177 que as demonstrações contábeis 

fossem elaboradas com observância aos "princípios contábeis geralmente aceitos", 

expressos nas Resoluções CFC n° 750/93 e 744/94.  

Tal norma, inclusive, já era prevista no arcabouço da contabilidade brasileira 

desde o ano de 1985, quando o Instituto Brasileiro de Contadores105(IBRACON) 

emitiu a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade, posteriormente aprovada pela 

CVM por meio da Deliberação n° 29/86106. 

Ocorre que, ainda que já existisse orientação que permitisse a prevalência da 

essência sobre a forma para fins contábeis, a contabilidade brasileira sempre esteve 

impregnada por normas contábeis de natureza exclusivamente tributária, que 
                                                
103 BIANCO, João Francisco. Aparência Econômica e Natureza Jurídica. In: MOSQUERA, Roberto 
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coords.). Controvérsias Jurídico-contábeis (Aproximações e 
Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. p. 176. 
104BIFANO, Elidie Palma. Op. Cit. p. 129. 
105 Em 2001, o IBRACON passou a se chamar Instituto dos Auditores Independentes. 
106 Dispõe o artigo 2º da Deliberação CVM nº 29/86 que “a contabilidade possui um grande 
relacionamento com os aspectos jurídicos que cercam o patrimônio, mas, não raro, a forma jurídica 
pode deixar de retratar a essência econômica. Nessas situações, deve a Contabilidade guiar-se pelos 
seus objetivos de bem informar, seguindo, se for necessário para tanto, a essência ao invés da forma.”  
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impediam qualquer modificação que causasse impactos em obrigações tributárias ou 

em sua quantificação. Conforme observado por OLIVEIRA:  
(...) princípios contábeis nunca puderam se imiscuir na definição do fato 
gerador do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição 
social sobre o lucro (CSL), nem na determinação da sua base de cálculo, 
pois estas matérias estão submetidas à reserva de lei em virtude do 
princípio da legalidade, instituído pela Constituição Federal no art. 150, 
inciso I, e explicitado no Código Tributário Nacional em vários 
dispositivos, mas principalmente no art. 97. (...) 
Mais especificamente, a contabilidade não podia criar um fato descrito em 
norma jurídica como hipótese de alguma obrigação tributária, e também 
não podia modificar o fato na sua realidade e nos seus efeitos derivados 
das normas jurídicas que os regulavam, limitando-se, portanto, a ser o 
retrato fiel de uma realidade econômica e jurídica externa a ela.107 

 

Isso também foi observado por BIANCO. Na passagem selecionada, o autor 

esclarece que a contabilidade sempre buscou registrar informações que melhor 

traduzissem a situação econômica da entidade. Entretanto, esse objetivo da ciência 

contábil sempre foi colocado em segundo plano quando os critérios e objetivos 

tributários entravam em jogo: 
Como se vê, é evidente o conflito entre as duas formas de registrar 
contabilmente o mesmo negócio jurídico. Esse conflito estava acomodado 
até pouco tempo atrás, mas não resolvido. Isso porque as autoridades 
fazendárias sempre exigiram das pessoas jurídicas que os lançamentos 
contábeis fossem feitos – tanto nos livros contábeis como nos fiscais – 
obedecendo ao critério da prevalência da natureza jurídica sobre a 
aparência econômica. 
O contribuinte estava livre para utilizar qualquer um dos critérios. Mas 
caso quisesse conferir efeitos fiscais aos lançamentos feitos, a sua 
contabilidade deveria seguir o critério exigido pela lei fiscal, ainda que 
inadequado do ponto de vista da técnica contábil. 
(...) Diante disso, qual das taxas adotar? A real ou a legal? As pessoas 
jurídicas acabavam optando pelo critério adotado pela autoridade 
fazendária, em prejuízo da pura técnica contábil, para poder garantir 
efeitos fiscais aos lançamentos contábeis feitos. E as demonstrações 
contábeis acabavam sempre apresentando valores que, do ponto de vista 
contábil, não espelhavam a realidade econômica da empresa.108  

 

Da leitura das passagens selecionadas percebe-se que o princípio da primazia 

da essência sobre a forma não é nenhuma novidade. O que mudou foi apenas a 

relação entre as normas tributárias e as normas contábeis que, após a edição da Lei 

11.638/07, as últimas puderam finalmente aliar-se aos princípios contábeis, e não às 

necessidades e fins tributários.  

                                                
107 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. A Tributação da Renda e sua Relação com os Princípios Contábeis 
Geralmente Aceitos. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coords.). 
Controvérsias Jurídico-contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. p. 
399. 
108 BIANCO, João Francisco. Aparência Econômica e Natureza Jurídica. Op. cit. pp. 182-183. 
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Contudo, a necessidade de elaborar demonstrações contábeis compatíveis com 

os critérios adotados internacionalmente ocasionou uma revisão completa do assunto 

pelo legislador ordinário. Conseguiram, assim, os contabilistas, fundamento legal para 

impor os seus critérios para a elaboração das demonstrações contábeis. E o mais 

importante deles seria justamente a primazia da substância econômica sobre a 

natureza jurídica dos negócios realizados. 

Com a revitalização da figura contábil da primazia da essência sobre a forma a 

partir da edição da Lei nº 11.638/07, a contabilidade brasileira libertou-se das 

“amarras do Fisco” e se alinhou aos padrões internacionais, o que serviu para ampliar 

a distinção entre os princípios que norteiam as relações econômicas e aqueles que 

norteiam as relações jurídicas. 

Confira-se, nesse sentido, os comentários de IUDÍCIBUS, MARTINS e 

GELBCKE a respeito: 

Talvez a maior modificação seja mesmo a introdução, de maneira clara, da 
figura da ‘Primazia da Essência sobre a Forma’ como característica 
fundamental da informação contábil. Esse conceito estava inserido na 
Deliberação CVM n. 29, de 1986, mas de passagem, sem que lhe houvesse 
sido dada a característica de um ‘princípio’ propriamente dito. (...). Ou 
seja, de agora em diante, não pode mais o profissional de contabilidade, ou 
o gestor da empresa, ou o auditor independente, simplesmente ‘seguir as 
regrinhas, ‘seguir as letras do contrato’ etc.109. 

Esta universalização dos padrões internacionais certamente foi a causa de uma 

importante mudança de paradigma em matéria contábil, que implicou no abandono de 

normas rígidas de contabilização, para estabelecer a possibilidade de julgamento dos 

eventos contábeis com base na essência econômica da operação. 

Em decorrência da utilização, pelo direito tributário, das demonstrações 

contábeis como suporte fático para a incidência de tributos, a conquista da autonomia 

da contabilidade frente às normas jurídicas brasileiras não foi aceita por parte dos 

doutrinadores do direito110 que passaram a apontar riscos inerentes à continuidade da 

utilização desse suporte em um cenário em que a contabilidade passou a privilegiar a 

demonstração da substância econômica sobre a natureza jurídica. 

O tópico seguinte destina-se, assim, a retratar os riscos, críticas e problemas 

que, na opinião da doutrina nacional, emergem da aplicação da primazia da essência 

sobre a forma no cenário jurídico-tributário brasileiro. 

                                                
109 Suplemento do Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. São Paulo: Atlas, 2009. P. 13. 
110 Conforme demonstrado ao longo do presente capítulo, houve certa resistência por parte da doutrina , 
incluindo nomes de peso como Ricardo Mariz de Oliveira, João Francisco Bianco e Natanael Martins. 
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3.1.1.3. Controvérsias na aplicação da Primazia da Essência sobre a Forma 
para fins tributários 

Primeiramente, é possível verificar que existe um consenso de que a aplicação 

da primazia da essência sobre a forma pela nova contabilidade foi fundamental na 

segregação prática e teórica entre a contabilidade societária e a tributária, ou seja, foi 

com base nesse princípio que se permitiu à contabilidade brasileira representar 

fenômenos diferentes daqueles observados pelo direito, conforme explicitam LOPES 

e MOSQUERA: 
O que temos, de fato, é uma independência do processo contábil em 
relação ao tratamento jurídico. A contabilidade deixa de ser acessória ao 
entendimento jurídico e passa a ser independente. Na grande maioria dos 
casos, é importante ressaltar, os tratamentos contábil e jurídico irão 
coincidir. Ocorre que agora o critério de decisão para a contabilidade 
não é mais a formalização jurídica do contrato e sim sua essência 
econômica - assim entendida pela contabilidade. É assim que podemos 
afirmar que nem todo direito - do ponto de vista jurídico - será um ativo 
para a contabilidade. (...) A norma contábil veio a clarificar conceitos e 
ajudar no entendimento do disposto na legislação vigente. Entendemos que 
esse diálogo entre Direito e Contabilidade é extremamente saudável para 
oxigenar as disciplinas. 111(g.n.) 

GALHARDO e LOPES JÚNIOR também apontam para a mesma direção, 

esclarecendo que a introdução da primazia da essência sobre a forma foi o que 

permitiu a distinção entre dois sistemas autônomos, que se comunicam, mas não 

necessariamente operam sobre a mesma lógica e com os mesmos objetivos: o sistema 

do mercado e o sistema da tributação: 

Nas novas regras contábeis, a nosso ver, o objetivo do sistema é gerar 
informações que possam ser, o máximo possível, confiáveis e 
comparáveis, independentemente da jurisdição considerada. Afinal, o 
objetivo é servir de base para a tomada de decisões econômicas em um 
mercado cada vez mais internacional. (...). Já as normas fiscais visam, 
sobretudo, regular a arrecadação. Nelas, regula-se a relação Fisco-
contribuinte, ou seja, em última análise, determina-se quanto o particular 
está obrigado a pagar ao Estado e quanto o Fisco está autorizado a cobrar 
do contribuinte. Assim é que, nem sempre, a legislação tributária prima 
pela verdade absoluta dos fatos econômicos. 112 

Não podemos generalizar, portanto, que toda a doutrina jurídico-tributária 

vislumbre com pessimismo esse distanciamento entre o contábil e o tributário. Para 

                                                
111 LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga. O Direito Contábil – Fundamentos 
Conceituais, Aspectos da Experiência Brasileira e Implicações.  In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; 
LOPES, Alexsandro Broedel (Coords.). Controvérsias Jurídico-contábeis (Aproximações e 
Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. p. 79-81. 
112 GALHARDO, Luciana Rosanova; LOPES JÚNIOR, Jorge Ney de Figueirêdo. As Novas Normas 
Contábeis e a Amortização Fiscal de Ágio. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro 
Broedel (Coords.). Controvérsias Jurídico-contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: 
Dialética, 2010. pp. 217-218.   
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MOSQUERA e BROEDEL esse distanciamento é inclusive fundamental para se 

“oxigenar as disciplinas”113.  

Ocorre que parte significativa da doutrina dedicou-se a apontar os problemas 

que emergem do distanciamento entre a norma contábil e a norma tributária, 

apresentando uma perspectiva de análise que privilegia a proteção às bases do 

ordenamento tributário brasileiro vigente em detrimento do pleno alinhamento ao 

novo cenário contábil.   

SILVEIRA e SILVEIRA, apesar de endossarem o entendimento de que a 

introdução da primazia da essência sobre a forma foi o elemento que permitiu a 

separação da norma contábil e da norma tributária, entendem que isso é problemático. 

Argumentam que agora para uma mesma empresa passam a existir, por exemplo, dois 

conceitos de ativo: aquele que servirá ao fisco e outro distinto que servirá aos 

acionistas e demais agentes do mercado, o que gera incertezas e complexidades aos 

contribuintes: 
Passados mais de três anos da promulgação da Lei n° 11.638, publicada 
em dezembro de 2007, o processo de adaptação das empresas brasileiras 
aos parâmetros contábeis internacionais ainda está longe de ser concluído. 
No campo da tributação, especialmente em relação ao imposto sobre a 
renda, essa adaptação tem sido ainda mais difícil em vista da existência de 
duas realidades distintas. Para os acionistas e para o mercado, valem os 
novos parâmetros contábeis introduzidos pela Lei n° 11.638, que 
privilegiam a essência sobre a forma. Para o fisco, em vista da neutralidade 
fiscal assegurada pelo chamado regime tributário de transição (RTT), 
valem as regras contábeis anteriores, de caráter mais formalista e, em 
muitos casos, influenciadas pela legislação tributária. 114 

 

Para MARTINS esse cenário parece ser mais positivo, vez que possibilitou a 

diferenciação e a análise de cada ciência (contabilidade e direito) com base nas regras 

a que pertencem: 

A aplicação da regra da primazia da essência sobre a forma, um dos pilares 
da 'nova Contabilidade', determina que não mais importa, para efeitos de 
reconhecimento e contabilização de um bem de ativo, a sua propriedade 
jurídica, mas sim a propriedade econômica. (...) Entretanto, se no plano 
específico de normas de Direito privado ou de normas de Direito 
Tributário, os efeitos de regras de contabilização forem diversos, isto é, se 
contrários aos de normas de Direito privado ou Direito Tributário, estes, 
simplesmente, devem ser desconsiderados. (...) Não há, nessa conclusão, 
domínio de regras de Contabilidade sobre regras de Direito privado ou 
regras de tributação ou vice-versa, mas, apenas e tão somente, a aplicação 
de cada regra no seu específico campo de atuação, como de resto se 

                                                
113 LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Op. Cit. p. 79-81. 
114 SILVEIRA, Rodrigo Maito da; SILVEIRA, Ricardo Maito da. Alterações nas taxas de depreciação 
de ativos em face dos novos parâmetros contábeis brasileiros (Lei nº 11.638/2007) e seus efeitos 
tributários. In: ROCHA, Sérgio André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das 
S/A – Vol. III – Desafios da Neutralidade Tributária e do Direito Societário. São Paulo: Quartier Latin, 
2012. p. 521. 
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verifica nas interfaces existentes nos diversos ramos do Direito que 
compõem o ordenamento jurídico, que podem tomar um mesmo evento 
com significados diversos conforme a regra de regência.115 

Contudo, se para a contabilidade os eventos devem ser registrados em função 

da sua essência econômica, como fica o direito tributário que dela extrai sua base de 

cálculo e onde, ao mesmo tempo, deve preponderar a natureza jurídica dos atos 

praticados? 

A incompatibilidade entre os dois critérios tornaria impossível pretender 

conferir efeitos tributários aos lançamentos contábeis (feitos em consonância com o 

princípio da prevalência da essência econômica sobre a natureza jurídica)? 

Em sua análise sobre o tema, LOBATO e FONSECA entendem que a 

alteração provocada na contabilidade brasileira parece ter gerado um estado de 

insegurança que decorreria de dúvidas acerca dos eventuais impactos destas 

mudanças no domínio do direito tributário: 

Entretanto, se de um lado as modificações na contabilidade brasileira 
parecem inserir o país de forma definitiva em um movimento global de 
harmonização das práticas contábeis, se outro, parecem ter gerado um 
estado de insegurança, decorrente de dúvidas acerca dos eventuais 
impactos destas mudanças no domínio do direito tributário. Afinal, nem 
sempre a contabilização de um determinado evento irá representar a 
realidade posta pelo direito positivo. (...) 

Sob a ótica da Contabilidade, a adoção das normas internacionais é vista 
como um avanço, um vez que a contabilização com base na essência 
econômica da operação representaria, de forma mais fiel, a realidade. 
Trata-se, como visto, de uma mudança de paradigma. 

Da perspectiva do Direito, ainda que se admita que a evolução da realidade 
deva ser considerada, até mesmo para que seja cumprida a função de 
regulação das condutas intersubjetivas, não podem ser desconsiderados os 
princípios constitucionais que norteiam o Sistema Tributário Nacional, tais 
como a Segurança Jurídica, a estrita legalidade, enfim os valores e 
princípios que buscam estabilizar as relações sociais em tal domínio.116 

Também na linha dos autores que vislumbram maiores problemas na aplicação 

da primazia da essência sobre a forma, levando-se em conta apenas a ótica jurídico-

tributária, BRIGAGÃO e SCHARFSTEIN concluem que a mesma seria 

“desnecessária”, “inviável” e “indesejável” por equivaler à defesa de uma 

“interpretação econômica da legislação tributária”. 

                                                
115 MARTINS, Natanael. A Figura da Primazia da Substância sobre a Forma em Contabilidade e em 
Direito Tributário. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coords.). 
Controvérsias Jurídico-contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 3º Volume. São Paulo: Dialética, 
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Contábeis sobre o Regime Jurídico do Ágio Gerado nas Operações de Fusão e Aquisição. In: ROCHA, 
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 (...) parece-nos que a aplicação tributária da Primazia da Essência sobre a 
Forma, (...) seria inviável, pois resultaria na cobrança de tributos com 
base nos elementos econômicos dos fatos geradores, em detrimento dos 
elementos jurídicos.  

Em nossa opinião, a conclusão acima também deveria se aplicar à primeira 
acepção da Primazia da Essência sobre a Forma (aquela dirigida ao Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis); assim, não nos parece que tributos 
devessem ser recolhidos sobre base de cálculo apurada de acordo com a 
substância econômica de uma transação ainda que tal substância 
econômica fosse aferida com fundamento em norma do CPC. (...) Diante 
do exposto, resta demonstrado que, além de inadmissível no direito 
brasileiro, a Interpretação Econômica da Legislação Tributária é 
instrumento desnecessário no combate às transações tidas como 
abusivas, pois as autoridades fiscais dispõem de diversas outras teorias 
que podem ser (e têm sido) utilizadas para desqualificá-las. A análise 
da jurisprudência citada acima (e de muitos outros acórdãos que não foram 
mencionados) revela que as autoridades fiscais têm logrado êxito em 
contestar negócios tidos como abusivos sem que, para tanto, tenha que ser 
suscitada, e muito menos aplicada, a teoria da interpretação econômica da 
legislação tributária. 117 (g.n.) 

Entretanto, essa visão que confere um caráter exclusivamente problemático à 

utilização da primazia da essência sobre a forma é relativizada por outros autores, 

como MARTINS118, para quem sob a perspectiva da "nova contabilidade", o resultado 

contábil tem raiz muito mais numa busca de resultado econômico do que, 

propriamente, numa demonstração que retrata um efetivo acréscimo patrimonial 

realizado.  

CUNHA entende que existe uma completa segregação entre o direito e a 

contabilidade a partir da aplicação da primazia da essência sobre a forma e adverte 

que a sua utilização jamais poderia ser considerada como um “infalível e 

autossuficiente instrumento revelador de vícios jurídicos”: 

(...) não podemos nos esquecer que a partir das leis n. 11.638/07 e 
11.941/09, a contabilidade societária serve de instrumento para fornecer a 
investidores estrangeiros elementos hábeis em suas decisões econômicas 
afetas às companhias brasileiras. (...) Exatamente por perseguir propósitos 
específicos, a contabilidade societária, de uma vez por todas, desvinculou-
se das influências do regime jurídico, passando a idealizar um sem número 
de eventos retratados. E assim o fez com compreensiva legitimidade, sob 
pena de perda de sua própria razão de ser. (...)  Em verdade, em razão da 
pluralidade de usuários e de finalidades, a contabilidade societária se 
desvincula das influências do regime jurídico afeto aos fatos retratados. 
(...) O que não se admite, todavia, é compreender a técnica da 
“primazia da essência sobre a forma” fora do contexto no qual a 
contabilidade societária se insere, notadamente para atribuir a ela (e, 
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em última instância, à própria contabilidade) o poder de constituir-se 
num infalível e autossuficiente instrumento revelador de vícios 
jurídicos, sob o argumento de que ela denunciaria a prática de 
engenharia jurídica artificialmente produzida com o objeto de 
contornar lei imperativa ou outra forma de vício jurídico. 119 (g.n.)  

A preocupação desses autores que remetem a utilização da primazia da 

essência sobre a forma como uma nova técnica de interpretação econômica do direito, 

apensar de não ser infundada, carece de alguns esclareceimentos que apontam as 

fragilidades de tal raciocínio.  

Em artigo que aborda a existência de um “falso dilema” no princípio da 

primazia da essência sobre a forma, FERNANDES120 esclarece que tal princípio “ (...) 

em nada, absolutamente nada, autoriza a utilização da chamada interpretação 

econômica para fins de incidência tributária”, vez que a sua utilização não serve para 

desconsiderar negócios jurídicos para efeitos tributários. 

Muito embora parte representativa da doutrina jurídica veja a implementação 

das IFRS e o atributo contábil que veio em seu bojo (primazia da essência sobre a 

forma) como fonte de controvérsias e inseguranças, existem posicionamentos no 

sentido de que isso jamais seria um problema no sentido jurídico, apesar das 

dificuldades que aparentemente possa ensejar. 

LOBATO e FONSECA, apesar de terem identificado a aplicação da primazia 

da essência sobre a forma como uma questão problemática para o direito tributário, 

apontam como solução a sugestão de que trata-se de um conflito aparente mas irreal, 

na medida em que se tratam de realidades distintas e, portanto, intangíveis:  
De plano, volta-se a frisar que uma correta análise da relação entre o 
Direito e a Contabilidade jamais poderá deixar de considerar as enormes 
barreiras conceituais existentes entre as duas ciências. Os objetivos, 
funções e princípios são diversos, de modo que uma análise mais apressada 
do fenômeno de interação pode levar a conclusões equivocadas. A 
Contabilidade tem por objetivo a qualificação, a mensuração e a 
exteriorização dos eventos econômicos ocorridos ao longo da vida de uma 
entidade. E tais objetivos podem se distanciar da norma jurídica tributária, 
o que traz como consequência a possibilidade de que alguns institutos 
gerem repercussões diferentes a depender do enfoque (contábil ou jurídico) 
atribuído. A questão é saber qual o limite do Direito Contábil sobre o 
Direito Tributário. Não se tem dúvidas de que são sistemas em constante 
interação, mas seriam as normas de um deles capazes de alterar institutos 
definidos por outro? (...) E é exatamente por isso que se deve buscar 
diferenciar (i) a contabilização de um evento (ii) dos seus efeitos 
tributários. Se assim não ocorre, em princípio, a divergência apresenta-se 
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inconciliável. A tributação com base na substância econômica legitimaria a 
interpretação econômica do Direito Tributário e a tributação por analogia, 
o que é amplamente rechaçado pelo Texto Constitucional (arts. 5, II e 150, 
I do Texto Constitucional e arts. 97 e 108 do CTN). Entretanto, as 
divergências apontadas acima não indicam a existência de um conflito 
entre as duas ciências, ao contrário, reafirmam a necessária independência 
existente entre ambas. (...) Nesse contexto, pode-se afirmar que a razão de 
existir da Lei 11.638/2007 é a melhoria da qualidade da informação 
contábil, focada na convergência com as normas internacionais de 
contabilidade (IFRS). O objetivo, insista-se, está na qualidade da 
informação, sempre tendo como referência a essência econômica da 
operação e não um arcabouço normativo previamente estabelecido. A 
divergência entre o regime anterior (contabilidade com base em normas) e 
o internacional (julgamento com base na essência econômica da operação) 
não é de regras, mas de princípios.(...) 121 

 

OLIVEIRA também se posiciona nesse sentido, mas por razões distintas. Na 

opinião do autor, há que se considerar a existência de obstáculos jurídicos que 

impediriam qualquer alteração do direito feita por meios não jurídicos como, por 

exemplo, a alteração de normas contábeis, ainda que o direito as tenha utilizado em 

um primeiro momento para escorar conceitos manifestados na legislação atual. Nas 

palavras do autor: 

Tendo em vista as aberturas que a lei em questão [11.638] deu para a 
adoção de práticas contábeis internacionais e também pelas atribuições que 
deu aos órgãos reguladores ou contábeis locais, um dos grandes problemas 
será o distanciamento entre o balanço patrimonial contábil e o patrimônio 
jurídico, tal como é definido pelo Código Civil. Na verdade, já há 
situações em que diretrizes do CFC, do IBRACON ou da CVM 
acarretaram distorções, mas a previsão é de que elas aumentarão no futuro, 
mesmo quando originadas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). O problema se manifesta por duas razões básicas. A primeira é que 
o patrimônio não é algo que exista per si no mundo natural, pois é uma 
concepção (um ser) do direito positivo, criado por este, onde tem natureza 
de bem coletivo consistente numa universalidade jurídica (universitas 
juris), sendo assim definido no art. 57 do velho Código Civil de 1916. (...) 
Por outro lado, as relações jurídicas de que se originam os direitos e as 
obrigações não têm qualquer elo entre si, existindo no mundo abstrato do 
direito, isoladamente umas das outras. Sendo assim, a reunião delas num 
todo único e universal somente pode se dar segundo o que as normas 
jurídicas determinarem a respeito. (...) Evidentemente que, se distorções 
existirem no patrimônio líquido contábil, elas também poderão existir no 
lucro líquido contábil, eis que este, grosso modo, é a diferença entre o 
patrimônio no início e no final do período de apuração. E é por diretrizes 
contábeis relativas a elementos (relações jurídicas) que compõem o lucro 
líquido que surgirá um patrimônio final possivelmente distorcido sob o 
ponto de vista do direito.(...) a Lei n. 11638 alterou algumas normas legais 
antes existentes sobre contabilidade, bem como criou novas normas 
também sobre contabilidade, mas não disciplinou nem as relações jurídicas 
da pessoa titular da contabilidade, nem o tratamento tributário devido a 
essas relações ou aos seus efeitos. Assim, o mundo continua a ser regido, 
nas suas relações interpessoais, pelas normas de direito privado que 
disciplinem cada relação jurídica ocorrida, bem como cada direito (pessoal 
ou real, erga omnes ou individual) e cada obrigação das partes de cada uma 
dessas relações, sejam elas derivadas de atos jurídicos em sentido estrito, 
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sejam oriundas de negócios jurídicos (...). Assim, essa norma, que agora 
conta com o reforço de disposições legais trazidas pela Lei n. 11638, mas 
que não afeta a essência (a verdadeira substância) do  negócio e dos 
patrimônios das pessoas envolvidas, é um bom exemplo da distância entre 
o contábil e o jurídico. (...) Na verdade, esse conjunto normativo reflete a 
diferença que sempre houve na Lei n. 6404, desde o seu advento em 1976 
e com o complemento do Decreto-lei n. 1598 em 1977, entre o lucro 
contábil e o lucro tributável ("lucro real") pelo IRPJ, o que depois também 
veio a estender para a CSL com a Lei n. 7689, de 1988.122 

No mesmo sentido posiciona-se MARTINS para quem a despeito das 

mudanças que se implementaram, o direito tributário permanece o mesmo: 

A Lei 11.638/2007, não obstante também ter causado profundas 
modificações na lei do anonimato, teve por escopo, fundamentalmente, 
possibilitar a adoção, no Brasil, de 'normatizações contábeis que levem ao 
processo de convergência às Normas Contábeis Internacionais, 
basicamente as derivadas do  International Accounting Standards Board 
(IASB). As regras de avaliações de ativos e de passivos a valor de mercado 
ou a valor presente de realização, as análises periódicas sobre a 
recuperação de valores registrados no imobilizado, no intangível e no 
diferido, a obrigatoriedade de avaliação a mercado de bens em operações 
de incorporação, fusão e cisão vinculadas à efetiva transferência de 
controle, inseridas no contexto da adoção, no Brasil, das Normas 
Internacionais de Contabilidade - por natureza e em razão da expressa 
previsão estabelecida na Lei do Anonimato (art. 177, § 7°, c/c §2°) -, sob a 
ótica tributária, não podem e não devem causar nenhum impacto tributário. 
A nosso ver, observadas as condições impostas na lei tributária, continuam 
vigentes os benefícios fiscais nela previstos, inclusive a figura do ágio 
pago na subscrição ou aquisição de investimentos, naturalmente presentes, 
neste caso, os fundamentos econômicos que lhes deram causa. 123 

Finalmente, frisa-se o posicionamento de FERNANDES, autor que defende a 

existência de um falso dilema na utilização da primazia da essência sobre a forma na 

medida em que tanto o direito quanto a contabilidade buscam a realidade econômica 

dos fatos. Nesse sentido, tanto um contrato como um registro contábil devem alinhar-

se à realidade econômica sobre a qual incidem: 

Se a Contabilidade segue a relação econômica (accounting follows 
economics), o mesmo acontece com o Direito, na determinação da 
roupagem jurídica a ser atribuída ao negócio. Como tive a oportunidade de 
escrever, o que se tem, na verdade, é que a atividade econômica determina 
a caracterização jurídica e a escrituração contábil; porém, esta última 
também depende do crivo daquela caracterização jurídica.124 

Sem a pretensão de esgotar o tema, o que se percebe é que a doutrina jurídico-

tributária nacional demonstrou consideráveis ressalvas quanto à essa nova 
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característica que embasa e elaboração das demonstrações financeiras (essência sobre 

a forma). Tomamos o cuidado, entretanto, de evidenciar que não se trata de posição 

unânime, havendo autores que não vislumbram tamanha problemática nessa situação. 

Tomando por base a existência dos diferentes entendimentos expostos acima e 

com o intuito de verificar como se dão os conflitos relacionados à aplicação da 

primazia da essência sobre a forma no âmbito tributário, passaremos a abordar, no 

tópico seguinte, a figura do arrendamento mercantil, exemplo recorrente nas análises 

realizadas pelos doutrinadores tributários na explicitação dos conflitos oriundos da 

utilização desse princípio em matéria tributária.   

3.1.1.4. O arrendamento mercantil e o conceito de propriedade 

A figura do arrendamento mercantil é apontada pela doutrina como ilustrativa 

do distanciamento entre os fatos contábeis e os fatos jurídico-tributários em razão da 

aplicação, pela contabilidade, do princípio da primazia da essência sobre a forma, 

ocasionando diferentes conceitos de patrimônio/propriedade captados por cada uma 

dessas ciências.   

Em linhas gerais, a operação de arrendamento mercantil (leasing) caracteriza-

se por um acordo (contrato) do qual determinada pessoa (física ou jurídica) se utiliza 

para usufruir de um bem (imóvel, veículo, máquina, etc.) sem precisar adquiri-lo. 

Dessa forma, essa pessoa passa a ser arrendatária de outra pessoa (arrendadora), a 

qual compra o bem visado e o aluga para a arrendatária. Trata-se de contrato por 

tempo determinado, ao final do qual a arrendadora concede à arrendatária as opções 

de (i) devolver o bem arrendado; (ii) renovar o arrendamento ou; (iii) adquirir o bem, 

mediante o pagamento de um valor residual previsto no contrato.  

Por se tratar de um contrato atípico, o arrendamento mercantil carece de uma 

disciplina legal específica. Entretanto, a Lei nº 6.099/74 buscou conceituar essa figura 

para fins estritamente tributários: 

Art 1º: O tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil 
reger-se-á pelas disposições desta Lei. 

Parágrafo único - Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos 
desta Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade 
de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e 
que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, 
segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta.  

Para fins jurídicos, portanto, o arrendamento mercantil segue as disposições 

dessa lei, podendo-se identificar duas modalidades de arrendamento mercantil: o 

financeiro e o operacional, conforme destacam FERNANDES e RIDOLFO NETO: 
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(...) os dois tipos habituais de contrato de arrendamento mercantil podem 
ser assim identificados: 

a) Arrendamento mercantil financeiro (leasing): o negócio jurídico 
realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa 
física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o 
arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo 
especificações da arrendatária e para uso próprio desta. 

b) Arrendamento mercantil operacional: o arrendamento de bens 
contratado com o próprio fabricante.125 

Dados esses contornos, para fins de apuração do imposto sobre a renda, a 

arrendadora pode deduzir despesas de depreciação, amortização e exaustão relativas 

ao bem, que é de sua propriedade, ao passo que a arrendatária reconhece despesas de 

arrendamento mercantil. 

Para fins contábeis, entretanto, a figura do arrendamento mercantil adquiriu 

tratamento diverso, conferido pelo Pronunciamento Técnico CPC 06 (R1), o qual 

privilegiou os efeitos econômicos do arrendamento em detrimento dos contornos 

jurídicos, em concordância com o que determina o princípio da primazia da essência 

sobre a forma: 
4. (...) 
Arrendamento mercantil é um acordo pelo qual o arrendador transmite ao 
arrendatário em troca de um pagamento ou série de pagamentos o direito 
de usar um ativo por um período de tempo acordado. 
Arrendamento mercantil financeiro é aquele em que há transferência 
substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade de um 
ativo. O título de propriedade pode ou não vir a ser transferido. 
Arrendamento mercantil operacional é um arrendamento mercantil 
diferente de um arrendamento mercantil financeiro.  

10. A classificação de um arrendamento mercantil como 
arrendamento mercantil financeiro ou arrendamento mercantil 
operacional depende da essência da transação e não da forma do 
contrato. Exemplos de situações que individualmente ou em conjunto 
levariam normalmente a que um arrendamento mercantil fosse classificado 
como arrendamento mercantil financeiro são: (a) o arrendamento mercantil 
transfere a propriedade do ativo para o arrendatário no fim do prazo do 
arrendamento mercantil; (b) o arrendatário tem a opção de comprar o ativo 
por um preço que se espera seja suficientemente mais baixo do que o valor 
justo à data em que a opção se torne exercível de forma que, no início do 
arrendamento mercantil, seja razoavelmente certo que a opção será 
exercida; (c) o prazo do arrendamento mercantil refere-se à maior parte da 
vida econômica do ativo 7 CPC_06(R1) mesmo que a propriedade não seja 
transferida; (d) no início do arrendamento mercantil, o valor presente dos 
pagamentos mínimos do arrendamento mercantil totaliza pelo menos 
substancialmente todo o valor justo do ativo arrendado; e (e) os ativos 
arrendados são de natureza especializada de tal forma que apenas o 
arrendatário pode usá-los sem grandes modificações126. (g.n.) 

                                                
125 FERNANDES, Edison Carlos; RIDOLFO NETO, Arthur. Contabilidade Aplicada ao Direito. Série 
GVLaw. São Paulo: Saraiva: 2014. p. 155. 
126 Disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-
Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=37. Acesso em 27/09/2015.  
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A controvérsia na utilização da figura contábil do arrendamento mercantil 

surge, portanto, a partir dos diferentes olhares que cada ciência (contabilidade e 

direito) agora lançam sobre ele, evidenciando a diferença no conceito de propriedade 

adotado para fins jurídico-tributário daquele adotado para fins contábeis. Nesse 

sentido destaca FERNANDES: 

As novas normas contábeis acerca do arrendamento mercantil (leasing) 
geraram significativo impacto no âmbito do Direito como um todo, e não 
apenas na seara do Direito Tributário. Isso porque, ao ser estabelecido 
que um bem deve ser registrado como ativo se a arrendatária assumir 
os seus benefícios, custos e riscos, rompe-se com a exigência da 
propriedade como requisito essencial para o reconhecimento de um 
ativo. Portanto, além dos efeitos tributários a seguir comentados, essa 
mudança de prática contábil pode interferir em relações jurídicas que 
tratem da 'propriedade' do bem reconhecido no ativo de uma empresa 
(cobrança de dívida, por exemplo). 127 (g.n.) 

MCMANUS também enfatiza os desafios jurídico-contábeis criados pela 

aplicação da primazia da essência sobre a forma nos casos de arrendamento mercantil: 

O princípio da ‘essência sobre a forma’ (parágrafo 35) também é 
problemático. O exemplo mais claro disso é provavelmente um ativo 
em um ‘arrendamento financeiro’ onde, embora o ativo seja alugado, 
e não próprio, ele é geralmente contabilizado como um ativo. Embora 
isso seja aplicado a vários graus para fins de tributação, não há uma 
abordagem padrão; a legislação tributária considera que o bem objeto de 
arrendamento é ativo da arrendadora e trata como despesas dedutíveis, 
para fins de imposto de renda, as contraprestações pagas por força de um 
contrato de arrendamento mercantil. Criar uma base de cálculo comum 
inevitavelmente significa que as autoridades fiscais teriam que mudar sua 
abordagem atual, mas se a abordagem da IFRS, que dá maior ênfase a esse 
princípio, é o melhor método é questionável. Em particular, quando houver 
dependência contábil ela poderia ter maiores implicações para a lei 
contábil comercial (lei societária). 128 

Observa-se dessas controvérsias apontadas pela doutrina que, agora com a 

incorporação das IFRS, ao lado do patrimônio civil, surge um novo conceito de 

patrimônio econômico, para o qual não importam os negócios jurídicos celebrados 

sob as luzes do direito civil.  

Nas palavras de SCHOUERI: “(...) o reconhecimento de um ativo, para a 

Contabilidade, deixa de perquirir a existência ou não de um direito novo sob a 

                                                
127 FERNANDES, Edison Carlos. Encerramento do Ano Fiscal de 2010 (IRPJ/CSLL no Contexto dos 
IFRS). In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coords.). Controvérsias 
Jurídico-contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 2º Volume. São Paulo: Dialética, 2011. pp. 36 e 
40-41. 
128 MCMANUS, Kieran John. O futuro do FCONT. In: ROCHA, Sérgio André (coord.). Direito 
Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – Vol. III – Desafios da Neutralidade Tributária e do 
Direito Societário. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 411. 
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perspectiva do Direito Civil, bastando encontrar, naquele, um simples potencial para a 

geração de riqueza (...).”129 

Essa orientação da contabilidade que passa a vislumbrar um novo conceito de 

patrimônio deriva da definição trazida pelo IASB acerca do conceito de ativo. De 

acordo com o órgão, o ativo surge na medida em que se considera o recurso 

controlado pela entidade em razão de “eventos passados” e a partir do qual se possa 

obter “benefícios econômicos futuros”. 130  Nessa toada, para a contabilidade, 

considera-se na composição do patrimônio o simples potencial que determinado bem 

ou direito possa gerar, sendo irrelevantes as feições jurídicas dadas ao negócio pelas 

disposições do direito civil. 

No caso do arrendamento mercantil o exemplo típico é o das aeronaves, as 

quais não eram reconhecidas como ativo das companhias aéreas, vez que estas eram 

simples arrendatárias do bem. Hoje, no entanto, em vigor as normas IFRS, pouco 

importa se as companhias aéreas possuem o título jurídico que lhes atribui a condição 

de proprietárias de seus aviões. O que interessa para o reconhecimento contábil é o 

fato de que, economicamente o bem produz frutos para a arrendatária (companhia 

aérea) sendo também da arrendatária a responsabilidade por quaisquer riscos que 

possam afetar esse bem: tributos que sobre ele recaiam, seguro, manutenção e 

obsolescência, por exemplo. Para o direito (civil e tributário), por outro lado, o avião 

permanece como de propriedade da arrendadora, vez que esta é a detentora da 

titularidade jurídica sobre o bem.   

Pesquisando em maior detalhe essa questão do arrendamento mercantil, 

constata-se que essa noção de propriedade trazida pelas normas IFRS coincide com a 

noção de propriedade própria dos países de common law, qual seja, a beneficial 

ownership. Conforme explica SCHOUERI: 

(...) a beneficial ownership, (...) enraizada que está na equity, olha por trás 
do titular de um ativo (owner of the title) para encontrar o seu true owner, 
correspondendo àquele que desfruta do bem. Trata-se, assim, de 
legitimação que não deriva da mera titularidade jurídica, mas do controle 
que se exerce sobre determinado bem (...).131 

                                                
129  SCHOUERI, Luís Eduardo. Nova Contabilidade e Tributação: da Propriedade à Beneficial 
Ownership. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coords.). Controvérsias 
Jurídico-contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 5º Volume. São Paulo: Dialética, 2014. p.209. 
130 “An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future 
benefits are expected to flow to the entity.” International Accounting Standards Board: Conceptual 
Framework for financial reporting 2010. Londres, IFRS Foundation Publications Department, 2010. p. 
26. Item 4.4. Disponível em http://www.ifrs.org/News/Press-
Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf. Acesso em 28/09/2015.   
131 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit. p. 215.  
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A apropriação dessa noção de patrimônio pela contabilidade deve-se ao fato de 

que, estando a contabilidade voltada a informar investidores e o mercado em geral, 

faz mais sentido que ela seja capaz de informar quem exerce o efetivo controle sobre 

determinado bem e dele poderá colher frutos do que informar uma titularidade 

jurídica que não tem qualquer representatividade econômica. 

O caso do arrendamento mercantil, portanto, bem ilustra o distanciamento 

entre o contábil e o tributário na medida em que o direito tributário permanece 

atrelado aos conceitos próprios do direito civil brasileiro, distintos daqueles que agora 

embasam a contabilidade IFRS. Os fatos contábeis deixam de ser captados pelo 

direito tributário, prejudicando a formação dos fatos jurídicos-tributários, os quais 

ensejam a tributação. 

Em outras palavras, o direito tributário brasileiro, é incapaz de captar esse fato 

contábil, simplesmente porque permanece “preso ao direito civil”:  

A marcada distância entre as particularidades e complexidades da noção de 
ownership na experiência anglo-saxônica, diante das quais se 
desenvolveram os IFRS, permitem compreender a espécie causada em 
alguns pela introdução, através da Lei nº 11.638/2007, de um conceito de 
patrimônio a compreender conceitos econômicos despidos de suporte 
na legislação civil. Afinal, se o Direito Civil, firme em reconhecer no 
patrimônio uma universalidade de direitos e obrigações, não admite seja 
computado, ali, qualquer elemento que não encontre lastro em algum título 
jurídico, o Código Civil reputa mero possuidor – e nunca efetivo 
proprietário, tal qual o beneficial owner – aquele que de fato use e goze da 
propriedade de outrem. Daí a resistência não rara, em reconhecer-se, 
enquanto ativo de uma pessoa jurídica, bem cuja propriedade nunca lhe foi 
transmitida mediante as categorias próprias do Direito Civil.132 

Verifica-se, assim, que a dependência do direito tributário brasileiro às 

categorias próprias do direito civil provoca esse distanciamento entre o fato contábil 

(suporte fático) e o fato jurídico-tributário, sendo este também o fator que provoca as 

complexidades, vez que em prol da manutenção da neutralidade tributária, o 

legislador passa a disciplinar na legislação (Lei 12.973/14) o tratamento específico 

que se confere a cada figura, fazendo permanecer os efeitos tributários do 

arrendamento mercantil atrelados à noção de propriedade do direito civil brasileiro. 

A manobra que a Lei 12.973/14 fez para manter a tributação atrelada à noção 

de patrimônio civil foi a seguinte: sob a nova contabilidade, uma arrendatária que 

assuma o efetivo controle e risco sobre determinado bem deve reconhecê-lo como 

ativo, vez que não importa a ausência de titularidade jurídica sobre o mesmo, 

bastando a titularidade econômica. Nesse sentido, para fins contábeis, deveria ser 

reconhecida à arrendatária a possibilidade de dedução de despesas de depreciação, 
                                                
132 Idem. Ibidem. 
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amortização e exaustão do bem, o que tradicionalmente seria reconhecido à 

arrendadora (proprietária jurídica). Contudo, como forma de manter a neutralidade 

fiscal, a Lei 12.973/14 criou um ajuste específico, mantendo a tributação atrelada ao 

que ocorreria no cenário anterior, ou seja, mantida a noção de patrimônio própria do 

direito civil, conforme explica MUNHOZ: 

De acordo com a nova redação do artigo 13 do Decreto-Lei 1.598/1977, os 
encargos de depreciação, amortização e exaustão gerados por bem objeto 
de arrendamento mercantil não são considerados como custos para fins de 
apuração do lucro real da pessoa jurídica arrendatária. Expõe, ainda, a 
necessidade de a pessoa jurídica arrendatária proceder ao ajuste, para fins 
de apuração do lucro real, no período de apuração em que o encargo de 
depreciação, amortização ou exaustão for apropriado como custo de 
produção. Assim, nos casos em que o arrendatário estiver obrigado a, para 
fins contábeis, reconhecer o bem objeto do arrendamento mercantil como 
ativo (...), a depreciação, amortização ou exaustão contábeis deverão ser 
desconsideradas para fins de apuração do lucro real. 133 

Como a arrendatária pode deduzir de seu lucro real as despesas relativas à 

contraprestação pelo arrendamento, implicaria duplicidade no reconhecimento dos 

custos se a mesma arrendatária pudesse deduzir essas outras despesas.134 

Dessa forma, verifica-se com esse exemplo prático que o direito tributário 

nacional, incapacitado de acompanhar a mudança de paradigma contábil por manter-

se atrelado a conceitos e institutos do direito civil acaba por necessitar da previsão de 

ajustes específicos para cada figura contábil-fiscal, como ocorre com o arrendamento 

mercantil. Todo esse problema remete à tradução dos fatos contábeis em fatos 

jurídico-tributários, tarefa agora permeada por maiores complexidades ocasionadas 

pelo distanciamento entre essas duas realidades.  

A partir desse exemplo prático já é possível delinear alguns questionamentos 

no sentido de que o problema não reside na contabilidade IFRS, mas sim na 

dependência que o ordenamento tributário brasileiro apresenta em relação a 

determinados conceitos e instituos, bem como a um modelo contábil que não existe 

mais. De todo modo, esse questionamento será melhor discutido no capítulo 4, 

dedicado exclusivamente a resignificar esses supostos problemas apresentados pela 

doutrina jurídico-tributária nacional. Por hora, basta a mera apresentação dos mesmos.  

                                                
133 MUNHOZ, Rodrigo E. Arrendamento Mercantil. In: VIEIRA, Marcelo Lima; CARMIGNANI, 
Zabetta Macarini; BIZARRO, André Renato. Lei 12.973/14: Novo Marco Tributário – padrões 
internacionais de contabilidade. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 174. 
134 “Em virtude de a pessoa jurídica arrendatária poder deduzir, para efeito de apuração do lucro real, o 
valor da contraprestação do arrendamento mercantil, os encargos de depreciação, amortização e 
exaustão de bens arrendados, reconhecidos contabilmente, devem ser ajustados, pois, se assim não 
fosse, haveria o reconhecimento tributário do custo ‘em duplicidade’, sendo uma vez pela despesa de 
arrendamento com a contraprestação e a outra pelos encargos de depreciação, amortização e exaustão”. 
MUNHOZ, Rodrigo E. Op. cit. p. 175.  
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3.1.2. Conflitos Temporais no momento de reconhecimento dos resultados 
para fins contábeis e tributários 

Nesse segundo tópico apresentamos a segunda ordem de problemas 

identificados pela doutrina jurídico-tributária nacional que emergem da utilização das 

novas normas contábeis IFRS pelo direito tributário brasileiro: os conflitos temporais 

decorrentes da alteração do regime de competência contábil. 

Reconhecemos que representantes da doutrina nacional como CARVALHO e 

CARMO135 consideram o presente ponto como um desdobramento da divergência 

provocada pela aplicação do princípio da primazia da essência sobre a forma, já 

analisada no tópico anterior. Contudo, justificamos nossa opção por abri-lo em um 

tópico apartado para adentrar com maior detalhe na discussão. Não se trata, portanto, 

de discordância com os autores mencionados, mas de mera opção metodológica para 

expor em maior detalhe a controvérsia. 

Assim o fazemos apoiados por autores como LOPES JÚNIOR e ASSEIS136 

que também segregam a discussão sobre os conflitos temporais que emergem a partir 

das novas normas contábeis da discussão sobre a aplicação do princípio da primazia 

da essência sobre a forma. Enquanto a primazia da essência sobre a forma origina 

conflitos relacionados à “qualificação” dos fatos contábeis, o presente ponto reflete os 

“conflitos temporais” que geram divergências no critério temporal da hipótese de 

incidência tributária, que aqui será exemplificado com o imposto sobre a renda e o 

regime contábil de competência. 

Falamos em alteração do regime de competência porque embora já fosse uma 

das bases da contabilidade, as receitas e despesas eram reconhecidas de maneira 

diferente antes da convergência das normas contábeis brasileiras às normas 

internacionais de contabilidade IFRS.  

Inicialmente, conforme já relatado, durante o período em que a contabilidade 

brasileira possuía forte conexão com as regras fiscais (“contabilidade fiscal”), a regra 

geral para o reconhecimento contábil de uma receita exigia que ela deveria vir 

acompanhada do atributo “realizada” ou “realizável” (regime de competência). Além 

disso, com relação à mensuração contábil, os valores registrados estavam assentados 

                                                
135 Os autores apontam a questão do reconhecimento de receitas como um ponto de potencial conflito 
entre a essência econômica e a forma legal. Cf. CARVALHO, Nelson; CARMO, Carlos Henrique 
Silva do. A Primazia da Essência sobre a Forma na Prática Contábil. In: MOSQUERA, Roberto 
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.). Controvérsias Jurídico-contábeis (Aproximações e 
Distanciamentos). 4º Volume. São Paulo: Dialética, 2013. p. 245. 
136 LOPES, Jorge Ney de Figueirêdo Júnior; ASSEIS, Pedro Augusto do Amaral Abujamra. Op. cit. p. 
302. 
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no princípio do custo histórico como base do valor e baseados fundamentalmente em 

transações já ocorridas. 

Ou seja, em regra, até o ano de 2007 a receita deveria ser reconhecida na 

contabilidade apenas quando da efetiva entrega de bens ou prestação de serviços a 

terceiros, causando alteração no patrimônio líquido, conforme descrito por 

IUDÍCIBUS, MARTINS e GELBCKE na seguinte passagem: 
A receita é considerada realizada e, portanto, passível de registro pela 
Contabilidade, quando produtos ou serviços produzidos ou prestados pela 
Entidade são transferidos para outra entidade ou pessoa física com a 
anuência destas e mediante pagamento ou compromisso de pagamento 
especificado pela entidade produtora. 137 

 

TAKATA, exemplifica o conceito da competência na contabilidade fiscal por 

meio do exemplo da venda de mercadorias, bens ou direitos: 
(...) no caso de venda de mercadorias, de bens ou de direitos, o direito 
adquirido sobre o preço se estabelece sobre os valores do preço quando o 
vendedor cumpre sua obrigação (ou dever, como diz o mestre Pontes de 
Miranda); quer dizer, quando entregamos (tradição) ou transferimos a 
propriedade ao comprador. (g. n.) 138 
 

  Conforme depreende-se da leitura, para a contabilidade fiscal o 

reconhecimento da receita, portanto, estava atrelado à noção de tradição: sem a 

transferência do objeto ao comprador não há que se falar em receita obtida. 

O cerne do antigo princípio da competência, ainda baseado no modelo fiscal, 

também havia sido descrito pelo Conselho Federal de Contabilidade no item 2.6.1. da 

Resolução 774/1994, que dispunha da seguinte forma: 
A compreensão do cerne do Princípio da Competência está diretamente 
ligada ao entendimento das variações patrimoniais e sua natureza. Nestas 
encontramos duas grandes classes: a daquelas que somente modificam a 
qualidade ou a natureza dos componentes patrimoniais, sem repercutirem 
no montante do Patrimônio Líquido, e a das que o modificam. (...) o 
Princípio da Competência não está relacionado com recebimentos ou 
pagamentos, mas com o reconhecimento das receitas geradas e das 
despesas incorridas no período. Mesmo com desvinculação temporal das 
receitas e despesas, respectivamente do recebimento e do desembolso, a 
longo prazo ocorre a equalização entre os valores do resultado contábil e o 
fluxo de caixa derivado das receitas e despesas, em razão dos princípios 
referentes à avaliação dos componentes patrimoniais. 

 

Assim, é possível verificar que o registro contábil das receitas e despesas 

segundo o regime de competência, no contexto da contabilidade fiscal, se verificava 
                                                
137 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de contabilidade 
das sociedades por ações: aplicável às demais sociedades. São Paulo: Atlas, 2007. p. 42. 
138 TAKATA, Marcos Shigueo. A Conexão da Contabilidade com o Direito Tributário – Direito 
Contábil e Direito Tributário. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel 
(Coords.). Controvérsias Jurídico-contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 
2010. p. 299. 
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quando concretizados os negócios jurídicos, “com o reconhecimento das receitas 

geradas e das despesas incorridas no período”. 

Ainda que a utilização prática do regime de competência tenha sido pouco 

alterada com a introdução das normas IFRS no Brasil, desenvolveu-se maior ênfase 

na busca pela retratação do patrimônio econômico da entidade. Exemplo disso seria o 

Pronunciamento Técnico CPC 30 (“Receitas”) e CPC 30 R1, aprovados, 

respectivamente, pelas Deliberações CVM 597/09 e 692/12. 

Referido Pronunciamento passou a determinar que o regime de 

reconhecimento de receitas deve se dar, no caso de vendas de bens139, quando 

atendidas as seguintes condições: a) quando a entidade tenha transferido para o 

comprador os riscos e benefícios mais significativos inerentes  à  propriedade  dos  

bens;  b)  não  mantenha  envolvimento  continuado  na gestão dos bens vendidos; c) 

o valor dos ingressos seja confiavelmente mensurável; d) seja provável que os 

benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade  e;  e)  as  

despesas  incorridas  ou  a  serem  incorridas,  referentes  à  transação, possam ser 

confiavelmente mensuradas.   

Apesar de o regime de competência da contabilidade IFRS ter mantido, na 

maior parte dos casos, sintonia com o regime de competência da contabilidade 

fiscal140,  fato é que surgiram divergências relacionadas à transferência de riscos e nos 

casos em que se determinou a mensuração de ativos a valor justo. 

A partir da análise das condições impostas pelo CPC 30, seria possível 

identificar que para fins de reconhecimento da receita e, consequentemente, para o 

novo regime contábil da competência, que elevou-se a importância da transferência de 

riscos e benefícios inerentes à propriedade dos bens vendidos. Assim, nos casos em 

                                                
139 Conforme previsto no item 14 do Pronunciamento Técnico CPC 30 (R1) Receitas. Por sua vez o 
item 20 elenca as condições que devem ser observadas para o registro de receitas relacionadas às 
prestações de serviços. Em linhas gerais quando o desfecho de uma  operação que  envolva  a prestação 
de serviços possa ser confiavelmente estimado, a receita associada deve ser reconhecida 
proporcionalmente à execução do serviço, caso contrário, a receita somente deve ser reconhecida na 
medida em que sejam recuperáveis os gastos incorridos. 
140 A exemplo da continuidade de utilização, na maioria dos casos, do custo histórico como base do 
valor. Conforme descrito no item 4.56 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1), também conhecido 
como “CPC 00”, a base de mensuração mais comumente adotada pelas entidades na elaboração de suas 
demonstrações contábeis é o custo histórico. Ele é normalmente combinado com outras bases de 
mensuração: “Por exemplo, os estoques são geralmente mantidos pelo menor valor entre o custo e o 
valor líquido de realização, os títulos e valores mobiliários negociáveis podem em determinadas 
circunstâncias  ser  mantidos  a valor de mercado e os passivos decorrentes de pensões  são  mantidos 
pelo seu valor presente. Ademais, em algumas circunstâncias, determinadas entidades usam a base de 
custo corrente como resposta à incapacidade de o modelo contábil de custo histórico enfrentar os 
efeitos das mudanças de preços dos ativos não monetários”. 
140 Conforme ensina a doutrina contabilista, o processo contábil seria dividido em três etapas: 
reconhecimento, mensuração e evidenciação. 
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que a entidade retiver riscos significativos da propriedade, a transação não deveria ser 

considerada uma venda e a receita não poderia ser reconhecida, por exemplo. 

Verifica-se que o critério de “concretização dos negócios jurídicos” não é mais o 

único capaz de ensejar o reconhecimento de uma receita, tendo sido relativizada, 

portanto, a noção própria do direito civil que sempre embasou a questão.  

Por sua vez, em matéria de avaliação de ativos biológicos e produtos agrícolas, 

objetos do Pronunciamento Técnico CPC 29, as novas regras contábeis refletiriam 

uma alteração na etapa do processo contábil141 conhecida como “mensuração”. De 

acordo com este CPC, o valor justo para os ativos biológicos ou produtos agrícolas 

seria o seu preço cotado no mercado, caso exista mercado ativo, ou alternativas como 

o “preço de mercado da transação mais recente”, o “preço de mercado de ativos 

similares” ou “padrões do setor”, e não seu custo histórico. 

Com isso, a adoção das normas IFRS viabilizou um rompimento da regra 

anterior do custo histórico como base do valor, um dos pilares da contabilidade fiscal, 

passando a adotar a mensuração a valor justo. 

Conforme destaca MARTINS142, o lucro mensurado pela “nova contabilidade” 

não retrata o que foi historicamente sua vocação, pois visa, primordialmente, a 

tradução do patrimônio da entidade em termos econômicos. 

Em face das alterações provocadas pela adoção das normas IFRS nas formas 

de reconhecimento de determinados ativos contábeis que também afetam a 

quantificação do lucro tributário, passaremos a analisar a questão do regime de 

competência aplicável às normas de tributação, especialmente na determinação do 

fato gerador do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas. 

                                                
141 Conforme ensina a doutrina contabilista, o processo contábil é dividido em três etapas distintas: 
reconhecimento, mensuração e evidenciação. “Reconhecimento: envolve o processo de classificação 
da ação de natureza econômica. Por exemplo, uma empresa sacrifica recursos investindo-os em 
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Trata-se de um ativo ou de uma despesa? (...) 
Mensuração: uma vez definida a natureza da ação econômica, é necessário definir qual a sua base de 
mensuração. Por exemplo, para o caso dos ativos fixos de uma empresa, eles devem ser mensurados 
pelo custo histórico ou pelo custo histórico corrigido? (...) Evidenciação: a evidenciação envolve a 
ação de demonstrar para os usuários externos à organização o processo de reconhecimento e 
mensuração realizado. (...) O processo contábil é composto pelas etapas de reconhecimento, 
mensuração e evidenciação das atividades econômicas, sendo resultado de um amplo conjunto de 
forças econômicas, socias, institucionais e políticas. Essas forças delineiam as principais características 
do processo contábil tendo em vista o grau de influência dos agentes interessados em sua evolução.” 
MARTINS, Eliseu; LOPES, Alexsandro Broedel. Teoria da Contabilidade: uma nova abordagem. São 
Paulo: Atlas, 2005. p. 51.  
142 MARTINS, Natanael. Regime Contábil e Tributário de Competência: Novas Perspectivas. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.). Controvérsias Jurídico-
contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 4º Volume. São Paulo: Dialética, 2013. p. 234.  
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3.1.2.1. Breves comentários quanto aos aspectos temporais do Imposto sobre 
a Renda: aquisição da disponibilidade econômica e jurídica 

Ao dar o contorno possível da renda como o produto do capital, do trabalho ou 

da combinação de ambos e os “proventos de qualquer natureza” a legislação nacional, 

em especial o artigo 43 da Lei nº 5.172/66, disciplinou, como fato gerador do Imposto 

sobre a Renda, a aquisição de sua disponibilidade econômica ou jurídica: 
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. (...) 
 

Tal dispositivo legal encontra-se alinhado com os princípios da segurança 

jurídica e da capacidade contributiva, ao determinar que considera-se ocorrido seu 

fato gerador: (a) desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais 

necessárias à produção de efeitos das situações de fato ou; (b) desde a constituição 

definitiva das situações jurídicas. 

De acordo com MARTINS143, na linguagem do CTN não basta a verificação 

de acréscimo patrimonial em termos econômicos, mas que também haja plena 

disponibilidade sobre a renda, ou seja, que já esteja, de forma incondicional, no 

patrimônio do contribuinte. 

Uma análise do artigo 43 demonstra que não basta a existência de uma riqueza 

para que haja tributação. Seria necessário, primeiramente, que tal renda fosse 

adquirida (realizada) e, em segundo lugar, que houvesse disponibilidade sobre a renda 

ou o provento de qualquer natureza. 

Ao longo do estudo sobre esse tema foi possível verificar que tornou-se 

comum vincular a disponibilidade jurídica ao regime de competência e a 

disponibilidade econômica ao regime de caixa. Isso, no entanto, não deve representar 

os verdadeiros sentidos de “disponibilidade” conferidos pelo legislador brasileiro ao 

mencionado dispositivo legal. 

Conforme apontado por SCHOUERI144, para autores tradicionais da doutrina 

tributária, como SOUSA145, a “disponibilidade econômica” corresponderia a um 

                                                
143 MARTINS, Natanael. Regime Contábil e Tributário de Competência: Novas Perspectivas. Op. cit. 
p. 235. 
144 SCHOUERI, Luís Eduardo. O Mito do Lucro Real na Passagem da Disponibilidade Jurídica para a 
Disponibilidade Econômica. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel 
(Coords.). Controvérsias Jurídico-contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 
2010. p. 248. 
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rendimento recebido, normalmente revelado pela existência de dinheiro em caixa, por 

outro lado, a disponibilidade jurídica diria respeito a rendimento adquirido por meio 

de título jurídico que possibilitaria ao beneficiário sua realização em dinheiro. Assim, 

a disponibilidade econômica incluiria a jurídica, mas o contrário não ocorreria. 

Por sua vez, na conclusão de seu estudo sobre o tema, MACHADO146 informa 

que a expressão “disponibilidade econômica” seria desnecessária para a redação do 

artigo, uma vez que apenas direitos poderiam acrescer ao patrimônio e que o artigo 

43, ao conceituar a renda, se utilizou de categoria do direito privado, o “acréscimo 

patrimonial”. Para esse autor, referida expressão seria fruto da teoria alemã da 

consideração econômica, considerada na criação do CTN, pela qual não importaria as 

formas jurídicas que revestem os fatos, mas sim seu conteúdo econômico. 

De qualquer forma, ao empregar a expressão “disponibilidade econômica ou 

jurídica” verifica-se que o legislador tributário dispensou tal discussão ao definir que 

para fins de tributação deve existir alguma disponibilidade, seja ela econômica ou 

jurídica. 

Apesar de SCHOUERI, ao longo de sua exposição sobre o tema, questionar o 

fato de a expressão “disponibilidade econômica” fazer referência a conceitos do 

direito civil147, é certo que, para fins da tributação do imposto sobre a renda, é 

necessário haver um direito incontestável a um ingresso financeiro para que ocorra 

uma aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. 

Diferem-se, neste ponto, direito tributário e contabilidade. Enquanto o 

primeiro revela a existência de plena disponibilidade sobre a renda apenas quando 

houver um direito incontestável a um ingresso financeiro, o segundo entende que 

meras alterações baseadas em avaliações econômicas do patrimônio como, por 

exemplo, o ajuste a valor justo (AVJ), poderiam representar um efetivo acréscimo 

patrimonial, disponível economicamente. 

                                                                                                                                      
145 SOUSA, Rubens Gomes de. Imposto sobre a Renda: Despesas não dedutíveis pelas Pessoas 
Jurídicas. Seu Tratamento Fiscal como ‘Lucros Distribuídos’ no que se refere à Própria Sociedade e a 
seus Sócios ou Acionistas. Pareceres-1Imposto de Renda. Edição Póstuma. São Paulo: IBET/ Resenha 
Tributária, 1975. pp. 70-71. Apud: SCHOUERI, Luís Eduardo. O Mito(...). Op. cit. p. 248. 
146 MACHADO, Brandão. Breve Exame Crítico do art. 43 do CTN. In: MARTINS, Ives Gandra da 
Silva (coord.). Estudos sobre o Imposto de Renda (em Memória de Henry Tilbery). São Paulo: Resenha 
Tributária, 1994. p. 117. Apud: SCHOUERI, Luís Eduardo. O Mito(...). Op. cit. pp. 248-249. 
147 Em sua opinião, o legislador complementar poderia ter buscado fazer referência a um sentido 
econômico de patrimônio, independentemente da existência de um título jurídico. Assim, para 
SCHOUERI, “a possibilidade de usar e fruir de um bem seria indicativo de disponibilidade econômica 
e revelaria, desta forma, a existência de um acréscimo patrimonial passível de tributação pelo imposto 
de renda”.  
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Ainda que a Lei nº 12.973/14 tenha inserido dispositivos legais para dar 

tratamento tributário às alterações causadas pela introdução das normas IFRS no 

Brasil, a divergência conceitual e prática permanece, principalmente pelo fato dessa 

legislação possibilitar a tributação de eventuais ajustes contábeis caso estes não 

apareçam segregados em subcontas específicas no Livro de Apuração do Lucro Real 

(LALUR), o que acabaria por ferir o conceito de disponibilidade econômica ou 

jurídica prevista pelo artigo 43 do CTN. 

Com base nessa diferenciação que passou a existir entre o contábil e o 

tributário, passamos a retratar o posicionamento da doutrina que identifica conflitos 

temporais entre o resultado contábil e a hipótese de incidência tributária do imposto 

sobre a renda, caracterizados como mais um dos problemas que emergem da 

implementação das normas IFRS no Brasil. 

3.1.2.2. Análise prática dos conflitos temporais como controvérsia jurídico-
tributária e o exemplo do ajuste a valor justo 

Conforme será demonstrado, as diferenças conceituais entre o regime de 

competência (antigo e atual, após a adoção das normas IFRS pela contabilidade 

brasileira) e o conceito jurídico de aquisição da disponibilidade (seja ela econômica 

ou jurídica) da renda, também se verificam na prática. 

Para a legislação tributária, a realização da renda demanda a concretização das 

relações jurídicas (atos ou negócios jurídicos) e sua tributação somente poderia 

ocorrer à luz de transações que tenham gerado acréscimos patrimoniais legalmente 

reconhecidos. Isso significaria que, em tese, alterações baseadas em avaliações 

econômicas do patrimônio não poderiam compor o conceito jurídico de renda 

tributável. 

Embora a sistemática de apuração do Imposto sobre a Renda de pessoas 

jurídicas tome como base critérios próprios da contabilidade, tais conceitos 

representam grandezas diferentes que partem de exigências diversas. 

De um lado, o lucro contábil apura a movimentação patrimonial da empresa 

por meio do “lucro líquido” que soma todas as receitas auferidas e despesas realizadas 

em determinado espaço de tempo, em conformidade com o regime de competência. 

De outro, a legislação tributária determina que a base de cálculo do imposto sobre a 

renda (Lucro Real) também sopese receitas e despesas, mas apenas aquelas que 

estejam de acordo com o conceito de disponibilidade econômica ou jurídica 

determinado pela legislação. 
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Existem diversos exemplos acerca das disparidades existentes entre o lucro 

contábil e o tributário – conforme apontado por SCHOUERI148, o caso da isenção da 

tributação sobre dividendos recebidos de pessoas jurídicas, ou das despesas contábeis 

consideradas não dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL, como as multas de trânsito – 

entretanto, foi a partir das alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 que a 

contabilidade societária abandonou a posição anteriormente ocupada, de avaliação 

civil do fenômeno empresarial na qual a legislação tributária se baseara, e trouxe 

dúvidas sobre em que medida as modificações contábeis afetariam a tributação. 

Apesar de existirem representantes da doutrina jurídica que entendem que o 

acréscimo patrimonial decorrente de mera reavaliação positiva do ponto de vista 

econômico não seria incompatível com o conceito jurídico de renda149, parte dos 

doutrinadores150 entendem que não seria possível incidir a tributação sobre elementos 

não jurídicos.  

Dessa forma, os conflitos temporais gerados entre direito tributário e 

contabilidade impediriam que ocorresse uma tributação baseada nas novas 

demonstrações contábeis, uma vez que não revelariam (i) acréscimo patrimonial 

efetivo, (ii) aquisição de disponibilidade de uma renda ou sequer um (iii) direito 

incontestável a um ingresso financeiro. Nesse sentido, TAKATA: 
11. Embora as divergências entre o novo framework e as estruturas 
conceituais anteriores aprovadas pela CVM e pelo CFC sejam pequenas ou 
mínimas, pelas razões postas não vemos como se possa adotar em sua 
integralidade a 'nova' Contabilidade ou o 'novo' Direito Contábil como 
base de subjacência do Direito Tributário (como direito de superposição), 
nomeadamente para tributos que gravam a renda ou sua expressão o lucro 
(IRPJ e CSL) e as receitas (PIS e Cofins). 11.1 Só se pode falar em 
aquisição 'da disponibilidade econômica ou jurídica' da renda, ou em 
realização efetiva da receita, com base em transações. E isso implica não 
só o regime contábil de competência (que igualmente é adotado pela nova 
estrutura conceitual, como pressuposto básico), como também o princípio 
do custo histórico em sua base. 151 

                                                
148 SCHOUERI, Luís Eduardo. O Mito(...). Op. cit. pp. 253. 
149 Conforme entende SCHOUERI (O Mito[...]. Op. cit. p. 264), as novas regras contábeis da Lei n° 
11.638/07, que buscam aferir o acréscimo no patrimônio do contribuinte sob uma perspectiva mais 
econômica que civil, poderão servir de parâmetro para a construção de um novo “lucro real” no futuro, 
o que não seria de modo algum incompatível com o artigo 43 do Código Tributário Nacional. 
Alexandre Evaristo Pinto concorda com este posicionamento, conforme possível depreender da leitura 
de sua publicação “A Avaliação a Valor Justo e a Disponibilidade Econômica de Renda” In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.). Controvérsias Jurídico-
contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 6º Volume. São Paulo: Dialética, 2015. pp. 13-46. 
150 Tais autores podem ser representados por nomes como Natanael Martins, João Francisco Bianco e 
Ricardo Mariz de Oliveira, que também possuem entendimento alinhado com a incompatibilidade entre 
o conceito jurídico de renda e o regime contábil de competência. 
151 TAKATA, Marcos Shigueo. A Conexão (...). Op. cit. p. 295. 
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Este também seria o entendimento de POLIZELLI152, que identifica na 

contabilidade a origem do princípio da realização da renda mas que, nada obstante, 

não seria suficiente para determinar o momento da ocorrência do ganho do acréscimo 

patrimonial ou no qual se considera incorrida a despesa. Conforme entendido por este 

autor, esta disciplina caberia essencialmente ao Direito Civil. 

TONANINI e GOMES também abordam a questão da seguinte maneira: 
Sob a ótica da Nova Contabilidade, o alinhamento entre o patrimônio civil 
e o patrimônio societário-contábil não mais representa a realidade, sendo 
permitido o registro de acréscimos patrimoniais com base em elementos 
não jurídicos, fundados em mera expectativa de realização futura. 153 

Ainda que as mudanças legislativas referentes à adoção das normas IFRS 

tenham sido implementadas com a intenção de conferir neutralidade fiscal, 

ressaltamos que a atual Lei 12.973/14 contém dispositivos legais que permitem a 

tributação até mesmo no caso de alterações causadas por ajustes contábeis. 

No exemplo do ajuste a valor justo (AVJ), caso os ajustes não apareçam 

segregados em subcontas específicas no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), 

a legislação em vigor determina que deveriam ser tributados, o que acabaria por ferir 

o conceito de disponibilidade econômica ou jurídica prevista pelo artigo 43 do CTN. 

Por viabilizar a manutenção dos moldes utilizados no tópico anterior e por 

também se tratar de exemplo comumente utilizado pela doutrina jurídica, passaremos 

a explorar a figura do ajuste a valor justo como exemplo prático para evidenciar os 

conflitos temporais analisados no presente tópico. Para tanto, se faz necessário a 

apresentação de suas características, bem como de um breve histórico. 

A figura do ajuste a valor justo não existia na contabilidade brasileira até a 

entrada em vigor das Leis 11.638/07 e 11.941/09. Até o ano de 2007, ativos e 

passivos eram avaliados pelo seu custo de aquisição (custo histórico), acrescidos de 

encargos contratuais e deduzidos de depreciação, amortização, exaustão e provisão. 

A atualização do valor contábil dos bens se dava por meio da figura da 

“reavaliação” a qual possibilitava “recompor o valor histórico dos ativos em 

decorrência de perdas ocasionadas pela inflação que vigorou no Brasil de forma mais 

                                                
152 POLIZELLI, Victor Borges. O princípio da realização da renda – reconhecimento de receitas e 
despesas para fins do IRPJ. Série Doutrina Tributária. Vol. VII. São Paulo: Quartier Latin-IBDT, 2012. 
p. 246. Apud: HADDAD, Gustavo Lian; SANTOS, Luiz Alberto Paixão dos. Reflexos Tributários dos 
Efeitos Contábeis Decorrentes da Avaliação a Valor Justo. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; 
LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.). Controvérsias Jurídico-contábeis (Aproximações e 
Distanciamentos). 4º Volume. São Paulo: Dialética, 2013. p. 124.  
153 TONANINI, Fernando; GOMES, Bruno. O Conceito e a Natureza Jurídica do Ajuste a Valor Justo e 
seu Tratamento nas Reorganizações Societárias. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, 
Alexsandro Broedel (Coord.). Controvérsias Jurídico-contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 6º 
Volume. São Paulo: Dialética, 2015. p. 228. 
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intensa até a implementação do Plano Real em 1994.”154 Além disso, tal reavaliação 

poderia ser feita de forma espontânea, permitindo a atualização periódica da 

contabilidade, a critério da empresa.  

Desde 2008, entretanto, por força das alterações introduzidas pela 

implementação das normas IFRS, alguns ativos e passivos deixaram de ser registrados 

pelo custo de aquisição, passando a demandar o valor justo ou valor presente como 

forma de contabilização, conforme COELHO:  

A contabilidade deixou de considerar o custo de aquisição como único 
critério de avaliação dos ativos e passivos, passando a admitir ou requerer 
a avaliação a valor presente e a valor justo para determinados ativos e 
passivos155.   

Trata-se de genuína influência da filosofia que embasa a nova contabilidade, 

no sentido de que não importa o registro formal de um bem por um valor de custo 

histórico que não seja condizente com o seu valor de mercado. Com efeito, demandar-

se-ia a diminuição do valor registrado na contabilidade de determinado bem obsoleto 

que possua elevado custo histórico, ao passo que também seria possível que 

determinado bem com custo histórico irrisório adquira alto valor de mercado, a 

depender da demanda que exista sobre ele. 

Conforme já mencionado, por meio dessa figura é possível demonstrar os 

conflitos temporais existentes entre o direito tributário e a contabilidade. Conforme 

disposto pelo Pronunciamento Técnico CPC 46 (Mensuração do Valor Justo)156, o 

valor justo corresponde a uma mera estimativa do valor que poderia ser obtido com a 

negociação de um ativo ou de um passivo. Não haveria, portanto, garantias de que os 

valores seriam de fato obtidos em uma efetiva negociação, uma vez que os montantes 

estimados poderiam se alterar rapidamente, na medida em que estimativas baseadas 

em fatos identificados no ambiente econômico estão sujeitas à mudanças. 

O valor justo seria, assim, um ganho ou uma perda potencial que, enquanto 

não realizado, decorreria de um reconhecimento contábil nas demonstrações 

financeiras da companhia, de expectativa de ganho ou perda, fundamentada no 

objetivo da contabilidade de informar a situação econômica das empresas. Neste 

sentido, importa ressaltar que o AVJ não se trata de uma decorrência de negócios 

                                                
154 COELHO, Washington. Valor Justo e Valor Presente. In: VIEIRA, Marcelo Lima; CARMIGNANI, 
Zabetta Macarini; BIZARRO, André Renato. Lei 12.973/14: Novo Marco Tributário – padrões 
internacionais de contabilidade. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 73. 
155 Idem, p. 74. 
156 Aprovado pela Deliberação CVM nº 699/12. 
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jurídicos efetivamente realizados pela empresa e, portanto, não gera efeitos jurídicos 

ou financeiros. 

Sobre isso, LOPES157 se posiciona no seguinte sentido: 
Com relação ao valor justo, ao qual, por exemplo, os títulos e valores 
mobiliários classificados como “para negociação” estão sujeitos, implica 
reconhecer a variação positiva ou negativa no valor do ativo ou passivo a 
depender da variação de mercado. (...) Nessa situação, nos termos do artigo 
41 e subsequentes do artigo 49 da IN nº 1.515/14, para que o ajuste não 
seja automaticamente tributável, o valor deverá ser evidenciado em 
subconta, ou seja, a falta de evidenciação contábil implicará a tributação 
desse valor que nem pode ser confirmado como renda, uma vez que a 
cotação é volátil e no momento da venda o valor pode ser  inferior (...). 
 

Ocorre que, com a implementação das normas IFRS, mudanças no 

reconhecimento de receitas passaram a existir. Isso foi decorrência do custo histórico 

ter sido colocado de lado, posto que a contabilidade passou a olhar menos para o 

passado e a exercer uma função mais prospectiva, conforme aponta CARVALHO: 

Os pontos fundamentais nos quais se apoia a transição do modelo de 
Normas Contábeis baseadas em Regras (que usávamos até 2007) para um 
baseado em Princípios (que passamos a usar a partir de 2008) são poucos e 
profundos: (...) Progressivo abandono do custo histórico como base de 
valor – objetivo mas potencialmente inservível quanto ao caráter 
informacional – pelos valores de mercado de ativos e passivos, e mais 
recentemente pela adoção da contabilização a valor justo;158 (g.n.) 

 

Como decorrência desse ideal introduzido pelas IFRS, situações de maior 

complexidade, decorrentes da utilização do AVJ, modificaram os critérios de 

reconhecimento de receitas para fins contábeis, distanciando-os dos critérios fiscais 

ou, em outras palavras, distanciando os fatos contábeis dos fatos jurídico-tributários.  

Assim sendo, para fins contábeis, se houver uma avaliação que indique com 

razoável dose de segurança que determinado bem do ativo possui valor de venda 

superior ao seu custo de aquisição registrado e que há relativa certeza de que esse 

valor pode ser realizado em uma venda, já haverá o reconhecimento contábil dessa 

receita, como se a venda já tivesse ocorrido. 

Além disso, no caso do AVJ, por inexistir efetivo acréscimo patrimonial com 

base no conceito civilista de patrimônio e por não haver disponibilidade sobre o valor 

desse ajuste, este não deveria se sujeitar à tributação do imposto sobre a renda antes 

de realizado o ativo ou liquidado o passivo ajustado. 

                                                
157 LOPES, Tatiana. Rastreabilidade Contábil versus Custo de Conformidade(...) Op. cit. p. 578. 
158 CARVALHO, Nelson. Instrumentos Financeiros Híbridos. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; 
LOPES, Alexsandro Broedel (Coords.). Controvérsias Jurídico-contábeis (Aproximações e 
Distanciamentos). 2º Volume. São Paulo: Dialética, 2011. p.202. 
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Nesse sentido, como demonstrado, o distanciamento entre o contábil e o 

tributário decorreria de um conflito temporal: à contabilidade reconhece-se como 

realizada uma renda que ainda está por vir. Ao direito tributário, a disponibilidade é 

condição precípua: sem ela não há tributação, sendo certo que essa disponibilidade 

pressupõe que já tenha ocorrido um acréscimo no patrimônio, não havendo que se 

cogitar a tributação daquilo que ainda não se concretizou. Nesse cenário, o fato 

contábil torna-se imprestável como suporte fático capaz de ensejar a tributação. 

O que deve restar claro é que, para o direito tributário, reconhece-se como fato 

jurídico-tributário a existência de um direito incontestável a um ingresso financeiro, 

sendo apenas isso capaz de caracterizar um acréscimo patrimonial e ensejar a 

tributação, distanciando-se, portanto, de seu suporte fático previsto na contabilidade, 

a qual reputa uma mera possibilidade de acréscimo patrimonial (fato contábil) como 

algo já realizado. 

Em razão desse distanciamento entre o contábil e o tributário, a Lei 12.973/14 

trouxe a previsão, em seus artigos 2º, 12 a 19 e 26 de normas de controle para a 

tributação no reconhecimento contábil dos ajustes a valor justo, conforme esclarece 

COELHO: 

O artigo 13 da Lei 12.973/14 determina que o ganho reconhecido na 
avaliação de ativos e passivos poderá, desde que seja evidenciado 
contabilmente em subconta vinculada ao ativo e ao passivo, ser 
computado na determinação do lucro real à medida que o ativo for 
realizado, inclusive por depreciação, amortização, exaustão, alienação ou 
baixa, ou quando o passivo for liquidado ou baixado. Com essa regra 
busca-se a neutralidade fiscal no registro e consumo do ganho 
reconhecido na avaliação a valor justo de ativos e/ou passivos, na medida 
em que a tributação ocorre no momento em que o ativo e/ou passivo é 
realizado ou liquidado e, portanto, seu valor contábil, incluído do valor 
justo, é deduzido e/ou tributado.159 (g.n.) 

Muito embora a previsão legal de tributação dos ajustes decorrentes de mera 

reavaliação econômica do patrimônio, como o AVP, já fosse questionável ante à 

inexistência de disponibilidade sobre o montante relativo ao ajuste positivo, parece 

ser ainda mais controversa a determinação legal da tributação no caso de tais ajustes 

não serem segregados em subcontas específicas no Livro de Apuração do Lucro Real 

(LALUR). 

Das exposições elencadas, e novamente sem a pretensão de esgotar o tema, 

torna-se visível que a utilização da contabilidade IFRS como suporte fático das atuais 

                                                
159 COELHO, Washington. Valor Justo e Valor Presente. In: VIEIRA, Marcelo Lima; CARMIGNANI, 
Zabetta Macarini; BIZARRO, André Renato. Lei 12.973/14: Novo Marco Tributário – padrões 
internacionais de contabilidade. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p.80. 
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normas de incidência tributária pode resultar em inúmeros problemas relativos à 

determinação do critério temporal da hipótese de incidência. 

Foi possível verificar, igualmente, a existência de posicionamentos 

doutrinários críticos em relação às normas IFRS, as quais teriam contribuído para a 

inserção de incertezas e dificuldades na tributação das pessoas jurídicas.  

3.1.3. Divergências jurídico-contábeis provenientes das lacunas legais 

No presente tópico realizaremos uma breve abordagem sobre o terceiro tipo de 

problema que, segundo a doutrina, decorreria da utilização das novas normas 

contábeis no Brasil, alteradas após a implementaçãs das IFRS: os problemas 

ocasionados pelas lacunas legais. 

 

3.1.3.1. Conceitos, características e elementos 
 

As lacunas legais apontadas pela doutrina jurídico-tributária surgiriam do atual 

descompasso entre a contabilidade, mais dinâmica por acompanhar a economia, e o 

direito, resistente à mudanças repentinas por sua necessidade de garantir a segurança 

jurídica e o princípio da estrita legalidade. Conforme LOPES JÚNIOR e ASSEIS, são 

“situações não expressamente contempladas na legislação fiscal ou com impactos 

indiretos não especificamente endereçados pelo legislador tributário”160. 

Neste sentido, essas lacunas dariam causa à controvérsias em matéria tributária 

em razão da incerteza quanto ao tratamento tributário aplicável a figuras ou exemplos 

existentes na prática contábil que não possuem previsão específica na legislação 

tributária. 

Mencionado descompasso seria justificado pela alteração da utilidade da 

contabilidade após a convergência brasileira às normas contábeis internacionais. 

Conforme ensina CARVALHO:  

as orientações econômicas e financeiras passaram desde então a encontrar 
mais abrigo na prática contábil (...). As demonstrações financeiras estão 
vendo o resgate de sua utilidade para auxílio eficaz no processo de tomada 
de decisões econômicas, justificando o objetivo das mesmas: informações 
imprescindíveis para a avaliação do momento, montante e volatilidade dos 
fluxos de caixa esperados – a sua já afirmada visão prospectiva, acima e 
além de uma visão retrospectiva que possam dar161. 

                                                
160 LOPES, Jorge Ney de Figueirêdo Júnior; ASSEIS, Pedro Augusto do Amaral Abujamra. Op. cit. p. 
307. 
161 CARVALHO, Nelson. Instrumentos Financeiros Híbridos. Op. cit. p. 204. 
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Para demonstrar as controvérsias jurídico-contábeis provenientes desse 

terceiro tipo de problema identificado pela doutrina jurídico-tributária nacional, 

passaremos a analisar um exemplo prático que possibilita compreender seu conceito e 

efeitos práticos, qual seja, o caso dos instrumentos financeiros híbridos. 

3.1.3.2. Enfoque jurídico e contábil do tema e o exemplo dos instrumentos 
financeiros híbridos 

A análise do exemplo dos instrumentos financeiros híbridos exige, primeiro, a 

apresentação de um panorama prévio, para abordar o que são instrumentos financeiros 

e quais os tipos existentes. 

Normalmente, instrumentos financeiros podem ser classificados em dois tipos, 

instrumentos de capital (patrimônio dos acionistas) e instrumentos de dívidas 

(passivos), e são descritos no item 6 do “Statement of Financial Accounting 

Standards” (“SFAS”) nº 105 do FASB da seguinte forma: 

dinheiro, evidência de um direito de participação em uma sociedade, ou 
um contrato que, ao mesmo tempo: 

a. impõe a uma entidade uma obrigação contratual no sentido de (1) 
entregar dinheiro ou outro instrumento a uma segunda entidade ou (2) 
trocar instrumentos financeiros sob condições potencialmente 
desfavoráveis com a segunda entidade; 

b. dá à segunda entidade um direito contratual de (1) receber dinheiro ou 
outro instrumento financeiro da primeira entidade ou (2) trocar outros 
instrumentos financeiros sob condições potencialmente favoráveis com a 
primeira entidade.162 

Representantes da doutrina nacional também distinguem os instrumentos de 

capital dos instrumentos de dívida. Os primeiros poderiam ser definidos como 

verdadeiros vínculos entre a empresa e os acionistas, visto que passam a participar 

diretamente dos benefícios e riscos inerentes à atividade empresarial. Nas palavras de 

GALHARDO, LOPES E ASSEIS, instrumentos de capital seriam: 

(...) aqueles que estabelecem uma verdadeira relação empresa-acionista, na 
qual este participa diretamente dos riscos e também dos benefícios do 
negócio. Assim, se os resultados são negativos, o acionista somente terá o 
direito de receber sua quota-parte na liquidação da empresa após a devida 
satisfação dos credores da sociedade. Por outro lado, se os resultados são 
positivos, seu potencial de ganho, por meio do recebimento de dividendos, 
é intensificado a partir de sua posição de acionista.163 

                                                
162 Tradução livre do original em inglês. Disponível em: 
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1218220123641&acceptedDisclaime
r=true . Acesso em 05/01/2016. 
163 GALHARDO, Luciana Rosanova; LOPES, Jorge Ney de Figueirêdo Júnior; ASSEIS, Pedro 
Augusto do Amaral Abujamra. Instrumentos financeiros híbridos e o processo de convergência 
contábil brasileiro. In:  MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coords.). 



 

 

87 

Por sua vez, os instrumentos de dívida (também chamados de passivos puros) 

seriam aqueles que representam um verdadeiro débito da sociedade frente a um credor 

comum, que passaria a poder exigir o valor devido sem que participe dos riscos ou 

benefícios do negócio. Nesse sentido, versam os mesmos autores:  

(...) aqueles que estabelecem uma relação credor-devedor, em que o credor 
não participa diretamente do risco do negócio, tendo direito a exigir seus 
valores de principal e juros independentemente dos resultados obtidos pela 
empresa e de forma prioritária ao pagamento a seus acionistas. Por outro 
lado, se os resultados do negócio superarem as expectativas, o credor fará 
jus ainda aos mesmos valores, não participando proporcionalmente do 
incremento dos benefícios percebidos pela empresa.164 

Ainda que a distinção entre esses tipos de instrumentos financeiros seja clara, 

a atual complexidade dos produtos financeiros vem tornando mais sutis as diferenças 

entre eles. 

Muitos títulos passaram a possuir características tanto de dívida quanto de 

participação acionária e passaram a ser reconhecidos como “instrumentos financeiros 

híbridos”. Conforme observado por HENDRIKSEN e VAN BREDA165, um desses 

casos é o da ação preferencial de resgate obrigatório, que exigiria da empresa a 

devolução do capital do acionista em uma data previamente estabelecida. 

As ações preferenciais normais possuem um dividendo fixo, semelhante a um 

pagamento de juros, entretanto, uma vez que não há data para a devolução, como no 

caso das debêntures, não seria possível classificar as ações preferenciais comuns 

como passivo. Por outro lado, este empecilho deixaria de existir no caso das ações 

preferenciais com resgate obrigatório. Neste caso, seria questionável sobre o que seria 

mais correto. Essa classe de ações poderia ser realmente considerada como um tipo de 

passivo? 

Outro exemplo de instrumento financeiro híbrido seriam as debêntures 

conversíveis em ações. Mencionados autores ensinam que, nesse caso, o titular da 

dívida pode ter a opção de trocar o título por ações, uma vez que esses títulos são 

frequentemente emitidos com cláusulas de conversão. Esse aspecto permitiria ao 

titular realizar a conversão dos certificados em determinado número de ações 

ordinárias a qualquer momento (até a data de vencimento do privilégio de conversão). 

Esses instrumentos, em meio a tantos outros instrumentos financeiros híbridos, 

são objetos de dúvida entre os contabilistas, existindo argumentos favoráveis à sua 
                                                                                                                                      
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos) 5º Volume. São Paulo: Dialética, 
2014. p. 179. 
164 Idem. Ibidem. 
165 HENDRIKSEN, Eldon S.; BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 
2015. pp. 419 e 420. 
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alocação em cada um dos lados (capital ou passivo), e até mesmo aqueles que 

defendem a abertura dos valores que os compõem166.  

Com base nesse cenário, diante da variedade e complexidade de situações 

existentes, seria razoável supor que também o direito brasileiro não tenha abordado 

cada uma dessas figuras individualmente bem como conferido tratamento tributário 

específico a cada uma delas. Tal fato passou a gerar lacunas entre a prática contábil e 

tributária, conforme observado adiante. 

3.1.3.3. Análise da controvérsia jurídico-tributária 

Conforme se verifica da leitura da Lei 12.973/14, a atual legislação tributária 

assegura um tratamento tributário neutro apenas para as ações preferenciais referidas 

no artigo 15 da LSA no que diz respeito ao cálculo de dividendos e juros sobre o 

capital próprio. 

Como outros tipos de instrumentos financeiros híbridos não receberam igual 

atenção, a doutrina tributária possui inúmeros questionamentos acerca do tratamento 

tributário aplicável nesses casos, conforme demonstra o seguinte trecho de LOPES 

JÚNIOR e ASSEIS: 

Nesses casos, qual deve ser o tratamento fiscal aplicável? Atribuir o 
tratamento fiscal a partir do tratamento segundo a nova Contabilidade ou 
estender a esses instrumentos o mesmo tratamento fiscal atribuível às 
ações preferenciais, por analogia, ainda que não haja orientação 
normativo-tributária expressa? Os pagamentos de dividendos, equiparados 
contabilmente a “juros”, estariam sujeitos à tributação, poderiam ser 
considerados como despesas dedutíveis pela pessoa jurídica emissora ou se 
sujeitariam às limitações contidas nas regras de preços de transferência, 
quando pagos a partes vinculadas no exterior? Mais ainda, mesmo na 
hipótese de uma ação preferencial emitida conforme o artigo 15 da Lei das 
S.A., se esta for considerada para fins contábeis como elemento integrante 
do passivo, seria essa “dívida” levada em conta para fins do cálculo do 
“endividamento” a que se referem as regras de Subcapitalização? Sem um 
balizamento normativo próprio para endereçar esses tópicos, ainda que de 
forma ampla, quer nos parecer que, de fato, essas questões passam a ser de 
solução muito mais complexa que os dois primeiros itens acima 
comentados – divergências temporais e aplicação irrestrita do princípio da 
“substância econômica sobre a forma” em desacordo com o disposto em 
normas jurídicas específicas.167 

Em sua publicação, referidos autores desenvolvem o raciocínio apresentado 

acima para verificar se deveria ser aplicado o regime contábil preconizado pelos 

CPCs e aplicados os efeitos indiretos acima descritos, mas identificam a existência de 

                                                
166 Para mais informações a respeito do debate e respectivos argumentos acerca da forma de registro 
contábil dos instrumentos financeiros híbridos ver HENDRIKSEN, Eldon S.; BREDA, Michael F. 
Van. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2015. pp. 419 e seguintes. 
167 LOPES, Jorge Ney de Figueirêdo Júnior; ASSEIS, Pedro Augusto do Amaral Abujamra. Op. Cit. p. 
308. 
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inconsistências nessa linha de argumentação e concluem que a solução para as 

controvérsias enquadradas nesse terceiro grupo se mostra complexa, podendo haver, 

no limite, argumentos para defender tanto a aproximação quanto o distanciamento 

com as novas normas contábeis.  

Conforme já mencionado, as lacunas jurídicas decorrem da impossibilidade de 

o direito tributário enxergar novas modalidades de negócios e de instrumentos 

financeiros, que existem no mundo das finanças, mas não no mundo jurídico. 

O passar do tempo e o surgimento de novos instrumentos financeiros 

serviriam apenas para ampliar as lacunas, visto que o atual dinamismo do mercado 

não poderá ser acompanhado pelas normas jurídicas. 

Para tanto, seria necessário exigir um contínuo esforço em conjunto do 

Legislativo, das autoridades fiscais e também dos contribuintes para que sejam 

identificados pontos que necessitem de regulamentação e para criar suportes legais e 

fáticos que possibilitem a união entre conceitos econômicos, contábeis e jurídicos, de 

modo a garantir a segurança jurídica e o princípio da estrita legalidade em matéria 

tributária. 

Fica latente o desconforto da doutrina jurídico-tributária nacional com a 

inserção de novas figuras contábeis com as quais não sabe lidar. Naturalmente, isso 

acaba por provocar um tom mais crítico em relação à implementação das IFRS, as 

quais passam a ser “as portadoras de problemas” que até então não precisavam ser 

enfrentados pela prática tributária.  

3.1.4. Outros limites de conciliação jurídico-contábil – Subjetivismo 

Finalmente, passamos à análise do quarto problema identificado pela doutrina 

jurídico-tributária como uma incompatibilidade entre a contabilidade IFRS e o 

ordenamento tributário brasileiro: o subjetivismo. 

Conforme observado no capítulo 2, que abordou as origens e as características 

dos principais regimes contábeis existentes ao redor do mundo e o processo de 

harmonização da contabilidade internacional por meio das normas IFRS, constatamos 

que uma das características preponderantes das normas IFRS é o subjetivismo e que 

este também provém da aplicação do princípio da primazia da essência sobre a forma. 

Próprio de uma contabilidade baseada em princípios e não em regras, esse 

elemento representou uma mudança na própria filosofia contábil nacional quando 

aqui implementado. Conforme será demonstrado ao longo do presente tópico, a 

alteração da filosofia contábil, aliada às demais controvérsias comentadas nos itens 
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anteriores, contribuiu para gerar, na opinião da doutrina jurídico-tributária nacional, 

instabilidades no direito tributário brasileiro. Este, baseado em regras, passou a ter 

dificuldades na tradução das demonstrações contábeis que constituem o suporte fático 

da incidência tributária. 

  

3.1.4.1. Normas baseadas em princípios e Subjetivismo Contábil: histórico, 
conceitos e características 

 

A mudança de paradigma que diz respeito ao aumento do papel do 

subjetivismo na contabilidade brasileira trouxe consigo o abandono das normas 

rígidas de contabilização ao permitir o registro dos eventos contábeis de acordo com o 

julgamento dos profissionais, com base na essência econômica da operação. 

O termo “aumento” é aqui empregado pelo fato de a contabilidade brasileira já 

possuir elementos de subjetividade antes de sua harmonização às normas IFRS. As 

demonstrações financeiras não são compostas de exatidões numéricas. São, na 

realidade, o somatório de julgamentos, subjetividades e de juízos de valor decorrentes 

de posturas presumivelmente responsáveis por parte de quem as prepara, asseguradas 

como razoáveis por quem as audita e aceitas, ou não, por agentes externos que as 

analisam e utilizam como base para a tomada de decisões econômicas168. 

Nesse sentido, CARVALHO demonstra a subjetividade intrínseca à ciência 

contábil a partir de exemplos práticos, na tentativa de eliminar a ilusão de que o 

Balanço seria constituído de “cifras exatas” e de que nele imperaria a objetividade: 

Direitos incontestáveis e tangibilidade de ativos só são indiscutíveis nos 
planos, respectivamente, do mundo jurídico e do mundo material. Um 
indiscutível direito a receber um crédito só será um “ativo” em 
contabilidade na medida em que seja passível de realização; quaisquer 
dúvidas sobre essa realizabilidade, temporal ou permanente, sem elidir o 
direito a tentar cobrar retira a característica de ativo do valor original do 
mesmo, e o mecanismo técnico para representar essa provisória “menos 
valia” do valor do direito é a constituição de uma Provisão para Créditos 
de Liquidação Duvidosa, a “PDD” no jargão de finanças e contabilidade. E 
o que é a PDD senão um exercício de julgamento, um fruto de análise, 
ao fim e ao cabo, eminentemente subjetiva, um juízo de valor? (...) o 
ativo imobilizado operacional de uma empresa industrial, com custo 
precisamente determinável e tangibilidade acima de qualquer 
suspeita, apresenta-se pelo seu valor líquido de uma depreciação 
calculada de forma absoluta e extraordinariamente subjetiva (o que 
não quer dizer aleatória nem desprovida de sustentação econômica, 
mas ao mesmo tempo não a torna um valor único e indiscutível). (...) E 
por essa vereda sobram poucos,  de fato pouquíssimos itens 
efetivamente exatos na mensuração final refletida nas demonstrações 
financeiras, o que implica em reconhecer que a miopia da exatidão nas 
mesmas – exatidão inexistente – se corrige com o entendimento de que 

                                                
168 Idem. p. 375. 
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elas são somatórios de julgamentos, de subjetividades, de juízos de 
valor (...).169 (g.n.) 

COMPARATO, em obra publicada em 1977, também expõe o viés subjetivo 

da Ciência Contábil ao colocar em xeque a suposta exatidão matemática dos balanços: 

A exatidão matemática dos balanços, que o vulgo contempla 
admirativamente, é mera coerência interna e recíproca de lançamentos em 
partidas dobradas, simples exatidão formal. Mas entre a realidade 
econômica e a sua tradução contábil  interfere, necessariamente, um juízo 
de valor, uma estimativa axiológica, cuja imprecisão e contestabilidade 
jamais poderão ser suprimidas, porque inerentes ao próprio processo de 
reconhecimento. A verdade contábil é, pois, simplesmente relativa. O lucro 
de balanço, por exemplo, é uma realidade meramente contábil e abstrata 
(...).170 

De fato, conforme mencionado por esses autores, uma análise mais apurada 

sobre as demonstrações contábeis de uma empresa revelaria que a maior parte dos 

valores ali contidos não se tratam de valores precisos e indiscutíveis mas sim do 

exercício do subjetivismo, a ser utilizado de forma responsável pelos contabilistas, 

baseados nas informações que são disponibilizadas. 

Ainda que o subjetivismo já existisse na prática contábil brasileira antes da 

edição da Lei 11.638/07, seria possível afirmar que sua utilização aumentou 

consideravelmente desde a harmonização às regras contábeis internacionais, em 

virtude do subjetivismo ser fundamental para a aplicação do princípio da  primazia da 

essência sobre a forma e da nova filosofia contábil de normas baseadas em princípios, 

em detrimento do modelo anterior, de normas baseadas em regras. 

A alteração da filosofia contábil brasileira causou impactos teóricos, por meio 

da remodelação da ciência contábil como um todo, e também práticos, uma vez que 

passou a exigir dos operadores da contabilidade uma maior capacidade de julgamento.  

Como apontado por ROCHA 171  na introdução do Manual de Normas 

Internacionais de Contabilidade, a “deslegalização contábil” iniciada com a edição da 

Lei 11.638/07 deve ser considerada um dos principais desafios do novo regime. 

Conforme já demonstrado, o modelo brasileiro sempre sofreu forte influência do 

ambiente tributário por ser fortemente baseado em regras pré-definidas, ao passo que 

as normas IFRS são tradicionalmente baseadas em princípios, menos detalhadas e 

                                                
169 Idem. p. 374-375. 
170 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 
1977. pp. 32-33 
171  ROCHA, Sérgio André. As Normas de Convergência Contábeis e seus Reflexos para os 
Contribuintes. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coords.). 
Controvérsias Jurídico-contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 2º Volume. São Paulo: Dialética, 
2011. p. 281. 
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com grande ênfase na substância econômica das operações e no exercício do 

julgamento.  

Além disso, com a crescente necessidade de um poder preditivo 172  das 

informações contábeis, o princípio da objetividade contábil (quando a ação dos 

contabilistas era orientada estritamente por leis tributárias e normas fiscais),  passou a 

ser substituído pelo “subjetivismo responsável”, termo cunhado por IUDÍCIBUS173 

para se referir à utilização responsável e ponderada do princípio da primazia da 

essência sobre a forma, uma vez que esta somente poderia ser aplicada na prática com 

o exercício individual do subjetivismo de cada contabilista. 

Para IUDÍCIBUS 174  a aplicação responsável do subjetivismo significaria 

desvendar a incerteza na parcela que se apresenta como risco calculável, utilizando as 

técnicas de previsão, quantitativas e de análise mais avançadas. 

Dessa forma, critérios objetivos até então utilizados como fundamentos da 

contabilidade fiscal como, por exemplo, o "custo histórico como base do valor" e os 

“critérios fiscais de depreciação”, passaram a ser substituídos por critérios mais 

subjetivos, que variam de acordo com a realidade de cada empresa e partem do 

julgamento dos contabilistas, privilegiando a essência econômica dos fatos. 

3.1.4.2. Subjetivismo contábil sob o enfoque jurídico 

Conforme ressaltado por SCHOUERI 175 , atualmente existe consenso na 

doutrina de que o direito tributário e o direito civil são partes de uma única ordem 

jurídica. Isso resultaria em um ambiente onde os princípios fundamentais do direito 

civil deveriam ser respeitados pelo direito tributário (de maneira ampla, sua legislação 

e instituições), ao passo que não se admitiria que o primeiro se sobrepusesse aos 

princípios fundamentais do último176. No caso de concorrência entre os princípios, 

dever-se-ia adotar a ponderação entre eles, sem que exista uma regra de 

preponderância predeterminada. 

Embora não exista uma relação de sobreposição do direito civil ao direito 

tributário, este último, como ramo do direito, também não poderia desconsiderar os 

princípios constitucionais que norteiam o sistema tributário nacional, tais como a 

                                                
172 O poder preditivo de uma teoria científica refere-se à sua habilidade em gerar previsões passíveis de 
serem testadas por outros. 
173 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Op. Cit. p. 466. 
174 Idem. Ibidem. 
175 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 717. 
176 Discutiremos brevemente a questão da autonomia do Direito Tributário no capítulo 3. 
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segurança jurídica, a estrita legalidade, além dos valores e princípios que buscam 

estabilizar as relações sociais em tal domínio. 

Ocorre que, conforme já abordado no capítulo 2, até o ano de 2007 a 

contabilidade brasileira possuía um forte vínculo com as normas jurídicas, 

principalmente as de natureza tributária e cível. Em seu exercício, a contabilidade não 

poderia deixar de observar conceitos e características oriundas das normas do direito 

civil, comercial e tributário. Assim, por exemplo, somente seria possível reconhecer e 

registrar ativos contábeis nas demonstrações financeiras de empresas caso estes 

respeitassem o conceito de propriedade jurídica proveniente das normas de direito 

civil. O critério de decisão para o reconhecimento contábil ocorria por meio da 

formalização jurídica do contrato. 

Ainda que tenham havido tentativas legislativas que buscaram desvincular a 

contabilidade societária da contabilidade fiscal, tal como a Lei 6.404/76 (LSA), essas 

tentativas sempre restaram frustradas pela edição de normas posteriores que 

sedimentaram no país a forte influência da legislação fiscal sobre as demonstrações 

financeiras, como o Decreto-Lei nº 1.598/77, que disciplinou os efeitos fiscais a partir 

da LSA. 

Com a existência de uma filosofia contábil que era baseada em regras pré-

definidas e alinhadas com conceitos do direito civil, o cenário se demonstrava 

propício para o desenvolvimento de uma legislação tributária que utilizasse conceitos 

contábeis ou jurídicos derivados de outros ramos do direito, posto que se submetiam 

aos mesmos limites e que se encontravam em maior sintonia. 

Explicamos: cerca de trinta anos se passaram desde a edição do Decreto-Lei nº 

1.598/77 até a conversão do PL nº 3.741/00 na Lei nº 11.638/07 e durante esse tempo 

foram criadas normas relativas ao direito tributário que nele enraizaram conceitos 

contábeis e jurídicos de outros ramos do direito. A legislação fiscal, em especial 

aquela relativa aos tributos sobre a renda e sobre o faturamento (IRPJ, CSLL, PIS e 

COFINS), passou a influenciar e, ao mesmo tempo, depender das demonstrações 

financeiras, considerando-as como ponto de partida de sua incidência ao utilizá-las 

como suporte fático da incidência tributária. 

Com relação à influência que as normas fiscais exerciam sobre as 

demonstrações financeiras, remetemos ao que já foi apresentado no capítulo 2: muito 

embora diversas disposições previstas no Decreto-Lei nº 1.598/77 não obrigassem a 

utilização dos seus critérios para a realização dos registros contábeis para fins 
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societários, difundiu-se no país a prática de se adotar os critérios da lei tributária em 

detrimento da lei comercial.  

Conforme já aventado, tratava-se de uma técnica de indução: os dispositivos 

da legislação tributária não impunham expressamente a adoção de critérios para o 

registro contábil, mas o poder de coação das autoridades fiscais resultou na adoção 

das normas tributárias para a elaboração das demonstrações financeiras. 

Por outro lado, a legislação tributária também desenvolveu uma relação de 

dependência dessas demonstrações financeiras que, quando juridicizadas, foram 

alçadas à condição de suporte fático da incidência tributária, ainda que provenientes 

do exercício de um subjetivismo responsável por parte dos contadores e que 

características como segurança, certeza e objetividade não fossem preocupações de 

primeiro nível, existindo somente para garantir parâmetros para a referida fidelidade à 

situação econômico-financeira. 

Nesse sentido, DONIAK JÚNIOR evidencia as diferentes relações que cada 

ciência (direito e contabilidade) mantém com a objetividade e a certeza: 

A apuração do lucro tributável parte de um conceito - ainda que vago, não 
delimitado com precisão - de renda estabelecido pela Constituição Federal 
e pelo CTN. Há também limitações de variados gêneros que cerceiam a 
liberdade de estabelecer parâmetros e regras. A atividade de tributação 
demanda, igualmente, um nível de segurança e certeza elevados. A própria 
técnica jurídica, de separar competências, estabelecer princípios e regras 
que atuam como limitações ao poder de tributar (tais como legalidade, 
igualdade, irretroatividade, anterioridade, proibição de confisco, 
capacidade contributiva), aponta nesse sentido. A exigência de segurança e 
certeza requer normas que tendem para a objetividade e a padronização. 
Esta última se impõe também devido à praticabilidade. Pode-se mesmo 
afirmar que a exigência de normas objetivas e padronizadas na apuração se 
impõe por duas distintas razões, conforme o lado da relação jurídico-
tributária que se destaca: do lado do contribuinte, tal exigência deriva da 
necessidade de segurança e certeza, do lado do Poder Público, ela deriva 
da praticabilidade. A carência de segurança, certeza e objetividade leva a 
que a apuração do lucro tributável busque maior amparo na substância das 
operações jurídicas, não tanto na essência econômica dessas operações. 
(...) A apuração contábil é distinta, (...). Seu objetivo é econômico-
financeiro, é retratar com a maior fidelidade possível a situação 
econômico-financeira individualizada da empresa. Isso não dá espaço para 
padronizações e a praticabilidade tem importância reduzida. Segurança, 
certeza, e objetividade não são preocupações de primeiro nível, existem 
tão-somente para garantir parâmetros para a referida fidelidade à situação 
econômico-financeira. Esses três requisitos da apuração do resultado 
tributável cedem espaço para a subjetividade. 177 

Com a edição da Lei nº 11.638/07 e a consequente conquista da autonomia 

contábil, aumentou-se o grau de subjetivismo das demonstrações contábeis, 
                                                
177 DONIAK JÚNIOR, Jimir. Considerações Gerais sobre a Adaptação da Legislação do Imposto sobre 
a Renda às novas Regras Contábeis . In: ROCHA, Sérgio André (coord.). Direito Tributário, Societário 
e a Reforma da Lei das S/A – Vol. III – Desafios da Neutralidade Tributária e do Direito Societário. 
São Paulo: Quartier Latin, 2012. pp. 320. 
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afastando-as da segurança jurídica, objetividade e praticabilidade necessárias ao 

direito tributário. Na medida em a contabilidade passou a se distanciar da filosofia 

que tomava como base as normas baseadas no direito positivo brasileiro, aumentaram 

os conflitos jurídico-contábeis, como será demonstrado. 

Essa distinção principiológica também provocou divergência na prática, em 

especial na utilização das demonstrações financeiras como suporte fático da 

incidência de tributos sobre a renda e o faturamento das pessoas jurídicas. 

Um exemplo prático que bem ilustra o atual distanciamento entre os fatos 

contábeis e os fatos jurídicos tributários é o das novas regras contábeis relacionadas 

aos critérios subjetivos de avaliação e depreciação de bens integrantes do ativo 

permanente. Conforme já feito nos demais tópicos do presente capítulo, utilizaremos 

um exemplo para permitir uma análise prática, da natureza das divergências jurídico-

contábeis sob comento. 

Conforme já mencionado, a legislação tributária brasileira sempre exerceu 

forte influência sobre as normas contábeis, de modo que muitas disposições 

estritamente orientadas para fins tributários buscaram orientar o próprio exercício da 

contabilidade, seja por comodidade ou por receio das autoridades fiscais. 

A legislação tributária, de longa data, permite às pessoas jurídicas a dedução, 

do IRPJ e da CSLL, de custos e encargos decorrentes da diminuição do valor dos bens 

do seu ativo permanente em razão do desgaste relacionado ao uso, ação da natureza e 

obsolescência desses bens.  

Para que tal despesa possa ser reconhecida de modo a serem atendidos os 

critérios de praticabilidade e objetividade, a autoridade tributária178 atribuiu um prazo 

de vida útil para cada tipo de bem que compõe o ativo permanente e também 

determinou as respectivas taxas anuais de depreciação admitidas como dedutíveis 

para fins de apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido. 

As alíquotas de depreciação pré-fixadas, com base em uma estimativa feita 

pela autoridade tributária, eram vinculantes apenas para fins tributários, sendo certo 

que tal prática em nada deveria influenciar a prática contábil. O contribuinte era livre 

para computar outras taxas de depreciação, devendo apenas ater-se aos limites de 

dedutibilidade para fins tributários, conforme QUERQUILLI e BERRY: 

Apesar de a RFB ter publicado as taxas de depreciação a serem utilizadas 
para fins de dedutibilidade fiscal, a legislação assegurava ao contribuinte o 

                                                
178 Instruções Normativas nº 4/1985, 162/98, 130/99. 
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direito de computar a quota efetivamente adequada às condições de 
depreciação de seus bens, desde que fizesse prova dessa adequação, na 
hipótese de utilização de taxa de depreciação diferente.179 

Apesar da inexistência de vinculação dessas disposições para a contabilidade, 

fato é que a maioria das empresas passou a utilizar os critérios fiscais para calcular 

suas taxas de depreciação, inclusive para fins contábeis: 

Vale notar que a prática adotada pela maioria das pessoas jurídicas antes 
do advento da lei 11.638/07 era a utilização das regras e taxas de 
depreciação estabelecidas pela RFB também para fins contábeis, apesar do 
alcance dessas regras e taxas estar limitado apenas ao âmbito tributário. 
Vale recordar que a razão pela qual essa prática contábil era amplamente 
utilizada devia-se ao fato de a própria autoridade fiscal não aceitar a 
exclusão da diferença entre a despesa de depreciação contábil, se o 
coeficiente de depreciação para fins contábeis fosse inferior ao coeficiente 
publicado pela própria autoridade tributária.180 

Foi apenas com a entrada em vigor das normas contábeis IFRS que ocorreram 

alterações fundamentais na seara contábil no que diz respeito aos critérios de 

avaliação dos bens. O reconhecimento contábil das despesas de depreciação e 

amortização com base nos critérios contábeis de vida útil econômica desses bens, até 

então deixado de lado, passou a ser obrigatório conforme nova redação dada pelas 

Leis 11.638/07 e 11.941/09 ao parágrafo terceiro do artigo 183 da Lei 6.404/76: 

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

§ 3o  A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a 
recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim 
de que sejam: 
I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver 
decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se 
destinavam ou quando comprovado que não poderão produzir resultados 
suficientes para recuperação desse valor; ou  

II – revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida 
útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e 
amortização.   
 

Tais modificações resultaram no retorno da utilização do subjetivismo para se 

determinar a vida útil econômica estimada dos bens das empresas de maneira 

individual (não mais por tipos ou espécies de ativos), e afastaram a realidade contábil 

dos contornos necessários para atender os fins almejados pela tributação, como a 

objetividade e a previsibilidade. 

                                                
179  QUERQUILLI, Alexandre. BERRY, Cristina. Tratamento Tributário da Depreciação e da 
Amortização dos bens classificados como ativo imobilizado e ativo intangível a partir da vigência da 
Lei nº 12.973/2014. In: VIEIRA, Marcelo Lima; CARMIGNANI, Zabetta Macarini; BIZARRO, André 
Renato. Lei 12.973/14: Novo Marco Tributário – padrões internacionais de contabilidade. São Paulo: 
Quartier Latin, 2015. p. 97. 
180 Idem. p. 98.  
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Com base nisso, seria possível cogitar que uma ampliação do uso do 

subjetivismo na determinação da vida útil e, consequentemente, na forma e prazo de 

depreciação de ativos, por parte dos contabilistas, torne as despesas de depreciação 

imprevisíveis e obscuras. Entretanto, em uma reflexão mais aprofundada sobre o 

tema, revelar-se-ia insustentável a determinação de um único prazo de vida útil para 

ativos de uma mesma espécie que podem ser utilizados e conservados de maneiras 

absolutamente diferentes em empresas distintas. 

Dessa forma seria possível evidenciar que a problemática atinente ao tema do 

subjetivismo residiria na incapacidade de o direito se apropriar de fatos individuais e 

isolados como suporte de sua incidência, vez que em matéria de tributação é preciso, 

em prol da segurança jurídica, que se tenham critérios objetivos e previsíveis. 

Esses impactos gerados na base de cálculo dos tributos sobre a renda e o 

faturamento, criados a partir do conflito entre a característica jurídica da objetividade 

e a característica contábil do subjetivismo, também foram ressaltados pela doutrina 

jurídico-tributária, conforme CALIJURI: 

Apesar de estarem interligadas, as relações entre a contabilidade e a 
tributação, ao longo do tempo, têm se caracterizado por divergências que, 
em alguns casos, podem ser relevantes. Essas divergências surgem em 
função dos objetivos da informação gerada pela contabilidade, que, sendo 
baseada em princípios contábeis, diferem da legislação fiscal. (...) A 
independência desejada pela Lei n° 11.638/2007 entre tributação e 
contabilidade se refere à situação onde o lucro contábil é apurado seguindo 
a estrutura conceitual da contabilidade e o lucro tributável é calculado de 
acordo com as normas tributárias. (...). Em termos práticos, a certeza da 
mensuração é particularmente importante para a tributação. Por esse 
motivo, a tributação tende a se basear em regras para apuração do 
lucro bastante precisas. Considerando que a nova contabilidade 
inseriu aspectos subjetivos de avaliação, a base de medição resta 
prejudicada. 181 (g.n.) 

 
BRIGAGÃO e SCHARFSTEIN, autores já citados anteriormente, apresentam 

o subjetivismo contábil como um elemento muito problemático para a tributação 

brasileira em razão da insegurança jurídica que provoca. 

É fato notório que quanto maior for o grau de subjetivismo das normas 
jurídicas, maiores são as possibilidades de haver conflito e 
insegurança; este risco torna-se ainda mais presente quando se trata 
de normas restritivas de direitos, como é o caso das normas 
tributárias. Assim, promover alterações que aumentem os conflitos entre 

                                                
181 CALIJURI, Mônica Sionara Schpallir. As Novas Normas de Convergência Contábeis e seus 
Reflexos para os Contribuintes. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel 
(Coords.). Controvérsias Jurídico-contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 2º Volume. São Paulo: 
Dialética, 2011. pp. 184-185 e 187. 
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fisco e contribuintes, gerando elevado grau de insegurança para todos, não 
é algo que se apresente como desejável para qualquer uma das partes. 182  

Por sua vez, DONIAK JÚNIOR183, também aponta o subjetivismo contábil 

como uma das causas que afetam as bases do ordenamento tributário brasileiro, 

considerando-o incompatível com a sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL: 

Como visto, o cenário geral vigente até o final do ano de 2007 era o de que 
a incompatibilidade entre as apurações de resultados contábil/societário, de 
um lado, e fiscal, de outro, não era total, mas apenas relativa, a ponto de 
possibilitar a adoção parcial da apuração contábil/societária como ponto de 
partida para a apuração fiscal. Parece inegável que a incompatibilidade 
entre as apurações de resultados contábil/societário e fiscal 
aprofundou-se. Ela não passou a ser total. Entretanto, a nosso ver, 
alterações tão radicais (cujas consequências são ainda desconhecidas) 
afetam a sistemática até agora vigente, de simplesmente partir-se do lucro 
contábil/societário para apurar o lucro real. Podem ser apontados como 
incompatíveis com a sistemática de apuração do IRPJ e da CSL: (i) o 
subjetivismo e a volatilidade na apuração (...). 

Com base no que foi exposto ao longo do presente tópico, conclui-se que a 

majoração do papel do subjetivismo contábil implicaria, na opinião de parcela da 

doutrina jurídico-tributária, em uma crescente incompatibilidade entre as apurações 

de resultados contábil e fiscal. 

Nesse sentido, as incompatibilidades verificadas impossibilitariam a utilização 

de demonstrações contábeis como suporte para a incidência de tributos sobre a renda 

e sobre o faturamento, vez que a atividade de tributação demanda elevados níveis de 

segurança, certeza e objetividade. É nesse sentido em que a doutrina jurídico-

tributária nacional parece vislumbrar também um “problema” inserido na dinâmica da 

tributação pela implementação das normas internacionais de contabilidade IFRS no 

Brasil.  

3.1.5. Conclusões parciais: resumo da visão da doutrina tributária 
brasileira acerca dos problemas relacionados à implementação das 
normas internacionais de contabilidade IFRS no Brasil 

No presente capítulo o objetivo principal foi percorrer e sistematizar as 

principais contribuições da doutrina nacional, eminentemente jurídico-tributária, 

acerca da implementação das normas internacionais de contabilidade IFRS no Brasil, 

apresentando aquilo que denominamos de perspectiva jurídico-tributária sobre o 

tema. 

                                                
182 BRIGAGÃO, Gustavo; SCHARFSTEIN, Carlos Cornet. Op. cit.  p. 279. 
183 DONIAK JÚNIOR, Jimir. Considerações sobre alguns possíveis reflexos fiscais advindos da Lei nº 
11.638/07. In: ROCHA, Sérgio André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das 
S/A – Inovações da Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008. pp. 197-198. 
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Das leituras realizadas em diversos livros e artigos dedicados ao tema, 

adotamos o corte metodológico que separou 4 (quatro) principais ordens de problemas 

em matéria tributária identificados como decorrentes das novas normas contábeis: (i) 

problemas relacionado à utilização do princípio da essência sobre a forma; (ii) 

problemas relacionados à conflitos temporais; (iii) problemas relacionados ao 

surgimento de lacunas e; (iv) problemas relacionados ao subjetivismo do novo padrão 

contábil. 

Esse exercício foi importante para que pudéssemos analisar em maior detalhe 

cada um dos pontos controversos e unificar esses diferentes pontos de conflitos em 

uma única raiz, qual seja, a utilização da contabilidade como suporte fático da 

incidência tributária. Em outras palavras, o que se pretende demonstrar é que todos 

esses problemas emergem da necessidade do direito tributário brasileiro pautar-se em 

fatos contábeis, que já não existem mais para, a partir deles, formar os seus fatos 

jurídicos-tributários, os quais ensejam a tributação. 

A aplicação do princípio da essência sobre a forma gera problemas ao direito 

tributário porque, em última instância, a contabilidade passa a valorar os fatos sociais 

de maneira diversa, deixando de servir como suporte fático para a incidência 

tributária. O exemplo clássico dessa problemática é o do leasing financeiro. 

No caso dos conflitos temporais, também é possível afirmar que o problema 

decorre da perda do suporte fático da tributação em decorrência da impossibilidade de 

de se tributar determinados fatos contábeis, como no exemplo do ajuste a valor justo. 

Na prática, o suporte fático do direito tributário deixou de existir pelo fato do mesmo 

não admitir a tributação de renda ainda não realizada/disponibilizada.  

As lacunas jurídicas, por sua vez, decorrem da impossibilidade de o direito 

tributário enxergar novas modalidades de negócios e de instrumentos financeiros que, 

embora existam no mundo das finanças (contabilidade e economia), não possuem 

contrapartida no mundo jurídico. Nesses casos, devido à impossibilidade de aplicação 

da lei tributária a figuras não previstas em lei, também surgem problemas para se 

conformar o suporte fático da incidência tributária. 

Finalmente, nos casos de subjetivismo, o fato contábil distancia-se do fato 

jurídico na medida em que as regras contábeis que asseguravam a objetividade, 

segurança e praticabilidade da contabilidade deixaram de existir. O exemplo clássico 

é o caso da depreciação. Na medida em que os valores de depreciação não mais 

atendem às regras tributárias que determinavam valores pré-fixados, esses fatos 
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contábeis, quando considerados individualmente, também tornam-se imprestáveis a 

conformar o suporte fático da incidência tributária.  

No próximo tópico apresentaremos uma breve explicitação dessa conexão 

entre o direito tributário e a contabilidade, a qual é suporte fático da incidência 

tributária. No limite, todos esses problemas elencados pela doutrina decorrem de uma 

incompatibilidade do direito tributário com os novos parâmetros contábeis: o direito 

tributário persiste atrelado à busca por fatos (contábeis) que já não existem mais e 

talvez seja essa a gênese das complexidades que permeiam a tributação no Brasil, 

ocasionadas pela incapacidade do direito tributário reinventar-se, e não pela 

introdução de novas normas contábeis.   

3.2. Suporte Fático e Fato Jurídico-Tributário: a contabilidade como suporte 
fático da incidência tributária 

Conforme observado, a implementação das IFRS no Brasil é tema delicado 

principalmente porque se situa entre variados campos de conhecimento, 

especialmente na intersecção entre o direito positivo, do qual faz parte o direito 

tributário, e a contabilidade. 

Em campos de conhecimento que se interconectam, como no presente caso, 

importa reconhecer que a interpretação de um mesmo elemento fático pode 

apresentar-se de uma forma para a ciência contábil que não necessariamente coincide 

com a forma que se apresenta para o direito tributário. 

Essa diferença na maneira como cada ciência enxerga determinados fatos pode 

ser fonte de problemas quando uma depende da outra para a formação de seus 

próprios objetos, como é o caso do direito tributário brasileiro, cuja incidência parte 

dos dados contábeis divulgados, agora, sob os parâmetros IFRS.  

Nesse sentido, as 4 (quatro) ordens de problemas entre o direito tributário e a 

contabilidade, identificados pela doutrina nacional no tópico anterior, nos conduzem a 

uma mesma raiz, qual seja, a dificuldade que o direito tributário passa a enfrentar na 

utilização dos fatos contábeis como suporte fático da incidência tributária.  

Ou seja, as controvérsias que atualmente permeiam a temática das IFRS no 

Brasil emergem desse distanciamento entre o fato contábil (suporte fático) e o fato 

jurídico-tributário, fazendo-se necessárias, portanto, algumas considerações sobre a 

diferença entre suporte fático e fato jurídico-tributário. 

O direito tributário opera sobre a realidade social, mas nem sempre a realidade 

jurídica coincide com essa realidade social. Conforme explica SANTI, o direito busca 
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elementos fáticos que, atrelados à hipótese de incidência normativa, produzem as 

relações jurídicas: 

Criar norma é aplicar o direito, no sentido de realizar o processo de 
autorreferencialidade proposto pelo cânone da legalidade. Criar norma é 
ato-fato de aplicação do direito. Produzir o lançamento tributário (norma) é 
exercer competência administrativa, é aplicar “direito tributário formal”, 
produzindo “direito tributário material” mediante procedimento específico. 
É nesse interstício que o sistema jurídico, buscando o fático, base de 
incidência da norma jurídica, torna-se cognoscitivamente aberto para 
a “realidade”. Ou o fato ocorreu ou não ocorreu: quem decide é o 
próprio direito. Como diz Celso Antônio Bandeira de Mello, o direito 
cria as suas próprias realidades.184 (g.n.) 

A própria dinâmica do direito pressupõe que ele seja capaz de captar os fatos 

sociais, sendo atribuída a essa característica o que a doutrina denomina “abertura 

cognitiva do direito”. Contudo, o direito opera com regras próprias, podendo criar 

suas próprias realidades a partir dos elementos fáticos que capta. A essa segunda 

característica a doutrina classifica como “fechamento operacional do direito”. Quando 

o direito incide sobre os fatos sociais (brutos) juridiciza-os, criando fatos jurídicos, os 

quais compõem as relações jurídicas.185 

Em outras palavras, os fatos sociais, em seu estado “bruto”, são necessários 

para o direito, vez que esse pretende regular a realidade social. Ocorre que nem todo 

fato reputa-se como jurídico, sendo necessária a incorporação dos fatos “brutos” ao 

mundo do direito, para que os mesmos se tornem jurídicos. 

Nesse sentido, considera-se como fático jurídico-tributário apenas aqueles que 

juridicizados, sendo certo que a ciência contábil não se volta à captação de fatos 

jurídicos, mas sim de fatos econômicos. 

Para que se considere como jurídico-tributário determinado fato captado na 

realidade social, o mesmo deve ser introduzido no sistema por meio de agente 

competente e veículo hábil. Nesse sentido, o fato jurídico-tributário será sempre um 

conceito jurídico, e não um conceito econômico ou de outra ordem qualquer: tais 

suportes fáticos sempre terão efeitos jurídicos, atribuídos por normas jurídicas.  

 Quando juridicizado, o fato passa a ser interpretado conforme o ramo do 

direito positivo para o qual foi importado, devendo restar claro que o direito positivo é 

um sistema que opera numa região deôntica, ou seja, do dever ser, e não numa região 

ôntica, ser. Significa dizer que aquilo que existe no mundo fenomênico de 
                                                
184 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Decadência e Prescrição no Direito Tributário. 4ª Edição. São 
Paulo: Saraiva, 2011. p. 33.  
185 Nas palavras de SANTI: “(…) a norma tributária incide sobre o suporte fático (fato social bruto), 
produzindo o fato jurídico tributário, que instaura a obrigação tributária. Em suma, a norma incide 
sobre o fato e juridiciza-o, fazendo nascer a obrigação tributária.” SANTI, Eurico Marcos Diniz de. 
Decadência e Prescrição no Direito Tributário. 4ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 44. 
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determinada forma, como ocorre com fatos econômicos e contábeis, por exemplo, não 

necessariamente existirá da mesma forma no mundo jurídico, onde interessa o “dever 

ser” e não o “ser”.186 

Conforme esclarece SANTI, o direito é uma realidade bidimensional, ou seja, 

factual e normativa, vez que composta por fatos que pertencem ao mundo físico e que 

apenas passam a ser designados como fatos jurídicos a partir do momento em que 

juridicizados por meio do fenômeno da incidência: 

O direito, fenômeno multilateral, reduzido em sua ontologia mínima é uma 
realidade bidimensional. Uma é normativa, compõe-se de proposições 
prescritivas que objetivam os significados normativos. Outra é factual, 
contraparte semântica dos enunciados normativos: fatos do mundo físico, 
fatos de conduta inter-humana juridicizado (relativos às hipóteses 
normativas) e relação jurídica efectual (correspondente ao consequente 
normativo). (...) 

O fenômeno da norma jurídica de transformar em fato jurídico o 
suporte fático, que o direito considerou relevante para ingressar no 
mundo jurídico, entendemos por incidência.187 (g.n.) 

Assim sendo, a contabilidade nunca foi suporte fático “automático” da 

incidência tributária, nem nunca será. Para a utilização dos dados contábeis, o direito 

tributário sempre precisou captar esses fatos e traduzi-los em linguagem jurídica, 

conforme esclarece DIAS:  

Ilustramos o discurso tratando da recepção jurídica das normas de 
contabilidade. A par de toda a doutrina que se desenvolve acerca da 
juridicização de normas contábeis, porquanto recepcionadas pelo Direito 
Privado e especialmente tratadas pela Comissão de Valores Mobiliários, 
fato é que, (i) de um lado, os lançamentos contábeis propriamente ditos, os 
sistemas de partidas dobradas, pertencem ao sistema ideal da contabilidade 
e são traduzidos pelo Direito Privado; e, (ii) de outro lado, ainda que 
recepcionadas pelo Direito Privado, o Direito Tributário, enquanto 
subsistema, lhes impõe tratamento próprio, sempre quanto aos seus efeitos. 

Não resta dúvida, portanto, de que a contabilidade serve ao direito tributário 

como base para a incidência tributária. Também não resta dúvida de que em nenhum 

momento existiu a utilização automática da contabilidade como suporte fático da 

tributação. Mesmo quando o país ainda adotava um sistema contábil eminentemente 

fiscalista, essa tradução de uma ciência para a outra sempre foi necessária.  

Ocorre que, quando a contabilidade brasileira ainda atendia às fortes 

influências da legislação tributária, essa tradução do fato contábil (suporte fático) em 
                                                
186 Conforme esclarece Bobbio, Apud Becker: “A experiência jurídica é a experiência social do homem 
em prever ou impor um determinismo artificial ao comportamento (fazer ou não fazer) dos homens, 
utilizando como instrumento a regra de conduta predeterminada. Esta regra de conduta é a regra 
jurídica”. BOBBIO, Norberto. Studi sulla Teoria Generale del Diritto, Torino, 1995, pp. 34-37 e 
Teoria della Norma Giuridica, Torino, 1958, pp.3-34. Apud BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral  
do Direito Tributário, 3ª Edição. São Paulo, Lejus, 1998. pp.293-294. 
187 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário, 3ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2010. pp. 
49-50 e 52.  



 

 

103 

fato jurídico-tributário era mais fácil de se realizar em comparação ao cenário atual, 

quando já vigentes as regras IFRS. Explicamos.  

A divisão que se faz entre os ramos do direito é puramente didática188. Nesse 

sentido, o direito tributário é parte do direito positivo, assim como o direito privado 

também o é. Em se tratando de partes que compõem um mesmo universo, esses ramos 

do direito podem se tocar, sendo certo que em determinadas situações a tradução de 

determinado suporte fático para a incidência tributária depende da utilização de 

conceitos e institutos de direito privado, conforme exemplificado por DIAS: 

A tradução dos suportes fáticos não raramente depende da compreensão de 
institutos de Direito Positivo metodologicamente separados do campo do 
Direito Tributário que lhes aproveita. É por essa razão que o ordenamento 
jurídico, caracterizado como sistema pela Ciência do Direito pressupõe a 
intertextualidade.189 

Na medida em que o direito tributário se utiliza dos conceitos positivados do 

direito civil brasileiro para compor a regra da incidência tributária, dado o novo 

contexto da implementação das IFRS no Brasil, o distanciamento entre o contábil e o 

jurídico/tributário tornou-se maior, vez que os novos preceitos contábeis são oriundos 

de uma contabilidade concebida em meio à lógica do common law, conflitante com 

muitos dos preceitos e institutos de nosso civil law. O direito tributário passa, assim, a 

buscar por fatos que deixaram de existir. 

Conforme explorado por meio de exemplos, em razão da sua vinculação aos 

institutos e conceitos próprios do direito civil, e a crescente utilização por parte da 

ciência contábil de conceitos econômicos, o direito tributário brasileiro é incapaz de 

reconhecer determinados fatos contábeis, o que tem provocado as complexidades no 

momento da tradução dos fatos contábeis (suporte fático) em fatos jurídicos-

tributários.  

Importa reconhecer que a implementação das IFRS, se analisada sob essa 

perspectiva, ocasiona abalos nas bases da segurança jurídica e previsibilidade do 

direito tributário, bem como ocasiona complexidades, na medida em que ajustes 

tiveram que ser previstos na legislação como forma de se manter a neutralidade 

tributária. 
                                                
188 Conforme aponta Alfredo Augusto Becker, no sentido de não existir regra jurídica independente da 
totalidade do sistema jurídico: “Os vários ramos do direito não constituem compartimentos estanques, 
mas são partes de um único sistema jurídico, de modo que que qualquer regra jurídica exprimirá 
sempre uma única regra (conceito ou categoria ou instituto jurídico) válida para a totalidade daquele 
único sistema jurídico. Essa interessante fenomelogia jurídica recebeu a denominação de cânone 
hermenêutico da totalidade do sistema jurídico.” BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito 
Tributário. 3ª Edição. São Paulo: Lejus, 1998. p. 122. 
189 DIAS, Karem Jureidini. Fato Tributário – revisão e efeitos jurídicos. São Paulo: Noeses, 2013. p. 
148. 
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Entretanto, no próximo capítulo, o que se propõe é um novo olhar sobre a 

questão, qual seja, aquele oferecido pelo direito e desenvolvimento.  

O intuito é realizar uma tentativa de ressignificar esses problemas 

apresentados pela perspectiva jurídico-tributária não como “problemas”, mas como 

sintomas da incapacidade do direito tributário de acompanhar a mudança contábil em 

razão de sua path dependence.  

Conforme veremos, a perspectiva de análise estritamente centrada nos 

problemas tributários ocasionados pelas normas IFRS (perspectiva jurídico-

tributária) pode apresentar-se como uma paradigma estreito de análise, o qual deixa 

de vislumbrar desdobramentos maiores atinentes ao tema.  

Ademais, a partir da perspectiva jurídico-institucional, que será proposta no 

próximo capítulo, torna-se possível identificar com maior clareza quais são as reais 

dificuldades enfrentadas, em matéria tributária, com a implementação das IFRS no 

Brasil. Esse movimento viabiliza a proposição de medidas mais propensas à 

alcançarem resultados positivos nessa fase de adaptação que o país enfrenta (mudança 

de paradigm contábil), bem como viabiliza as necessárias reacomodações jurídico-

institucionais: com isso queremos dizer que o ordenamento tributário também deve 

ser capaz de reinventar-se em prol de sua modernização, ao invés de simplesmente 

apontar problemas e afastar qualquer possibilidade de aderência às novas normas 

contábeis.    
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4. Uma nova abordagem para a implementação das IFRS no Brasil: 

ressignificando os problemas em matéria tributária a partir da 

perspectiva jurídico-institucional e do referencial teórico do direito e 

desenvolvimento 

O presente capítulo tem o objetivo de propor um paradigma alternativo de 

abordagem para o debate apresentado acerca da implementação das IFRS no Brasil, 

qual seja, aquele oferecido pela disciplina do direito e desenvolvimento.  

A partir do levantamento bibliográfico realizado e da sistematização das 

principais contribuições da doutrina jurídico-tributária nacional sobre o tema190, foi 

possível relacionar 4 (quatro) ordens de problemas usualmente identificados como 

decorrentes do embate entre as novas normas contábeis e o ordenamento tributário 

brasileiro 191 . Tais problemas, atribuídos às novas normas contábeis, estariam 

relacionados às dificuldades de sua utilização como suporte fático da incidência 

tributária.  

Essa perspectiva de análise sobre a implementação das IFRS no Brasil, a qual 

chamamos de perspectiva jurídico-tributária, tem conduzido à ideia de que o 

movimento de convergência contábil seria o responsável por inserir complexidades e 

insegurança jurídica para a tributação das pessoas jurídicas no Brasil. As novas 

normas contábeis seriam, sob esse enfoque, as principais causadoras dos problemas 

identificados em razão de não se adaptarem aos conceitos e institutos do ordenamento 

tributário brasileiro192.  

Entretanto, ao expandir os horizontes de análise do tema e abarcar também a 

perspectiva jurídico-institucional, própria do direito e desenvolvimento, esse debate 
                                                
190 Levantamento bibliográfico realizado no Capítulo 3 do presente trabalho.  
191 Conforme sistematizados no Capítulo 3: (i) problemas relacionados à aplicação do princípio da 
primazia da essência econômica sobre a forma jurídica; (ii) problemas relacionados a conflitos 
temporais no momento de reconhecimento dos resultados contábeis e tributários ; (iii) problemas 
relacionados ao surgimento de lacunas jurídicas e; (iv) problemas relacionados ao subjetivismo 
inerente às novas regras contábeis. 
192 Nesse sentido, reiteramos o que escreveu Ricardo Mariz de Oliveira: “Com a harmonização das 
normas contábeis brasileiras às praxes internacionais, introduzida pela Lei nº 11.638, mais do que 
nunca ficou necessária a absoluta segregação entre o contábil e o fiscal, eis que as normas contábeis 
afastaram-se substancialmente dos preceitos da lei tributária, a ponto de se tornarem 
absolutamente inconciliáveis” (g.n.) OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. In: Controvérsias Jurídico 
Contábeis, Volume 2. São Paulo: Dialética, 2011. pp. 212-213. No mesmo sentido, destaca-se Valter 
de Souza Lobato e Fernando Fonseca: “Entretanto, se de um lado as modificações na contabilidade 
brasileira parecem inserir o país de forma definitiva em um movimento global de harmonização das 
práticas contábeis, de outro, parecem ter gerado um estado de insegurança, decorrente de dúvidas 
acerca dos eventuais impactos destas mudanças no domínio do direito tributário. Afinal, nem 
sempre a contabilização de um determinado evento irá representar a realidade posta pelo direito 
positivo.” (g.n.) LOBATO, Valter de Souza; FONSECA, Fernando Daniel de Moura. In: Direito 
Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – Vol. III. São Pulo: Quartier Latin, 2012. p. 613. 
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pode ganhar novos matizes, vez que os problemas até então identificados podem ser 

ressignificados como evidências da existência de um quadro de path dependence193 

em matéria tributária, conceito da literatura de direito e desenvolvimento que, na 

tradução oferecida por SCHAPIRO 194 , significa “dependência da trajetória 

institucional pregressa”.  

Para apresentar essa nova perspectiva, nesse capítulo serão articulados 

argumentos no sentido de que a implementação das IFRS no Brasil representa um 

movimento de reforma institucional e, como tal, sujeito a enfrentar inércias 

institucionais, ou seja, resistências às mudanças que se impõem. Tais resistências 

derivam da dificuldade de se alterar determinados arranjos jurídico-institucionais 

previamente estruturados, ideia que é capturada pelo conceito da path dependence. 

Nesse sentido, pretende-se argumentar que as 4 (quatro) ordens de problemas 

identificados pela doutrina jurídico-tributária, na realidade, são apenas as evidências 

de que a implementação das IFRS no Brasil enfrenta resistências jurídico-

institucionais em matéria tributária, ou seja, o ordenamento tributário brasileiro 

apresenta limitações na sua capacidade de transformação. 

O presente capítulo explora, assim, uma possibilidade de releitura dos 

problemas atribuídos às IFRS no Brasil, bem como sugere que os mesmos não 

residem exclusivamente nas novas normas contábeis, mas derivam, também, das 

resistências e dificuldades do próprio ordenamento tributário brasileiro de 

acompanhar a mudança contábil. 

Essa sutil alteração da perspectiva de análise pode reequilibrar a balança dos 

debates ao abrir margens para se questionar as críticas atualmente endereçadas às 

novas normas contábeis. Talvez a gênese das complexidades e inseguranças que 

permeiam a tributação decorram de um excessivo fechamento do ordenamento 

tributário brasileiro à oxigenação e aceitação de que algumas acomodações jurídico-

institucionais tornam-se necessárias em prol de sua modernização.  

                                                
193 Há divergências no campo no direito e desenvolvimento se path dependence seria uma teoria ou se 
apenas um conceito ou ideia.  Autores como PRADO E TREBILCOCK classificam-na como teoria, 
mas fazem a ressalva de que alguns autores, como Adrian Kay, a consideram apenas como uma ideia. 
No presente trabalho, nós nos apropriamos da ideia da path dependence utilizando-a muito mais como 
uma concepção do que como uma teoria propriamente. Nesse sentido, iremos sempre nos referir à 
“noção”, “ideia”, “conceito” e “concepção” de path dependence como sinônimos. Cf. PRADO, 
Mariana Mota; TREBILCOCK, Michael. Path Dependence, Development, and the Dynamics of 
Institutional Reform. Legal Studies Research Series, No. 09-04. University of Toronto Law Journal 
2009. p. 11. 
194 SCHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: Os 
Limites do Paradigma Rule of Law e a Relevância das Alternativas Institucionais. In: Revista Direito 
GV, São Paulo, Jan-Jun 2010. p. 242.  
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O que se almeja, portanto, é situar o debate dentro da moldura do direito e 

desenvolvimento, propondo uma forma diversa de abordagem para o tema e 

ressignificando as dificuldades observadas em matéria tributária com a 

implementação das IFRS no Brasil, sem a pretensão de propor respostas ou 

prognósticos definitivos. Trata-se apenas de uma sugestão de enquadramento 

alternativo do tema e expansão dos seus horizontes de análise.    

 

4.1. O referencial teórico do direito e desenvolvimento: a matriz institucional 

e a origem dos estudos nesse campo 

  

Antes de apresentar a correlação entre a disciplina do direito e 

desenvolvimento e a implementação das IFRS no Brasil, é conveniente fazer uma 

breve introdução aos pressupostos básicos e à evolução dos estudos nesse campo. 

Feito isso, ficará mais claro correlacionar os problemas apresentados pela doutrina 

jurídico-tributária nacional a um quadro típico de path dependence.  

A disciplina do direito e desenvolvimento surgiu a partir de questionamentos 

acerca da capacidade do direito de lidar com os problemas da realidade, sendo um dos 

traços característicos da agenda de pesquisas nesse campo a relevância atribuída ao 

ambiente jurídico-institucional dos países na proposição de medidas voltadas à 

promoção do desenvolvimento econômico e social. 

Por volta da década de 1960 desenvolveu-se uma linha de estudos que ficou 

conhecida como Law and Development, a qual dedicava-se a identificar as qualidades 

institucionais de países desenvolvidos para replicá-las em países considerados menos 

desenvolvidos. O principal escopo dessa agenda de pesquisas era identificar “as boas 

instituições” e transplantá-las aos países periféricos na forma de pacotes de medidas 

voltadas ao desenvolvimento, sendo o direito a principal ferramenta que 

instrumentalizaria tais objetivos, conforme relata SCHAPIRO: 

Ao longo da década de 1960 e início da de 1970, estudos realizados por 
acadêmicos e formuladores de política norte-americanos e europeus 
procuravam identificar os atributos jurídico-institucionais que 
conformavam o funcionamento de mercados e sociedades de países 
periféricos, dedicando-se, ainda, a apresentar propostas de reformas 
institucionais, baseadas na percepção de que parte do subdesenvolvimento 
dessas nações se deveria justamente aos limites apresentados por este 
panorama. A concepção prevalecente de tais trabalhos costumava apontar 
que a falta de capacidade em oferecer uma resposta satisfatória ao 
ambiente de negócios, causada pela inadequação dos estatutos regulatórios 
e também pela carência de formação dos operadores do direito, seria uma 
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importante lacuna institucional, a qual obstaculizaria o processo de 
desenvolvimento social e econômico destas nações.195 

As propostas elaboradas por essa agenda de pesquisas possuíam diversos 

enfoques, que variavam desde reformas voltadas ao aprimoramento do Poder 

Judiciário até propostas para a adoção de melhores práticas de governança corporativa 

e mudanças legislativas para o setor financeiro dos países periféricos196, por exemplo.  

Até o início dos anos 2000, os esforços empreendidos no campo do direito e 

desenvolvimento apontavam predominantemente para a adoção dos mencionados 

pacotes de medidas para o alcance do desenvolvimento, bem como para agendas de 

transplantes institucionais pensados como receitas prontas197 para serem utilizadas nos 

países menos desenvolvidos, vez que comprovadamente bem sucedidas nos países 

desenvolvidos.  

Essa forma de se pensar o desenvolvimento foi responsável pelo surgimento 

do paradigma Rule of Law do direito e desenvolvimento, entendido como “um 

conjunto definido de concepções econômicas, interpretações jurídicas e estratégias 

políticas para a promoção do crescimento e da modernização econômica das 

nações”198. Nos anos 1990, tanto os governos nacionais dos países desenvolvidos 

quanto as agências internacionais, como o Banco Mundial, dedicaram-se à 

compreensão do ambiente institucional como fator preponderante na promoção do 

desenvolvimento dos países periféricos e, sob o slogan “getting the institutions right”, 

passaram a promover uma série de programas de qualificação institucional nos mais 

variados países:  

Após terem amparado obras de infraestrutura e os programas públicos de 
investimento em países subdesenvolvidos, e, em seguida, terem priorizado 
o ajuste macroeconômico dos países cujos programas de desenvolvimento 
enfrentavam sinais de esgotamento (getting the prices right), o alvo da 
intervenção dessas entidades passou a ser o aprimoramento institucional 
das nações mais pobres (getting the institutions right) (Trubek, 2006, 
p.81). Desde então, só o Banco Mundial reportou um dispêndio de cerca de 
US$ 3 bilhões e uma participação ativa em 330 programas desta natureza 
(Trubek, 2006, p.74). 199 

                                                
195 Idem. p. 214 
196 Idem. Ibidem. 
197 A doutrina do direito e desenvolvimento apresenta as expressões “blueprint reforms” e reformas 
“one size fits all” para designar o que aqui chamamos de “receitas prontas” para o desenvolvimento, 
ou seja, transplantes institucionais baseados na mera replicação de códigos e práticas advindos de 
outros países.   
198 Idem. p. 216. 
199 SCHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: Os 
Limites do Paradigma Rule of Law e a Relevância das Alternativas Institucionais. In: Revista Direito 
GV, São Paulo, Jan-Jun 2010. p. 216. 



 

 

109 

Grande parte da inspiração desse viés institucionalista que orientou e ainda 

orienta os estudos no campo do direito e desenvolvimento originou-se dos estudos da 

Nova Economia Institucional (NEI), tendo como um de seus principais expoentes o 

economista Douglass North e sua obra Institutions, Institutional Change and 

Economic Performance. Foi a partir dessa obra de NORTH que as instituições 

adquiriram relevância como variáveis de análise para explicar o maior ou menor 

desenvolvimento de países200.  

Na concepção de NORTH, instituições são as “regras do jogo” de uma 

sociedade, ou seja, são todos os tipos de constrangimentos impostos ao 

comportamento e às interações humanas, sejam eles constrangimentos formais ou 

informais201. De acordo com o autor, o maior ou menor sucesso de determinados 

países estaria atrelado à escolha e desenvolvimento de suas instituições ao longo de 

sua história: 

As instituições são as regras do jogo de uma sociedade ou, mais 
formalmente, são as restrições impostas que moldam as interações 
humanas. Como consequência, elas estruturam os incentivos nas trocas 
humanas, sejam políticos, sociais ou econômicos. A mudança institucional 
muda a forma como as sociedades evoluem ao longo do tempo e, portanto, 
é a chave para se entender as mudanças históricas. (tradução livre). 202 

                                                
200 “A partir da internalização das instituições como variáveis de análise, alguns estudos de viés 
neoinstitucionalista têm procurado ampliar o plano de observação, voltando-se a investigar a relação 
entre o desempenho econômico dos países e a qualidade dos respectivos ambientes institucionais. Entre 
estas pesquisas, é particularmente relevante o trabalho de Douglas North (...). Partindo do pressuposto 
de que o ambiente institucional conforma a atuação dos agentes individuais, North argumenta que a 
razão do maior ou menor desenvolvimento relativo de alguns países deve-se à adoção histórica de uma 
estrutura de coordenação mais ou menos favorável à constituição de um ambiente impessoal, seguro e 
previsível para as trocas em mercado. É por essa razão, argumenta, que o nível de desenvolvimento da 
Inglaterra, onde teriam se desenvolvido regras de propriedade e contrato mais favoráveis às transações 
privadas, é superior ao da Espanha, que teria padecido de um ambiente institucional desfavorável 
(NORTH, 1990, pp. 113-117).”. SCHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, 
Direito e Desenvolvimento: Os Limites do Paradigma Rule of Law e a Relevância das Alternativas 
Institucionais. In: Revista Direito GV, São Paulo, Jan-Jun 2010. p. 218. 
201 “Institutions are the humanly devised constraints that structure political, economic and social 
interaction. They consist of both informal constraints (sanctions, taboos, customs, traditions, and codes 
of conduct), and formal rules (constitutions, laws, property rights). Throughout history, institutions 
have been devised by human beings to create order and reduce uncertainty in exchange. Together with 
the standard constraints of economics they define the choice set and therefore determine transaction 
and production costs and hence the profitability and feasibility of engaging in economic activity. They 
evolve incrementally, connecting the past with the present and the future; history in consequence is 
largely a story of institutional evolution in which the historical performance of economies can only be 
understood as a part of a sequential story. Institutions provide the incentive structure of an economy; 
as that structure evolves, it shapes the direction of economic change towards growth, stagnation, or 
decline.” NORTH, Douglass C. “Institutions”. The Journal of Economic Perspectives 5.1 (1991): 97–
112. Disponível em: http://kysq.org/docs/North_91_Institutions.pdf. Acesso em 22/01/16.  
202“Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised 
constraints that shape human interaction. In consequence they structure incentives in human exchange, 
whether political, social, or economic. Institutional change shapes the way societies evolve through 
time and hence is the key to understanding historical change”. NORTH, Douglass C. Institutions, 
Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press. 1990. p. 1 
(Introduction). 
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Autores como PRADO e TREBILCOCK203, ao escreverem sobre o forte viés 

institucionalista que orienta as pesquisas em direito e desenvolvimento, também 

destacam o trabalho de NORTH como um dos pilares dos estudos desse campo, 

reiterando a ideia de que as instituições importam para o desenvolvimento. Ilustrativa 

a seguinte passagem de NORTH destacada pelos autores: 

As limitações institucionais ditam as margens nas quais as organizações 
operam e, portanto, tornam inteligível a interação entre as regras do jogo e 
o comportamento dos atores. Se as organizações (...) dedicam os seus 
esforços para atividades improdutivas, as restrições institucionais 
fornecerão a estrutura de incentivos para tais atividades. Países do Terceiro 
Mundo são pobres porque os constrangimentos institucionais definem um 
conjunto de recompensas para a atividade econômica / política que não 
encoraja a produtividade. 204 (Tradução Livre) 

 
Essa forma de considerar os fatores institucionais como elementos centrais na 

análise do desenvolvimento foi apropriada pela disciplina do direito e 

desenvolvimento e acabou por influenciar diversos policy makers205 e estudiosos do 

campo a confiarem na formulação de estratégias de crescimento e desenvolvimento 

para os países a partir da identificação de suas lacunas institucionais e consequente 

transplante das “instituições corretas”, ou seja, das “boas regras do jogo” existentes 

em países considerados desenvolvidos. 

A título exemplificativo, SCHAPIRO elenca três experiências distintas de 

reformas institucionais baseadas nesse paradigma Rule of Law ocorridas ao longo da 

década de 1990: (i) as reformas econômicas nos países da América Latina; (ii) a 

transição das economias soviéticas para economias de mercado e; (iii) as propostas de 

alteração institucional para os países da África Subsaariana. Conforme esclarece o 

autor, apesar de se tratarem de casos muito distintos, todas possuem em comum o 

                                                
203 “The idea that institutions matter for development is based on the assumption, developed by 
Douglass North and other new institutional economists, that institutional frameworks create incentives 
for behavior, leading to different outcomes.” PRADO, Mariana Mota; TREBILCOCK, Michael. Path 
Dependence, Development, and the Dynamics of Institutional Reform. Legal Studies Research Series, 
No. 09-04. University of Toronto Law Journal 2009. p. 2 
204 “The specific institutional constraints dictate the margins at which organizations operate and hence 
make intelligible the interplay between the rules of the game and the behavior of the actors. If 
organizations (…) devote their efforts to unproductive activity, the institutional constraints have 
provided the incentive structure for such activity. Third World countries are poor because the 
institutional constraints define a set of payoffs to political/economic activity that do not encourage 
productive activity.” NORTH, Douglass. Institutions, Institutional Change and Economic 
Performance. (Cambridge: Cambridge University Press) at 110. APUD PRADO, Mariana Mota; 
TREBILCOCK, Michael. Path Dependence, Development, and the Dynamics of Institutional Reform. 
Legal Studies Research Series, No. 09-04. University of Toronto Law Journal 2009. p. 2 
205 A expressão policy makers é utilizada para designar “formuladores de políticas públicas”.  
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traço marcante de confiarem na promoção do desenvolvimento econômico e social a 

partir das reformas institucionais: 

 Em todos esses episódios, ainda que provenientes de fenômenos 
históricos diferenciados e guardando pouca identidade entre si, as 
estratégias recomendadas por agências internacionais e 
implementadas pelos governos locais tiveram uma plataforma comum: 
a reforma dos ambientes jurídico-institucionais. Tanto na América 
Latina como no Leste Europeu, ou na África Subsaariana, prevaleceu o 
entendimento de que a promoção de boas regras do jogo – do Rule of 
Law – na forma de promoção da segurança jurídica, de estímulo ao 
ambiente privado de negócios e de mitigação das ações interventivas do 
Estado despertaria, por si só, o desenvolvimento econômico e social dos 
países.206 (g.n.) 

Especificamente sobre o contexto brasileiro, SCHAPIRO elenca algumas das  

mudanças jurídico-institucionais relacionadas ao programa de reformas econômicas 

orientadas para a promoção do desenvolvimento via diminuição do déficit fiscal, 

redução da participação do Estado na economia e garantias jurídicas aos investidores 

como medida de fomento ao ambiente de negócios: 

No Brasil, em particular, a condução de tais alterações contou com a 
realização de reformas jurídico-institucionais intensas, que pressupuseram, 
entre outros: a promulgação de emendas constitucionais, dedicadas a 
alterar o papel do Estado na economia (emendas 5, 8, 9 e 19), (ii) a 
realização de alterações legislativas, para garantir novos marcos 
reguladores aos setores privatizados (Lei de Concessões, Lei das 
Telecomunicações, Lei do Petróleo, Lei da Energia Elétrica, etc; e, ainda, 
(iii) um extenso programa de desestatização, que alterou o papel do Estado 
no ambiente econômico (BRESSER PEREIRA, 1997, pp. 21-31). Mais 
recentemente, foram adotadas medidas de teor semelhante, destinadas a 
impulsionar o ambiente financeiro nacional, com a expectativa de reduzir o 
custo de captação de recursos e diversificar as fontes privadas de 
financiamento corporativo (STALLINGS; STUDART, 2006, pp. 222-
258). Exemplos disso são as alterações legislativas dedicadas a ampliar o 
elenco de proteção jurídica a investidores e credores, como a nova Lei de 
Falências e as alterações na Lei das S.A., assim como os esforços para a 
criação de novos mercados autorregulados na Bovespa, com regras rígidas 
de governança corporativa (Novo Mercado, Nível 1 e 2 e Bovespa Mais)207 

 
 Todas essas medidas relacionadas nas passagens acima revelam uma 

concepção de direito e desenvolvimento já ultrapassada, a qual confiava em pacotes 

de reformas institucionais baseados na ideia de que o simples transplante institucional 

seria capaz de transformar os países considerados “menos desenvolvidos”.  

Entretanto, apesar de existir lógica nessas propostas desenvolvimentistas Rule 

of Law, as experiências dos últimos anos têm demonstrado que muitas dessas 

reformas institucionais propostas não alcançaram os resultados almejados.  

                                                
206 SCHAPIRO Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: Os 
Limites do Paradigma Rule of Law e a Relevância das Alternativas Institucionais. In: Revista Direito 
GV, São Paulo, Jan-Jun 2010. p. 221. 
207 Idem. p. 222. 
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Desde então, o principal avanço dos estudos no campo do direito e 

desenvolvimento foi a constatação das limitações dos transplantes institucionais, vez 

que os arranjos jurídico-institucionais dos países são originados de trajetórias 

históricas distintas, bem como são reforçados por teias complementares de outros 

arranjos e instituições. Nesse sentido SCHAPIRO esclarece: 

(...) esta estratégia de intervenção, assentada na difusão do, assim 
chamado, paradigma Rule of Law, tem dado pouca importância às 
variações institucionais locais e, com isso, tem desconsiderado um fato 
relevante: a existência de diferentes arranjos nacionais, forjados ao longo 
de trajetórias históricas e materializados em uma teia complementar de 
leis, instituições, valores e padrões culturais – elementos que figuram 
subjacentes aos regimes de organização social e econômica. É essa trama 
jurídica que, em muitos casos, tem tornado ineficazes as recomendações de 
viés one size fits all.208  

A constatação dos limites dessa forma de pensar o desenvolvimento abriu 

campo para abordagens mais céticas209 quanto à viabilidade de se implementar 

reformas institucionais radicais, bem como introduziu na literatura do direito e 

desenvolvimento a noção de path dependence. Nesse sentido, TRUBEK e 

SCHAPIRO:  

(...) muitas das reformas propostas não alcançaram sua própria finalidade, 
isto é, não foram capazes de alterar o status quo como pretendido. Inércias 
institucionais (path dependence), resistências de grupos de interesse, 
reformas não efetivas e, simplesmente, ‘leis que não pegam’, 
marcaram muitas destas medidas. (g.n.) 210 

Finalmente, TAMANAHA, um dos autores de direito e desenvolvimento mais 

céticos quanto à viabilidade das reformas institucionais one size fits all na promoção 

do desenvolvimento, assim definiu a crise dessa concepção de desenvolvimento 

calcada no Rule of Law: 

As iniciativas de direito e desenvolvimento tiveram predominantemente a 
forma de transplantar instituições legais e códigos do ocidente para países 
em desenvolvimento, bem como trabalharam para estabelecer educação 
legal e organização profissional baseada nos modelos ocidentais. Essas 
iniciativas foram rapidamente identificadas como uma falha. Um recente 

                                                
208 Idem. p. 223. 
209 “The euphoria surrounding institutional reform in the 1990s and early 2000s has been superseded 
by a more sober view of progress and prospects for institutional reform in developing countries”. 
PRADO, Mariana Mota; TREBILCOCK, Michael. Path Dependence, Development, and the Dynamics 
of Institutional Reform. Legal Studies Research Series, No. 09-04. University of Toronto Law Journal 
2009. p. 6. 
210  SCHAPIRO, Mario G.; TRUBEK, David M. Redescobrindo o Direito e Desenvolvimento: 
experimentalismo, pragmatismo democrático e diálogo horizontal. In: SCHAPIRO, Mario G.; 
TRUBEK, David M. (Org.). Direito e Desenvolvimento: um diálogo entre os BRICS. 1 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 11.  
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participante do direito e desenvolvimento formulou a concepção “do 
direito da não-transferibilidade do direito”. 211 (Tradução Livre.)  

Essa retomada do percurso das investigações no campo do direito e 

desenvolvimento que fizemos nos serviu, portanto, para demarcar o referencial 

teórico do campo, destacar seu viés institucionalista e alcançar o status atual das 

pesquisas e conclusões vigentes.  

No próximo tópico iremos explorar, a partir de alguns estudos de caso, as 

limitações desse paradigma Rule of Law de promoção do desenvolvimento, bem como 

explicitaremos em maior detalhe o conceito de path dependence, intimamente 

relacionado à constatação de que os arranjos jurídico-institucionais dos países são 

mutuamente imbricados e que reformas voltadas à modificação desses arranjos estão 

sujeitas a enfrentar resistências ou inércias institucionais. 

Uma vez explicitado o conceito de path dependence, faremos a correlação 

entre o movimento de implementação das IFRS no Brasil com esse referencial teórico 

do direito e desenvolvimento. O que se buscará demonstrar é que os problemas 

identificados em matéria tributária como oriundos das novas normas contábeis nada 

mais são que as evidências da nossa path dependence em matéria tributária, ou seja, a 

resistência que a teia de arranjos jurídicos-institucionais próprios do ordenamento 

tributário brasileiro oferece às novas normas contábeis. 

 

4.2. A moderna concepção de direito e desenvolvimento: reformas 

institucionais, path dependence e os limites do paradigma Rule of Law 

 

A moderna concepção de direito e desenvolvimento apresenta como um de 

seus pontos de partida o reconhecimento de que reformas institucionais tendem a 

esbarrar nos arranjos jurídicos institucionais dos países a que se destinam. A limitação 

da concepção de desenvolvimento embasada no paradigma Rule of Law e a 

                                                
211 Law and development initiatives mainly took the form of transplanting western legal institutions and 
codes into developing countries, and working to establish legal education and professional 
organizations based on western models. These initiatives were quickly seen as a failure. (…) An early 
participant in law and development formulated ‘the law of non-transferability of law’. TAMANAHA, 
Brian. The Primacy of Society and the Failures of Law and Development. Disponível em: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1406999. Acesso em 01/02/2016. Nessa passagem 
Tamanaha refere à Robert Seidman (The State, Law and Development), autor que sustentou a ideia de 
que uma mesma lei alocada em países com diferentes contextos políticos, econômicos, sociais e 
culturais apenas por coincidência poderia gerar os mesmos resultados, sendo esse o princípio da “não 
transferibilidade do direito” mencionado por Tamanaha.   
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identificação de quadros de path dependence é, portanto, uma das principais 

conclusões alcançadas pelos recentes estudos no campo.  

O conceito de path dependence não é exclusivo dos teóricos do direito e 

desenvolvimento, tendo sido inicialmente utilizado pela teoria econômica, mais 

especificamente, por NORTH. Em sua principal obra – Institutions, Institutional 

Change and Economic Performance - o autor dedica-se a investigar duas questões 

principais: a primeira, que questiona os motivos que levam países a terem trajetórias 

de crescimento divergentes e; a segunda, que questiona por quê ao perceberem uma 

trajetória descendente de crescimento econômico, determinados países insistem na 

mesma trajetória. 

A resposta para os questionamento de NORTH foi encontrada a partir do 

conceito de path dependence, expressão que, para o autor, sintetiza a ideia de que uma 

vez escolhido determinado caminho, criam-se forças institucionais que reforçam essa 

escolha feita e bloqueiam a entrada de novas instituições que conflitem com os 

contornos inicialmente dados.212 Nas palavras do autor: 

Path dependence significa que a história importa. Nós não podemos 
compreender as escolhas de hoje (e defini-las na performance econômica) 
sem antes traçarmos a evolução incremental das instituições. Mas nós 
estamos apenas começando a explorar seriamente as implicações da path 
dependence. (Tradução Livre). 213 

 Em outra obra, intitulada apenas Institutions, NORTH apresenta em maior 

detalhe a noção de path dependence ao esclarecer que as instituições de um país 

organizam-se na forma de uma matriz e formam uma espécie de rede interdependente, 

de modo que qualquer alteração em qualquer ponto dessa rede provocará 

externalidades, ou seja, custos ou resistências214. 

                                                
212 De acordo com NORTH a conceito de path dependence foi utilizado inicialmente para explorar as 
dificuldades de mudanças para a criação de novas tecnologias. A analogia apresentada é com a criação 
da máquina de escrever. Conforme explica, uma vez criado determinado tipo de teclado para máquinas 
de escrever e a partir do momento em que os países passam a adotar o mesmo como padrão, qualquer 
alteração no modelo de teclados envolverá mudanças tecnológicas e na própria linha de produção. 
Assim, o teclado adotado inicialmente acaba permanecendo como o padrão por uma questão de 
dependência às escolhas anteriormente feitas: “Technological change and institutional change are the 
basic keys to societal and economic evolution and both exhibit the characteristics of path 
dependence.”. NORTH, Douglas C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 
Cambridge University Press1990. P. 103. 
213 “Path dependence means that history matters. We cannot understand today’s choices (and define 
them in the modeling of economic performance) without tracing the incremental evolution of 
institutions. But we are just beginning the serious task of exploring the implications of path 
dependence”. NORTH, Douglas. The new Institutional Economics and Third World Development. P. 
100. APUD PRADO, Mariana Mota; TREBILCOCK, Michael J. Path Dependence, Development, and 
the Dynamics of Institutional Reform. Legal Studies Research Series, No. 09-04. University of Toronto 
Law Journal, 2009. P. 46. 
214  “Path dependence is more than the incremental process of institutional evolution in which 
yesterday’s institutional framework provides de opportunity set for today’s organizations and 
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 No contexto da ciência política, PIERSON também contribui para a 

compreensão do conceito de path dependence trazendo a seguinte definição 

formulada por LEVI:  

Path Dependence deve significar que, uma vez que um país ou uma região 
tenham iniciado determinado caminho, os custos de reversão dessa escolha 
serão elevados. Existirão pontos de escolha, mas o entrelaçamento de 
determinados arranjos institucionais obstruirão uma reversão fácil. Talvez 
a melhor metáfora seja uma árvore ao invés de um caminho. Do mesmo 
tronco derivam vários galhos. Embora seja possível virar-se e escalar de 
um galho para o outro (…) o galho em que o alpinista começou é onde ele 
tenderá a terminar. (Tradução Livre.) 215 

Trazendo o conceito para o âmbito dos trabalhos próprios do direito e 

desenvolvimento, PRADO e TREBILCOCK216 contribuem ao esclarecerem que o 

conceito de path dependence aplica-se tanto na teoria econômica quanto na ciência 

política para explicar por que as instituições são difíceis de serem transformadas. 

Essencialmente, esse conceito abarca a ideia de que determinados arranjos 

institucionais – sejam leis, práticas, hábitos ou normas de conduta – apresentam 

resistências à alterações, além de se reforçarem mutuamente. 

Por ser um conceito versátil, utilizado em variadas áreas, não há propriamente 

uma “teoria pura” acerca da path dependence no campo do direito e desenvolvimento.  

O que existem são casos paradigmáticos que explicitam o conceito e reforçam a tese 

de que transplantes institucionais, na forma das reformas blueprint são, na maior parte 

das vezes, barrados pelas instituições locais.  

O primeiro caso que bem explicita isso é apresentado por SCHAPIRO217 em 

seu estudo acerca das propostas de modernização do mercado de capitais brasileiro e 

                                                                                                                                      
individual entrepreneurs (political or economic). The institutional matrix consists of an interdependent 
web of institutions and consequent political and economic organizations that are characterized by 
massive increasing returns. That is, the organizations owe their existence to the opportunities provided 
by the institutional framework. Network externalities arise because of the initial setup costs (…)”. 
NORTH, Douglass C. Institutions. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No 1. (Winter 1991), 
pp. 97-112. p. 109. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/1942704. Acesso em 06/02/2016.  
215 “Path Dependence has to mean, if it mean anything, that once a country or region has started down 
a track, than costs of reversal are very high. There will be other choice points, but the entrenchments 
of certain institutional arrangements obstruct an easy reversal of the initial choice. Perhaps the better 
metaphor is a tree, rather than a path. From the same truck, there are many different branches and 
smaller branches. Although it is possible to turn around or to clamber from one to the other (…) the 
branch on which a climber begins is the one she tends to follow.” PIERSON, Paul. Increasing Returns, 
Path Dependence and the Study of Politics. The American Political Science Review, v. 94, n. 2 p. 251-
267, 2000. p. 252.  
216 “In essence, path dependence describes how the reinforcement of a given set of arrangements over 
time raises the cost of changing them. Applied to institutions, the theory helps to explain how 
institutions (and networks of institutions) take shape through self-reinforcing mechanisms, and why – 
as a consequence – they are difficult to change.” PRADO, Mariana Mota; TREBILCOCK, Michael. 
Path Dependence, Development, and the Dynamics of Institutional Reform. Legal Studies Research 
Series, No. 09-04. University of Toronto Law Journal 2009. p. 12. 
217 SCHAPIRO, Mario Gomes. Novos Parâmetros para a Intervenção do Estado na Economia São 
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da forma de financiamento das empresas. Entre os anos 1990 e 2000, motivadas pelo 

ideal de globalização, ocorreu uma série de reformas nos padrões de governança 

corporativa de vários países, movimento que originou teses conflitantes sobre a 

reação dos arranjos institucionais de cada localidade face à introdução de padrões 

internacionais. 

No caso específico do Brasil essas reformas ocorreram em meados dos anos 

1990, época em que acreditava-se que a globalização e a consequente diminuição da 

participação do Estado na economia acabaria corroborando para a modificação dos 

arranjos institucionais nacionais, os quais migrariam de forma inexorável rumo aos 

padrões internacionais.  

Conforme relata SCHAPIRO, havia a crença de que o financiamento de 

empresas via mercado de capitais representava o máximo da eficiência no mercado 

em detrimento do financiamento via bancos privados ou públicos. A convicção de que 

o modelo internacional seria capaz de suplantar as especificidades locais fez crescer o 

número de adeptos da “tese da convergência institucional”, conforme explica o autor: 

A tese da convergência institucional tem uma particular dedicação aos 
sistemas financeiros. Suas descrições e análises normativas sugerem que a 
constituição de uma economia internacionalizada e a integração dos 
mercados teriam como efeito a migração de diversos tipos nacionais de 
financiamento para um modelo convergente – assumido como o padrão 
mais eficiente de governança financeira.218 

Para os adeptos da tese da convergência institucional, a ideia de um padrão 

internacional para o financiamento das empresas, superior em termos de eficiência e 

capaz de promover maior integração dos mercados, bem como facilitar a captação de 

recursos nas mais variadas bolsas de valores ao redor do mundo seria, assim, 

suficiente para que os arranjos jurídico-institucionais e os padrões regulatórios 

nacionais (brasileiros) fossem naturalmente substituídos pelo novo padrão 

“supranacional”, caso contrário, o país permaneceria defasado face àqueles que se 

modernizassem: 

Os países e as companhias que insistissem na manutenção de padrões de 
governança nacionalmente confeccionados, desatentos para os parâmetros 
internacionais de eficiência e desempenho, tenderiam a permanecer a 
reboque de uma economia financeira internacionalmente articulada. A 
globalização dos mercados apontaria, portanto, para uma convergência dos 
sistemas financeiros, via de regra, orientada para o modelo do mercado de 
capitais.219  

                                                                                                                                      
Paulo: Saraiva, 2010.  
218 Idem. p. 282 
219 Idem. p. 283 
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Para essa corrente de pensamento, o direito societário caminharia para uma 

padronização mundial e todos os sistemas nacionais que não seguissem o paradigma 

de um mercado de capitais desenvolvido apresentariam evidentes desvantagens 

comparativas, sendo que as próprias empresas (cada vez mais internacionalizadas) e 

os formuladores de política pública acabariam corroborando com essa padronização.  

O contraponto à “tese da convergência institucional” veio da observação 

prática do alcance dessas reformas institucionais no cenário brasileiro. Apesar da 

alegada superioridade do modelo de financiamento orientado pela lógica de mercado, 

no Brasil os bancos estatais, e em especial o BNDES, permaneceram como a fonte 

principal de financiamento das operações de longo prazo e em determinados setores 

da economia220, corroborando o argumento de que “(...) os arranjos institucionais não 

são tão maleáveis como supõem os teóricos e os policy makers da convergência”221. 

Nesse sentido, as resistências dos arranjos jurídico-institucionais nacionais às 

mudanças impostas em prol de um padrão internacional apenas reforçam a “tese da 

dependência da trajetória institucional”, ou simplesmente path dependence.  

A path dependence nos aponta para o fato de que existe rigidez nos arranjos 

jurídico-inconstitucionais, a qual não pode ser vencida pela simples imposição de 

novos padrões, ainda que supostamente melhores que aqueles que se apresentam no 

cenário nacional, conforme explica SCHAPIRO: 

O argumento da persistência sugere que os arranjos institucionais são 
relativamente rígidos e que as suas alterações não sucedem livres de 
constrangimentos. As mudanças pelas quais passam tais ambientes 
sujeitam-se a uma dependência da trajetória (path dependence), isto é, 
os atributos passados importam e influenciam o ritmo das mudanças 
futuras. Isso porque um arranjo jurídico-institucional não é uma estrutura 
vazia de direitos e obrigações, plasmada asceticamente e de modo 
descontextualizado. Antes disso, trata-se da formalização de interesses e de 
composição de forças, que são cristalizadas em uma composição de 
princípios, regras e estipulações de competência e procedimentos. Este 
ambiente jurídico-institucional, por sua vez, reforça as posições e os 
interesses incrustrados em seus elementos constitutivos, consolidando tais 
posições.222 (g.n.) 

                                                
220 “Apesar das reformas institucionais ocorridas na década de 1990, a maior parte do financiamento de 
longo prazo da economia brasileira continua sendo realizada pelos bancos estatais, em especial pelo 
BNDES. Dados apresentados por Stalling e Studart (2006, pp. 222-258), em um estudo comparado de 
sistemas financeiros latino-americanos, indicam que só o BNDES responde pela maior parte de todos 
os recursos de longo prazo concedidos no país. Essa percepção, associada ao fato de que o Banco do 
Brasil e o BNDES são ainda os principais provedores de recursos para pequenas e médias empresas, 
levou os autores a concluir que os agentes públicos ainda desempenham um papel chave na economia 
nacional.” SCHAPIRO Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: 
Os Limites do Paradigma Rule of Law e a Relevância das Alternativas Institucionais. In: Revista 
Direito GV, São Paulo, Jan-Jun 2010. p. 236. 
221 Idem. p. 286 
222 Idem, Ibidem 
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O argumento central apresentado por SCHAPIRO e aqui sintetizado é no 

sentido de que reformas institucionais calcadas em transplantes de normas e práticas 

nem sempre funcionam e que as resistências oferecidas pelos arranjos jurídico-

institucionais nacionais devem ser consideradas. Prova disso é a prevalência dos 

bancos públicos como atores centrais do financiamento de empresas no Brasil, a 

despeito dos esforços de modernização do mercado de capitais brasileiro.  

 Em última análise, o estudo de caso feito pelo autor serviu para evidenciar 

que havia uma confiança exacerbada no potencial das reformas institucionais, “das 

quais se esperava a capacidade de, por meio de leis e regulamentos formais, alterar 

substantivamente os atributos materiais, historicamente forjados dos arranjos 

nacionais”223. Desse estudo de caso, também é possível formularmos a generalização 

de que é natural a ocorrência de uma tensão entre o modelo local e o modelo global 

em face de reformas jurídico-institucionais motivadas pelas necessidades da 

globalização. 

Um segundo exemplo que demonstra essa tensão entre o local e o global é 

apresentado por GORDON e ROE224 em obra coletiva dedicada ao estudo dos casos 

de convergência e persistência no âmbito da propriedade e governança corporativa no 

mundo. Da mesma forma que o ideal de globalização orientou as reformas no sistema 

de financiamento das empresas brasileiras, tal como relatado por SCHAPIRO, nessa 

obra os autores questionam a convergência ou persistência institucional ao modelo 

anglo-americano de governança e propriedade corporativa. Ilustrativa a seguinte 

passagem extraída da apresentação da obra: 

A governança corporativa está na agenda de reformas do mundo todo. De 
que forma a integração econômica afetará os variados sistemas de 
propriedade e governança corporativa ao redor do mundo? Será o modelo 
Anglo-Americano de capitalismo shareholder destinado a se tornar o 
padrão ou ainda persistirão diferenças? Se houver mudança, quais 
instituições vão convergir? Quais vão persistir? (Tradução Livre). 225 

                                                
223 SCHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: Os 
Limites do Paradigma Rule of Law e a Relevância das Alternativas Institucionais. In: Revista Direito 
GV, São Paulo, Jan-Jun 2010. p. 240. 
224 GORDON, Jeffrey N. ROE, Mark J. Convergence and Persistence in Corporate Governance. 
Cambridge University Press 2004.   
225 “Corporate governance is on the reform agenda all over the world. How will global economic 
integration affect the world’s various national systems of corporate ownership and governance? Is the 
Anglo-American model of shareholder capitalism destined to become standard or will sharp 
differences persist? If there is change, which institutions will converge? Which will persist?” Trecho 
extraído da apresentação da obra. GORDON, Jeffrey N. ROE, Mark J. Convergence and Persistence in 
Corporate Governance. Cambridge University Press 2004.   
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Dentre os estudos que compõem a obra, importa destacar, para o escopo do 

presente trabalho, as contribuições de BEBCHUK e ROE226, autores que se dedicaram 

à formulação de uma “teoria da path dependence na temática da governança 

corporativa”. De acordo com esses autores, apesar de as economias ao redor do 

mundo apresentarem um elevado nível de convergência e aproximação, especialmente 

após a segunda guerra mundial, as estruturas de propriedade e de governança 

corporativa ainda permanecem muito distintas. A variação nas formas de propriedade 

(pulverizada, concentrada ou com a participação dos trabalhadores), por exemplo, é 

apenas um dos fatores que bem demonstra a diversidade entre os países.227  

O motivo para a persistência das diferenças, conforme argumentam, deve-se à 

existência de duas formas de path dependence, às quais denominam (i) “structure-

driven path dependence” e (ii) “rule driven path dependence”. Enquanto a primeira 

forma estaria atrelada às próprias estruturas de propriedade de cada país, cunhadas no 

curso de suas próprias histórias, a segunda estaria relacionada às regras jurídicas que 

embasam essas estruturas de propriedade e governança corporativa, igualmente 

formuladas e desenvolvidas no decorrer da evolução histórica de cada país.228  

A existência dessas modalidades de path dependence, de acordo com os 

autores, seriam impeditivas à completa convergência dos modelos de propriedade e 

governança corporativa ao redor do mundo, o que apenas reforça a “tese da 

dependência da trajetória institucional”: 

Devido a esta dependência da trajetória, o padrão de estruturas de 
propriedade de um país em qualquer ponto do tempo depende, em parte, 

                                                
226 BEBCHUK, Lucian A.; ROE, Mark J. A theory of path dependence in Corporate Governance and 
Ownership. In: GORDON, Jeffrey N. ROE, Mark J. Convergence and Persistence in Corporate 
Governance. Cambridge University Press 2004.  pp. 69-113. 
227  “Corporate ownership and governance differ among the world’s advanced economies. Some 
countries’ corporations are diffusely owned with managers firmly in control, other countries’ 
corporations have concentrated ownership, and still in others, labors strongly influences the firm. 
During the past half-century since World War II, economies, business, practices, and living standards 
have converged in Western Europe, the United States and Japan. But their corporate ownership 
structures have remained different, and different degrees of ownership concentration an labor 
influence have persisted. What explains these differences? And what should they be expected to persist 
or to disappear?” BEBCHUK, Lucian A.; ROE, Mark J. A theory of path dependence in Corporate 
Governance and Ownership. In: GORDON, Jeffrey N. ROE, Mark J. Convergence and Persistence in 
Corporate Governance. Cambridge University Press 2004.  p. 69.  
228 “We distinguish (…) between two sources of path dependence. One source of path dependence – 
which we label structure-driven path dependence – concerns the direct effect of initial ownership 
structures on subsequent ownership structures. We show how the corporate structures that an economy 
has at a given point in time are influenced by the corporate structures it had earlier. Another source of 
path dependence – which we label rule-driven path dependence – arises from the effect that initial 
ownership structures have on subsequent structures through their effect on the legal rules that 
governing corporations. By corporate rules, we mean all the legal rules that govern the relationship 
between the corporation and its investors, stakeholders, and managers and the relationship among 
these players (…)” .BEBCHUK, Lucian A.; ROE, Mark J. Op cit.  p. 70.  
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dos padrões que tinha anteriormente. Consequentemente, quando os países 
tiveram diferentes estruturas de propriedade em períodos anteriores - por 
causa de suas diferentes circunstâncias do momento, ou até mesmo por 
causa de acidentes históricos - essas diferenças podem persistir 
posteriormente, mesmo que suas economias tenham, de alguma forma, se 
tornado bastante semelhantes. (Tradução Livre)229 

Tanto o caso das reformas institucionais voltadas à forma de financiamento 

das empresas no Brasil quanto o caso das reformas voltadas à padronização dos 

modelos de propriedade e governança corporativa no mundo reforçam a ideia de que, 

independentemente do que se queira reformar, a introdução de modelos e práticas 

internacionais encontrará resistências oferecidas pelos modelos e práticas locais.  

As teses da convergência ou persistência, tais como enunciadas por GORDON 

e ROE, ou teses da convergência institucional ou persistência da trajetória 

institucional – path dependence -, tais como enunciadas por SCHAPIRO, derivam do 

conceito inicial de path dependence formulado por NORTH e que se aplica a variados 

casos, bem como servem para lançar alguma luz sobre futuros movimentos nesse 

mesmo sentido230. 

A lição que se extrai desses relatos e que buscamos evidenciar com o presente 

tópico é a de que há que se considerar a “teia institucional”231 na adoção de padrões 

internacionais, dado o fato de que as instituições nacionais são mutuamente 

imbricadas e complementares umas às outras, conforme sintetiza SCHAPIRO: 

(...) há uma conexão entre os elementos institucionais constitutivos de uma 
alternativa nacional, de tal modo que os ambientes financeiros, os regimes 
contratuais, as regras societárias, e a regulação do trabalho, por exemplo, 
são mutuamente concatenados e reforçam-se uns aos outros. No que diz 
respeito aos sistemas nacionais de governança corporativa, em particular, 
ocorre o mesmo fenômeno: a teia de instituições complementares reforça 
as características de cada um dos arranjos financeiros. Isso significa que a 
prevalência dos bancos públicos, no Brasil, dos bancos privados, na 
Alemanha ou no Japão e do mercado de capitais, nos países anglo-saxões, 
está imersa em um universo de regras e dispositivos, formais e informais, 
que conformam a sua estabilidade e a sua trajetória.232 

                                                
229 “Because of this path dependence, a country’s pattern of ownership structures at any point in time 
depends partly on the patterns it had earlier. Consequently, when countries had different ownership 
structures at earlier points in time – because of their different circumstances at the time, or even 
because of historical accidents – these differences might persist at later points in time even if their 
economies have otherwise become quite similar” BEBCHUK, Lucian Arye; ROE, Mark J. A theory of 
path dependence in corporate ownership and governance. In: GORDON, Jeffrey N.; ROE, Mark J. 
Convergence and Persistence in Corporate Governance. Cambridge University Press 2004. p. 69. 
230 “(…) path dependence theory can shed some light on past failures and provide some guidance for 
future reforms”. PRADO, Mariana Mota. TREBILCOCK, Michael. Op. cit. p.1. 
231 Expressão utilizada pelos autores Peter Hall e David Soskice. HALL, Peter; SOSKICE, David. 
Varieties of Capitalism – the institutional foundations of comparative advantage. New York, Oxford 
Press, 2001. Apud: SCHAPIRO, Mario Gomes. Novos Parâmetros para a Intervenção do Estado na 
Economia. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 289 
232 SCHAPIRO, Mario Gomes. Novos Parâmetros para a Intervenção do Estado na Economia. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 289 
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Assim, embasados no referencial teórico aqui apresentado, buscaremos 

correlacionar, no próximo tópico, a implementação das IFRS no Brasil a uma espécie 

de reforma institucional, a qual tem ocasionado resistências jurídico-institucionais em 

matéria tributária, evidenciadas pelas 4 (quatro) ordens de problemas apresentados no 

capítulo 3 (três) do presente trabalho.  

 

4.3. A implementação das normas IFRS no Brasil e a path dependence em 

matéria tributária: da perspectiva jurídico-tributária para a perspectiva 

jurídico-institucional 

 

Uma vez esclarecida a agenda das pesquisas no âmbito do direito e 

desenvolvimento, bem como a concepção de path dependence aqui trabalhada, no 

presente tópico buscaremos correlacionar a perspectiva jurídico-institucional, própria 

do direito e desenvolvimento, aos problemas identificados com a implementação das 

IFRS no Brasil a partir da perspectiva jurídico-tributária. Nesse sentido, 

argumentaremos que tais problemas nada mais são que as evidências de uma path 

dependence em matéria tributária. 

Para tanto, primeiramente buscaremos demonstrar em que medida a 

implementação das IFRS no Brasil assemelha-se a um processo de reforma 

institucional, trazendo em seu bojo os embates característicos da convergência e da  

persistência entre normas e práticas internacionais e normas e práticas locais. 

Em seguida, apresentaremos uma proposta de transição da perspectiva 

jurídico-tributária para a perspectiva jurídico-institucional, reiterando as 4 (quatro) 

ordens de problemas identificados pela doutrina jurídico-tributária nacional e 

contextualizando-os na teia institucional do ordenamento tributário brasileiro, de 

modo a evidenciar a nossa path dependence em matéria tributária.  

 

4.3.1. A implementação das normas IFRS no Brasil como um processo de 

reforma institucional 

Apesar de não encontrarmos na literatura nacional dedicada ao tema nenhum 

estudo que atribuísse claramente o caráter de reforma institucional à implementação 

das IFRS no Brasil, são oportunas as palavras de LOPES, que já tangenciava o tema 

por meio de uma abordagem institucionalista em artigo publicado em 2012: 

O advento das Leis 11.638/07 e 11.941/09 alterou não somente as regras 
de natureza contábil praticadas no Brasil, mas fundamentalmente o 



 

 

122 

ambiente contábil brasileiro. A adoção de normas baseadas em 
princípios, a essência sobre a forma, a neutralidade fiscal e outros de 
seus elementos característicos alteraram, além da contabilidade per se, 
o ambiente institucional que a rodeia. (g.n.) 233 

Conforme bem identifica o autor, o movimento de convergência contábil para 

os padrões internacionais representa para o Brasil muito mais que uma simples 

mudança legislativa com alguns reflexos nas legislações tributária e societária. 

Representa, na realidade, uma mudança para todo o ambiente institucional em torno 

da contabilidade. 

Dentre os trabalhos da literatura nacional que melhor identificam o caráter de 

reforma institucional na implementação das IFRS no Brasil - apesar de não usar 

expressamente esta terminologia para tratar do tema -  adotamos como referência o de 

WEFFORT234, que sistematiza os principais fatores que poderiam impactar a plena 

adoção das novas normas contábeis no país, quais sejam: (i) o sistema jurídico, (ii) o 

mercado de capitais, (iii) o sistema educacional e (iv) a cultura nacional.  

O diagnóstico feito pela autora, no sentido de que a mudança do padrão 

contábil esbarra em diversos fatores nada mais é que a constatação de que se trata de 

um movimento de reforma institucional. Isso porque o modelo contábil vigente faz 

parte de uma teia institucional que abrange a relação entre a contabilidade e o sistema 

jurídico, os usuários das demonstrações financeiras (mercado, Fisco ou credores), a 

prática da profissão contábil e a própria cultura do país quanto à utilização das 

demonstrações financeiras. 

Dentre os fatores que ganharam maior destaque nessa pesquisa, ressaltam-se 

as resistências oferecidas pelo sistema jurídico e pelas forças de mercado, sendo 

esses, segundo a autora, os mais propensos a apresentarem dificuldades e problemas 

de aceitação às novas normas contábeis. 

No que tange ao sistema jurídico, a autora o identificou como o mais 

problemático em razão das diferenças entre a cultura legal do common law e a cultura 

legal de civil law, especialmente em razão da contabilidade IFRS pautar-se pelo 

princípio da essência sobre a forma. Nas palavras de WEFFORT: 

(...) a preocupação em fazer com que a essência sobre a forma predomine 
nas demonstrações contábeis é mais perceptível nos países de sistema 
consuetudinário, especialmente no Reino Unido, onde vigora o True and 
Fair View. Nos países de sistema codificado, ao contrário, há uma clara 

                                                
233 LOPES, Alexsandro Broedel. Contabilidade das Companhias Abertas no Brasil: uma agenda para o 
futuro. In: Contabilidade e Finanças no Brasil: estudos em homenagem ao Professor Eliseu Martins. 
São Paulo: Atlas 2012. p. 23.  
234 WEFFORT, Elionor Farah Jreige. O Brasil e a Harmonização Contábil Internacional. São Paulo: 
Atlas, 2005.  
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dominância da forma legal sobre a essência das transações econômicas, o 
que leva, por exemplo, à contabilização de uma operação de leasing 
financeiro apenas como despesa pela arrendatária, em vez de ser registrada 
no ativo e no passivo de seu Balanço Patrimonial.235 

Quanto às forças de mercado, a autora relaciona estudos que demonstram a 

interdependência entre o modelo de financiamento das empresas e o tipo de 

demonstrações financeiras preponderante em cada país: 

Constata-se, claramente, uma relação entre o desenvolvimento do mercado 
de capitais e as práticas contábeis (...), na medida em que um mercado de 
capitais mais forte depende, em grande parte, de demonstrações contábeis 
confiáveis e transparentes para garantir seu funcionamento. São afetadas, 
especialmente, as práticas de evidenciação, uma vez que sua escolha pelas 
companhias listadas parece ser guiada pela necessidade de obter capital 
adicional, o que leva a buscar a confiança do investidor.236 

Nesse sentido, a inexistência de um mercado de capitais desenvolvido no país 

poderia ser um fator problemático para a adoção das IFRS, por exemplo. Para o caso 

brasileiro, entretanto, a autora apenas chama atenção para os custos que a mudança 

nos padrões de evidenciação poderiam causar. 

O trabalho realizado por WEFFORT, se contextualizado no campo do direito e 

desenvolvimento e interpretado a partir da perspectiva jurídico-institucional, poderia 

enquadrar-se como uma pesquisa direcionada a mapear e sistematizar possíveis 

quadros de path dependence que surgiriam com a implementação das IFRS no Brasil, 

dada a abrangência das mudanças pretendidas com a adoção do padrão contábil 

internacional. 

Esse estudo foi um importante passo para ampliar o espectro de situações que 

mereceriam atenção como possíveis focos de problema na implementação das novas 

normas contábeis e contribuiu de forma significativa para viabilizar uma abordagem 

institucionalista sobre o tema, tal como a que propomos no presente trabalho. 

Também não foi possível identificar, na literatura internacional, trabalhos 

voltados à classificação do movimento global de convergência contábil às normas 

IFRS como exemplos de reformas institucionais. Entretanto, a perspectiva 

institucional foi tangenciada por estudos econômicos e contábeis relacionados, por 

exemplo, às influências do sistema legal, da política e das instituições na adoção das 

IFRS237, à melhoria na qualidade das demonstrações financeiras com as IFRS238 ou ao 

                                                
235 Idem, p. 107 
236 WEFFORT, Elionor Farah Jreige. O Brasil e a Harmonização Contábil Internacional. São Paulo: 
Atlas, 2005. pp. 86/87. 
237 BUSHMAN, Robert M.; PIOTROSKI, Joseph D. Financial reporting incentives for conservative 
accounting: The influence of legal and political institutions. Journal of Accounting and Economics 42 
(2006) 107-148. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=650244. Acesso 
em: 17/02/2016. 
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aumento da utilidade das informações contábeis divulgadas pelas empresas que 

adotam as normas IFRS239. Em todos esses estudos, as especificidades institucionais 

de cada país são consideradas como fatores decisivos para o sucesso ou não das 

mudanças contábeis pretendidas. 

De viés mais claramente institucionalista, merece destaque o trabalho de 

HOLTHAUSEN, que questiona em que medida a padronização global das normas e 

práticas contábeis seria capaz de se concretizar, levando-se em conta as diferenças 

institucionais entre os países. De acordo com o autor, para que ocorra uma efetiva 

padronização das normas e práticas contábeis ao redor do mundo, não basta que 

apenas a contabilidade mude, sendo preciso que todo o ambiente jurídico-institucional 

do país também acompanhe as mudanças. Nas palavras do autor: 

A adoção das IFRS ao redor do mundo está ocorrendo rapidamente sob a 
suposição de que haverá benefícios de ter um conjunto uniforme de 
normas para a elaboração de relatórios financeiros (...). No entanto, esse 
objetivo não será totalmente realizado a menos que os demais fatores 
institucionais e econômicos subjacentes ao ambiente contábil também 
evoluam para se tornarem mais semelhantes, bem como, o que parece 
improvável (ou, pelo menos, mais caro e demorado do que mudar as 
normas de contabilidade). Além disso, se os fatores institucionais e 
econômicos subjacentes não se tornarem semelhantes em todos os países 
ao longo do tempo, então a meta de se obter relatórios financeiros 
semelhantes não é provável que seja um resultado econômico desejável. 240 
(g.n.) (Tradução Livre) 

Outros trabalhos da literatura contábil internacional dedicaram-se 

exclusivamente à identificação dos fatores institucionais subjacentes às normas e 

práticas contábeis adotadas por cada país, o que também reforça o argumento de que o 

esforço de criação e implementação de normas e práticas contábeis supranacionais 

nos mais variados países adquire os contornos de uma proposta de reforma 

institucional. 
                                                                                                                                      
238 Nesse sentido: CHRISTENSEN, Hans B.; LEE, Edward; WALKER, Martin; ZENG, Cheng. 
Incentives or Standards: What Determines Accounting Quality Changes Around IFRS Adoption? 
European Accounting Review, 2015 Vol. 24, No. 1, 31– 61. BARTH, Mary E; LANDSMAN, Wayne 
R.; LANG, Mark H. International Accounting Standards and Accounting Quality. September 1, 2007. 
Stanford University Graduate School of Business Research Paper No. 1976. Disponível em 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1013054. Acesso em 17/02/2016.  
239 LANTTO, Anna-Maija. Does IFRS improve the usefulness of accounting information in a code-law 
country? Disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=905218. Acesso em 
17/02/2016.  
240“The adoption of IFRS around the world is occurring rapidly under the assumption that there will be 
benefits from having a uniform set of standards for financial reporting around (...). However, that goal 
will not be fully realized unless the underlying institutional and economic factors evolve to become 
more similar as well, which seems unlikely (or at least more costly and time-consuming than 
changing accounting standards). Moreover, if the underlying institutional and economic factors do 
not become similar across countries over time, then the goal of similar financial reporting outcomes is 
not likely to be a desirable economic outcome.” (g.n.). HOLTHAUSEN, Robert W. Accounting 
Standards, Financial Reporting Outcomes, and Enforcement. Journal of Accounting Research. Vol. 47 
No. 2 May 2009. p. 447. 
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Autores como DOUPNIK e SALTER, por exemplo, elencam 17 fatores241 que 

acreditam estar intimamente relacionados ao desenvolvimento de determinado padrão 

contábil e defendem a conexão entre o ambiente externo, a cultura do país, as suas 

estruturas institucionais e o desenvolvimento das práticas contábeis.  

Outro autor que também desenvolveu estudos nesse sentido foi GRAY242, que 

relacionou fatores culturais e identificou quatro dimensões de valores contábeis 

relevantes: o profissionalismo, a uniformidade, o conservadorismo e o sigilo. 

Conjugados, esses elementos conformariam as diferenças das normas e práticas 

contábeis entres os países. 

Finalmente, também se faz necessário citar NOBES243, autor que dedicou-se à 

formulação de uma teoria geral, supostamente capaz de explicar o desenvolvimento 

de diferentes modelos contábeis, o que lhe permitiu a identificação de que o fator 

preponderante para a definição de determinado modelo contábil seria o mercado, ou 

seja, a lógica de financiamento de empresas predominante no país, sendo este o 

elemento que moldaria os diferentes propósitos da divulgação das informações pelas 

empresas e, consequentemente, resultaria em diferentes modelos contábeis.  

Apesar de não estarem diretamente relacionados aos trabalhos no campo do 

direito e desenvolvimento e especificamente inseridos em uma perspectiva jurídico-

institucional, os estudos aqui elencados são importantes contribuições para a 

constatação de que a implementação das IFRS no Brasil assume os contornos de um 

movimento de reforma institucional, sujeito, portanto, a enfrentar os característicos 

embates entre o local e o global, bem como a desenvolver as resistências 

institucionais aqui designadas simplesmente como path dependence.  

O trabalho de WEFFORT, conforme mencionamos, foi útil na identificação de 

pelo menos quatro grandes áreas em que resistências jurídico-institucionais poderiam 

se manifestar, bem como para nos confirmar o caráter de reforma institucional 

assumido pela implementação das IFRS no Brasil. Fugiria ao escopo do presente 

trabalho analisar cada um dos possíveis quadros de path dependence que poderiam ser 

                                                
241 De acordo com os autores as razões são: “1) nature of business ownership and financing system; 2) 
colonial inheritance; 3) invasions; 4) taxation; 5) inflation; 6) level of education; 7) age and size of 
accountancy profession; 8) stage of economic development; 9) legal systems; 10) culture; 11) history; 
12) geography; 13) language;14) influence of theory; 15) political systems, social climate; 16) 
religion; 17) accidents”. DOUPNIK, T. S. SALTER. S. B. External Environment, Culture, and 
Accounting Practice: A Preliminary Test of a General Model of International Accounting 
Development. International Journal of Accounting, No. 3, 1995.  
242 GRAY, S. J. Toward a theory of cultural influences on the development of accounting systems 
internationally. ABACUS, v. 24, p. 1-15, Mar. 1988.  
243 NOBES, Christopher. Towards a General Model of the Reasons for International Differences in 
Financial Reporting. ABACUS, Vol. 34, No 2, 1998. 
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desencadeados com esse movimento de modo que, no próximo tópico, voltaremos 

nossa atenção exclusivamente para as resistências jurídico-institucionais em matéria 

tributária.  

 

4.3.2. A teia institucional do ordenamento tributário brasileiro e a path 

dependence em matéria tributária 

 

O principal objetivo do presente capítulo foi o de contribuir com o debate 

acerca da implementação das IFRS no Brasil a partir de uma perspectiva de análise 

distinta, o que se fez a partir do referencial teórico do direito o desenvolvimento. 

No decorrer desse capítulo nos dedicamos a esclarecer esse referencial teórico, 

o qual preconiza o viés institucionalista para a abordagem e identificação de 

problemas decorrentes de reformas institucionais.  

Conforme visto acima, os atributos jurídico-institucionais de cada país 

formam uma espécie de teia institucional - ou matriz institucional, na terminologia de 

NORTH – os quais oferecem resistências às mudanças que se impõem. Além disso, 

também vimos que qualquer processo de reforma institucional tende a encontrar 

dilemas entre o local e o global na imposição de novas normas ou práticas, o que a 

doutrina do direito e desenvolvimento convencionou chamar de teses da convergência 

ou persistência institucional, ou simplesmente path dependence. 

Por fim, também demonstramos que a implementação das IFRS no Brasil 

pode ser caracterizada como um processo de reforma institucional, sendo possível, 

inclusive, identificar outros fatores que poderiam desencadear quadros de path 

dependence, para além daqueles estritamente relacionados à matéria tributária.  

Com base nesse cenário apresentado, no pretende tópico buscaremos 

apresentar a conciliação entre a perspectiva jurídico-tributária e a perspectiva 

jurídico-institucional, ou seja, apresentaremos a proposta de reinterpretação dos 

problemas identificados pela doutrina jurídico-tributária nacional como evidências da 

nossa path dependence em matéria tributária. 

Conforme detalhado no capítulo 3, a doutrina jurídico-tributária nacional 

identifica 4 ordens de problemas que considera estarem relacionados à adoção das 

IFRS pelo Brasil. Apesar de identificados como “problemas” a partir de uma 

perspectiva jurídico-tributária, o que todos esses pontos de confronto entre as normas 

IFRS e o direito tributário brasileiro demonstram são as resistências jurídico-

institucionais que o ordenamento tributário apresenta às mudanças impostas pelas 
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novas normas contábeis, ou seja, é a manifestação da nossa path dependence em 

matéria tributária. 

As resistências jurídico-institucionais que se manifestam em matéria tributária 

são motivadas pela incapacidade do ordenamento tributário brasileiro de acompanhar 

a mudança contábil. Tal incapacidade está relacionada à existência de conceitos e 

institutos mutuamente imbricados e amarrados em uma teia de normas e práticas há 

tempos sedimentada.  

Nesse sentido, se a contabilidade, que é o suporte fático da incidência 

tributária, passa a adotar novos conceitos e institutos, o direito tributário não tem a 

mesma capacidade de mudar os conceitos e institutos que formam a materialidade 

tributável, o que provoca um descasamento entre a realidade contábil e a realidade 

tributária.  

O diagnóstico desse quadro nos permite verificar que os problemas 

relacionados às complexidades e insegurança jurídica na tributação das pessoas 

jurídicas no Brasil não residem exclusivamente nas normas IFRS. Na realidade, os 

embates entre as novas normas contábeis e o ordenamento tributário brasileiro 

originam-se da incapacidade do direito tributário transformar-se por completo. Nesse 

sentido, o direito tributário permanece atrelado à busca por elementos fáticos 

(contábeis) que já não existem mais para a contabilidade, o que apenas contribui para 

o surgimento de complexidades e incertezas.  

Nas próximas linhas nos dedicaremos a correlacionar cada um dos problemas 

identificados pela perspectiva jurídico-tributária à perspectiva jurídico-institucional, 

buscando evidenciar alguns dos elementos que compõem a teia institucional do 

ordenamento tributário brasileiro e que motivam a sua incapacidade de acompanhar a 

mudança contábil, ou seja, a sua path dependence. 

O primeiro problema identificado diz respeito aos conflitos provocados pela 

aplicação do princípio da primazia da essência sobre a forma em matéria tributária, 

bastante explorado no capítulo 3 do presente trabalho.  

Tal “problema”, quando analisado da perspectiva jurídico-institucional, 

permite que se vislumbre a interdependência entre os conceitos e institutos do direito 

tributário com os conceitos e institutos do direito civil, os quais impedem que o 

direito tributário acompanhe plenamente a mudança contábil.  

A utilização de conceitos e institutos do direito civil pelo direito tributário é 

matéria que poderia abrir margens para longas discussões sobre a temática da 

interpretação e integração da legislação tributária, passando pelo debate acerca da 
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existência ou inexistência de uma autonomia do direito tributário244 em relação aos 

demais ramos do direito245. 

Não é nosso objetivo adentrar com profundidade tais discussões, interessando-

nos apenas evidenciar que, em determinadas situações, alguns conceitos e institutos 

de direito tributário deverão obedecer às disposições de direito civil. Ou seja, apesar 

do legislador tributário ter certo grau de autonomia, obedecidas as balizas dos artigos 

109 e 110 do Código Tributário Nacional, haverá situações em que o direito tributário 

inevitavelmente estará “amarrado à teia do direito civil”. Nesse sentido, destacamos 

os esclarecimentos de SCHOUERI:  

Com efeito, hoje é consenso na doutrina que o Direito Tributário e o 
Direito Civil são partes de uma única ordem jurídica, o que implica 
que os princípios fundamentais do Direito Civil sejam respeitados pelo 
Direito Tributário, ao mesmo tempo em que não se admite que o 
primeiro se sobreponha aos princípios fundamentais do último. Em 
caso de concorrência entre os princípios, adota-se a ponderação entre uns e 
outros, sem que se tenha prevalência a priori. 246 (g.n.) 

Essa relação de interdependência entre o direito tributário e o direito civil, a 

qual compõe a teia jurídico-institucional que oferece resistências às mudanças 

impostas pelas novas normas contábeis, foi bem explicitada a partir do caso do 

arrendamento mercantil. 

Esse exemplo, explorado no capítulo 3, deixou evidente que, apesar de as 

novas normas contábeis adotarem um novo critério para o reconhecimento de um 

ativo (simples potencial para a geração de riqueza), do ponto de vista do direito 

tributário tal reconhecimento ainda dependeria da existência de um direito de 

propriedade dentro dos parâmetros do direito civil. 

Observa-se, assim, o descasamento entre o suporte fático da incidência 

tributária, formado pela contabilidade, e a hipótese de incidência tributária, a qual 

permanece atrelada à conceitos e institutos que não mudam no mesmo passo que a 

contabilidade.  

                                                
244 Alguns autores, como Karem Jureidini Dias, consideram o direito tributário como um direito de 
sobreposição. Nesse sentido indicamos a obra da autora: DIAS, Karem Jureidini. Fato Tributário – 
revisão e efeitos jurídicos. São Paulo: Noeses, 2013. pp. 147/148. Em oposição à visão dessa autora, 
Luís Eduardo Schoueri escreve que o direito tributário, apesar de fazer parte da mesma ordem jurídica 
que o direito civil, desfruta de certa autonomia. Como leitura complementar indica-se a obra do autor: 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 4ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014.  
245 Para maior aprofundamento nesses debates indicamos a leitura das seguintes obras: SCHOUERI, 
Luís Eduardo. Direito Tributário. 4ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014. TÔRRES, Heleno. Direito 
Tributário e Direito Privado – autonomia privada, simulação, elusão tributária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003.   
246 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 4ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 717.  
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O segundo problema apresentado pela doutrina jurídico-tributária diz respeito 

aos atritos decorrentes das diferenças temporais entre as novas normas contábeis e o 

direito tributário, principalmente no tocante ao resultado contábil e à hipótese de 

incidência tributária. Há um descompasso entre os momentos contábil e tributário 

para o reconhecimento da renda/receita. 

Quando analisado sob a perspectiva jurídico-institucional, o que se vislumbra 

é a existência de balizamentos constitucionais e legais que impedem o direito 

tributário de alterar os critérios de reconhecimento da renda/receita, ainda que a nova 

contabilidade viabilize essa mudança. Nesse sentido, a interpretação sistemática dos 

artigos 150, inciso I e 153, inciso III da Constituição Federal, bem como o artigo 43 

do Código Tributário Nacional, apontam para a impossibilidade de o direito tributário 

reconhecer renda/receita ainda não efetivamente realizada. Trata-se de balizamento 

constitucional e legal que, atrelado aos princípios constitucionais da legalidade e 

segurança jurídica, amarram o direito tributário em uma teia jurídico-institucional que 

oferece resistência aos novos parâmetros introduzidos pelas IFRS. 

Conforme observado no capítulo 3, a figura que exemplificou esse atrito foi a 

do ajuste a valor justo (AVJ). Nesse exemplo foi possível verificar que as normas 

IFRS impõem o reconhecimento de meras expectativas ou meros ajustes temporários 

como se fossem receitas, ainda que não tenham sido efetivamente adquiridas, o que 

conflita com os parâmetros tributários clássicos, atrelados à noções de direito civil e 

constitucional, que impõem a aquisição da disponibilidade da renda para que a 

tributação ocorra. 

Finalmente, os terceiro e quarto problemas apresentados pela doutrina 

jurídico-tributária, que dizem respeito, respectivamente, ao surgimento de lacunas 

legais e ao subjetivismo, demonstram os atritos decorrentes de uma contabilidade 

mais dinâmica e conectada à realidade econômica e o direito tributário, ainda preso à 

necessidade de utilizar institutos, conceitos e formas pré-existentes no direito privado, 

bem como a princípios constitucionais como os da segurança jurídica e estrita 

legalidade, já mencionados. 

Esses dois últimos problemas também apontam de forma contundente para as 

diferenças de cultura legal, na medida em que as normas IFRS trazem em seu bojo as 

características marcantes de uma cultura de common law, ao passo que o direito 

tributário brasileiro permanece atrelado à cultura do civil law.  

Conforme explica FERNANDES, o principal desafio que se impõe na 

implementação de normas IFRS no Brasil estaria na adaptação de uma cultura legal 
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muito influenciada pelo direito codificado formado por regras detalhadamente escritas 

e uma contabilidade baseada em normas e práticas que tomam por base as 

características do common law, mais baseado em princípios: 

Como resultado da importância dada à lei stricto sensu na Tradição 
Jurídica do Civil Law - como no Brasil - a formação de profissionais da 
área jurídica começa com os alunos analisando e estudando formulações 
legais. Os comportamentos esperados dos cidadãos e da sociedade como 
um todo são invariavelmente procurados e governado pela lei escrita. Por 
conseguinte, a interpretação literal da lei prevalece sobre a justiça, ao 
contrário do que ocorre na Tradição Jurídica do Common Law. (Tradução 
Livre). 247 

Conforme explica o autor, nesses casos específicos, a teia institucional que 

amarra o direito tributário mostra-se ainda mais extensa e conectada a variados fatores 

da própria cultura brasileira. Desde a necessidade de nos balizarmos por leis 

detalhadamente escritas até aos profissionais que irão lidar com as demonstrações 

financeiras, revela-se o choque entre duas culturas muito distintas, as quais 

simplesmente não conseguem ser transformadas ou unidas livres da manifestação de  

resistências.  

Os exemplos práticos que melhor demonstraram esse tipo de problema foram 

os instrumentos financeiros híbridos, os quais não encontram correspondente no 

direito brasileiro, e a depreciação contábil dos ativos, que passou a obedecer critérios 

subjetivos e dinâmicos de avaliação, que não comportam uma previsão escrita na lei 

stricto sensu, e que contraria, portanto, as necessidades culturais daqueles que 

formaram-se na tradição jurídica do civil law. 

 

4.4. Por quê falar em path dependence: considerações finais e o propósito da 

abordagem institucionalista do direito e desenvolvimento 

 

Em um trabalho acadêmico, a função do pesquisador é, eminentemente, buscar 

os problemas que identifica no mundo real e trazê-los para dentro de determinada 

moldura de análise, viabilizando o mapeamento e, idealmente, propondo a 

                                                
247 “As a result of the importance given to strictu sensu law in Civil Law tradition – as in Brazil – the 
training of legal professionals begins with students, by analyzing and studying legal wordings. 
Behaviors expected from citizens and the society as a whole are invariably sought in and ruled by the 
written law. Consequently, the literal interpretation of law prevails on fairness, contrarily to what 
occurs Common Law tradition.”. FERNANDES, Edison Carlos. Challenges in Applying IFRS in a 
Civil Law Tradition: The Example of Brazil. In: LOURENÇO, Isabel; MAJOR, Maria. (Org.). 
Standardization of Financial Reporting and Accounting in Latin American Countries. Business Science 
Reference: 2015.   
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(re)organização de debates, a desmistificação de algumas crenças ou simplesmente a 

ampliação de espectros de análise.  

Ao trazer o debate jurídico-tributário acerca da implementação das normas 

IFRS no Brasil para dentro da moldura do direito e desenvolvimento, o que se 

almejou foi contribuir com a ampliação das possibilidades de abordagem sobre o 

tema. Entretanto, para além de enquadrar o debate na perspectiva jurídico-

institucional do direito e desenvolvimento, a qual permitiu a constatação da existência 

de um quadro de path dependence em matéria tributária, poderia ficar latente a 

seguinte pergunta: “mas por quê falar em path dependence?”. 

Para o direito e desenvolvimento, a identificação dos fatores de path 

dependence podem ser valiosos na proposição das corretas transformações 

institucionais que se façam necessárias. Ao se identificar as necessidades específicas 

de cada localidade, torna-se viável a formulação de reformas institucionais mais 

propensas a alcançarem resultados exitosos.  

Nesse sentido, ao se identificar as vicissitudes e as resistências jurídico-

institucionais específicas do ordenamento tributário brasileiro, o que se faz a partir do 

conhecimento da “teia jurídico-institucional” em que está inserido, torna-se possível a 

proposição das medidas mais adequadas para que a reforma institucional proposta – 

implementação das IFRS – seja capaz de alcançar os melhores resultados possíveis.  

O reconhecimento das especificidades locais, atrelado à abertura para se 

receber os modelos e as práticas internacionais (que de alguma forma se mostrem 

mais eficientes ou necessários em prol da globalização) aumentam as chances de 

sucesso de uma reforma institucional.  

Consequentemente, a abordagem institucionalista do direito e 

desenvolvimento tem esse específico valor, qual seja, o de auxiliar na identificação 

das resistências jurídicos-institucionais e sinalizar aos formuladores de políticas 

públicas as ferramentas e estratégias adequadas para se promover as mudanças 

necessárias. É elucidativa, nesse sentido, a seguinte passagem de SCHAPIRO: 

Trata-se, portanto, de uma experiência de reforma institucional que 
concilia o reconhecimento de modelos funcionais com as vicissitudes 
locais. De alguma maneira, parece um modelo de reforma próximo ao que 
autores têm chamado de modelo “What Works”: as reformas são pautadas 
na combinação da gestão da herança institucional, formal e informal, com 
as evidências que são capazes de informar quais são os arranjos 
funcionais.248 

                                                
248  SCHAPIRO, Mario Gomes. Banco de Desenvolvimento, Regulação e Auto-Regulação: 
complementaridade regulatória no mercado brasileiro de capital de risco. In: SCHAPIRO, Mario G.; 
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No limite, uma vez identificadas nossas resistências ou limitações 

institucionais, podemos focar mais em “onde queremos chegar”, ficando atentos aos 

fatores não transplantáveis e que terão de ser moldados a partir de nossa realidade, 

conforme as nossas necessidades locais. É nesse sentido que SCHAPIRO afirma que  

os “(...) fatores de path dependence podem também ser utilizados a favor das 

transformações institucionais.”.249 

No próximo capítulo apresentaremos algumas propostas que já começaram a 

se formar na doutrina jurídico-tributária nacional acerca dos rumos da relação entre 

direito tributário e contabilidade IFRS no Brasil. 

Nosso propósito é manter a perspectiva jurídico-institucional na análise das 

propostas apresentadas pela doutrina nacional, as quais subdividem-se entre (i) os 

adeptos da completa convergência entre o contábil e o tributário; (ii) os adeptos da 

completa separação entre o contábil e o tributário e; (iii) os adeptos da manutenção de 

um modelo de dependência parcial.  

Conforme veremos, há um paralelo entre as propostas formuladas pela 

doutrina jurídico-tributária e as resoluções de direito e desenvolvimento quanto aos 

desdobramentos de reformas institucionais, as quais apresentam igualmente uma 

tripartição: (i) adeptos da tese da convergência institucional; (ii) adeptos da tese da 

dependência institucional e; (iii) adeptos da reprogramação institucional.  

Munidos do conhecimento das especificidades institucionais do ordenamento 

tributário brasileiro, o que se fez a partir da identificação de sua path dependence, 

buscaremos relacionar as 3 (três) correntes da doutrina jurídico-tributária dedicadas a 

formular propostas futuras na relação entre o direito tributário e contabilidade, 

apontando os riscos e os benefícios de cada abordagem, o que faremos com base nas 

posições equivalentes que se encontram no campo do direito e desenvolvimento.  

Em suma, o último capítulo é apenas um convite ao debate, dedicado a pensar 

os rumos, estratégias e custos provenientes da relação entre o direito tributário e a 

contabilidade IFRS. Nossa principal contribuição é o oferecimento da perspectiva 

jurídico-institucional para embasar análises e desdobramentos de política pública que 

debates futuros sobre o tema possam ensejar. 

. 

                                                                                                                                      
TRUBEK, David M. (Org.) Direito e Desenvolvimento – um diálogo entre os BRICS. São Paulo: 
Saraiva, 2012. P. 300 
249 Idem. p. 295 
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5. Convergência, Persistência ou Reprogramação Institucional: um convite 

ao debate sobre os rumos da relação entre o direito tributário e a 

contabilidade IFRS no Brasil e a identificação de sincronias entre 

propostas de direito e desenvolvimento e propostas da doutrina jurídico-

tributária nacional 

Conforme vimos no capítulo anterior, o debate acerca da implementação das 

IFRS no Brasil, quando trabalhado exclusivamente a partir de uma perspectiva 

jurídico-tributária, restringia-se à identificação de problemas, considerados como 

impeditivos à plena adoção das normas e práticas contábeis internacionais no Brasil, 

vez que conflitantes com os conceitos e institutos do ordenamento tributário 

brasileiro. 

A partir da proposição de uma nova abordagem de análise para o tema, própria 

do direito e desenvolvimento, adicionamos ao debate a perspectiva jurídico-

institucional, a qual permitiu o diagnóstico de que os problemas identificados pela 

doutrina jurídico-tributária, na realidade, nada mais são que as evidências da 

existência de uma path dependence em matéria tributária. 

Uma vez identificado que o debate acerca da implementação das IFRS no 

Brasil enquadra-se como mais um caso típico de reforma institucional, sujeita aos 

dilemas característicos da persistência ou convergência institucionais entre o local e o 

global, no presente capítulo buscaremos apontar quais seriam os possíveis cenários 

futuros sobre os desdobramentos do tema do país, traçando um paralelo entre as 

propostas de direito e desenvolvimento e as propostas da doutrina jurídico-tributária 

nacional no que tange à completa integração ou completa separação entre o direito 

tributário e a contabilidade. 

Em outras palavras, no presente capítulo buscaremos evidenciar que as 

manifestações da doutrina jurídica-tributária nacional sobre o futuro das IFRS no 

Brasil desembocam nas mesmas soluções há muito apresentadas pela doutrina do 

direito e desenvolvimento sobre o tema das reformas institucionais. 

Na seara do direito e desenvolvimento, são usualmente identificáveis 3 

posicionamentos acerca dos desdobramentos de reformas institucionais, traduzidos 

em 3 diferentes teses: (a) adeptos da tese da convergência institucional; (ii) adeptos da 

tese da persistência ou dependência da trajetória institucional e; (iii) adeptos das 

acomodações incrementais ou reprogramações institucionais.  
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Conforme veremos, da mesma forma que a doutrina do direito e 

desenvolvimento se subdivide em 3 posicionamentos possíveis, a doutrina jurídico-

tributária nacional também pode ser classificada250 em três grupos distintos, os quais 

defendem, respectivamente: (i) a completa integração entre o direito tributário e a 

contabilidade; (ii) a completa autonomia/separação entre o direito tributário e a 

contabilidade e; (iii) a manutenção de um regime de dependência parcial entre o 

direito tributário e a contabilidade.  

Verifica-se, assim, a existência de um paralelo entre os debates do direito e 

desenvolvimento e os debates da doutrina jurídico-tributária nacional no que tange à 

formulação de cenários futuros. Sendo a implementação das IFRS no Brasil um caso 

típico de reforma institucional, não se trata de coincidência, mas sim da reafirmação 

de que a temática abre margens para uma abordagem própria da perspectiva jurídico-

institucional, a qual pode contribuir para lançar alguma luz sobre os rumos da relação 

entre o direito tributário e a adoção da contabilidade IFRS no Brasil. 

Nos próximos tópicos apresentaremos, portanto, os posicionamentos da 

doutrina jurídico-tributária nacional ao mesmo tempo em que traçaremos os paralelos 

com o que seria o posicionamento correspondente no âmbito do direito e 

desenvolvimento.  

5.1. A sincronia entre os adeptos da tese da convergência institucional e os 

adeptos da completa integração entre o direito tributário e a 

contabilidade 

Conforme esclarece SCHAPIRO 251 , dentre as propostas da tese da 

convergência institucional figuram análises e proposições identificadas como agenda 

blueprint, isto é, posicionamentos e argumentos normativos que buscam recomendar 

que as reformas institucionais tenham como parâmetro, exclusivamente, os modelos 

de sucesso e boas práticas internacionais. 

                                                
250 Apesar de existirem outras classificações possíveis, aquela utilizada para identificar a posição 
defendida pelos doutrinadores brasileiros foi livremente baseada nos apontamentos de José Casalta 
Nabais acerca dos três modelos possíveis de relação entre lucro contábil e lucro tributário –  (i) modelo 
de dependência total; (ii) modelo da autonomia; e (iii) modelo da dependência parcial – conforme 
descrito na obra Direito Fiscal, 3ª ed. Coimbra: Almedina, 2005, p. 576. Apud: SCHOUERI, Luís 
Eduardo. O Mito do Lucro Real na Passagem da Disponibilidade Jurídica para a Disponibilidade 
Econômica. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coords.). Controvérsias 
Jurídico-contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. p. 255.). 
251  SCHAPIRO, Mário Gomes. Banco de Desenvolvimento, regulação e auto-regulação: 
complementaridade regulatória no mercado brasileiro de capital de risco. In: TRUBEK, David M. 
(Org.). Direito e Desenvolvimento: um diálogo entre os Brics. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. pp. 296 
e 297. 
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Dentre os adeptos dessa tese, existe uma convicção de que o modelo 

internacional é, em sua integralidade, melhor que o modelo nacional e, por esse 

motivo, é desejável que as idiossincrasias locais sejam suplantadas pelas melhores 

normas e práticas identificadas internacionalmente:  

Faz parte dessa agenda as propostas de reforma orientadas pela noção de 
good governance, que, usualmente, figura nos repertórios de agências 
multilaterais, como, por exemplo, o programa Doing Business, do Banco 
Mundial. No âmbito acadêmico, trabalhos na linha Law & Finance, 
quando propõe implicações normativas, também se situam dentro deste 
campo, em que o objetivo das reformas institucionais é emular 
arranjos bem sucedidos em outros países. (g.n.) 252 

Hipoteticamente aplicada ao caso da implementação das IFRS no Brasil, os 

adeptos da tese da convergência institucional recomendariam, portanto, a plena 

adoção do modelo internacional em detrimento das especificidades jurídico-

institucionais nacionais. Mais especificamente, recomendariam uma completa 

integração entre o contábil e tributário para fins de padronização e eficiência, não 

importando os custos envolvidos ou a efetiva possibilidade de concretização de tal 

medida. 

Paralelamente ao que seria um posicionamento hipotético de um grupo do 

direito e desenvolvimento, ao analisarmos a doutrina jurídico-tributária nacional 

encontramos autores que se aproximam desse posicionamento, os quais enquadram-se 

entre aqueles que defendem a completa integração entre o direito tributário e a 

contabilidade IFRS. 

Para alguns autores da doutrina jurídico-tributária nacional, para que o direito 

tributário brasileiro acompanhasse a mudança contábil, integrando-se ao novo 

modelo, seria necessária uma mudança muito maior que a simples adoção das IFRS 

por meio de Lei 11.638/07, seguida de um regime tributário de transição inserido pela 

Lei 11.941/09. Ademais, para esse grupo, a Lei 12.973/14 teria sido “tímida” em sua 

função, e perdido a oportunidade de mudar radicalmente as regras de tributação no 

país.  

Nesse grupo situam-se, portanto, aqueles que defendem uma visão mais  

progressista de redesenho de sistema tributário, sendo a completa integração entre o 

contábil e o tributário uma boa medida para se reduzir complexidades e aproximar 

resultados contábeis de tributos recolhidos. 

Dentre os adeptos dessa corrente merece destaque SCHOUERI: 

                                                
252 Idem. Ibidem. 
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Despida a contabilidade das amarras da forma jurídica, torna-se desafio 
para o Direito Tributário aceitar, ou não, a nova forma de apuração do 
patrimônio. A medida provisória nº 627/2013 revela o temor do 
Executivo pela mudança, preferindo manter a tributação vinculada às 
formas de Direito Civil antes que à realidade econômica. Fica latente, 
diante de tal posição conservadora, o clamor por revisão, para que se 
afaste de vez o distanciamento entre resultados contábeis e tributos 
recolhidos. Essa medida urge para que a tributação deixe de ser 
assunto abstrato, afastado da compreensão do povo. Afinal, é este que, 
em última instância, arca com o seu custo, sendo fundamental dar-lhe uma 
justificativa do montante que se exige.253 (g.n.) 

No trecho acima, com a sugestão da existência de vinculação absoluta entre os 

resultados contábeis e os tributos recolhidos, referido autor propõe uma alternativa 

que englobe mudanças mais profundas nos desenhos da tributação brasileira, no 

sentido de se repensar o próprio modelo constitucional de tributação. 

Ainda que teoricamente louvável, a posição defendida pelo autor, quando 

analisada sob as lentes da perspectiva jurídico-institucional, acaba por se aproximar 

da tese da convergência institucional, a qual é alvo de diversas críticas pela doutrina 

do direito e desenvolvimento, principalmente no que tange aos limites de sua efetiva 

aplicabilidade. Neste sentido, esclarece SCHAPIRO:  

A noção de uma reforma pré-moldada tem como limites evidentes a 
ausência de tratamento aos fatores contextuais. Nesse ponto, parece 
acertada a crítica apresentada por Tamanaha (2009) e também sintetizada 
por Rodrik (2007), ao sugerir que subjacente às regras formais, há uma 
constelação de elementos não formais, não codificados e que podem obstar 
a efetividade de novas leis e regulamentos. É o caso, entre outros, da 
resistência dos grupos de interesse, das práticas culturais, da forma de 
aplicação do direito pelas autoridades, ou ainda, dos hábitos e modos de 
operação dos atores sociais. Imaginar, portanto, que uma reforma 
institucional será bem sucedida se, apenas e tão somente, transplantar boas 
práticas de outros contextos institucionais, pode ensejar frustrações, quanto 
ao resultado final alcançado. No campo financeiro e de governança 
corporativa isso é particularmente verdadeiro: a organização dos arranjos 
institucionais compreende fatores de path dependence, de tal modo que os 
atores incumbentes tendem a reagir a mudanças nas regras do jogo. Tais 
reações podem ser tanto formais e públicas, como informais e restritas, 
contribuindo neste caso para minar a efetividade da reforma. 254 

As críticas formuladas à tese da convergência institucional deveriam integrar o 

campo de análise dos adeptos da completa integração entre o contábil e o tributário, 

dada a proximidade de raciocínios que apresentam. Também seriam úteis para se 

avaliar os efeitos de política pública que poderiam emergir de recomendações pela 

completa integração entre o contábil e o tributário na implementação das IFRS no 

Brasil.  
                                                
253  SCHOUERI, Luís Eduardo. Nova contabilidade e Tributação: da Propriedade à Beneficial 
Ownership. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; BROEDEL, Alexsandro Lopes. Controvérsias 
Jurídico-Contábeis – aproximações e distanciamentos. 5º Volume. São Paulo: Dialética 2014. p. 
220/221.  
254 SCHAPIRO, Mário Gomes. Op. cit. p. 298. 
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Conforme já mencionado, é justamente esse o mérito de uma abordagem 

institucionalista: avaliar as possibilidades de êxito de propostas reformistas dentro de 

um contexto maior, que vislumbra o direito conectado à diversos fatores jurídico-

institucionais, mutuamente imbricados e, muitas vezes, mais resistentes que as 

recomendações de mudança calcadas em padrões internacionais.  

No outro extremo das recomendações de direito e desenvolvimento voltadas à 

reformas institucionais encontramos os adeptos da tese da dependência da trajetória  

institucional, a qual apresenta como paralelo na doutrina jurídico-tributária nacional 

os adeptos da completa segregação entre o contábil e o tributário, a seguir 

apresentadas.  

5.2. A sincronia entre os adeptos da tese da dependência da trajetória 

institucional e os adeptos da completa segregação entre o direito 

tributário e a contabilidade 

Dentro da perspectiva jurídico-institucional do direito e desenvolvimento, o 

contraponto à tese da convergência institucional formula-se a partir da tese da 

dependência da trajetória institucional, caracterizada pelo ceticismo quando à 

viabilidade de implementação da agenda blueprint e de reformas embasadas no 

modelo one size fits all255. 

Para os adeptos da tese da dependência da trajetória institucional, o direito e as 

instituições estão socialmente incrustrados (embedded), e todos os fatores sociais 

estão interrelacionados entre si, de modo que as proposições de reformas calcadas em 

modelos ou padrões internacionais tendem a ser suplantadas pelas resistências 

impostas pela teia institucional local. 

TAMANAHA destaca-se como um dos principais autores a defender a 

inviabilidade de transplantes institucionais, vislumbrando com pessimismo a 

possibilidade de adotar normas e práticas internacionais sem esbarrar nas 

especificidades locais. De acordo com esse autor, as propostas de mudanças nas 

normas e práticas de determinado país não ocorrem descontextualizadas, vez que o 

direito está conectado a todos os aspectos de uma sociedade: 

Instituições legais e atitudes culturais em relação ao direito existem 
inseparavelmente dentro de um ambiente mais amplo que inclui a história, 
a tradição e a cultura de uma sociedade; seu sistema político e econômico; 
a distribuição de riqueza e poder; o grau de industrialização; a identidade 
étnica, a linguagem e composição religiosa da sociedade (...) tudo acerca 

                                                
255 SCHAPIRO, Mário Gomes. Op. cit. pp. 296 e 297. 
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de uma determinada sociedade importa. (...) a lei está conectada a 
todos os aspectos da sociedade. 256 (g.n.) (Tradução Livre) 

Em outra passagem, TAMANAHA reitera o que costuma chamar de 

“Princípio da Conectividade do Direito” -  “The Connectedness of Law Principle”, 

que expressa a ideia de que nenhum aspecto do direito pode ser entendido de forma 

isolada, sendo sempre necessário considerar seus fatores circundantes: 

(...) As qualidades, caráter, efeitos e consequências do direito são 
minuciosa e inevitavelmente influenciados pela sociedade envolvente. Não 
pode haver nenhuma fórmula padrão para a lei porque cada contexto legal 
em toda sociedade envolve uma constelação única de forças e fatores; o 
mesmo regime jurídico em dois lugares diferentes irá operar de forma 
diferente; uma boa lei em um único local pode ter efeitos nocivos ou ser 
disfuncional em outro lugar. (Tradução Livre) 257 

SCHAPIRO também reitera a importância que os adeptos dessa tese conferem 

à composição social de cada localidade na proposição de reformas institucionais: 

(...) uma outra forma de se entender o papel das instituições no processo de 
desenvolvimento é reconhecer a presença de elementos tácitos e não 
codificados na sua organização e funcionamento. Isso significa que, 
subjacente a um dado arranjo institucional bem sucedido, há uma 
série de fatores não formais, não escritos, que resultam da interação 
local e de idiossincrasias específicas, que não são facilmente 
identificáveis e nem, tampouco, transplantáveis de uma realidade a 
outra. Essa segunda agenda, que se pode despretensiosamente identificar 
como culturalista, é bastante cética quanto às possibilidades de sucesso das 
reformas institucionais, salvo aquelas que decorram da própria composição 
social. O próprio Banco Mundial, mais recentemente mostrou-se sensível a 
alguns destes argumentos, ao sugerir a plataforma do comprehensive 

                                                
256 “Legal institutions and cultural attitudes toward law exist inseparably within a broader milieu that 
includes the history, tradition and culture of a society; its political and economic system; the 
distribution of wealth and power; the degree of industrialization; the ethnic, language and religious 
make-up of the society (…) everything about a particular society matters. (…) law is connected to 
every aspect of society.” (g.n.) TAMANAHA, Brian Z. The Primacy of Society and the Failures of 
Law and Development. Cornell International Law Journal, Vol. 44 Forthcoming; Washington U. 
School of Law Working Paper No. 10-03-02. P. 214 
257 “One clear lesson, at least, shines through the haze: society is the all-consuming center of gravity of 
law and development.  The term “society” is used here in a capacious sense—encompassing the 
totality of history, culture, human and material resources, religious and ethnic composition, 
demographics, knowledge, economic conditions, politics, and more (“society” can also be drawn for 
specific purposes at various levels—local, national, regional, and global).  No aspect of law or 
development operates in or can be understood in isolation from these surrounding factors.  The 
qualities, character, effects and consequences of law are thoroughly and inescapably influenced by the 
surrounding society.  Because every legal context in every society involves a unique constellation of 
forces and factors, there can be no standard formula for law; the same legal regime in two different 
places will operate differently; a good law in one location may have ill effects or be dysfunctional 
elsewhere; unanticipated consequences are to be expected.  Law and development practitioners and 
scholars recognize this fundamental truth.  “Context matters,” “local conditions are crucial,” 
“circumstances on the ground shape how things work”—variations of this insight has been repeated so 
often it is nearly a cliché.  What stymies law and development projects time and again is the “the 
extreme interrelatedness of everything with everything else in a society.”  For the sake of convenience, 
I will call this the “connectedness of law principle.”. TAMANAHA, Brian Z. The Primacy of Society 
and the Failures of Law and Development. Op. cit. p. 214. 
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development, que procura dar maior importância às variações e 
especificidades locais nos programas de reforma institucional.258 

A afirmação dessa segunda corrente doutrinária do direito e desenvolvimento, 

no sentido de que o contexto legal já existente de uma sociedade deve ser levado em 

consideração no caso de reformas institucionais, aproxima-se muito dos 

posicionamentos da doutrina jurídico-tributária nacional que defendem a completa 

separação entre o direito tributário e a contabilidade IFRS. 

Essa absoluta segregação entre a contabilidade e o direito tributário chegou 

inclusive a ser considerada como uma opção para o Poder Legislativo, apesar de não 

ter sido implementada na prática. Nesse sentido destacam-se as palavras de SANTOS: 

A operacionalidade dessa neutralidade fiscal das novas normas societário-
contábeis poderia se dar de duas maneiras, a depender da opção feita pelo 
legislador. 

O legislador tributário poderia ter optado por desvincular totalmente o 
Direito Tributário das novas regras societárias, fazendo com que o 
contribuinte elaborasse, para fins fiscais, uma demonstração de resultados 
desde o seu início de acordo com as antigas regras societárias para então 
efetuar os ajustes tributários cabíveis. Se por um lado essa opção teria 
como ponto positivo a inicial facilidade de operacionalização, haja vista 
que o contribuinte já estava acostumado com esse procedimento, ela lhe 
traria elevados compliance costs, uma vez que seria necessária a 
elaboração de duas demonstrações de resultado totalmente 
independentes uma da outra. 

De outro modo, poderia o legislador tributário ter optado por fazer com 
que a demonstração de resultados que serviria de base para a incidência de 
tributos, de acordo com os métodos e critérios vigorantes em 31 de 
dezembro de 2007, partisse da demonstração de resultados apurada 
conforme as novas regras contábeis. Deste modo, evitar-se-ia a 
necessidade de manter duas demonstrações independentes, partindo-se de 
uma para, com meros lançamentos de ajuste, atingir os resultados 
requeridos pela outra. 

O modus operandi escolhido pelo legislador tributário foi o último (...).259 
(g.n.) 

Dentre os autores da doutrina jurídico-tributária que defendem a proposta de 

completa segregação entre o contábil e o tributário, merece destaque o 

posicionamento de OLIVEIRA, para quem essa conciliação seria inviável: 

Com a harmonização das normas contábeis brasileiras às praxes 
internacionais, introduzida pela Lei nº 11.638, mais do que nunca ficou 
necessária a absoluta segregação entre o contábil e o fiscal, eis que as 
normas contábeis afastaram-se substancialmente dos preceitos a lei 
tributária, a ponto de se tornarem absolutamente inconciliáveis.260 

                                                
258 Idem. Ibidem. 
259 SANTOS, João Victor Guedes. Direito Tributário e Justaposição: a Contabilidade Societária e os 
Limites à Neutralidade Fiscal. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel 
(Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis. Aproximações e Distanciamentos. São Paulo: Dialética, 
2010. p. 202.  
260 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Questões Atuais sobre o Ágio – Ágio Interno – Rentabilidade Futura 
e Intangível – Dedutibilidade das Amortizações – As Inter-relações entre a Contabilidade e o Direito. 
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Para o mesmo sentido aponta DONIAK JR., para quem o modelo de 

dependência parcial apenas traz complexidades e inseguranças para a tributação, de 

modo que a melhor opção a se considerar seria a completa segregação entre o contábil 

e o tributário:  

Acreditamos que as diferenças entre os dois sistemas de apuração 
tornaram-se muito relevantes e não é mais aconselhável a utilização do 
modelo de dependência parcial. Além disso, adotar a dependência parcial 
e tentar expurgar da apuração contábil, para fins de apuração fiscal, os 
efeitos de certos tratamentos contábeis agregariam um nível de 
complexidade demasiadamente alto. Entendemos que seria mais simples 
(para contribuintes e para a Administração Fiscal) manter apurações 
separadas. (g.n) 261 

BRIGAGÃO e SCHARFSTEIN também são autores que defendem a criação 

de dois sistemas contábeis distintos, sem qualquer interferência entre a contabilidade 

praticada para fins tributários e a contabilidade praticada para fins societários, a qual 

passa a seguir os parâmetros IFRS: 

(...) parece-nos que a manutenção de dois sistemas contábeis distintos, um 
para a contabilidade societária e outro para a contabilidade fiscal (a 
exemplo do RTT), cada qual servindo a um objetivo distinto e apoiado em 
premissas próprias, pode ser uma solução adequada no longo prazo.262 

Entretanto, o que o direito e desenvolvimento nos mostra é que os adeptos das 

teses extremas, ou seja, tanto aqueles que defendem a convergência quanto os que 

defendem a dependência da trajetória institucional, podem encontrar resultados 

frustrantes. 

Se para os adeptos da tese da convergência, dos quais aproximam-se os 

adeptos da integração entre o contábil e o tributário, a confiança exacerbada no 

potencial das mudanças pode ter como consequência resultados menos efetivos 

quanto aos desdobramentos das reformas institucionais, no outro extremo, os adeptos 

da dependência da trajetória institucional, dos quais se aproximam os defensores da 

completa segregação entre o direito tributário e a contabilidade, também podem estar 

equivocados. 

O posicionamento excessivamente conservador em face das reformas, o qual 

afasta qualquer possibilidade de aceitação a padrões que conflitem com os arranjos 

jurídico-institucionais locais, pode resultar numa paralisia e na impossibilidade de se 

                                                                                                                                      
In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; BROEDEL, Alexsandro Lopes. Controvérsias Jurídico-Contábeis 
– aproximações e distanciamentos. 2º Volume. São Paulo: Dialética, 2011. pp. 212-213. 
261 DONIAK JR. Jimir. Considerações Gerais sobre a Adaptação da Legislação do Imposto sobre a 
Renda às Novas Normas Contábeis. In: ROCHA, Sérgio André (Coord.). Direito Tributário, Societário 
e a Reforma da Lei das S/A – Vol. III. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 323. 
262 BRIGAGÃO, Gustavo; SCHARFSTEIN, Carlos Cornet. Op. cit.  p. 285. 
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implementar mudanças que eventualmente se façam necessárias, conforme 

SCHAPIRO: 

O argumento de que o direito e as instituições estão socialmente 
incrustrados (embedded), e que todos os fatores sociais estão 
interrelacionados entre si, sugere parâmetros de reforma que são 
paralisantes, dada a dificuldade que apresenta para a formulação de 
uma agenda de intervenção pelos atores políticos.263 

Nessa medida, as soluções sugeridas pela doutrina jurídico-tributária nacional 

que teriam como paralelo no direito e desenvolvimento a tese da dependência da 

trajetória institucional também podem ser consideradas pouco consistentes com a 

realidade, uma vez que a complexidade de seus diagnósticos e a dificuldade que 

apresenta para a formulação de uma agenda positiva, pode inviabilizar as reformas 

institucionais por completo, tornando o sistema tributário vigente alheio à realidade 

internacional e enclausurando as normas e práticas nacionais a uma realidade que não 

condiz com as necessidades de globalização. 

Feita essa análise, passaremos a expor no próximo tópico o terceiro e último 

grupo existente na doutrina do direito e desenvolvimento, o qual preconiza por uma 

agenda voltada às acomodações incrementais e ao exercício de reprogramações 

institucionais em face de reformas, dos quais se aproximariam, hipoteticamente, os 

adeptos da adoção de um modelo de dependência parcial entre o direito tributário e a 

contabilidade, tendo sido esta a opção feita pelo legislador nacional com a Lei 

12.973/14. 

 

5.3. A sincronia entre os adeptos da tese da reprogramação institucional e os 

adeptos da dependência parcial entre direito tributário e contabilidade 

Atualmente, dentro do referencial teórico do direito e desenvolvimento, existe 

um terceiro grupo de doutrinadores que defendem que as reformas institucionais bem 

sucedidas devem resultar da combinação entre o reconhecimento da importância da 

dimensão local com a identificação de arranjos institucionais bem sucedidos e 

testados em outros contextos. 

Trata-se de uma tese híbrida que procura escapar dos extremos de cada um dos 

grupos mencionados acima, ao passo que toma de empréstimo o que há de virtuoso 

em ambas as proposições. 

                                                
263 SCHAPIRO, Mário Gomes. Op. cit. p. 298. 
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Conforme relata SCHAPIRO, este seria o posicionamento denominado por 

alguns autores como ‘What Works Approach’, ou seja, uma postura moderada, aberta 

ao experimentalismo e às possibilidades de reprogramação do modelo local para que 

o mesmo possa se acomodar às necessidades impostas pelo modelo internacional:  

Trata-se, portanto, de uma experiência de reforma institucional que 
concilia o reconhecimento de modelos funcionais, com as vicissitudes 
locais. De alguma maneira parece um modelo de reforma próximo ao que 
autores têm chamado de modelo “what works” 264 : as reformas são 
pautadas na combinação da gestão da herança institucional, formal e 
informal, com as evidências que são capazes de informar quais são os 
arranjos funcionais. 265 

Para os adeptos dessa corrente de direito e desenvolvimento, a confiança 

exacerbada nas reformas blueprint acabaria por esbarrar nos problemas típicos da 

path dependence, ao passo que o ceticismo quanto à viabilidade de se promover 

reformas institucionais poderia conduzir o país nos trilhos da alienação e isolamento, 

afastando-o das necessidades de mudança em prol da globalização. 

De acordo com SCHAPIRO, essa nova abordagem de direito e 

desenvolvimento, também apelidada de “paradigma das alternativas institucionais”, 

tem o seu mérito pois parte das lições e constatações dos paradigmas anteriores de 

direito e desenvolvimento, ambos caracterizados por posições mais extremas. 

Nessa abordagem, que pode ser identificada como paradigma das 
alternativas institucionais, assume-se igualmente o pressuposto de que há 
uma correlação positiva entre o desenho de arranjos jurídico-institucionais 
e o alcance de bons indicadores de produtividade, crescimento e renda, 
mas parte-se da premissa de que esses desenhos devem ter como ponto de 
partida a trama social dada, concentrando-se em uma reprogramação da 
trajetória institucional existente.266  

Transplantando esse recente posicionamento de direito e desenvolvimento ao 

tema da implementação das IFRS no Brasil, teríamos como paralelo aos adeptos da 

tese da reprogramação institucional aqueles que, na doutrina jurídico-tributária, 

defendem a adoção de um modelo híbrido, capaz de internalizar as novas normas 

contábeis e, ao mesmo tempo, considerar a trama jurídico institucional envolvida 

nessa reforma proposta, em especial a trama jurídico-tributária. 

De certa forma, o que o legislador nacional fez desde 2007, quando 

implementou as novas normas, e em 2009, quando criou um regime de transição, nada 
                                                
264 Conforme nota de rodapé no original de SCHAPIRO, Mário Gomes. Op. cit. p. 300: “Ver a respeito 
Prado (2009): “this seems like a healthy shift of focus, because it allows us to consider alternative legal 
and institutional arrangements, avoiding the ―toolkit approach. Also, defining our ends seems to be 
what was missing in the idea that ―context and difference matters: by knowing what we are trying to 
achieve, it will be easier to search for successful examples and change or adapt them to devise similar 
solutions in other contexts.” 
265 SCHAPIRO, Mário Gomes. Op. cit. p. 300. 
266 Idem, p. 243. 
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mais foi que adotar uma posição moderada que, sob o ponto de vista institucional e 

das políticas públicas, parece ser bastante razoável e acertada.  

Em 2014, o legislador nacional promulgou a Lei 12.973, que extinguiu o 

Regime Tributário de Transição e a etapa intermediária de neutralização que dele 

resultava. De acordo com HADDAD, a nova lei: 

regula em minúcias os efeitos tributários dos novos conceitos, mecanismos 
e lançamentos introduzidos na Contabilidade após 31 de dezembro de 2007 
pela Lei 11.638 e as que seguiram pela extensão da regulamentação 
contábil introduzida pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC).267 

É possível questionar se a opção do legislador nacional foi acertada vez que, 

apesar de a Lei 12.973/14 ter sido exitosa em seus propósitos, importa reconhecer que 

a cada nova mudança contábil ou a cada nova figura jurídico-contábil que surja, 

haverá a necessidade de formulação de nova legislação. Há, portanto, um custo 

envolvido em adotar essa posição intermediária e uma dependência de que as leis 

futuras sejam capazes de cumprir sua função da mesma forma que fez a Lei 

12.973/14. 

O reconhecimento quanto à necessidade da criação de novas leis a cada 

mudança ou novidade que surja em matéria contábil já foi considerado por 

MARTINS, que recentemente escreveu sobre a Lei 12.973/14: 

(...) essa nova legislação de 2007 para cá trouxe, na prática, a mesma 
determinação da segregação entre o fisco e a contabilidade que da vez 
anterior, mas numa roupagem mais evoluída, e encontrou, no Ministério da 
Fazenda, e na Receita Federal em particular, outro ambiente e outra 
postura (...) nenhuma norma contábil nova, direcionada à convergência às 
internacionais, pode ter qualquer efeito fiscal no âmbito federal sem que lei 
tributária nova seja emitida, e nenhuma norma fiscal tem efeito contábil 
sem que outro pronunciamento dessa natureza pura, contábil seja 
implementado.268 

De todo modo, não há como negar, conforme menciona MARTINS, que o 

próprio ambiente e a postura do Ministério da Fazenda e da Receita Federal são 

diferentes daqueles que se observavam no início da implementação das IFRS no 

Brasil. Há uma nítida mudança e uma nítida reacomodação das coisas, o que apenas 

atesta que, mesmo sem perceber, estamos nos trilhos de uma “reprogramação 

institucional” ou agenda do “paradigma das alternativas institucionais” tão 

valorizados pela doutrina do direito e desenvolvimento.  
                                                
267 HADDAD, Gustavo Lian; PAES, Gustavo Duarte. O ágio por expectativa de rentabilidade futura na 
Lei 12.973 e o Goodwill na combinação de negócios – aproximações e distanciamentos. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.). Controvérsias Jurídico-
contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 6º Volume. São Paulo: Dialética, 2015. p. 249. 
268 MARTINS, Eliseu. Prefácio. p. 13. In: VIEIRA, Marcelo Lima; CARMIGNANI, Zabetta Macarini; 
BIZARRO, André Renato. Lei 12.973/14. Novo Marco Tributário – padrões internacionais de 
contabilidade. São Paulo: Quartier Latin. 2015.  
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Novamente tomamos de empréstimo as palavras de MARTINS: 

De uma certa forma pode-se afirmar, na verdade, que essa revolução 
contábil passou não só a provocar um novo relacionamento entre 
contabilidade e tributação, mas um tipo de revolução mais ampla: a ligação 
entre a Contabilidade e o Direito! E falamos em Direito de forma geral 
porque não só o mundo tributário está sendo afetado por essa convergência 
às normas internacionais de contabilidade. Essa convergência está a afetar 
muitos outros conceitos com os quais estávamos acostumados com a Lei 
6.404/76 no campo societário.269 

 Parece-nos que, diante das opções tomadas pelo legislador nacional, o Brasil 

tem se aproximado mais de uma agenda desenvolvimentista baseada no conhecimento 

de suas especificidades institucionais e no exercício das necessárias acomodações e 

reprogramações jurídico-institucionais para receber as práticas e normas 

internacionais de contabilidade. 

O ponto fundamental dessa corrente de direito e desenvolvimento consiste em 

munir os policy makers e os usuários do direito com o conhecimento acerca daquilo 

que efetivamente se almeja com as reformas propostas. Trata-se, assim, de 

conhecermos quais são nossos objetivos, não importando de que forma 

implementaremos as mudanças necessárias para alcançá-los. Esse é o entendimento 

que se extrai da seguinte passagem de PRADO: 

Katharina Pistor tenta resolver o problema da "falta de 
resultados mensuráveis" das reformas Rule of Law ao sugerir que devemos 
identificar nossos fins (e rejeitar a ideia de que "Rule of law"  é um fim em 
si mesmo) e começar a separar a relação entre os esforços de reformas 
legais específicas e os indicadores sociais e econômicos. Em 
outras palavras, ela sugere uma abordagem ‘What Works’. Esta parece ser 
uma mudança saudável de foco, porque nos permite considerar arranjos 
legais e institucionais alternativos, evitando uma abordagem 
‘toolkit’. Além disso, parece que definir nossos fins seria o que estava 
faltando na ideia de que ‘contexto e diferenças importam’: Ao saber o que 
estamos tentando alcançar será mais fácil procurar exemplos de sucesso e 
alterá-los ou adaptá-los para encontrar soluções semelhantes em outros 
contextos. 270 (Tradução Livre) 

                                                
269 Idem. p. 15.  
270 “Katharina Pistor tries to tackle the lack-of-measurable-outcomes problem in rule of law reforms 
by suggesting that we should identify our ends (and reject the idea that the rule of law is an end of 
itself) and begin to disentangle the relation between specific legal reform efforts and [] social and 
economic indicators. In other words, she suggests a “What Works” approach. This seems like a 
healthy shift of focus, because it allows us to consider alternative legal and institutional arrangements, 
avoiding the “toolkit” approach. Also, defining our ends seems to be what was missing in the idea that 
“context and differences matters”: by knowing what we are trying to achieve, it will be easier to 
search for successful examples and change or adapt them to devise similar solutions in other contexts.” 
PRADO, Mariana Mota. Should we adopt a “What Works”Approach in Law and Development? 
Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1690836. Acesso em 11/02/2016.  
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Na mesma linha, SABEL em seu trabalho “Bootstraping Development”271 

ressalta a relevância dos atributos institucionais locais e a importância de considerá-

los na proposição das reformas institucionais: 

(...) SABEL argumenta que as experiências bem-sucedidas de crescimento 
econômico resultam não de um conjunto pré-moldado de arranjos jurídico-
institucionais, mas sim da capacidade de experimentação dos arranjos, isto 
é, da descoberta de soluções satisfatórias às vicissitudes e particularidades 
dos respectivos países.272 

Em paralelo ao trabalho de SABEL, outro trabalho que ressalta o 

“experimentalismo institucional” e reformas institucionais cunhadas sob medida, de 

acordo com os arranjos dados é MANGABEIRA UNGER: 

De outro lado, MANGABEIRA sustenta o direito como sendo um 
instrumento de imaginação institucional, ou seja, assume que a 
organização das sociedades não é um livro fechado e que a experiência de 
novas fórmulas é o que pode garantir o florescimento de novos caminhos e 
soluções.273  

Essa abordagem de direito e desenvolvimento acaba por chancelar a posição 

híbrida entre tributário e contábil na implementação das IFRS no Brasil que foi 

adotada pela Lei 12.973/14. Vislumbra-se cautela e planejamento no processo de 

mudança ao mesmo tempo em que se impõe ao ordenamento tributário brasileiro a 

capacidade de receber as necessárias reacomodações jurídico-institucionais que, 

pouco a pouco, vão viabilizar mudanças mais profundas e a sua modernização como 

um todo, fazendo-o instrumento da aceitação e implementação das IFRS no Brasil, e 

não uma barreira. 

Ao traçarmos cenários sobre os desdobramentos futuros do tema, apesar de 

fugir ao escopo do trabalho apresentar qualquer tipo de prognóstico, vislumbramos 

com otimismo o caminho que o Brasil parece estar trilhando na implementação das 

IFRS.  

A perspectiva jurídico-institucional do direito e desenvolvimento apenas nos 

abriu os olhos para mostrar que, mesmo sem perceber, caminhamos nos trilhos do 

experimentalismo e da construção de “soluções customizadas às necessidades 

nacionais”274. Nesse sentido, apesar de a perspectiva jurídico-tributária apontar para 

cenários menos otimistas quanto à viabilidade de se conciliar a contabilidade IFRS 

                                                
271 SABEL, Charles. Booststrapping Development: rethinking the role of public intervention in 
promoting growth. Disponível em: http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/461197-
1134496659724/bootstrapping_deve_rough_send1.pdf. Acesso em 17/02/2016. 
272 SCHAPIRO, Mario Gomes. Novos Parâmetros para a Intervenção do Estado na Economia. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 312. 
273 Idem, ibidem. 
274 Idem, p. 313.  
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com o direito tributário brasileiro, a experiência parece demonstrar que as 

possibilidades de acomodação e adaptação são maiores do que se imagina.  

Em síntese, deixamos aqui nossas contribuições para esse debate, reiterando 

que o principal objetivo do presente trabalho foi o de oferecer perspectivas distintas 

de abordagem para a discussão doutrinária já existente acerca da implementação das 

IFRS no Brasil, bem como sobre os possíveis desdobramentos que o tema pode 

apresentar no futuro. 
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6. Conclusões 

 

C1. A pesquisa no campo do direito e desenvolvimento apresenta como virtude o 

potencial de auxiliar na identificação de arranjos jurídico-institucionais não funcionais 

e que, em nome da globalização e modernização dos mais variados setores da 

sociedade, necessitam ser repensados e reprogramados. Nesse sentido, o desafio 

assumido pelo presente trabalho foi o de inserir a temática da implementação das 

normas internacionais de contabilidade (IFRS) no Brasil e, mais especificamente, os 

aspectos tributários desse tema, dentro da perspectiva jurídico-institucional do direito 

e desenvolvimento, em uma tentativa de propor uma nova possibilidade de 

abordagem para o tema.  

C2. O movimento de convergência global às normas internacionais de contabilidade 

(IFRS) ficará marcado como uma das mudanças de paradigma regulatório mais 

significativas na história das ciências contábeis. A superação das dificuldades de se 

implementar as IFRS em diversos países deveu-se à constatação de sua importância 

em um mundo globalizado. Isto porque normas contábeis internacionais são 

importantes vetores de desenvolvimento social e econômico, são um dos principais 

veículos de exposição de boas empresas e essenciais para a boa comunicação com 

investidores e intermediários no processo de alocação de riqueza e geração de bem 

estar, pois promovem maior transparência, accountability e eficiência na elaboração e 

análise das demonstrações financeiras, bem como aumentam a comparabilidade entre 

os mercados de vários países. 

C3. Se por um lado a adoção de padrões contábeis internacionais é útil e necessária, 

por outro há que se considerar que, dada a natureza da contabilidade, que é ciência 

social aplicada, cada país desenvolveu seu próprio conjunto de normas e práticas 

contábeis. No mundo, destacam-se 3 (três) principais tipos de contabilidade: (i) a 

contabilidade de investidores, (ii) a contabilidade de credores e, (iii) a contabilidade 

fiscal, sendo essa última a que prevalecia no Brasil. Uma vez que as normas e práticas 

delineadas pelo IASB aproximam-se mais da contabilidade de investidores, impõem-

se aos países de contabilidade fiscal e de credores um desafio ainda maior de 

adaptação. Nesses países a Estrutura Conceitual Básica das IFRS, cujo princípio 

fundamental é a primazia da essência econômica sobre a forma, rompeu dois grandes 

mitos muito difundidos acerca das demonstrações financeiras: o primeiro, de que elas 

se prestavam a informar o passado e, o segundo, de que eram marcadas pelo atributo 
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da objetividade e exatidão matemática. De acordo com as IFRS, as demonstrações 

financeiras também devem ser capazes de oferecer visões prospectivas sobre a 

atividade das empresas e essa alteração de paradigma contábil, apesar de parecer 

pequena, acarretou mudanças profundas nas normas e práticas contábeis de muitos 

países, inclusive do Brasil. 

C4. Especificamente do ponto de vista jurídico-tributário, a implementação das IFRS 

no Brasil trouxe desafios para a tributação e a partir do levantamento bibliográfico 

desse debate na doutrina jurídico-tributária nacional foi possível identificar 4 (quatro) 

ordens de problemas usualmente atribuídos às novas normas contábeis, os quais 

apontavam para a impossibilidade de sua plena adoção em razão de serem conflitantes 

com muitos dos conceitos e institutos do ordenamento tributário nacional: (i) 

problemas relacionados à utilização do princípio da essência sobre a forma; (ii) 

problemas relacionados à conflitos temporais no momento de reconhecimento dos 

resultados contábeis e tributários; (iii) problemas relacionados ao surgimento de 

lacunas jurídicas no direito tributário e; (iv) problemas relacionados ao subjetivismo 

das novas normas contábeis. Todos esses problemas apresentam como raiz a 

dificuldade de utilização da nova contabilidade como suporte fático da incidência 

tributária. 

C5. Essa perspectiva de análise sobre a implementação das IFRS no Brasil, a qual 

chamamos de perspectiva jurídico-tributária, tem conduzido à ideia de que o 

movimento de convergência contábil seria o responsável por inserir complexidades e 

insegurança jurídica para a tributação das pessoas jurídicas no Brasil. As novas 

normas contábeis seriam, sob esse enfoque, as principais causadoras dos problemas 

identificados em razão de não se adaptarem aos conceitos e institutos já sedimentados 

no ordenamento tributário brasileiro. Entretanto, ao se expandir os horizontes de 

análise do tema e abarcar também a perspectiva jurídico-institucional, própria do 

direito e desenvolvimento, os problemas até então identificados puderam ser 

ressignificados como evidências de um quadro de path dependence em matéria 

tributária. Essa sutil alteração da perspectiva de análise, para além de reequilibrar a 

balança dos debates, abriu margens para se questionar as críticas atualmente 

endereçadas às novas normas contábeis. Além disso, permitiu concluir que as 

complexidades e inseguranças que permeiam a tributação decorrem do fato de o 

direito tributário permanecer atrelado à busca por elementos fáticos (contábeis) que já 

não existem mais, o que apenas evidenciou a necessidade de se repensar o próprio 
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ordenamento tributário, que apresenta limitações na sua capacidade de acompanhar a 

mudança contábil. 

C6. Ao se apresentar a perspectiva jurídico-institucional, identificou-se que a 

implementação das IFRS no Brasil representa um movimento de reforma institucional 

e, como tal, sujeito a enfrentar as denominadas resistências jurídico-institucionais às 

mudanças que se impõem. Tais resistências derivam da dificuldade de se alterar 

arranjos jurídico-institucionais previamente estruturados, “amarrados em teias” de 

conceitos e institutos mutuamente imbricados. Com base nisso, foi possível 

ressignificar as 4 (quatro) ordens de problemas identificados em matéria tributária 

como manifestações das resistências jurídico-institucionais do ordenamento tributário 

à sua modificação. Identificou-se, assim, o quadro de path dependence em matéria 

tributária, oriundo de fatores como (i) a dependência que o direito tributário apresenta 

em relação aos conceitos e institutos de direito civil, (ii) a existência de balizamentos 

constitucionais, legais e infralegais que amarram as práticas e normas tributárias e 

impedem que elas sigam o ritmo das mudanças contábeis e, (iii) a tradição jurídica do 

civil law e a dependência de um direito detalhadamente codificado, sendo este um 

elemento cultural e institucional que amarra as práticas e tradições do direito 

tributário brasileiro e o impedem de seguir o passo das IFRS, oriundas da tradição 

jurídica do common law. 

C7. Para o direito e desenvolvimento, a identificação dos fatores de path dependence 

podem ser valiosos na proposição das corretas transformações institucionais que se 

façam necessárias. Ao se identificar as necessidades específicas de cada localidade, 

torna-se viável a formulação de reformas institucionais mais propensas a alcançarem 

resultados exitosos. Nesse sentido, ao se identificar as vicissitudes e as resistências 

jurídico-institucionais oferecidas pelo ordenamento tributário brasileiro, o que se faz a 

partir do conhecimento da teia jurídico-institucional em que está inserido, torna-se 

possível a proposição de medidas mais adequadas para que a reforma institucional 

proposta – implementação das IFRS no Brasil – seja capaz de alcançar os melhores 

resultados possíveis. É nesse sentido que se sustenta que os fatores de path 

dependence podem ser utilizados a favor das transformações institucionais, na medida 

em que permitem conciliar modelos internacionais funcionais (IFRS) com as 

especificidades locais (conceitos, institutos e práticas do direito tributário brasileiro).  

C8. O conhecimento de nossas limitações em matéria tributária, atrelado à aceitação 

de que a implementação das normas internacionais de contabilidade foram uma 
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medida benéfica e necessária para o posicionamento do país entre aqueles que se 

internacionalizam e dialogam com outros mercados, nos permite focar mais em “onde 

queremos chegar”, ficando atentos aos fatores não transplantáveis e que terão de ser 

moldados a partir de nossa realidade. O referencial teórico do direito e 

desenvolvimento nos ofereceu, portanto, as ferramentas para analisarmos e 

discutirmos as estratégias futuras sobre o tema, especialmente para analisar as 

propostas que já começaram a se formar na doutrina jurídico-tributária nacional 

acerca dos rumos da relação entre direito tributário e contabilidade IFRS no Brasil. 

C9. Há um paralelo entre as propostas formuladas pela doutrina jurídico-tributária 

nacional quanto aos desdobramentos na relação entre o direito tributário e a 

contabilidade IFRS no Brasil e as resoluções de direito e desenvolvimento quanto aos 

desdobramentos de reformas institucionais. No âmbito do direito e desenvolvimento 

identifica-se a tripartição entre: (i) adeptos da tese da convergência institucional; (ii) 

adeptos da tese da dependência institucional e; (iii) adeptos da reprogramação 

institucional. Em matéria tributária no Brasil igualmente se identifica uma tripartição 

entre: (i) os adeptos da completa convergência entre o contábil e o tributário; (ii) os 

adeptos da completa separação entre o contábil e o tributário e; (iii) os adeptos da 

manutenção de um modelo de dependência parcial.  

C10. A opção adotada pelo legislador nacional com a Lei 12.973/14 parece alinhar-se 

à corrente de direito e desenvolvimento que privilegia as reprogramações 

institucionais. A perspectiva jurídico institucional do direito e desenvolvimento nos 

permitiu identificar que apesar das críticas endereçadas à essa opção do legislador, e a 

um suposto conservadorismo em sua ação, o país parece estar nos trilhos corretos 

rumo a uma mudança institucional que tem grandes chances de obter bons resultados 

futuros. Não se nega a necessidade de maiores mudanças no ordenamento tributário 

brasileiro, mas as mesmas devem ser implementadas com cautela e respeitando-se os 

arranjos jurídico-institucionais que o amarram aos conceitos e práticas que não podem 

acompanhar o mesmo ritmo da mudança contábil. Sem a pretensão de oferecer 

prognósticos acerca de como proceder futuramente, ousamos esboçar um sentimento 

de otimismo quanto ao futuro das relações entre o direito tributário e a contabilidade 

IFRS no Brasil: identificadas as virtudes de se construir as nossas soluções de forma 

customizada, acreditamos que é uma questão de tempo a acomodação de uma 

proposta internacional (IFRS) com as nossas peculiaridades locais, ao menos em 

matéria tributária. 
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