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RESUMO 

 

Patrimônio, no Direito brasileiro, é considerado o complexo de relações jurídicas, 

de uma pessoa, dotadas de valor econômico. Ocorre o acréscimo patrimonial a partir da 

aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer 

natureza. Esta dissertação tem como objetivo geral analisar o patrimônio e a renda na seara do 

Direito Civil, avaliando eventuais impactos sobre as regras do Direito Comercial e as 

atinentes à Contabilidade, considerando as modificações ocorridas no Brasil em face do 

processo de convergência às Normas Internacionais da Contabilidade, a partir dos resultados 

da empresa e das implicações com o imposto de renda da pessoa jurídica. Desenvolveu-se um 

estudo qualitativo, bibliográfico e documental, respectivamente em livros, artigos científicos e 

trabalhos acadêmicos em geral e na legislação e na jurisprudência concernentes à matéria. 

Como resultado da investigação, obteve-se que a compreensão do patrimônio nas óticas do 

Direito Comercial e da Contabilidade, em alguns casos, poderá implicar em desconformidade 

da interpretação dada pelo Direito Civil ao mesmo instituto. Por outro lado, a jurisprudência 

majoritária dos tribunais superiores do Brasil corrobora o entendimento de que os conceitos 

oriundos do Direito Privado deverão ser considerados pelo legislador tributário, não 

admitindo distorções para fins de incidência de tributos. Conclui-se que a concepção de 

patrimônio pelo Direito Civil, em muitos casos, não atenderá aos critérios estabelecidos no 

Direito Comercial no tocante aos resultados da empresa, os quais privilegiam a situação 

econômica e a essência sobre a forma. No âmbito do Direito Tributário, observou-se que a 

Contabilidade continua a ser a fonte primeira para a constatação do acréscimo patrimonial, 

contudo, utiliza-se de livros auxiliares para realização dos ajustes à base de cálculo do 

imposto sobre a renda da pessoa jurídica. 

 

Palavras-chave: Patrimônio. Renda. Civil. Comercial. Desconformidade. 
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ABSTRACT 

 

Patrimony, in Brazilian Law, is considered the complex of juridical relations, of a 

person, endowed with economic value. The patrimony increase occurs from the acquisition of 

economic or legal availability of income and earnings of any nature. The purpose of this 

dissertation is to analyze patrimony and the income in the field of Civil Law, evaluating 

possible impacts on the rules of Commercial Law and those related to Accounting, 

considering the changes that occurred in Brazil in the face of the process of convergence to 

International Accounting Standards, based on the results of the company and the implications 

with corporate income tax. Developed a qualitative, bibliographical and documentary study, 

respectively in books, scientific articles and scholarly works in general and in the legislation 

and jurisprudence concerning the matter. As a result of the investigation, it was obtained that 

the understanding of the patrimony in the Commercial Law and the Accounting, in some 

cases, could imply in the disconformity of the interpretation given to the same institute by the 

Civil Law. On the other hand, the majority jurisprudence of the superior courts of Brazil 

confirms the understanding that the concepts derived from the Private Law be considered by 

the tax legislature, not admitting distortions for the purposes of taxes. It is concluded that the 

concept of patrimony by Civil Law, in many cases, do not meet the criteria established in 

Commercial Law as regarding the company's results, which privilege the economic situation 

and the essence on the form. Under the Tax Law, it was observed that Accounting continues 

to be the first source for the verification of the patrimony increase, however, ancillary books 

are used to make the adjustments to the basis for calculating the income tax. 

 

Keywords: Patrimony. Income. Civil. Commercial. Disconformity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O patrimônio é considerado como o complexo de relações jurídicas, de uma 

pessoa, dotadas de valor econômico. A partir da constatação do acréscimo patrimonial tem-se 

a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer 

natureza, e por disposição legal, tem-se a incidência do imposto sobre a renda. 

O conceito do Direito Civil para o patrimônio constou do Código Civil brasileiro 

desde a versão de 1916 (Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916), sendo adotado também no 

Código vigente (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). 

A elaboração e a divulgação dos resultados das atividades das empresas devem 

observar as regras da legislação do Direito Comercial, normas que sofreram modificações 

importantes em face de adaptação dos critérios da Contabilidade brasileira à convergência 

internacional, a partir de alterações introduzidas pela Lei n° 11.638, de 28 de dezembro de 

2007, na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.  

A necessidade de realização de ajustes dos critérios contábeis para a tributação de 

acréscimos patrimoniais foi tratada em Medida Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 

2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, mediante a criação de instituto 

denominado Regime Tributário de Transição (RTT), que buscou neutralizar os impactos da 

tributação em face da adoção dos critérios contábeis instituídos no Brasil no ano de 2007. A 

utilização do RTT foi facultativa para os anos calendários de 2008 e 2009 e obrigatória a 

partir do ano-calendário de 2010, mantendo-se até o ano de 2013 ou 2014, na última hipótese, 

para as pessoas jurídicas não optantes de determinados critérios normativos. 

A neutralidade fiscal para fins de apuração do lucro real da empresa, em vista das 

alterações que modificaram o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas 

computadas na apuração de seu lucro, foi efetuada com a manutenção das regras vigentes 

antes da modificação, ou seja, até 31/12/2007.  

De modo geral, as regras tributárias brasileiras relativas ao Imposto sobre a Renda 

das Pessoas Jurídicas (IRPJ) partem da contabilidade da empresa para a constatação da 

disponibilidade econômica – acréscimo ao patrimônio – com o intuito de identificar a base de 

cálculo do imposto, utilizando-se, contudo, de livros auxiliares para a realização dos ajustes a 

essa base de cálculo. 

Dentro do contexto descrito, e tomando-se como ponto de partida o conceito de 

patrimônio oriundo do Direito Civil, enfrentam-se as seguintes indagações: as inovações do 
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Direito Comercial e da Contabilidade no esforço de adequar as empresas brasileiras ao 

cenário internacional estão adequadamente equalizadas pelo legislador brasileiro? Tais regras 

são capazes de influenciar o resultado e, portanto, o patrimônio, em face de critérios que 

passaram a definir o registro de fatos retratados no balanço patrimonial das pessoas jurídicas? 

O patrimônio sob a ótica do Direito Civil continua adequado para definir fielmente o 

resultado da pessoa jurídica? Para esse fim, a Contabilidade deverá considerá-lo nos moldes 

do Direito Civil ou como conceito econômico/contábil oriundo do Direito Comercial? O 

patrimônio conforme prevê o Direito Comercial e a Contabilidade se caracteriza como ficção 

jurídica? E, se positivo, essa ficção imposta pela legislação para adequação a preceitos 

internacionais é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro? Os critérios obrigatórios 

que privilegiam a essência sobre a forma, adotados pela Contabilidade, devem se sobrepor ao 

que preconiza o Direito Civil? Existe repercussão no Direito Tributário? 

A forma encontrada para iluminar os questionamentos apresentados consistiu na 

realização de uma pesquisa que estabeleceu como objetivo geral analisar os contornos dos 

institutos do patrimônio, do acréscimo patrimonial e da renda, partindo do conceito do Direito 

Civil e à luz das modificações ocorridas no Direito Comercial e na Contabilidade, em face do 

processo de convergência das normas brasileiras às normas internacionais.  

Como objetivos específicos, pretende-se analisar a utilização dos princípios 

contábeis geralmente aceitos e do princípio da primazia da essência sobre a forma, para fins 

de formação do resultado contábil da pessoa jurídica. Também se buscará compreender a 

forma pela qual se constata a existência de acréscimo patrimonial, na ótica do Direito 

Societário, da Contabilidade e do Direito Tributário, a partir de exemplos práticos que 

permitam essa visualização. Finalmente, investigar-se-á o impacto da utilização do princípio 

da competência, exigência do Direito Comercial e da Contabilidade, e a consequente 

influência que exerce no momento da realização da receita, elemento que influencia o 

patrimônio, o acréscimo patrimonial e a renda tributável da pessoa jurídica. 

Inicialmente, o destaque desse tema entre tantos outros, a ponto de ser escolhido 

como objeto deste estudo, é resultado de inquietações e reflexões surgidas na vivência 

profissional da advocacia tributária decorrentes de inúmeras questões de ordem prática, 

lançadas pelos contribuintes do IRPJ e deixadas sem respostas satisfatórias pelo órgão 

fiscalizador, que provocaram o anseio desta pesquisadora pelo seu aprofundamento. 

Essas inquietações intensificaram-se, afetando ainda mais e indiscriminadamente 

os operadores do Direito e da Contabilidade, em razão de os pronunciamentos dos órgãos 

reguladores responsáveis pela emissão de regras de Contabilidade voltarem-se ao atendimento 
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das premissas fundamentais do modus operandi da elaboração do balanço patrimonial, cujo 

foco específico diverge daquele comumente seguido pela legislação civilista.   

A questão constitui objeto de interesse em virtude do efeito das regras de 

tributação da pessoa jurídica que incidem, em primeira mão, a partir dos fatos registrados nas 

demonstrações financeiras produzidas com base nas regras de Contabilidade e de Direito 

Comercial, ajustados para fins de incidência tributária em controles auxiliares. 

Na continuidade, sob o ponto de vista acadêmico, o interesse pela temática reside 

na possibilidade de se contribuir para a discussão acerca do descompasso entre a ótica 

econômica e a jurídica, a primeira adotada pelo Direito Comercial e a segunda prescrita pelo 

Direito Civil, interferindo no conceito de patrimônio e, por consequência, no acréscimo 

patrimonial.  

Constituem perspectivas importantes para se compreender a base de cálculo do 

imposto sobre a renda das pessoas jurídicas os critérios adotados na Contabilidade e no 

Direito Comercial que influem no registro de eventos que se revelam de natureza econômica, 

decorrentes de transações economicamente consistentes, em confronto com os critérios 

jurídicos formais dos mesmos eventos.  

Dito de outra forma mostra-se importante investigar se o princípio da substância 

sobre a forma e o regime de competência são capazes de gerar descompasso entre a ótica 

econômica e a jurídica, impactando o patrimônio. 

Afinal, se a eventual interferência ou a falta de sintonia entre as óticas legislativas 

distintas é capaz de influenciar a tributação sobre a renda da pessoa jurídica, também desponta 

como importante conclusão a ser avaliada.  

No tocante ao trajeto metodológico percorrido na perseguição dos objetivos, 

realizou-se estudo de natureza qualitativa, mediado pela pesquisa bibliográfica em fontes 

secundárias de dados, abrangendo livros, artigos científicos e trabalhos acadêmicos em geral, 

e pela pesquisa documental em fontes primárias de dados, tais como a legislação e a 

jurisprudência atinentes à matéria. 

Os dados produzidos, após organização e análise, destinaram-se à construção 

desta dissertação, divididos em capítulos, iniciados por esta introdução. Segue-se-lhe o 

segundo capítulo, intitulado “Do patrimônio e do acréscimo patrimonial”, para cuja 

elaboração a escassez de referências e a falta de posições firmadas chegou a surpreender, por 

tratar-se o patrimônio, concebido como uma emanação da personalidade, ainda que a ela não 

se vincule, de instituto que agrega a universalidade de direitos de uma pessoa, vinculando-os à 

propriedade, aos direitos reais e à posse.  
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Trata-se, nesse espaço, de aspectos relacionados aos acréscimos ao patrimônio no 

conjunto dos elementos de ativo e passivo, no sentido de observar as características de riqueza 

nova. Examinam-se, por conseguinte, situações especificas sob a ótica da Contabilidade, do 

Direito Comercial e do Direito Tributário. 

No terceiro capítulo aborda-se a renda. De maneira geral, há um consenso relativo 

à existência de um conteúdo mínimo, que descreve características gerais com absorção de 

concepções econômicas, de onde é possível extrair informações necessárias à compreensão de 

seu conceito. Analisam-se, por oportuno, as principais teorias sobre a renda, destacando-se a 

teoria da fonte ou renda-produto, a teoria do acréscimo patrimonial ou renda-acréscimo e a 

teoria legalista. Também se debruça sobre a relação entre a renda e a disponibilidade 

econômica e jurídica, a partir da constatação da ocorrência da diferença positiva entre a 

situação patrimonial inicial e final, entre a renda e o Código Tributário Nacional (CTN), Lei 

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e a renda e a base de cálculo do IRPJ. Encerra-se a 

abordagem com a apresentação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o assunto. 

No capítulo quarto avalia-se se, ao serem aplicados, os critérios pertinentes ao 

Direito Comercial e à Contabilidade, frente à adequação às regras internacionais, influem no 

balanço da empresa, gerando descompasso entre os conceitos econômico e jurídico de 

patrimônio. 

No capítulo quinto analisam-se dois casos práticos que se prestarão a lançar luzes 

à abordagem econômica ou jurídica da elaboração dos resultados, dos quais se obterá a 

existência ou não de acréscimo patrimonial. O primeiro é o arrendamento financeiro e o 

segundo aborda o momento específico do reconhecimento da receita de acordo com as regras 

contábeis. 

Como desfecho, apresenta-se no capítulo sexto a síntese dos resultados 

encontrados e listam-se, na sequência, as informações relativas às obras dos autores 

efetivamente citadas ao longo da dissertação. 
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2 DO PATRIMÔNIO E DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL 

 

O estudo dos critérios identificadores do patrimônio e seus acréscimos, além dos 

parâmetros constitucionais, deverá considerar aqueles estabelecidos pelo Direito Privado, seja 

na seara civilista, seja na comercial, além dos aspectos práticos que tratam dos eventos 

registrados em determinado lapso de tempo, os quais observam regras contábeis inseridas no 

Direito. 

 

2.1 NOÇÕES GERAIS SOBRE O PATRIMÔNIO 

 

O conceito de patrimônio pode ser tratado a partir do sinônimo do instituto, da 

diversidade de suas utilizações, que abrange o conjunto de bens de família vinculados à 

herança, os bens de empresas, os bens materiais ou imateriais na concepção de herança 

coletiva ou patrimônio cultural, além do grupo considerado patrimônio público.
1
 

No Brasil, enfrenta-se a escassez de referências e até a ausência de posições 

firmadas sobre conceito, conteúdo e composição do patrimônio, fato reputado ao pouco 

prestígio que lhe é conferido pela doutrina, que ignora o transcurso histórico do instituto, no 

qual experimentou importantes alterações em seu significado.  

A pouca atenção atribuída ao tema tem sido apontada como causa de equívocos 

conceituais, ora em virtude de sua transposição acrítica e automatizada do Direito Romano 

para o Direito aplicado nos dias atuais, ora pela falta de análise das modificações sofridas pelo 

instituto ao longo do tempo
2
. 

Nesse sentido, Cases (2002, p. 69) se posiciona expressando consternação com o 

tratamento dado ao estudo do patrimônio, como se mero relicário ou simples invólucro fosse, 

                                                             
1
 “Patrimônio (pa.tri.mô.ni;o) sm. 1 Conjunto de bens de família, transmitidos por herança sm. 2 Conjunto dos 

bens de uma pessoa, instituição ou empresa, herdados ou adquiridos 3 Conjunto dos bens materiais e imateriais 

de uma nação, estado, cidade, que constituem herança coletiva e são transmitidos de geração a geração: o 

patrimônio cultural brasileiro. 4 Ant. Rel. Bens destinados para a ordenação e sustentação de um eclesiástico 

[F.: Do lat. Patrimonium.]. ~ líquido Jur. Somatório dos valores de uma empresa em determinado momento, 

que inclui o capital social, as reservas, reservas de lucro e de prejuízos acumulados. ~ público Jur. Conjunto 

dos bens das pessoas jurídicas de direito público, ou de uso público.” (CALDAS, 2011, p. 1037, grifos do 

autor). 
2
 “Apesar da relevância do tema, crê-se que este enfrenta na atualidade uma situação de verdadeiro limbo  não 

foi totalmente esquecido, mas, ao mesmo tempo, é pouco prestigiado.  uando estudado, na maior parte das 

ve es é e aminado de maneira equivocada, pelas seguintes razões: i) diversos autores adotam a suposta 

formulação romana do patrimônio, transportando-a automaticamente para os dias atuais, algumas ve es 

usando-a como discurso legitimador; ii) é ignorado o transcurso  ist rico pelo qual a noção de patrimônio 

passou, desconsiderando o fato de que, apesar de este ainda ser chamado pelo mesmo nome, importantes 

alteraç es de significado podem ter ocorrido.” (XAVIER, 2011, p. 17-18). 
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enquanto toda a atenção vai sendo direcionada ao conteúdo material sobre o qual seus 

elementos incidem. 

A referência minguada de estudos aprofundados e atualizados sobre o patrimônio, 

parafraseando-se Nabais
3
 ao tratar dos custos dos direitos, assemelha-se a uma face oculta da 

lua, que, a despeito de não poder ser vista, mostra-se imprescindível à concretização de seus 

propósitos, no caso, à exata compreensão do conceito do instituto. 

No Código Civil brasileiro de 1916, o patrimônio era regulamentado no artigo 57, 

estabelecendo-o e a  erança como constituindo “[...] coisas universais, ou universalidade, e 

como tais subsistem, embora não constem de objetos materiais”. O C digo Civil atual, que 

revogou o anterior, assim tratou o patrimônio, no seu artigo 91: “Constitui universalidade de 

direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico.”.  

Observa-se, preliminarmente, a visceral conjugação do instituto do patrimônio 

com o Direito Civil, berço onde se encontram seus básicos fundamentos. 

Coube a Pontes de Miranda (1974, p. 365-382), em obra clássica sobre Direito 

Privado, discorrer com maestria sobre universalidades de fato e de direito, mediante o resgate 

de fontes do Direito Romano, refletindo sobre a sua destinação econômica e social e o 

impacto no Direito, firmando que o patrimônio existe enquanto persiste sua razão de ser, seu 

propósito e fundamento jurídico. 

Um importante conceito sobre patrimônio, engendrado por Miranda (1974, p. 

372-373), tratou da concepção de ativo influenciado pelo passivo, no caso de existência deste 

último, contexto em que o patrimônio representaria o que restasse de ativo após deduzido o 

passivo, de tal modo que cresce ou diminui sem que seja alterada a sua identidade. Para o 

autor, são elementos do patrimônio os direitos, as pretensões, as ações e as exceções, os quais 

demonstram que não se trata de coisas, o seu uso ou fruto, ou valor, mas é o direito sobre a 

coisa que compõe o patrimônio, dando-se o mesmo a respeito das pretensões, ações e 

exceções. 

Sendo o patrimônio constituído por uma universalidade de direito, de relações 

jurídicas dotadas de valor econômico, do confronto entre os elementos ativos e passivos é que 

se deduz a sua existência, bem como eventuais acréscimos ao Direito já realizados. Por 

decorrência natural, a mensuração observa certo transcurso de tempo. 

                                                             
3
 “E todavia, eu propon o-me falar-vos dos deveres e dos custos dos direitos. Isto é, da face oculta da lua, não 

obstante não se ver, é absolutamente necessária para a compreensão correcta do lugar do indivíduo e, por 

conseguinte, da pessoa  umana em sede dos direitos fundamentais ou dos direitos do  omem.” (NABAIS, 

2005, p. 10). 
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Portanto, dos elementos iniciais que caracterizam o instituto é possível inferir que 

as variações patrimoniais se relacionam ao aumento de direitos e obrigações. Em se tratando 

de pessoa jurídica, esse fluxo de elementos positivos (direitos) e negativos (obrigações) é 

mensurado no transcurso de determinado período de tempo, possibilitando a sua aferição, 

evento perfeitamente evidenciado nos registros obrigatórios mantidos pela empresa. 

Somente depois de transcorrido o período estabelecido para a aferição, 

normalmente coincidente com o ano civil, a pessoa jurídica terá condições de avaliar se houve 

e qual o quantitativo do acréscimo patrimonial. 

Essas as linhas gerais que caracterizam a ideia de patrimônio, que de modo amplo 

é considerado o conjunto que reúne os direitos, as pretensões, as ações e as exceções das 

relações ativas e passivas de seu titular, formando a universalidade de direito, unidade abstrata 

distinta dos bens e deveres que o compõem. 

 

2.2 DO PATRIMÔNIO COMO INSTITUTO DO DIREITO CIVIL: DIVERGÊNCIAS 

DOUTRINÁRIAS 

 

A divergência entre os doutrinadores brasileiros quanto ao conceito de 

patrimônio
4
 ocorre, como se verá, em diversos aspectos, desde os relativos aos elementos 

constitutivos, à sujeição ao titular e à própria essência da expressão “complexo de relações 

jurídicas”. 

No primeiro caso, as opiniões divergem sobre quais elementos efetivamente 

integram a universalidade: se apenas os direitos, se apenas as obrigações, se ambos e os seus 

respectivos encargos. Quanto à sujeição ao titular, a divergência gira em torno de se tratar de 

emanação da personalidade, de sua não vinculação a essa personalidade e da identificação do 

patrimônio como unidade patrimonial sem sujeito ou dotada de personalidade jurídica. 

Contudo, a divergência sobre o patrimônio é mais evidenciada quanto aos 

elementos constitutivos dos direitos (créditos) e obrigações (débitos), porquanto ora apenas 

um dos elementos integra o patrimônio, ora ambos o constituem. 

De tal sorte que se incluem no patrimônio a posse, os direitos reais, as obrigações 

e as ações correspondentes a referidos direitos, assim como os direitos da personalidade, os 

direitos pessoais entre cônjuges, os oriundos do poder familiar e os direitos políticos, 

elementos predominantes do instituto, na visão de Diniz (2015, p. 381). 

                                                             
4
 Em excelente análise sobre as divergências doutrinárias vide Cases (2002). 
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Assim é que o patrimônio e a herança (espólio) são considerados uma 

universalidade, pois embora se constituam ou não de bens materiais e de créditos, unificam-se 

economicamente em um complexo de relações jurídicas de uma pessoa. 

Para Farias e Rosenvald (2015, p. 423), o patrimônio é expressão que engloba 

tanto os direitos reais quanto os direitos pessoais obrigacionais, apreciáveis economicamente, 

excluídos os direitos de família e os direitos de personalidade, vinculando a personalidade ao 

seu titular, realce da dignidade da pessoa humana, consubstanciando a honra, a vida, a saúde, 

etc. Em reforço a esse entendimento destaca a nulidade da doação universal, consoante 

prescrição do artigo 548 do Código Civil. 

Na dicção de Miranda (1974, p. 372), o patrimônio existe no plano da eficácia dos 

fatos jurídicos, não se caracterizando nas relações inter-humanas que, apesar do grande valor 

que assumem, já que consistem em bem da vida, não o integram, a exemplo do conhecimento 

profundo de alguma ciência, da boa fama, do passado político, da manutenção de boas 

amizades, entre outras. 

Desse modo, a divisão do patrimônio consoante o direito das coisas é representada 

pela propriedade, incluindo a literária, a científica e a industrial, pelos direitos reais e pela 

posse, continuada que é pelo sucessor universal. 

O patrimônio compreendido no âmbito da pessoa jurídica, ainda na visão de 

Miranda (1974, p. 366), representa mais do que a universalidade de direito (a própria 

empresa), abrangendo inclusive as oportunidades inseridas na atividade, como a clientela, a 

fama e a propaganda. 

Em relação ao conceito de patrimônio nos termos do Código Civil brasileiro, 

evidencia-se que, em sendo uma universalidade jurídica que abrange os direitos e obrigações 

de titularidade da pessoa, que tenham valor econômico, encontra ressonância na codificação 

comercial refletida na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ao tratar de ativo (direito) e 

de passivo (obrigação). 

A constatação foi feita por Fonseca (2010, p. 17-18), que destacou a ordem de 

registros contábeis da empresa - no ativo os direitos e no passivo as obrigações da pessoa -, 

resultando no patrimônio líquido, nomenclatura apropriada para revelar apenas a resultante 

final, líquida. 

Para Nery e Nery Júnior (2015, p. 86), a adoção da corrente teórica dos que 

entendem que o Direito cumpre uma função própria e não se subordina à Economia parece a 

mais adequada, porquanto distintiva das noções de bem jurídico e de bem econômico. 
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Nesse sentido, o conteúdo do patrimônio é todo e qualquer objeto que possa 

despertar o interesse do sujeito, submetido à esfera jurídica de sua titularidade, incluindo-se os 

bens que são componentes da humanidade do ser, como é o caso do direito da personalidade, 

que se inclui na definição de patrimônio. 

Rodrigues (2003, p. 117) compreende o patrimônio também como formado pelo 

conjunto de relações ativas e passivas com vínculos entre os direitos e obrigações do titular, 

representado pelo acervo de seus bens conversíveis em dinheiro, mas visceralmente ligado à 

ideia de valor econômico, suscetível de ser cambiado e convertido em pecúnia. 

Observa-se na análise do tema a necessidade de uma nova compreensão do 

instituto do patrimônio, de modo a vislumbrar uma perspectiva humanista
5
, abarcando, além 

das relações patrimoniais das pessoas, a promoção da dignidade de diferentes valores.  

A teoria do patrimônio mínimo
6
 da pessoa humana prescreve, com base nos 

valores constantes na Constituição brasileira, a recuperação da preponderância da pessoa em 

relação ao patrimônio, a despatrimonialização das relações jurídicas, a afirmação do ser sobre 

o ter
7
. 

Quando se trata das relações jurídicas na definição de patrimônio, persiste alguma 

divergência doutrinaria quanto ao aspecto de constituir universalidade de direitos ou de fato, 

além de ser ou não concebido como emanação da personalidade. 

Nesse último ponto desdobram-se aspectos relevantes, tais como a existência do 

patrimônio sem sujeito, de bens afetados pela vontade de seu titular e, por fim, a questão de o 

instituto possuir ou não personalidade jurídica. 

                                                             
5
 “Em outras palavras, a tutela jurídica emprestada ao patrimônio não tem outra justificativa, senão a proteção da 

pr pria pessoa  umana que titulari a aquelas relaç es jurídicas.” (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 425). 
6
 Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça (MC n° 9.675/RS, da Segunda Turma, Ministro Mauro 

Campbell Marques, 26/06/2011, DJe 03/08/2011) que aborda a questão do mínimo existencial relativamente à 

indisponibilidade do patrimônio, na qual se destacou a necessidade da atenção aos preceitos legais que 

resguardam certas espécies patrimoniais contra a indisponibilidade, mediante prova dos interessados de que 

determinadas quantias estão destinadas a seu mínimo existencial. 
7
 “Na diferença entre o ser predicativo e o ser e istencial baseia-se ainda a distinção aristotélica entre tese e 

hipótese, como premissas do silogismo: a primeira não assume a existência do objeto a que se refere; a 

segunda, sim. 

[...] Tomás de Aquino afirma  “Ser tem dois significados  num modo significa o ato de ser; no outro significa a 

composição da proposição que o  omem encontra ao juntar o predicado ao sujeito”(S. T ., 1, q.3, a. 4; cf. De 

ente, 1)”. (ABBAGNANO, 2007, p. 1.043). 

“Marcel contrapôs o ter ao ser. O ter seria a categoria dominante na e terioridade das coisas, entre as quais o 

homem vive em sua função social ou vital, enquanto o ser seria a categoria própria da subjetividade, que é 

mistério (Être et avoir, 1935). No ter, no fazer e no ser, Sartre viu as três grandes categorias da existência 

humana. Mas o fazer se resolveria no ter, visto que qualquer forma de ação ou de produção, inclusive o 

conhecer, é uma forma de apropriação; por outro lado, o ter se reduz ao ser porque o desejo de ter no fundo é 

redutível ao desejo de ‘estar em relação com certo objeto em certa relação de ser’. (L’être et le néant [1943], 

1955, pp.663, ss.)”. (ABBAGNANO, 2007, p. 1136). 
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Efetivamente, após a análise dos diversos pontos tratados, divergentes ou não, 

evidenciou-se que o instituto do patrimônio sofreu alterações sobre as quais os escassos 

estudos não encontram consenso, mormente nos dias atuais e ante as recentes modificações 

legislativas. 

Os elementos basilares que caracterizam o patrimônio, contudo, permanecem 

válidos, ou seja, a compreensão de que representa universalidade de direito, de que cada 

pessoa detém um único patrimônio e, em geral, de que possui valor econômico.  

A evolução do tema e a sua aplicação em outros âmbitos relacionados aos 

negócios empresariais acrescentam-lhe aspectos que demandam reflexão apurada para sua 

adequação à conceituação do instituto.  

Destacam-se questões relacionadas ao tratamento a ser fornecido às obrigações, 

componentes do fluxo de realização de riquezas, além das ideias de patrimônio líquido no 

contexto do Direito Comercial e do Civil. A percepção da dificuldade em se constatar o 

acréscimo ou decréscimo do patrimônio, de modo concreto, em face aos aspectos temporais, 

constituem importantes premissas para estabelecer o enquadramento dos resultados das 

entidades. 

Os bens componentes da humanidade do ser também se mostram suscetíveis de 

integrar o patrimônio, inobstante o arcabouço clássico civilista indicar unicamente o direito 

das coisas, da propriedade, os direitos reais e a posse. 

A análise e a compreensão das teorias que tratam do patrimônio, objeto de estudo 

da próxima subseção, iluminam a avaliação mais ajustada aos parâmetros atuais. 

 

2.3 DAS TEORIAS SOBRE O PATRIMÔNIO 

 

A ideia central da teoria clássica sobre o patrimônio é a de que o instituto é uno e 

indivisível e está vinculado intimamente à personalidade, não podendo, da mesma forma que 

ela, ser fracionado. A importância de ideias dessa natureza manifesta-se na grande influência 

que exerceram no pensamento posterior à sua aparição
8
, no final do século XIX. 

                                                             
8
 “Em que pese o C digo Civil Francês date de 1804, apenas no final do século XIX o tema patrimônio recebeu 

um estudo mais aprofundado. A tarefa pioneira de sistemati ar a disciplina coube a C arles Aubr  e a C arles 

Rau, os quais em seu ‘Cours de droit civil français d apr s la mét ode de  ac ariae’ apresentaram o que se 

pode c amar de a teoria precursora do patrimônio, a qual se tornaria anos mais tarde a principal referência no 

estudo do tema.” (XAVIER, 2011, p. 46). 
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Na proposição, assim, o instituto vincula-se umbilicalmente à personalidade, a tal 

ponto que a sua titularidade é exclusiva das pessoas, detentoras de um único e indissociável 

patrimônio, que engloba todos os bens, inatos e futuros, expresso em valor pecuniário. 

Sua apuração básica observa o confronto entre o ativo e o passivo, ou entre os 

direitos e as obrigações, regra acatada pelos estudiosos da matéria e que teve importante 

repercussão no pensamento posterior. 

À vista disso, o patrimônio é uno porque a personalidade é uma, sendo impossível 

fracioná-lo em universalidades jurídicas distintas, como é impossível fracionar a 

personalidade (XAVIER, 2011, p. 35). De igual modo, é inalienável e não possui existência 

autônoma, daí decorrendo que todos possuem patrimônio, embora contra a própria vontade, 

por ser inato.  

Nesse contexto, trata-se do poder de uma pessoa de ser titular de direitos e 

contrair obrigações, ou seja, de ser sujeito de direitos. Ela terá patrimônio, ainda que de fato 

isso não exista, ou seja, que não haja bens em sua titularidade, já que negar essa condição 

significaria negar o poder jurídico de que é detentora. 

A teoria moderna ou realista afasta-se da concepção clássica no critério do 

subjetivismo, substituindo a noção do patrimônio-personalidade pela ideia do patrimônio-fim.  

Defende elementos que a distanciam do pensamento clássico ao abordar uma 

visão mais próxima do elemento finalístico e material, afastando-se da visão subjetiva que 

possui como núcleo a personalidade.  

A teoria moderna sofreu influência do Direito alemão
9
, na visão de Cases (2002, 

p. 71-72), ao adotar a transferência do patrimônio por ato inter vivos. 

Apesar de buscar desvincular-se da ideia do elemento imaterial, a teoria não 

abandona completamente o núcleo clássico de que o patrimônio é composto de bens, direitos 

e obrigações.   

Sob a influência da teoria moderna, surgiu a chamada teoria ampliativa, que 

valoriza o aspecto econômico na compreensão do patrimônio, buscando assimilar a ideia de 

resultado líquido, visualizando o instituto como mero depositário de elementos já adquiridos, 

a tal ponto que não existe patrimônio na ausência de direitos e obrigações.  

A principal crítica à teoria ampliativa é no sentido de que ela não consegue 

abranger como elemento do patrimônio as expectativas de direitos. 

                                                             
9
 “O direito germânico moderno afasta-se dos preceitos do direito romano e passa a admitir, em sua codificação 

civil, a sub-rogação do conteúdo patrimonial em bloco, ou seja, transferência da totalidade dos elementos ativos 

disponíveis e dos elementos passivos. Código Civil Alemão, art. 419. Nesse mesmo sentido o Código Civil 

Suíço.” (CASES, 2002, p. 84). 
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Outra teoria moderna sobre o patrimônio é a teoria abstracionista, considerando o 

instituto como abstração em razão de decorrer ou ser aptidão da personalidade humana. 

A teoria objetiva, a exemplo da teoria moderna, rompe com conceitos clássicos 

quando propõe a desvinculação do patrimônio da personalidade, sugerindo uma concepção 

voltada à evolução da sociedade ao exigir uma explicação objetiva do patrimônio. 

A desvinculação do patrimônio da personalidade, proposta pela teoria objetiva, 

para Xavier (2011, p. 75-76) representa a possibilidade de serem criados patrimônios de 

afetação, e de se lançar novo olhar aos sujeitos de direitos, no que se denomina 

“repersonali ação do direito”, segundo a qual a pessoa deve ser recolocada no centro do 

ordenamento jurídico. 

Como se observa, ao desvincular o patrimônio da personalidade do sujeito, 

aproxima-o da função cujo exercício afeta seus elementos. O corolário desse pensamento é a 

introdução da ideia de patrimônio de afetação
10

, assim considerado a massa patrimonial unida 

perante a finalidade para a qual foi instituída. O patrimônio compreendido como 

universalidade de direito atribuído a uma pessoa, uno, possibilita o destaque de elementos 

ativos e passivos para serem destinados à criação de novos acervos patrimoniais. 

A quebra proposta pela teoria objetiva ao pensamento clássico da noção de 

patrimônio em estreita vinculação com a personalidade evidencia importantes consequências 

para os sujeitos de direito, atraindo-os para o centro do ordenamento jurídico, propondo a 

independência do binômio patrimônio-personalidade.  

Por seu turno, a teoria irrestritiva ou imaterial, defendida por Cases (2002, p. 74), 

buscou compilar interpretações fragmentadas sobre o patrimônio, acrescentando-lhe 

particularidades e buscando a adequação à realidade jurídica.  

Assim, a teoria resgata a ideia de composição do patrimônio por elementos que 

comportam valoração econômica, os direitos disponíveis, bem como pelos chamados 

extrapatrimoniais, os direitos indisponíveis. Nessa ótica, o patrimônio constitui um conceito 

abstrato de receptáculo, invólucro ou bolsa onde se alojam os elementos ativos e passivos 

adquiridos por seu titular. 

Nessa “bolsa patrimonial” concebida pela teoria irrestritiva estariam contidos os 

elementos materiais, valorados ou não economicamente, ainda que indisponíveis, incluindo-se 

                                                             
10

 A afetação do patrimônio é regulamentada no Brasil, no caso das incorporações imobiliárias, pela Lei n° 

10.931, de 2 de agosto de 2004, cuja finalidade é atribuir proteção aos credores das empresas de incorporação 

imobiliária em caso de falência. Consiste em segregar parte do patrimônio para uma distinção especifica, 

dotando-o da autonomia necessária à realização da finalidade para a qual foi constituído, de modo que os 

credores do patrimônio afetado vinculem os seus riscos apenas aos ativos e passivos segregados. 
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os direitos da personalidade. Partindo-se desse ponto, o patrimônio estende-se não somente às 

pessoas, mas também aos entes não personalizados, a exemplo da herança, da massa falida e 

dos condomínios. 

O vínculo do patrimônio com a personalidade ideia tão cara ao pensamento 

clássico, perde sua importância e significado para a teoria irrestritiva, na premissa de que a 

capacidade de possuir é que está vinculada à personalidade da pessoa, que, por sua vez, não se 

vincula ao conteúdo patrimonial no qual são alojados os elementos ativos (direitos) e passivos 

(obrigações) adquiridos por seu titular. 

Dito de outra forma, o patrimônio, na ótica da teoria irrestritiva, é tido como o ato 

de possuir direitos e obrigações, enquanto a personalidade consiste na capacidade de possuir 

direitos e obrigações, variável para cada indivíduo, de forma que “[...] a capacidade de possuir 

é que está vinculada à personalidade da pessoa. Esta capacidade não tem qualquer vínculo 

com a bolsa patrimonial” (CASES, 2002, p. 74-75). 

A ideia do receptáculo ou invólucro – denominado bolsa patrimonial - é a de que 

conterá os elementos ativos (direitos e créditos) e os elementos passivos (obrigações e 

débitos), possibilitando visualizar o caráter quantitativo e qualitativo do seu conteúdo, além 

do resultado aferido a partir do confronto de seus elementos, de tal modo que se os ativos 

forem superiores aos passivos o patrimônio resultará positivo, e em situação inversa resultará 

negativo. 

Os chamados direitos extrapatrimoniais, que não podem ser mensurados em 

dinheiro, tais como os direitos da personalidade e as obrigações naturais ou prescritas, são 

elementos integrantes da bolsa patrimonial.  

Das noções gerais sobre o patrimônio obtêm-se núcleos comuns às diversas 

teorias descritas, tais como a ideia de o instituto ser indissociável da personalidade, com fortes 

vínculos, a ponto de tornar-se dela atributo, que dele decorre, mas com ele não se confunde. 

Desse modo, não possui existência autônoma, embora, reforçando-se, em sua concepção 

clássica, seja inalienável e todos dele sejam detentores, ainda que contra a própria vontade. 

Como é fácil constatar, a evolução das ideias sobre o patrimônio mostra outras 

formas de concebê-lo, no que se distancia da visão subjetivista e passa a aplicar o critério 

finalístico. Nessa circunstância, surge um novo olhar de independência entre o patrimônio e a 

personalidade, o que conduz ao surgimento, na modernidade, da ideia da criação de massa 

patrimonial, instituída para atender a determinados e específicos fins. 

Nos casos de afetação do patrimônio, contudo, é importante destacar que a 

autonomia e a independência do patrimônio geral da pessoa não implicam a criação de uma 
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personalidade jurídica própria, pois, ainda que as massas segregadas se vinculem a um fim 

especifico, continuam como parte de um todo, uma universalidade de direito. 

Desse modo, as teorias que sucederam ao pensamento clássico buscaram adaptar o 

patrimônio às exigências sociais contemporâneas, em especial, àquelas voltadas à proteção de 

credores, como é caso da afetação, dando certa margem de liberdade à rigidez do binômio 

patrimônio-personalidade, contudo, sem se afastar substancialmente de seu núcleo. 

 

2.4 PATRIMÔNIO E ACRÉSCIMO PATRIMONIAL 

 

O conceito de patrimônio, representativo da universalidade de relações jurídicas 

dotadas de valor econômico que engloba todos os direitos e obrigações de titularidade de uma 

pessoa, apresenta-se essencial para se compreender, no Direito positivo brasileiro, a ideia de 

acréscimo patrimonial, grandeza eleita pelo legislador como base de cálculo apta à tributação 

pelo imposto de renda. 

Conforme os efeitos jurídicos que se extraem do patrimônio ocorrerá a variação 

de seu conceito, em acepções diferentes, tais como o patrimônio global, que se constitui de 

todas as relações jurídicas de cunho patrimonial de uma pessoa, incluindo-se tanto as 

situações jurídicas credoras quanto as devedoras, de acordo com Farias e Rosenvald (2015, p. 

424). 

O patrimônio ativo consiste em noção mais estrita aplicada às situações em que o 

titular assume a posição de credor, relacionando-se à ideia de patrimônio bruto e líquido. 

O patrimônio bruto, nas lições de Farias e Rosenvald (2015, p. 424), abrange 

todas as relações jurídicas em que o titular está no polo ativo, consistente na soma de todos os 

direitos econômicos de uma pessoa. O patrimônio líquido, por sua vez, resultaria da operação 

aritmética na qual as relações passivas da universalidade de relações jurídicas da pessoa são 

subtraídas. 

Lôbo (2012, p. 193), tomando como base o Código Civil, alude ao patrimônio 

inteiro (ou total) e ao parcial, ao patrimônio exclusivo e ao comum, como na hipótese de 

herança recebida pelo herdeiro em que os bens respondem pela dívida do falecido, sem 

alcançar o patrimônio geral do primeiro, além de ao patrimônio autônomo. 

Tratando-se de tributação, como regra geral, em sendo o patrimônio uma 

universalidade formada com os direitos que possuam valor econômico, o acréscimo 

patrimonial tributável pelo imposto de renda implicará a constatação de que houve o ingresso 

de novos direitos. 
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Na conjuntura de renda-acréscimo como sinônimo de acréscimo patrimonial, a 

renda está intrinsecamente ligada ao conceito de patrimônio, no contexto de uma 

universalidade composta de direitos. 

O patrimônio revela a realidade estática de determinado momento, expressão 

exata de um conjunto de bens, direitos e obrigações. Diferentemente da receita que apresenta 

caráter dinâmico, relacionado ao fluxo de operações da empresa, como preceitua Minatel 

(2005, p. 109). 

A posição financeira patrimonial da empresa, também vinculada aos registros e 

relatórios contábeis, apresenta elementos para evidenciar a questão temporal acerca da 

existência do acréscimo patrimonial, ao fim de determinado período de tempo.  

Nesse contexto, o acréscimo patrimonial, analisado sob a ótica da Contabilidade, é 

facilmente visualizado na estrutura do balanço patrimonial, como elemento integrante do 

resultado positivo ou negativo do ciclo da empresa.
11

  

Passa-se a tratar do patrimônio sob a ótica da Contabilidade, abordando-se as 

alterações sofridas na legislação brasileira sobre a matéria. 

 

2.4.1 Do patrimônio sob a ótica da Contabilidade 

 

A Lei n° 11.638, de 28 de dezembro de 2007, ao produzir alterações na Lei n° 

6.404/76, estabeleceu os parâmetros para a prática da Contabilidade com a linguagem 

internacional, instrumentalizando a Contabilidade brasileira
12

 para atuar em um ambiente de 

desenvolvimento de mercado de capitais, crescimento dos investimentos estrangeiros e 

formação de blocos econômicos, permitindo aos usuários realizarem comparações de 

informações, tanto entre aqueles pertencentes ao mesmo grupo econômico quanto os 

domiciliados em diferentes países. 

O órgão brasileiro responsável pela emissão de normas contábeis em consonância 

com a prática internacional é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), criado pela 

Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n° 1.055, de 7 de outubro de 2005. 

As normas emitidas pelo CPC são posteriormente aprovadas pelos órgãos reguladores, o que 

as habilita para a aplicação. 

                                                             
11

 Ricardo Mariz de Oliveira chama atenção para a contraposição entre o lucro líquido contábil e o lucro real 

tributável pelo imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, no sentido de que “[...] o que é bom (puro) para a 

contabilidade não o é para a determinação das obrigações tributárias e vice-versa” (OLIVEIRA, 2014, p. 350). 
12

 O histórico legislativo da Contabilidade no Brasil teve início com o Decreto-Lei n° 2.627, de 26 de setembro 

de 1940, primeiro modelo que tratou das sociedades por ações e que se assemelhava ao modelo europeu.  
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O balanço patrimonial é um dos relatórios contábeis entre as demonstrações 

financeiras que as empresas são obrigadas a elaborar e divulgar, ao fim de cada período 

social, tendo por base a escrituração contábil, com a finalidade de apresentar a posição 

financeira e patrimonial em determinada data.  

As contas são classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e 

agrupadas de modo a facilitar o conhecimento da situação financeira da companhia, sendo os 

grupos do ativo e do passivo complementados pelo patrimônio líquido. 

O esquema gráfico é o seguinte: 

 

 

Quadro 1 - Balanço Patrimonial 

Ativo Passivo 

Ativo Circulante 

Ativo Não Circulante 

Realizável a Longo Prazo 

Investimentos 

Imobilizado 

Intangível 

Passivo Circulante 

Passivo Não Circulante 

 

Patrimônio Líquido 

Capital Social 

Reservas de Capital 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 

Reservas de Lucros 

Ações em Tesouraria 

Lucros/Prejuízos Acumulados 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos artigos 176 a 182 e 187 da Lei nº 6.404/76 (2017)  

 

 

Composto por três elementos básicos, o ativo, o passivo e o patrimônio líquido
13

, 

o balanço retrata os recursos controlados por uma entidade, normalmente geradores de 

benefícios futuros (ativos), e as exigibilidades e obrigações assumidas pela empresa (passivo). 

O patrimônio líquido é o valor líquido representado pela diferença entre o ativo e 

o passivo, sendo afetado diretamente por lucros ou prejuízos da atividade.
14

 

Na ótica da Contabilidade, o patrimônio é objeto da Resolução CFC n° 1.374, de 

8 de dezembro de 2011, reportando a posição patrimonial e financeira das empresas em um 

contexto e os elementos das demonstrações que retratem os efeitos patrimoniais. 

4.4. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição 

patrimonial e financeira são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Estes são 

definidos como segue: (a) ativo é um recurso controlado pela entidade como 

resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios 

                                                             
13

 A situação da Contabilidade ao registrar os fatos relacionados a lucros ou prejuízos é diretamente afetada no 

seu patrimônio líquido. Nas palavras de Marion, “Entre as principais deduç es do PL, podemos destacar, aqui, 

os Prejuízos Acumulados. Assim como os lucros são adicionados ao PL fazendo crescer os investimentos dos 

proprietários, os prejuízos têm efeito contrário: reduzem os investimentos dos proprietários, diminuindo o 

Patrimônio Líquido.” (1998, p. 78). 
14

 “No Ativo, são apresentadas em primeiro lugar as contas mais rapidamente conversíveis em disponibilidades, 

iniciando com o disponível (caixa e bancos), contas a receber, estoques, e assim sucessivamente. No Passivo, 

classificam-se em primeiro lugar as contas cuja e igibilidade ocorre antes.” (IUDÍCIBUS et al., 2010, p. 2-3). 
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econômicos para a entidade; (b) passivo é uma obrigação presente da entidade, 

derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de 

recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos; (c) patrimônio líquido 

é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus 

passivos. 

Portanto, a linguagem contábil estabeleceu parâmetros de natureza técnica para 

identificação do patrimônio líquido
15

, em consonância com os demais elementos relacionados 

à mensuração do patrimônio, ou seja, o residual dos ativos depois de deduzidos todos os 

passivos da entidade. 

Assim, o ativo caracteriza-se como um recurso que a empresa detém, resultado de 

eventos passados pelo qual espera fluir benefícios econômicos futuros, o passivo constitui 

uma obrigação, com cuja liquidação a empresa possui a expectativa de geração de benefícios 

econômicos, e o patrimônio líquido vincula-se essencialmente aos valores de ativos e 

passivos. 

À vista disso, observa-se que a situação da empresa relacionada à existência de 

acréscimo patrimonial ou de prejuízos está vinculada diretamente ao seu patrimônio líquido, 

representado contabilmente, conforme demonstrado, em demonstrações financeiras de seus 

resultados.  

Esclareça-se que os elementos que a Contabilidade reflete são apropriados para os 

fins a que a mesma se destina, entre eles a apuração do lucro líquido, sem prejuízo de sua 

utilização para outros propósitos.  

Os resultados contábeis apresentam o fluxo de crescimento (ou decréscimo) da 

empresa em seus aspectos fático e econômico, dados que serão utilizados na legislação 

tributária para a criação do chamado lucro real, introduzindo os elementos de adição ou 

exclusão para definição da base tributável. 

 

2.4.2 Do patrimônio sob a ótica do Direito Comercial  

 

A Lei das Sociedades Anônimas (Lei n° 6.404/76)
16

 tratou das demonstrações 

financeiras com base na escrituração mercantil da companhia, as quais devem expressar com 

                                                             
15

 Res. CFC nº 1.374/2011  “4.22. O montante pelo qual o patrimônio líquido é apresentado no balanço 

patrimonial depende da mensuração dos ativos e passivos. Normalmente, o montante agregado do patrimônio 

líquido somente por coincidência corresponde ao valor de mercado agregado das ações da entidade ou da soma 

que poderia ser obtida pela venda dos seus ativos líquidos numa base de item-por-item, ou da entidade como 

um todo, tomando por base a premissa da continuidade (going concern basis).”. 
16

 Lei nº 6.404/76  “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração 

mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação 

do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. I - balanço patrimonial; II - demonstração 
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clareza e as mutações ocorridas. Para Padoveze, Benedicto e Leite (2012, prefácio, xvii), o 

modelo brasileiro de sociedades anônimas possui elementos que o aproximam daquele 

utilizado na América do Norte, sendo a principal ferramenta de divulgação do desempenho 

empresarial. 

As demonstrações contábeis das empresas refletem as modificações dos eventos 

econômicos mensurados por determinado período de tempo, de modo a permitir a análise das 

mutações patrimoniais desde o início ou origem da entidade.  

Desse modo, as obrigações patrimoniais estão relacionadas ao aumento de direitos 

ou de obrigações e, em termos do acréscimo patrimonial, caracterizar-se-ão pela ocorrência de 

soma positiva de todos os fatores positivos e negativos que tenham contribuído para a sua 

alteração.  

O balanço patrimonial é um dos relatórios contábeis entre as demonstrações 

financeiras que as empresas são obrigadas a elaborar e divulgar, ao fim de cada período 

social. Sua finalidade, de acordo com Iudícibus et al., consiste em “[...] apresentar a posição 

financeira e patrimonial da empresa em determinada data, representando, portanto, uma 

posição estática” (2010, p. 2).  

De acordo com a Lei Societária, o grupo de contas que comporá o balanço 

patrimonial
17

 será classificado segundo os elementos do patrimônio que registre no ativo, as 

contas em ordem decrescente de grau de liquidez, e, no passivo, o circulante, o não circulante 

e o patrimônio líquido. 

Por fim, serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial as 

contrapartidas de aumento ou diminuição de valores do ativo e do passivo, enquanto não 

computadas no resultado do exercício (§ 3º do art. 182 da Lei nº 6.404/76), em face do regime 

de competência. O conceito de lucro líquido do exercício está bem delineado na Lei
18

, no 

sentido de que somente haverá lucro se ocorrer saldo positivo depois de deduzidas as despesas 

inerentes à produção das respectivas receitas. 

                                                                                                                                                                                              
dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e IV – demonstração dos 

fluxos de caixa; e V – se compan ia aberta, demonstração do valor adicionado. [...]”. 
17

 Lei 6.404/76: “Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que 

registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. § 

1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas 

registrados, nos seguintes grupos: I – ativo circulante; e II – ativo não circulante, composto por ativo realizável 

a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. § 2º No passivo, as contas serão classificadas nos 

seguintes grupos: I – passivo circulante; II – passivo não circulante; e III – patrimônio líquido, dividido em 

capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e 

prejuízos acumulados.”.  
18

 Lei nº 6.404/76  “Art. 191. Lucro líquido do e ercício é o resultado do e ercício que remanescer depois de 

dedu idas as participaç es de que trata o artigo 190.”. 
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Referida Lei determinou que as demonstrações financeiras fossem acrescidas de 

notas explicativas e outros quadros analíticos necessários ao esclarecimento ou evidenciação 

de situação patrimonial, devendo indicar os seus critérios de avaliação, em especial, dos 

estoques, depreciações, provisões e demais ajustes para atender às perdas prováveis do ativo. 

Em paralelo à legislação societária, a legislação civilista tratou dos critérios que 

deverão constar no balanço patrimonial
19

, com o intuito de determinar, objetivamente, a 

expressão da realidade da empresa, em especial, a situação do ativo e do passivo, grandezas 

que definem a própria essência da entidade.  

Nesse sentido, o Código Civil, ao tratar do direito da Empresa, estabeleceu que o 

balanço patrimonial
20

 deverá exprimir com fidelidade e clareza a situação real da empresa e 

indicará, distintamente, o ativo e o passivo. 

Ao tratar dos fundamentos, conceitos, forma e relação do Direito Contábil com 

outros ramos jurídicos, destaca-se a importância
21

 do correto registro das demonstrações 

contábeis, de modo a refletir o resultado alcançado pela entidade, antecipando eventuais 

discussões envolvendo questões financeiras entre os interessados. 

 

2.4.3 Do patrimônio sob a ótica do Direito Tributário 

 

O artigo 43 do Código Tributário Nacional
22

 definiu como materialidade do 

imposto sobre a renda a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, 

compreendida como o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e de 

proventos de qualquer natureza, assim entendidos todos os demais acréscimos patrimoniais. 

Ao utilizar a expressão acréscimo, o CTN evidencia que o conceito de renda 

pressupõe patrimônio novo. À vista disso, a mera reposição de bens patrimoniais não se 

                                                             
19

 “Com o advento do C digo Civil de 2002 e adoção da teoria da empresa, aperfeiçoa-se o conceito de 

sociedade, não sendo mais necessária a distinção em comerciais e civis, mas agora se distinguem as sociedades 

empresárias e as sociedades simples.” (TOMA ETTE, 2016, p. 210). 
20

 C digo Civil  “Art. 1.188. O balanço patrimonial deverá e primir, com fidelidade e clare a, a situação real da 

empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das leis especiais, indicará, 

distintamente, o ativo e o passivo. [...]”. 
21

 “Fácil é perceber que em todas as relaç es jurídicas da empresa, com os mais diversos stakeholders, existem 

situações de conflito (litígio) envolvendo questões financeiras, que estão registradas nas demonstrações 

contábeis. A retenção de lucros e a consequente não distribuição de dividendos é uma potencial situação de 

conflito entre o s cio controlador e os minoritários; [...].” (FERNANDES, 2013, p. 88, grifo do autor). 
22

 C digo Tributário Nacional  “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. [...]”. 
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caracterizará como acréscimo, tornando-se necessária a comparação de uma situação inicial 

com uma final para que se verifique sua existência. 

Esse confronto entre as situações deve ocorrer dentro de determinado lapso de 

tempo. Para Castellani (2015, p. 77), a verificação sazonal do acréscimo patrimonial é 

elemento necessário para aferir a sua existência, pois é nesse lapso que serão verificadas as 

entradas e as saídas relevantes. 

Dentro dessa lógica, indagações sempre presentes apontam para a problemática da 

delimitação do aspecto temporal da renda, do momento em que ocorrerá o ingresso, quando se 

considera gerado um produto e evidenciado o acréscimo de patrimônio.
23

  

O acréscimo patrimonial é vinculado à noção de patrimônio, que, por sua vez, 

compreende os elementos ativos e passivos como sinônimos de projeção econômica, dos 

quais resultará impacto no patrimônio líquido. Em regra, apenas quando existente o acréscimo 

patrimonial isento de condição, ou seja, quando disponibilizado, sujeitam-se esses elementos 

à tributação. 

Unicamente os resultados das mutações dos elementos pertencentes ao 

patrimônio, consistentes em acréscimos patrimoniais (plus
24

) que representem saldo positivo, 

acréscimo real e riqueza nova, e não meramente as mutações decorrentes de ingressos, serão 

passíveis de tributação do imposto sobre a renda. 

Com o surgimento do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, que 

tratou da determinação do valor do patrimônio líquido e estabeleceu a avaliação do 

investimento com base em balanço patrimonial, tem-se que a Lei observou critérios e 

princípios afeitos à linguagem contábil. 

Referido Diploma promoveu a adaptação da legislação do imposto de renda às 

modificações introduzidas pela Lei nº 6.404/76, como observa Oliveira, “[...] ao determinar o 

levantamento das demonstrações financeiras com observância, entre outros quesitos, dos 

‘princípios de contabilidade geralmente aceitos’” (2012, p. 298), momento considerado como 

o ingresso da Contabilidade no Direito positivo brasileiro. 

                                                             
23

 “Em todas as teorias apresentadas persiste o questionamento sobre o tempo.  uando ocorre a renda? Se renda 

for considerada ingresso, quando este ocorre? A cada mera entrada ou após o cômputo de várias, em 

determinado período? Se se tratar de acréscimo patrimonial, quando este se evidencia, em data específica ou 

em determinado período e de tempo? E, na falta de dispositivo legal expresso sobre o tempo, quando há renda, 

conforme conceituação que seria dada pela lei?” (MENDES, 2006, p. 140). 
24

 “A noção de saldo positivo guarda relação direta com a ideia de plus. O imposto da competência tributária 

federal incide sobre o acréscimo patrimonial, e não sobre o patrimônio em si. Entretanto, para se chegar ao 

plus passível de tributação,  ão de ser redu idos os abatimentos e deduç es permitidos pela legislação.” 

(SELLMANN, 2015, p. 86-87, grifos da autora). 
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Em decorrência de a legislação tributária ter adotado o regime de competência 

para apuração dos impostos, repercutindo no conjunto de princípios de Contabilidade 

geralmente aceitos, evidencia-se a segregação da escrituração comercial e dos lançamentos 

efetuados para fins fiscais, mantendo-se, entretanto, um vínculo automático entre o Direito 

Tributário e a Contabilidade.
25

 

A inserção da linguagem contábil no Direito Comercial e Tributário acarretou 

mais clareza aos parâmetros de reconhecimento da receita, quanto ao aspecto material e 

cronológico, evidenciando a natureza do movimento econômico, a exemplo da identificação 

de uma receita em contraposição a outros ingressos ou entradas do patrimônio. 

Os critérios de avaliação dos ativos e passivos de uma entidade são 

compreendidos dentro do regime de competência, em que as receitas e despesas devem ser 

incluídas no período em que ocorrerem para fins de apuração do resultado, bem como 

situações que repercutem na modificação do patrimônio líquido.
26

 

 

2.4.4 Da jurisprudência brasileira sobre patrimônio 

 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao tratar caso de execução 

fiscal de dívidas tributárias de um estabelecimento matriz com penhora de valores depositados 

em nome das filiais, adotou entendimento sobre a questão da unidade patrimonial da empresa, 

na primeira seção daquela Corte (REsp nº 1.355.812/RS, julgamento: 22/05/2013, publicação: 

DJe 31/05/2013). 

Para o STJ, o estabelecimento é o complexo de bens organizado para exercício da 

empresa, instrumento de que se utiliza o empresário para o desempenho de suas atividades. 

Em face da concepção de que a empresa constitui uma universalidade de fato, um conjunto de 

bens cuja natureza não se perde quando mantidos unidos, destinados a um fim por vontade do 

proprietário, o estabelecimento isoladamente não é sujeito de direito, pois incompatível com 

as normas vigentes. Sujeito de direito é a sociedade empresária, porquanto consistente em um 

complexo de características dinâmicas próprias. 

                                                             
25

 “Direito Tributário e Direito Contábil passaram a camin ar juntos e, tendo este último, um vínculo automático 

de ingerência no primeiro, segregam-se da escrituração comercial os lançamentos feitos exclusivamente para 

fins fiscais, registrando-os no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).” (POLI ELLI, 2012, p. 123).  
26

 “O valor pelo qual o patrimônio líquido é apresentado no balanço patrimonial depende da mensuração dos 

ativos e passivos. Normalmente, o valor do patrimônio líquido somente por coincidência é igual ao valor de 

mercado das ações da entidade ou da soma que poderia ser obtida pela venda dos seus ativos e liquidação de 

seus passivos numa base de item por item, ou da entidade como um todo, numa base de continuidade 

operacional.” (IUDÍCIBUS et al., 2010, p. 43). 
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No caso concreto, as filiais faziam parte do acervo patrimonial de uma única 

pessoa jurídica (partilhando dos mesmos sócios no contrato social), situação em razão da qual 

se lhes atribuiu a responsabilização pelas dívidas da matriz.  

Ficou decidido pelo Tribunal que as dívidas decorrentes de relações privadas do 

estabelecimento com credores privados são dívidas da própria sociedade, dada a sua 

caracterização como relações jurídicas nas quais a sociedade participa como um todo, situação 

em que todo o patrimônio da sociedade por elas responde, nos limites do contrato/estatuto 

social e do tipo societário escolhido, independentemente de esse patrimônio estar vinculado 

ao estabelecimento matriz ou filial.  

No julgado paradigma, o STJ considerou que a existência de filial como espécie 

de estabelecimento, bem, instrumento, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, 

uma universalidade de fato que integra o patrimônio da sociedade empresária e não uma 

pessoa distinta dela. 

Destarte, a discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, 

não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de 

devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas 

dívidas,   lu  de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de 

Processo Civil, segundo a qual “o devedor responde, para o cumprimento de suas 

obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições 

estabelecidas em lei”. (Trecho do voto do Relator Min. Mauro Campbell Marques 

no REsp nº 1.355.812/RS, 2013, p. 7, grifos do original). 

A decisão do STJ foi no sentido de autorizar a penhora dos valores em nome das 

filiais, objetivando a satisfação do crédito tributário, não a limitando ao patrimônio apenas do 

estabelecimento que participou da situação caracterizada como fato gerador do tributo. 

No mesmo sentido, em decisão datada de 2016 (AgRg no REsp nº 1.371.423/SC, 

julgamento: 22/11/2016, publicação: DJe 30/11/2016), a mesma Corte encampa a tese de que 

a filial de uma empresa não configura pessoa jurídica distinta de sua matriz, apesar de possuir 

CNPJ próprio, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de fatos 

geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem obrigação tributária da 

sociedade empresária como um todo. 

Foi decidido que a discriminação do patrimônio da empresa mediante a criação de 

filiais não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que deve responder com todo o 

ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de Direito Processual prevista no 

artigo 591 do C digo de Processo Civil, segundo a qual “o devedor responde, para o 

cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as 

restriç es estabelecidas em lei”. 
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Como se observa, a jurisprudência do STJ, nos dois casos citados, tratou de um 

elemento que compõe o patrimônio, a empresa, enfatizando que a universalidade de direito 

não pode ser dividida, constituindo um todo, sendo irrelevante que apenas unidades, seja 

matriz ou filial, da pessoa jurídica tenham dado causa à operação com reflexos tributários, 

posteriormente cobrados pela Fazenda Pública.  

Nesse caso, como o patrimônio é uno, deverá responder pelo débito, não sendo 

possível a separação de unidades da empresa para fins de responsabilização por débitos com 

terceiros. 

A decisão corrobora a ideia predominante sobre o patrimônio, que o considera 

uno e indivisível, universalidade de direitos vinculados à pessoa, dela emanados, que não 

admite segregação.  

A decisão, portanto, autorizou a penhora de valores em nome de filial por não 

admitir a limitação, considerando que todo o patrimônio da sociedade empresária deve 

responder, em um contexto de universalidade de direito. 

 

2.4.5 Conclusão sobre a abordagem geral do patrimônio 

 

A concepção de patrimônio do Código Civil brasileiro, da qual tratou Pontes de 

Miranda (1974), o traduz como universalidade jurídica que abrange os direitos e as obrigações 

de titularidade da pessoa, com valor econômico. No tocante ao aspecto da existência do ativo 

e do passivo, tem-se que o segundo impacta no primeiro, de tal modo, que o patrimônio 

representa o que restar após deduzidas as obrigações.  

Tratou ainda a legislação civilista de importante aspecto em relação ao 

patrimônio, ao determinar que o balanço patrimonial deverá, objetivamente, expressar a 

realidade da empresa, especificamente quanto à situação do ativo e do passivo. 

Percebe-se o claro reflexo das disposições civilistas relativas ao instituto do 

patrimônio na forma como é tratado na codificação societária, Lei n° 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976. 

Assim, referindo-se ao ativo (direito) e ao passivo (obrigação), a Lei das S.A., 

didática e detalhadamente, dispõe a forma como a empresa deverá efetuar as suas 

demonstrações contábeis. 

Nesse âmbito, não remanesce qualquer dúvida quanto ao que caracteriza a 

existência de acréscimo patrimonial, vale dizer, o resultante das mutações em face do 

confronto dos elementos positivos diminuídos dos elementos negativos de um determinado 
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período, geralmente o ano, que contribuíram para a alteração da situação patrimonial, da qual 

findará um saldo positivo (acréscimo patrimonial) ou negativo, indicando uma situação 

deficitária da empresa. 

Nesse mesmo andar, a Contabilidade brasileira, ajustada aos parâmetros 

internacionais inseridos na legislação comercial, buscou amparar-se em métodos aptos a 

expressar o conhecimento da situação financeira da empresa, atribuindo especial ênfase aos 

princípios de contabilidade geralmente aceitos para registrar e reportar a posição patrimonial 

da empresa, retratando os efeitos patrimoniais. 

Na seara da Contabilidade, verifica-se uma preocupação em instrumentalizar 

técnicas que identifiquem o patrimônio líquido, unindo elementos do passado que indiquem 

influência para os benefícios futuros. Esse contexto implica o lançamento de um olhar 

prospectivo na geração de resultados, refletindo interesses mais próximos a uma realidade 

econômica, ainda que em alguns casos se sobreponham à própria realidade jurídica. 

Partindo-se para a ótica do Direito Tributário, o interesse recai sobre o instituto da 

renda e do acréscimo patrimonial como materialidade para o imposto sobre a renda, campo 

em que o próprio Código Tributário Nacional evidencia os contornos de referência a 

patrimônio novo, não interessando, para fins de imposição tributária, a mera reposição de 

bens patrimoniais.  

Em termos pragmáticos, para a pessoa jurídica importa a comparação de uma 

situação inicial com uma final, de tal modo que seja possível a constatação de acréscimo 

passível de tributação. 

Até esse ponto é possível certificar que a inserção dos elementos da 

Contabilidade, atualizados de acordo com as regras internacionais, no Direito Comercial, com 

repercussão no Direito Tributário, proporciona clareza quanto aos parâmetros a serem 

adotados para verificação de acréscimo patrimonial, na perspectiva econômica das operações, 

ainda que os critérios formais que revestem essas operações, em alguns casos, sejam 

preteridos pelo imperativo da aplicação da essência sobre a forma. 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

3 DA RENDA: GENERALIDADES E PRINCIPAIS ASPECTOS NO DIREITO 

TRIBUTÁRIO 

 

A unidade e a harmonia do sistema jurídico impõem que toda e qualquer norma 

seja subordinada aos princípios do próprio sistema, os quais serão interpretados 

harmonicamente com as regras, pois a composição de um sistema deve hierarquizar os seus 

elementos. 

A complexidade fenomênica da relação tributária, na visão de Cavalcante (2004, 

p. 87), induz à necessidade de uma construção hermenêutica que permita a compreensão da 

estrutura, desvendando cada significado dos signos expressos na norma.  

O fenômeno deve ser contemplado como um todo, numa visão que dá sentido às 

normas, afinal, “[...] O Direito é um sistema dinâmico, e deve ser analisado como tal. A 

norma jurídica só tem sentido se se referir a uma ação concreta como resultado de um 

processo de interpretação” (CAVALCANTE, 2004, p. 87). 

Considerando-se que o conceito de renda não consta expressamente na CRFB, e 

que tampouco poderá ficar – como realmente não fica - à disposição do legislador 

infraconstitucional, cabe-lhe deduzir do arcabouço constitucional sua compreensão, isto é, 

“[...] e trair somente do te to constitucional as informaç es necessárias à compreensão do 

conceito constitucional pressuposto de renda” (GONÇALVES, 2002, p. 176). 

Para Hugo de Brito Machado Segundo (2007, p. 64-65), o artigo 43 do CTN 

desdobra o conceito de renda já implícito no texto constitucional
27

, somente sendo 

considerado renda o ingresso de riqueza nova dentro de um lapso temporal e que implique 

acréscimo ao patrimônio. 

Nesse sentido, o núcleo constitucional da imposição tributária sobre a renda da 

pessoa jurídica possui como base os elementos relacionados a novos ingressos de direitos, os 

quais configuram acréscimo patrimonial. 

Uma das técnicas adotadas para a identificação do conceito de renda em 

conformidade com os critérios constitucionais é a de estremá-lo de institutos próximos, que de 

alguma forma tangenciam ou influem no conceito de renda, tais como faturamento, 

patrimônio, capital, lucro, ganho, resultado, conforme leciona Gonçalves (2002, p. 179). 

                                                             
27

 “Há quem se opon a a isso, afirmando que na Constituição não está definido, claramente, o que ven a a ser 

renda. Ora, na Constituição também não está definido o que se deva entender por vida, patrimônio, liberdade, 

domicílio, soberania, mercadoria, e tantos outros conceitos que ninguém, em sã consciência, afirmaria serem 

de livre definição pelo legislador infraconstitucional. Do contrário, a lei poderia reescrever a Constituição, 

numa inaceitável subversão da  ierarquia normativa.” (MACHADO SEGUNDO, 2007, p. 64-65). 
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Assim, o faturamento é o mero ingresso, o somatório das faturas 

descompromissado com o resultado. Isoladamente não é elemento para avaliação da 

capacidade contributiva, constituindo apenas uma das peças a ser considerada para a 

compreensão da mutação patrimonial (para maior ou para menor) ocorrida em determinado 

período. 

O termo patrimônio na Constituição Federal possui o sentido de delimitar o 

conjunto estático de bens ou direitos de titularidade de uma pessoa. A expressão capital é 

tratada na ótica de investimento permanente, não se relacionando à dinâmica que caracteriza a 

noção de renda. Já o vocábulo lucro é sinônimo de resultado positivo da atividade, noção 

menos ampla do que as de renda e ganho, empregadas para referir-se a ingressos, da mesma 

forma que a de faturamento, sem compromisso com saldo positivo.
28

  

Em qualquer acepção resultado caracteriza uma situação final de um processo, no 

qual a dinâmica interna da empresa deve ser considerada para a compreensão da mutação 

patrimonial. 

A expressão renda e proventos de qualquer natureza constitui fórmula que tem 

sido repetida e adotada pelas Constituições brasileiras desde a datada de 1934, além de 

incorporada pelo Código Tributário Nacional (CTN) em 1966, mantendo-se até a 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB)
29

. 

O Código Tributário Nacional (CTN), acolhido pela CRFB como lei 

complementar, estabeleceu normas gerais para fins da tributação relativamente à renda e 

proventos de qualquer natureza, como é o caso dos artigos 43, 44 e 45, os quais tratam do fato 

gerador, da base de cálculo e do contribuinte, respectivamente. 

A revisão das principais teorias sobre a renda lançará luzes sobre tão instigante 

tema, de modo a consolidar bases importantes para o deslinde de questões relacionadas à sua 

formação e principais contornos. 

 

 

 

 

                                                             
28

 “[...] a e pressão ‘lucro’ é tomada como resultado positivo de atividade empresarial, de mais-valia obtida por 

sociedade empresária. É, portanto, noção parcial em relação à renda; é, por assim dizer, espécie do gênero 

renda. Lucro é noção menos ampla que renda. [...]. Em todas as referências, ‘resultado’ é tomado como 

situação terminal de um processo, sem qualificação valorativa relativamente à manifestação de capacidade 

contributiva” (GONÇALVES, 2002, p. 178). 
29

 CRFB de 1988  “Art. 153. Compete   União instituir impostos sobre  […] III - renda e proventos de qualquer 

natureza; [...]”. 
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3.1 DAS TEORIAS SOBRE A RENDA 

 

Na busca de um modelo ideal de tributação sobre a renda, ou de uma grandeza 

adequada à tributação, diversas teorias encampam a ideia de uma medida de justiça, tomando 

ora a capacidade de pagamento e o bem-estar individual como medida ou indicativo de renda, 

ora a equidade, em suas dimensões vertical e horizontal. 

A teoria da renda que utiliza o bem-estar como parâmetro de renda objetiva uma 

sociedade mais igualitária; contudo, a própria conceituação da condição de bem-estar 

defendida pelas teorias liberais utilitaristas é cercada de debates inconclusos, além de ser 

marcada pela dificuldade de mensuração no seu aspecto individual, constituído de fatores que 

não se consegue quantificar. 

A renda deve se aproximar do ideal de equidade como medida de um sistema 

tributário justo, baseando-se em modelos que se aproximem da equidade para fins de 

legislação e tributação sobre ela. 

A equidade é classificada, na teoria da renda como medida de um sistema 

tributário mais justo, em duas dimensões, a equidade vertical e a equidade horizontal; a 

primeira compreende a situação na qual os contribuintes que se encontrem em situação 

diversa sujeitam-se a cargas fiscais diferenciadas; a segunda, por seu turno, exige que se 

dedique tratamento idêntico para os contribuintes que se apresentem em situações idênticas, 

implicando que aqueles que externem a mesma capacidade de pagamento devem sofrer o 

mesmo ônus tributário.  

Para Martins (2011, p. 56), a capacidade de pagamento e equidade, vertical e 

horizontal, é definida pela teoria da tributação ótima (optimal tax theory), que, por sua vez, 

destaca a renda a ser atingida pelo sistema tributário a partir da mensuração de características 

e o fator pessoal apto a potencializar a geração de renda de cada indivíduo. 

A defesa da tributação do bem-estar individual é influenciada pelas teorias liberais 

utilitaristas em seus cânones principais, ou seja, na ética do agir de forma a produzir a maior 

quantidade de bem-estar, baseada na quantificação e no cômputo geral da felicidade. Nesse 

sentido, o utilitarismo pesa as preferências sem as julgar
30

, aferindo que todas possuem o 

mesmo peso. 

                                                             
30

 “O utilitarismo procura mostrar-se como ciência de moralidade baseada na quantificação, na agregação e no 

cômputo geral da felicidade. Ele pesa as preferências sem as julgar. As preferências de todos têm o mesmo 

peso. Essa proposta de não julgamento é a origem de grande parte de seu atrativo. E a promessa de tornar a 

escolha moral uma ciência esclarece grande parte do raciocínio econômico contemporâneo. Para agregar 
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A teoria da tributação ótima (optimal tax theory) persegue a capacidade de 

pagamento do contribuinte a partir da mensuração de características e fatores pessoais que 

demonstrem o potencial de geração de renda, de modo individual, externados pelos níveis de 

saúde, educação, posição social. Para Martins (2011, p. 56-57), quanto maior a capacidade de 

geração de renda do indivíduo, considerando-se os critérios da teoria da tributação ótima, 

maior é a sua capacidade de pagamento. 

O conceito de renda como acréscimo monetário de riqueza somado à renda 

imputada e aos gastos com bens e serviços consumidos, possui como base o modelo Schanz-

Haig-Simons (SHS)
31

, denominado compressivo de renda. A renda é considerada, de modo 

geral, como aumento no poder econômico em um período de tempo, enquanto os gastos com 

consumo são somados ao aumento líquido do patrimônio e da renda durante o período de 

mensuração. 

No modelo SHS, os gastos com bens e serviços ou renda psicológica são 

expressos na sensação de satisfação obtida em decorrência da utilização de determinados 

fluxos financeiros percebidos. 

A renda imputada relaciona-se ao benefício resultante da utilização de bens do 

contribuinte e ao aumento do poder econômico revelado pela mensuração de características e 

fatores pessoais (nível de saúde, educação, oportunidade e econômica, etc.), com o intuito de 

culminar em uma tributação justa. 

A renda como acréscimo monetário de riqueza é o segundo pilar do modelo SHS, 

o qual considera o acréscimo patrimonial mesmo que não realizado, sob o prisma de que os 

bens não realizados, mas passiveis de serem avaliados possibilitam ao indivíduo satisfazer 

suas vontades, aumentando a sensação de bem-estar. 

                                                                                                                                                                                              
valores, no entanto, é necessário pesá-los todos em uma única balança, como se tivessem todos a mesma 

nature a.” (SANDEL, 2014, p. 55). 
31

 “[…] outro importante economista alemão a abordar o tema, no século XIX, foi George von Sc an , cuja 

contribuição influenciou o desenvolvimento da teoria do acréscimo patrimonial líquido [...] Para ele, o 

conceito de renda está relacionado com o aumento do poder econômico do individuo durante um certo período 

de tempo, incluindo não só os lucros realizados a partir da troca de bens e outras transações comerciais, mas 

também os benefícios derivados da utilização de bens (bens de capital, casas, jardins etc. ) e também do lazer. 

[...] o economista norte-americano Roberto Murray Haig propôs uma definição abrangente de renda que 

também se limitava pelo critério objetivo da conversibilidade em moeda. Para ele, renda é o acréscimo do 

poder de um indivíduo de satisfazer as suas vontades em dado período, sendo esse poder consistente de 

din eiro ou qualquer coisa suscetível de avaliação em din eiro. […] Desenvolvendo um conceito similar aos 

anteriores, Henry Simons formulou uma noção de renda em função dos direitos de propriedade de uma pessoa, 

compreendendo a soma do (i) acréscimo no valor dos direitos de propriedade detidos dentro do período em 

questão e do (ii) valor dos direitos exercidos no consumo. [...] Vale destacar que não há diferença entre Haig e 

Simons quanto ao resultado que alcançam. Porém, Haig propõe o conceito de renda com base na totalidade do 

acréscimo patrimonial e Simons, com base no consumo mais o (que restar de) acréscimo patrimonial após o 

consumo. Combinadas as noções de renda comentadas acima, obtém-se o chamado modelo Schanz-Haig-

Simons (modelo SHS).” (POLI ELLI, 2012, p. 78-81, grifos do autor). 
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Para Gutierrez (2014, p. 177), como não é efetuada qualquer distinção no tocante 

à natureza no modelo SHS, à fonte de renda ou ao período considerado para a sua efetivação, 

todo o acréscimo de riqueza entra na base de cálculo do imposto de renda. 

Em vista disso, o modelo SHS considera o acréscimo patrimonial mesmo que não 

realizado, quesito objeto de inúmeras críticas, já que na situação não haverá aumento, por 

óbvio, na capacidade do indivíduo de satisfazer as suas vontades, por tratar-se de incremento 

não convertido em pecúnia, impossibilitando a sua imediata utilização no consumo de bens e 

serviços. Martins (2011, p. 61-62) admite que a contrapartida do acréscimo não realizado, 

contudo, evidenciado no aumento do valor de um bem, gera para o contribuinte uma sensação 

de bem-estar. 

A concepção da renda encontra consonância com os princípios tributários 

estabelecidos na CFRB, adequada às teorias fiscais, que abrangem aspectos distintos das 

teorias econômicas. 

No Brasil, a CRFB incorporou o conceito adotado pelo CTN, com fundamento na 

teoria da renda-produto, privilegiando a segurança jurídica, que denota uma ideologia adotada 

na legislação, direcionada à interpretação estática.
32

 

O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da essência da renda-produto 

(art. 43, I), ao estabelecer que o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem 

como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica e jurídica de renda, assim 

entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.  

A teoria da renda-produto compreende a renda como produto de uma fonte 

permanente, abrangendo bens materiais e capacidade individual de trabalho ou produção. 

Nesse ponto, a teoria trabalha com uma distinção entre a renda e o patrimônio, sendo a 

primeira caracterizada pelo aumento ou acréscimo ao patrimônio verificado entre dois 

momentos, enquanto este é concebido também como capital, ou seja, o montante de riqueza 

possuída pelo individuo em determinado momento. 

Uma importante distinção observada nessa teoria, que possui origem no Direito 

Romano, é a de que a renda representa os frutos dos bens de capital, contudo, com ele não se 

confunde, pois do conceito se exclui o ganho decorrente da venda da própria fonte. 

A renda equivale ao fruto periódico de uma fonte permanente, “[...] que se obtém, 

sem que pereça a árvore de onde ele provém. A ‘árvore’ seria o capital e o ‘fruto’, sua renda. 

                                                             
32

 “Em outras palavras, a Carta Magna traria em seu bojo os conceitos de renda-produto e renda-acréscimo tais 

como retratados no CTN. E essa linha de pensamento parece coadunar-se com uma ideologia de interpretação 

diferente da exposta acima: trata-se da ideologia estática de interpretação jurídica, que preza pela segurança 

jurídica e certe a do Direito.” (POLIZELLI, 2012, p. 133, grifos do autor). 
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S  caberia falar em renda no momento em que o fruto se destaca da árvore (reali ação)” 

(SCHOUERI, 2010, p. 243, grifos do autor). 

A teoria da fonte trata da abordagem dos aspectos econômicos em confronto com 

os fiscais, já que a abordagem econômica abrange todos os bens e serviços adquiridos com a 

renda, enquanto a abordagem fiscal volta sua atenção à base tributável, decorrente da renda. 

Em desdobramento da teoria da fonte ou renda-produto, importantes questões são 

debatidas, tais como a periodicidade e a regularidade da fonte produtora de renda, aspectos 

que Castellani (2015, p. 13) compreende como limitações à adoção da teoria, inviabilizando 

determinadas tributações que implicam a realização do próprio capital ou patrimônio, a 

exemplo do ganho de capital. 

Da teoria da fonte ou renda-produto, Polizelli (2012, p. 122-123) destacou dois 

critérios importantes: o primeiro é o da periodicidade ou reprodutividade, como a capacidade 

de repetir, no sentido de recorrência, repetição (algo que volta); o segundo é o da manutenção 

da fonte indicativa da parcela de acréscimo que se revela disponível para o consumo, sem 

prejuízo ou dano de seu patrimônio líquido. 

A teoria do acréscimo patrimonial ou renda-acréscimo, por sua vez, é estruturada 

na ideia de renda como acréscimo líquido ao patrimônio em um período de tempo 

determinado, repercutindo em todo o crescimento da riqueza de uma pessoa. 

Abrange todos os ingressos, tais como heranças, prêmios, ganhos de capital, etc., 

oriundos ou não de fonte produtora, periódica ou esporádica, mantendo-se ou não essa fonte. 

Trata da renda considerando a comparação da situação patrimonial em momentos 

distintos, do início e término de um período, modelo que corresponde ao acréscimo líquido de 

riqueza ao qual se adicionam a venda imputada e os gastos com consumo no período. 

A teoria do acréscimo patrimonial ou renda-acréscimo adotada pelo CTN é 

considerada por Castellani (2015, p. 13-14) como detentora de enfoque moderno, contexto em 

que a renda é tida como o montante recebido de terceiros menos as despesas necessárias à sua 

obtenção durante um período, de modo que o valor do consumo inclui itens como o uso de 

bens duráveis de consumo, de bens e serviços de produção própria. 

Para a teoria da renda-acréscimo patrimonial, o conceito de renda é compreendido 

a partir da comparação da situação patrimonial em momentos distintos, pressupõe um 

intervalo e consiste na diferença positiva entre a situação patrimonial do início e do final do 

período.  

Conforme mencionado, o CTN adotou tanto a teoria da renda-produto (art. 43, I) 

como o conceito de renda-acréscimo (art. 43, II), ao determinar que o imposto sobre a renda e 
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proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade 

econômica ou jurídica de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no inciso I do mesmo artigo.  

Desse modo, a inclusão de todos os acréscimos patrimoniais do inciso II do artigo 

43 do CTN “[...] seria mais abrangente – pois manda incluir na base de cálculo todos os 

acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior – e tenderia a englobar, ou até 

tornar dispensável, o conceito de renda-produto citado no inciso I” (POLI ELLI, 2012, p. 

168, grifos do autor). 

A adoção no Brasil da teoria da fonte ou renda-produto, cuja ênfase é manter a 

fonte produtora, bem como da teoria do acréscimo patrimonial e renda-acréscimo, voltada a 

uma base mais ampla de tributação, agrega diversos acréscimos ao patrimônio. 

Por fim, a teoria legalista, de base objetiva, surgiu em decorrência da dispersão e 

posterior fusão das teorias sobre a renda, sob a justificativa de que possibilitava a 

simplificação do sistema tributário. 

Possui cunho essencialmente jurídico, no sentido de que a renda é o que a lei 

disser que é. Contudo, o legislador tratará o conceito de renda no contexto econômico, de 

modo que a lei reconhecerá o fenômeno renda elencando-o como o seu limite. Tem-se, assim, 

que 

[...] não é renda tudo o que a lei disser; ao contrário, dentro do conceito econômico, 

será renda o fenômeno descrito pelo legislador. A lei restringe-se, portanto, ao 

conceito econômico; o limite do conceito legal de renda é o econômico. Ainda 

assim, nem toda renda econômica o será juridicamente, se não for reconhecida pelo 

legislador (SCHOUERI, 2010, p. 244, grifos do autor). 

Findo o resumo das principais ideias das teorias sobre a renda no âmbito 

econômico, com ênfase nos aspectos relativos à ideia de uma medida de justiça ou de 

grandeza adequada à tributação, em paradigmas que consideram capacidade de pagamento e 

bem-estar do indivíduo, despontam, nesse momento, as dificuldades para a sua mensuração, 

incluindo-se as situações de cargas tributárias diferenciadas conforme a equidade ou a 

capacidade de pagamento. 

 

3.2 RENDA E DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA 

 

Como a CRFB não define renda nem proventos de qualquer natureza, coube ao 

legislador complementar de normas gerais essa atribuição, não sendo legítima elaboração em 
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desacordo com tais parâmetros, porque há que se “[...] identificar, juridicamente, o patrimônio 

e a forma de apuração do seu acréscimo. O elemento temporal corresponde ao da aquisição da 

disponibilidade e esta  á de ser o acréscimo patrimonial efetivo” (BRITO, 2014, p. 271). 

Em relação aos elementos contidos no artigo 43 do CTN, a disponibilidade 

econômica, a disponibilidade jurídica, a renda, os proventos de qualquer natureza e a 

aquisição, a renda e os proventos caracterizam-se como espécies do gênero acréscimo 

patrimonial.  

O conceito foi adotado no Brasil a partir de vigorosa jurisprudência formada nos 

Estados Unidos, conforme noticia Edvaldo Brito (2014, p. 276, grifos do autor)  “[...] é quase 

cópia ipsis literis de uma decisão de 1913 da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, 

no caso ‘Stratton’s Independence VS. Howbert’”. 

Renda é “o gan o derivado do capital, do trabal o ou de ambos combinados, sempre 

que se entenda incluído o benefício ganho por meio da venda ou da conversão de 

capital”, porque os incrementos de valor não reali ados não são renda; bem assim 

não o é “o aumento no valor dos bens antes da realização de tal valor por meio da 

venda ou conversão dos bens.” (BRITO, 2014, p. 276). 

Desse modo, o conceito adotado pelo legislador brasileiro formou-se a partir da 

evolução de diversos casos da jurisprudência da Suprema Corte dos EUA, sobre temas como 

dividendos em ações, troca de bens de devolução de capital ao sócio e sua afetação a capital 

de outra sociedade. Referida construção conceitual cuidou de apreciar as peculiaridades 

casuísticas enfrentadas pela Corte daquele país, com características próprias do sistema por 

ele adotado.  

Ao ser transportado para o Brasil, sofreu desvirtuamento, restando aprisionado
33

 

numa norma jurídica de natureza legal, como se representasse um único critério, cujos 

elementos pudessem ser expressos por signos que, além de serem unívocos, também não 

fossem cunhados em circunstâncias diferentes. 

O tratamento concedido pelo legislador brasileiro ao conceito de renda para fins 

de tributação, conforme Andrade (2014, p. 257), revela distanciamento do fato gerador ao 

igualar renda ao capital, sendo fato irrefutável que já existe um conceito de renda definido em 

lei complementar ajustado ao critério constitucional de 1988. 

                                                             
33

 “Já o jui  Holmes, no caso ‘United State [sic] vs. Kirb  Lumber Co.’ (1931) advertia que nada se gan aria 

com a discussão de definições judiciais, porque tudo que se poderia obter, por via dessas definições, seria 

seguir o curso que a evolução do conceito legal de renda experimentou. Pois bem: o legislador brasileiro não 

respeitou a advertência e, ao contrário, transformou essas definições, formuladas em diversas circunstâncias, 

em um só conceito, que, para além disto, vem sendo, contabilmente, toldado.” (BRITO, 2014, p. 277, grifos do 

autor). 
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Carrazza (2009, p. 57) integra o grupo dos que admitem que o legislador possa 

optar entre os diversos conceitos de renda e proventos de qualquer natureza fornecidos pela 

Economia, desde que a opção permita compatibilizar a incidência do imposto com os 

princípios constitucionais, em especial, o da capacidade contributiva, pois “[...] de acordo 

com a Constituição, renda e proventos de qualquer natureza devem representar ganhos ou 

riquezas novas. Do contrário não será atendido o princípio da capacidade contributiva”
 34

. 

Na mesma direção, Machado Segundo (2007, p. 65) defende que o imposto sobre 

a renda somente pode incidir sobre o acréscimo patrimonial e, considerando o princípio da 

capacidade contributiva, a lei estabelece alíquotas distintas para faixas de rendimentos 

diferentes. 

A expressão proventos de qualquer natureza deve ser caracterizada pelo aumento 

patrimonial de quem os recebe, ou seja, representa um aumento da riqueza econômica do 

contribuinte, na mesma acepção da renda: ambos tratam de acréscimos ao patrimônio. 

 

3.3 DA RENDA E DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: OBSERVÂNCIA AOS 

CONCEITOS DE DIREITO PRIVADO? 

 

O Direito Tributário no Brasil, tal como ocorre às demais áreas do Direito, é 

submetido aos princípios estabelecidos na Constituição Federal brasileira, como fundamento 

estrutural que delimita as respectivas competências.  

Nessa perspectiva surge a questão da aplicação dos conceitos cíveis à seara do 

Direito Tributário. 

O Código Tributário Nacional (CTN) determinou a utilização dos princípios 

gerais de Direito Privado para pesquisa da definição, conteúdo e alcance de seus institutos, 

conceitos e formas catalogadas, sem alteração ou modificação, para os fins de imposição 

tributária. Esse é o espírito dos seus artigos 109 e 110, que retirariam do legislador tributário a 

competência para definir os institutos, conceitos e formas de Direito Privado. 

Por isso, a definição de patrimônio deve ser buscada no Direito Privado. É 

importante recordar, nesse diapasão, a observação, [...] de que a submissão do 

Direito Privado pode não afastar completamente a indeterminação do conceito de 

renda, haja vista que, mesmo no âmbito do Direito Privado, a definição, por 

exemplo, quanto à patrimonialidade de direitos sobre direitos (direitos formativos e 

expectativos) é controversa. (POLIZELLI, 2012, p. 191). 

                                                             
34

 “Resulta do e posto que o legislador federal absolutamente não pode intitular renda ou provento o que, na real 

verdade, nem é renda, nem provento. Somente as riquezas que se agregam ao patrimônio dos contribuintes 

(variaç es patrimoniais positivas) é que podem ser levadas   tributação ora em e ame.” (CARRA  A, 2009, 

p. 59, grifos do autor). 
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Da mesma forma, os conceitos, institutos e formas de Direito Privado utilizados 

pela Constituição Federal são por ela incorporados, constitucionalizando-os, situação que 

acaba por criar um “vínculo” entre a legislação e a Constituição.  

Nesse sentido, o STF (RE nº 651.703/PR, julgamento: 29/09/2016, publicação: 

DJe 26/04/2017) tem se manifestado no entendimento de que a exegese da Constituição 

configura a limitação hermenêutica dos artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional, em 

face de novos critérios de interpretação que têm progressivamente ampliado o seu espaço, 

permitindo uma releitura do papel conferido aos dispositivos. 

Essa abordagem do STF, na qual se deve interpretar a Constituição Tributária 

segundo o pluralismo metodológico, possibilita a interpretação segundo variados métodos, do 

literal ao sistemático e teleológico, garantidores de que os conceitos constitucionais tributários 

não são fechados e unívocos. Para tanto, admite que se recorrerá também aos aportes de 

ciências afins para a sua interpretação, como a Ciência das Finanças, Economia e 

Contabilidade. 

Na recente leitura feita pelo STF, a interpretação isolada do artigo 110 do CTN 

conduzirá à prevalência do método literal, dando aos conceitos de Direito Privado a primazia 

hermenêutica na ordem jurídica, considerada inconcebível. Conclui o julgado (RE nº 

651.703/PR) que se deve promover a interpretação conjugada dos artigos 109 e 110 do CTN, 

“[...] avultando o método sistemático quando estiverem em jogo institutos e conceitos 

utilizados pela Constituição, e, de outro, o método teleológico quando não haja a 

constitucionali ação dos conceitos”. 

Alinhado a esse entendimento, Schoueri (2012, p. 180) indaga se deve o Direito 

Tributário necessariamente valer-se dos conceitos de Direito Civil, e se o legislador tributário 

se encontra vinculado às noções de Direito Privado, concluindo que a resposta passa pela 

doutrina da consideração econômica, que vem reconhecer a possibilidade de o legislador não 

empregar conceitos de Direito Privado, mas aqueles de natureza diversa.
35

 

Os eventos definidos no Direito Civil como determinantes da aquisição e entrada 

de direitos no patrimônio deverão ser balizados em interpretação mais ampla, no sentido de 

identificar o momento do reconhecimento de receitas e despesas e, em consequência, de 

resultados que caracterizem acréscimo patrimonial. 

                                                             
35

 “E emplo tradicional é o da e pressão ‘propriedade’, utili ada pelo constituinte na definição do campo de 

competência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Levando-se o artigo 110 do Código 

Tributário Nacional às últimas consequências, haveria que se afirmar que o imposto somente incidiria se 

houvesse o direito de propriedade sobre um imóvel. Como explicar, assim, que o mesmo Código, em seu 

artigo 32, estende a incidência do imposto aos direitos de posse e domínio útil?” (SCHOUERI, 2012, p. 181). 
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3.4 DA RENDA E DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS 

PESSOAS JURÍDICAS 

 

A base de cálculo e a alíquota representam os elementos que quantificarão a 

obrigação tributária, e, uma vez ocorrido o fato imponível ou fato gerador, ensejarão a 

apuração da quantia exata em dinheiro que o contribuinte pagará.  

O artigo 44 do Código Tributário Nacional brasileiro definiu que a base de cálculo 

do imposto sobre a renda e proventos “[...] é o montante, real, arbitrado ou presumido, da 

renda ou dos proventos tributáveis”. 

A clássica lição de Geraldo Ataliba (2011, p. 108)
36

 ensina que a base imponível, 

também designada por base de cálculo ou base tributável, trata da perspectiva dimensional da 

hipótese de incidência como atributo essencial, e não deixará de existir em nenhuma situação. 

No mesmo sentido, o aspecto material refere-se à qualidade física em consistência 

e forma desse núcleo essencial, e em seus atributos é suscetível de apreciação quantitativa, 

grandeza mensurável do aspecto material da hipótese de incidência. Para Carrazza (2009, p. 

109), os “[....] atributos dimensórios (ou a grandeza) deste aspecto se designam base 

imponível. Esta é sempre mensurável, podendo ser dimensionada, segundo critérios de 

relação estabelecidos em lei”. 

Apesar de a capacidade contributiva absoluta ou objetiva ocorrer em nível pré-

jurídico à atividade legislativa, o seu resultado constará na lei de maneira equitativa às 

dimensões do evento, surgindo a capacidade contributiva relativa ou subjetiva.
37

  

Nesse sentido, o Brasil exibe em seu sistema de Direito Tributário o princípio da 

capacidade contributiva absoluta, na medida em que os fatos escolhidos pelo legislador 

denotam signos de riqueza, e a base de cálculo funciona como diretriz da igualdade, além da 

imposição constitucional de que os impostos serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte. 

                                                             
36

 “A perspectiva dimensional da  ip tese de incidência se costuma designar por base de cálculo, base tributável 

ou base imponível. A base imponível é ínsita à hipótese de incidência. É atributo essencial, que, por isso, não 

deixa de existir em nenhum caso. Todo tributo tem base de cálculo, por existência constitucional [...]. Ela 

fornece critério para determinação do quantum tributário.” (ATALIBA, 2011, p. 108, grifo do autor). 
37

 “Podemos resumir o que dissemos em duas proposiç es afirmativas bem sintéticas: realizar o princípio pré-

jurídico da capacidade contributiva absoluta ou objetiva retrata a eleição, pela autoridade legislativa 

competente, de fatos que ostentem signos de riqueza; por outro lado, tornar efetivo o princípio da capacidade 

contributiva relativa ou subjetiva quer expressar a repartição do impacto tributário, de tal modo que os 

participantes do acontecimento contribuam de acordo com o taman o econômico do evento.” (CARVALHO, 

2017, p. 348, grifos do autor). 
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Para fins de melhor compreensão da atuação da base de cálculo do imposto sobre 

a renda, reputa-se importante o detalhamento de lucro real e de aspectos relativos à sua 

interação com o lucro líquido. 

Conforme destacado, o próprio Código Tributário Nacional definiu que a base de 

cálculo do imposto sobre a renda é o montante, real, arbitrado ou presumido. A mesma 

disposição consta do artigo 219 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Decreto n° 

3.000, de 26 de março de 1999. 

Desse modo, para fins de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, o 

lucro obtido representa as mutações patrimoniais positivas durante certo período de tempo e 

terá por base inicial a Contabilidade, revestida de sua linguagem própria, retratando fielmente 

a realidade econômica do contribuinte.  

Assim, a determinação do lucro real é precedida da apuração do lucro líquido com 

observância das leis comerciais. O lucro real é o lucro líquido do período de apuração, 

ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pelo 

regulamento do imposto sobre a renda, consoante os termos do Decreto n° 3.000/99, previstos 

no artigo 247
38

. As exclusões ou adições que caracterizam os ajustes do lucro real objetivam a 

anulação de efeitos à base de cálculo do imposto de renda, nas lições didáticas de Mary Elbe: 

A determinação do lucro real deve ser precedida do lucro líquido contábil, apurado 

por meio da demonstração do resultado do exercício, o qual será ajustado mediante 

valores que deverão ser adicionados ou excluídos ou compensados, para que seja 

anulado o seu efeito na apuração da base de cálculo do imposto de renda, em estrita 

obediência à legislação fiscal, por esta não lhes reconhecer o caráter de 

dedutibilidade ou por constituírem um permissivo legal. (MAIA, 1997, p. 136). 

A segunda sistemática de apuração definida pelo CTN como base de cálculo do 

imposto sobre a renda é o montante arbitrado, ou lucro arbitrado, forma de apuração da base 

de cálculo do imposto de renda utilizada pela autoridade tributária ou pelo contribuinte. 

Caracteriza-se como o valor determinado a partir de percentual sobre a receita da empresa, 

caso seja conhecida, ou por métodos de arbitramento previstos na legislação tributária.  

                                                             
38

 Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999)  “[...] Art. 247. Lucro real é o 

lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou 

autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 6º). § 1º A determinação do lucro real será 

precedida da apuração do lucro líquido de cada período de apuração com observância das disposições das leis 

comerciais (Lei nº 8.981, de 1995, art. 37, § 1º). § 2º Os valores que, por competirem a outro período de 

apuração, forem, para efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de 

apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de apuração competente, 

excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte. 

[...]”.  
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O lucro arbitrado é utilizado nos casos de descumprimento das normas 

tributárias
39

 que impossibilitem a apuração do imposto pelos métodos do lucro real ou 

presumido, ou seja, nos casos em que a companhia não possua informações ou elementos que 

permitam a realização do cálculo das duas formas citadas. 

A terceira hipótese apontada pelo artigo 44 do CTN é a do lucro presumido, em 

que a apuração do imposto é efetuada a partir da aplicação de um percentual sobre valores 

globais da receita auferida pela empresa, variando conforme a atividade por ela exercida. 

Assim, a empresa se sujeita à aplicação da alíquota de quinze ou vinte e cinco por cento sobre 

as receitas com base em percentual de presunção variável (1,6% a 32% do faturamento), 

derivado da presunção de uma margem de lucro para cada atividade (daí a expressão “Lucro 

Presumido”) e predeterminado pela legislação tributária. 

Nos termos do artigo 25 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o lucro 

presumido será o montante determinado pela soma das parcelas do valor resultante de 

aplicação de percentuais que variam conforme a atividade, deduzida das devoluções, das 

vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, e acrescida dos ganhos de 

capital, dos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras e das demais 

receitas e valores auferidos no mesmo período. 

Destaque-se, no entanto, que a opção pelo lucro presumido não poderá ser feita 

por qualquer empresa, pois há restrições relativas ao objeto social e ao volume de 

faturamento. No último caso, a opção pelo lucro presumido atualmente somente poderá ser 

feita pelas empresas com faturamento anual inferior a R$ 78 milhões. Caso o faturamento seja 

superior ao valor referido, a empresa será obrigada a calcular o imposto pela sistemática do 

lucro real. 

Viu-se que o Regulamento do Imposto de Renda determina que o lucro real seja o 

lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações. 

Então, para se determinar o lucro real, poderá ser excluído do lucro líquido o prejuízo fiscal 

apurado em períodos de apurações anteriores, atualmente limitada a compensação a trinta por 

cento do lucro líquido ajustado. 

O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro operacional, 

dos resultados não operacionais e das participações, e deverá ser determinado com 

                                                             
39

  Conforme prevê o art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda, será o mesmo determinado com base nos 

critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver 

escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas 

pela legislação fiscal. Outra hipótese é quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar 

evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável. 
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observância dos preceitos da Lei Comercial. Ao fim de cada período de apuração do imposto 

(trimestral ou anual), o contribuinte deverá apurar o lucro líquido mediante elaboração do 

balanço patrimonial, da demonstração do resultado do período de apuração e da demonstração 

dos lucros ou prejuízos acumulados, com observância das disposições da Lei Comercial. 

De fato, o Direito Tributário no Brasil sempre esteve suportado pela 

Contabilidade
40

 (que por sua vez observava a legislação comercial), tanto para os tributos que 

oneram o lucro ou o resultado quanto para aqueles calculados sobre a receita ou faturamento. 

O lucro que será a base do imposto sobre a renda é apurado efetuando-se adições na forma de 

acréscimos e exclusões ou deduções previstas na legislação. A esse lucro convencionou-se 

c amar de “real”. 

A questão relativa à necessidade de se tratar o lucro real a partir das 

demonstrações financeiras da pessoa jurídica foi evidenciada por Amaral (2014) como 

imperativo derivado do CTN, em face do disposto nos artigos 109 e 110, que tratam da 

utilização de princípios gerais de Direito Privado para se definir o conteúdo dos institutos de 

Direito Privado.  

A base de cálculo do imposto sobre a renda será o montante líquido dos 

acréscimos e apenas quando efetivamente existir, abatendo-se da renda bruta os gastos 

necessários à sua obtenção.  

A interpretação do artigo 44 do CTN, na visão de Carrazza (2009, p. 79) deve 

considerar que a lei não poderá presumir a existência de renda ou proventos por mera ficção, 

ao contrário, deverá permitir ao contribuinte demonstrar se auferiu ou não riqueza nova
41

. 

 

3.5 DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: RENDA 

 

As decisões dos tribunais superiores brasileiros sobre o conceito de renda 

analisam aspectos relacionados à tributação, e, de maneira indireta, ao conceito de renda. 

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, em 08/08/2007, 

no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nº 916.304/SP no Recurso Especial 
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 O artigo 7° do Decreto-Lei n° 1.598/77 já apontava que o lucro real será determinado com base na escrituração 

que o contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais. 
41

 “Desse modo deve ser interpretado o art. 44 do CTN quando estipula que ‘a base de cálculo do imposto é o 

montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.’ Nem mesmo a lei pode 

determinar a existência de renda ou proventos por ficção ou presunção absoluta – ou seja, excluindo a 

possibilidade de o contribuinte demonstrar que nenhuma riqueza nova auferiu e que, portanto, não tem tributo 

a recol er.” (CARRA  A, 2009, p. 79). 
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2007/0133052-2, questão envolvendo rescisão de contrato de trabalho e a incidência de 

imposto sobre verbas remuneratórias.  

No julgado consta histórico da matéria, desde a incidência do imposto sobre a 

renda e proventos sobre os salários, sobre outras rendas e sobre os proventos de qualquer 

natureza que, sem definição própria, foram conceituados por derivação do conceito de renda, 

produto do capital, do trabalho e da combinação de ambos. O aumento patrimonial deve ser 

constatado entre dois momentos, sendo o acréscimo o elemento que constitui a substância 

tributável do imposto. 

Foram citados no julgamento do STJ elementos como a caracterização da fonte de 

produção da renda e a periodização, que influíram na teorização do imposto, conduzindo ao 

estágio no qual se evidenciou a necessidade da dedução das despesas.  

O Tribunal analisou as indenizações quanto ao aspecto da não tributação para a 

pessoa física. No tocante à pessoa jurídica, avaliou que prevalecerá a ideia da teoria que 

determina o reflexo, no balanço, de perda do patrimônio da empresa, fato que influenciará o 

resultado tributável. 

Em interessante abordagem o STJ destacou que o conceito de renda toma por 

premissa a distinção entre renda e patrimônio, definindo os contornos dos institutos, em que a 

primeira representa acréscimo ao segundo, fenômeno verificado entre dois momentos 

distintos. 

A constituição da renda, ainda sob a ótica do Tribunal, exige a observância a três 

critérios: o primeiro é que deve ser oriunda de fonte patrimonial pertencente ao titular. Por 

patrimônio se compreende tudo que seja capaz de produzir acréscimo de riqueza, e não apenas 

os bens materiais. Nesse contexto, o trabalho se caracteriza como patrimônio, pois produz o 

salário, que é renda. 

Em segundo lugar, a renda deve ser periódica. Só é renda o acréscimo de 

patrimônio que possa ser consumido sem reduzir ou fazer desaparecer o patrimônio que o 

produziu, sob pena de vir a renda a se confundir com o capital. 

Por último, a renda deve ser proveniente de exploração do patrimônio pelo titular 

da renda, do exercício de atividade que justifique a existência desse patrimônio, o que leva ao 

entendimento de que a renda somente será tributada quando realizada, ou seja, quando o 

acréscimo de valor for agregado efetivamente ao patrimônio do titular. 

O Direito Tributário brasileiro considera tributáveis os acréscimos patrimoniais 

que não decorrem de uma fonte permanente, a exemplo dos provenientes do capital e do 

trabalho. 
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Na visão do STJ, essa compreensão do dispositivo legal tem por finalidade 

nominar o provento tributável e, na sequência, verificar se o recebimento do provento 

redundou em acréscimo patrimonial para a pessoa que o recebeu. Caso fosse de outra forma, o 

CTN ensejaria a tributação indiscriminada das mutações ou conversões do capital mesmo sem 

a existência de lucro e dos valores decorrentes da mera correção monetária do balanço. 

O julgado paradigma evidenciou que o imposto sobre a renda tem como fato 

gerador o acréscimo patrimonial efetivo, oriundo do capital ou do trabalho, ou de ambos. A 

renda possui origem diversa do capital ou do trabalho, e poderá alcançar determinados 

acréscimos não dotados de periodicidade ou oriundos de esforço produtivo.  

Enquanto a renda é sempre tributável genericamente, os proventos, para sê-lo, 

necessitam de preceito expresso (numerus clausus) em lei ordinária federal e s  geram o 

dever de pagar quando realizados. 

O conceito de renda no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) vem sendo 

tratado em casos isolados, não existindo julgamento paradigma que trate de uma teorização 

sistematizada para estabelecer um conceito constitucional de renda.  

Três casos relevantes foram analisados pelo STF sobre a matéria em período 

anterior ao da vigência da atual Constituição, sob o direcionamento de que o conceito de 

renda mantém equivalência com o de acréscimo patrimonial, porquanto definida como a 

entrada de algo ao patrimônio. Os julgados são: o RE nº 71.158/GB, de 1972; o RE nº 89.791-

7/RJ, de 1978, e o RE nº 117.887-6/SP, do ano de 1993 (POLIZELLI, 2012, p. 163). 

Na análise do conceito de renda no Recurso Extraordinário n° 117.887/SP, no ano 

de 1993, o STF a qualificou como lucro, proveito, ganho, acréscimo patrimonial mediante o 

ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso. 

O processo tratou de ação objetivando a restituição de imposto recolhido 

indevidamente, em face de inconstitucionalidade do artigo 38 da Lei nº 4.506, de 30 de 

novembro de 1964, que afetou a distribuição de lucros a título de aumento de capital.  

A argumentação abordando o conceito de renda estabeleceu critérios que 

possibilitaram sua caracterização como lucros, juros, aluguéis, proventos ou receitas. A 

expressão proventos foi tratada como sinônimo de pensão, crédito, proveito ou lucro, 

implicando a ideia de fluxo, de algo recebido, no que se ajustaria ao sistema constitucional. 

No caso prático, a discussão girou sobre se a distribuição dos lucros aos acionistas 

teria resultado em elemento novo, acréscimo sujeito à tributação. A decisão do STF foi no 

sentido negativo, pelo entendimento de que não houve acréscimo de valor pecuniário ao 

patrimônio entre dois momentos, o contribuinte nada ganhou.  
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Portanto, foi julgado inconstitucional o dispositivo pela impossibilidade de se 

tributar a remuneração dos diretores da empresa sobre lucros distribuídos, por não se 

enquadrar na condição de aquisição de disponibilidade. 

 

3.5.1 O Supremo Tribunal Federal na ADI n° 2.588: aspectos relativos à renda e à 

distribuição de lucros 

 

O STF analisou em 2013 a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) de n° 

2.588, cuja matéria principal abordou a tributação de lucros auferidos.  

A ação foi protocolada em 21/12/2001 pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), questionando a constitucionalidade do artigo 74 e parágrafo único da MP nº 2.158-

35/2001
42

 e do parágrafo 2° do artigo 43 do CTN.  

O argumento do pedido girou em torno dos lucros auferidos por controlada ou 

coligada no exterior, disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do 

balanço no qual tiverem sido apurados.  

A questão tratou do conceito de renda como atributo para a incidência do Imposto 

sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ao avaliar a ocorrência ou não 

de disponibilidade apta ou sujeita à tributação, no aspecto de sua efetiva existência. 

A longa demanda
43

 teve origem a partir da modificação legislativa, por força de 

lei complementar ao artigo 43 do CTN, versando sobre as condições e o momento em que 

ocorre a disponibilidade, com características que a tornem apta a sofrer tributação de lucros 

auferidos por controlada ou coligada situada no exterior, disponibilizados para empresa no 

Brasil na data do balanço em que foram apurados. 

Sob a ótica do ente tributante, o artigo 74 da MP nº 2.158-35/2001 deixaria claro o 

comando para tributar lucros auferidos por empresa controlada ou coligada no exterior, 

independentemente de sua disponibilização. 

                                                             
42

 Medida Provisória n° 2.158-35/2001  “Art. 74 - Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de 

renda e da CSLL, nos termos do art. 25 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta Medida 

Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para 

a controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do 

regulamento. Parágrafo único - Os lucros apurados por controladora ou coligada no exterior até 31 de 

dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002, salvo se ocorrida, antes 

desta data, qualquer das  ip teses de disponibili ação previstas na legislação em vigor.” 
43

 O processo teve grande repercussão com início em 2001, recebendo primeira decisão em 2003. No ano de 

2004 houve outra decisão, seguida de voto vista proferido no ano de 2006. No ano de 2007, mais um voto vista 

foi juntado aos autos, seguido de voto no tribunal pleno em 2011. Transcorridos quase dez anos desde a data 

de protocolo da ação, o processo foi suspenso. Em 03/04/2014, após voto-vista, o julgamento foi novamente 

suspenso. Finalmente, em 10/04/2014, o tribunal pleno decidiu por maioria julgar parcialmente procedente a 

ação, com eficácia erga omnes e efeito vinculante.  
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Para a autora da ação, a MP nº 2.158-35/2001 deu margem à interpretação, por 

parte do Poder Executivo, para considerar renda algo que não constitui renda, por ficção 

jurídica, dando-lhe liberdade para fixar o momento do fato gerador antes de sua ocorrência, 

nas hipóteses de receita ou rendimentos auferidos no exterior, situação que afrontaria a CF/88. 

A matéria já tinha sido veiculada anteriormente pela Lei n° 9.249, de 26 de 

dezembro de 1995, que apresentou disposição semelhante à preconizada no Decreto-Lei n° 

2.413, de 10 de fevereiro de 1988, adotando o princípio da renda mundial
44

 ao atingir os 

lucros de pessoas jurídicas estrangeiras distintas das pessoas jurídicas residentes no Brasil, ou 

seja, das subsidiárias, controladas e coligadas.  

Contudo, o Poder Executivo restringiu a aplicação do normativo ao veicular a Lei 

n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determinando que o imposto sobre a renda alcançasse 

somente o lucro das controladas e coligadas estrangeiras no exercício em que fosse 

disponibilizado às sociedades residentes no Brasil, pelo pagamento ou pelo crédito dos 

valores em conta representativa de obrigação da empresa no exterior.  

A decisão do Supremo Tribunal Federal mostrou-se empenhada em julgar a causa 

com base em diferentes posicionamentos. 

A primeira interpretação foi liderada pela ministra Ellen Gracie, no sentido de que 

o legislador ordinário deve definir o momento da disponibilidade da renda oriunda do 

exterior, respeitando o fato gerador do imposto nos moldes do artigo 43 do CTN, portanto, 

considerou válida a ficção legal para o caso da controladora sobre os lucros da controlada 

desde a sua percepção, ou seja, no momento da sua apuração no balanço realizado pela 

controladora. 

No tocante às empresas coligadas, considerou que o artigo 74 da MP nº 2.158-

35/2001 violou o artigo 146, III, “a”, da Constituição Federal, em relação   definição do fato 

gerador, que não pode ser ampliada pela legislação ordinária. A distinção entre os tipos de 

participação, no entender da julgadora, justifica-se pelo fato de a controladora possuir 

disponibilidade jurídica sobre os lucros da controlada desde a sua percepção. 

A ministra relatora destacou em seu voto a hipótese de aquisição de 

disponibilidade criada pela Medida Provisória em estudo, que, ao traduzir uma ficção legal, 

                                                             
44

 “Com isso, o sistema até então vigente no Brasil era o da renda mundial em seu sentido clássico: no caso das 

sucursais e filiais estrangeiras (sem personalidade jurídica autônoma), o lucro se considerava disponibilizado 

para a sociedade brasileira (e, portanto, se tornava passível de gravame) na data do balanço no qual houvesse 

sido apurado; no caso de sociedade estrangeira controlada ou coligada, o lucro se considerava disponibilizado 

para a sociedade brasileira na data do pagamento ou do crédito dos recursos, conforme as diversas hipóteses 

previstas nas Leis 9.532/1997 e 9.959/2000.” (GODOI, 2014, p. 281, grifos do autor). 
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não se coaduna com o entendimento firmado pelo STF a respeito do que seja aquisição de 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda.  

A aquisição da disponibilidade econômica de renda “[...] consiste na percepção 

efetiva, pelo contribuinte, do rendimento em dinheiro (receita realizada), ao passo que a 

disponibilidade jurídica consiste no direito de o contribuinte receber um crédito, mediante a 

existência de um título hábil para recebê-lo” (ADI nº 2.588-a-MC/DF, p. 13). 

A segunda interpretação, contida no voto do ministro Nelson Jobim, abordou 

questões sobre os mecanismos empresariais de desvio de bases tributáveis para paraísos 

fiscais, a transparência fiscal internacional e o método de equivalência patrimonial na 

avaliação de investimentos societários, no qual buscou a validade do artigo 74 da MP nº 

2.158-35/2001.  

A disponibilidade econômica de renda prevista na MP não é criada pelo legislador 

ordinário, mas decorre do Direito Civil, conforme vinculação com o método de equivalência 

patrimonial que obriga a sociedade, em determinados casos, a refletir em seu lucro líquido do 

exercício os lucros de suas controladas ou coligadas, conforme o teor do voto do ministro. 

Para Godoi (2014, p. 294), no julgamento da ADI nº 2.588, “[...] a imputação 

seria baseada na existência de efeitos patrimoniais específicos (regulados pelo art. 248 da Lei 

das Sociedades por Ações) emergentes do próprio direito privado a que se submetem as 

sociedades”.
45

 

Nessa segunda corrente adotada no julgamento, a aplicação da MP se restringe 

aos casos em que a sociedade investidora estiver sujeita à avaliação do investimento pelo 

método da equivalência patrimonial. 

O STF diferenciou os conceitos de acréscimo patrimonial e fluxo de renda, este 

último regulamentado pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (SRF) n° 38, 

de 27 de junho de 1996, em que a disponibilização dos lucros ocorreria quando fossem pagos 

ou creditados à empresa brasileira, ou seja, pela disponibilidade financeira dos lucros e 

rendimentos, portanto, adotando o regime de caixa. 

A MP nº 1.602, de 14 de novembro de 1997, ao incorporar as determinações da 

IN SRF n° 38/96, alterou as regras quanto às filiais e sucursais estrangeiras, fixando o 

momento da disponibilização na data do balanço no qual os lucros tiverem sido apurados, 

                                                             
45

 “O ministro Jobim entendeu que a disponibilidade econômica de renda existente nas hipóteses do referido art. 

74 não é criada ou inventada pelo legislador fiscal, mas decorre do próprio direito privado, que, por força do 

método de equivalência patrimonial, obriga as sociedades a, em determinados casos, refletirem em seu próprio 

lucro líquido do e ercício os lucros de suas controladas ou coligadas.” (GODOI, 2014, p. 294, grifo do autor). 
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ocorrendo o abandono da disponibilização financeira (caixa) e a adoção da disponibilização 

econômica, portanto, do regime de competência. 

Ao tratar dos tipos de disponibilidade econômica, a segunda tese do julgamento 

destacou que o acréscimo patrimonial da pessoa jurídica ocorrerá quando se evidenciar a 

disponibilidade econômica, consequência do regime de competência, mesmo antes de se 

realizar a disponibilidade financeira, submetendo as empresas ao método de equivalência 

patrimonial.  

O ministro Marco Aurélio, em seu voto-vista, avaliou que a Medida Provisória nº 

2.158-35/2001, ao prever a incidência do tributo sobre a renda como se já ocorrida, pela 

simples apuração do lucro em balanço da coligada ou controlada, sem a sua disponibilização à 

controladora ou coligada brasileira, desconstitui o perfil constitucional do imposto sobre a 

renda, além de afrontar o disposto no artigo 43 do CTN.  

No caso, a medida provisória, emprestada interpretação conforme a Carta da 

República ao artigo 43, § 2º, do Código Tributário Nacional, acabou por criar um 

novo fato gerador discrepando do figurino constitucional, ganhando a disciplina 

contornos estranhos ao imposto sobre a renda, ou seja, a circunstância de o balanço 

de empresa sediada no exterior apresentar lucro, cumprindo à coligada ou 

controladora localizada no Brasil satisfazer, de imediato e sem a distribuição, o 

tributo. (STF. ADI nº 2.588, 2014, p. 140). 

Para a corrente encampada pelo ministro Marco Aurélio, prevaleceu a 

impossibilidade de se confundir direito já formalizado e detido em patrimônio com simples 

expectativa de direito, considerados os lucros ou o aumento presumido do patrimônio. Nessa 

linha, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 74 da MP nº 2.158-35/2001, por 

determinar a incidência do imposto antes da aquisição da disponibilidade. 

Na ótica do ministro Marco Aurélio, o núcleo da questão discutida na ADI nº 

2.588-35/2001 é o conceito de renda
46

, na medida em que a legislação ordinária pretendeu 

fixar as condições e o momento em que se verificará a disponibilidade de renda. 

Outra tese discutida no STF, na mesma ADI, foi sugerida pelo então ministro 

Joaquim Barbosa, no sentido de que será válida a aplicação do artigo 74 da MP nº 2.158-

35/2001 se a investida se localizar em países de tributação favorecida. 

Assim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.588, chegou ao 

seu final com três posições: (1) o artigo 74 da MP nº 2.158-35/2001 é constitucional quando 

                                                             
46

 “Sim, a prete to de fi ar as condiç es e o momento em que verificada a disponibilidade - e este é o núcleo da 

questão, considerado o conceito de renda -, acabou-se por ir muito adiante, desprezando-a por completo, 

tornando-a letra morta. Simplesmente, na medida provisória, em penada única, afastou-se do cenário premissa 

básica inerente ao pr prio tributo.” (STF. ADI nº 2.588, 2014, p. 141). 
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aplicado a empresas nacionais controladoras de empresas sediadas em países com tributação 

favorecida; (2) o artigo 74 da MP nº 2.158-35/2001 é inconstitucional quando aplicado a 

empresas nacionais coligadas de pessoas jurídicas não sediadas em países de tributação 

favorecida; e (3) o artigo 74 da MP nº 2.158-35/2001 é inconstitucional. 

Observa-se que o STF, com exceção do ministro Marco Aurélio, não enfrentou 

questões relacionadas ao conceito de renda ou ao momento da disponibilidade, havendo 

grande dispersão quanto à matéria julgada, merecedora de críticas.
47

 

Ainda assim, em relação ao fato gerador do imposto sobre a renda, o julgamento 

analisou o aspecto relativo à impossibilidade de se confundir direito formalizado em 

patrimônio com simples expectativa de direito, considerados os lucros ou o aumento 

presumido do patrimônio, sinalizando para a tese de que a aquisição de renda ocorrerá apenas 

quando efetivamente disponibilizada ao contribuinte. 

Esse entendimento, inclusive, já é dominante na doutrina brasileira.
48

 

A renda deverá ser real no sentido de ser realizada, disponível, ao alcance da mão, 

e não apenas potencial ou passível de ser percebida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47

 “Com algumas e ceç es, a maioria dos Ministros gastou longos anos, fec ado [sic] em seu gabinete com suas 

equipes de assessores, para proferir longos votos escritos que, mostrando-se excessivamente repetitivos e 

ret ricos, dei aram de enfrentar direta e claramente os argumentos contidos nos votos até então proferidos.” 

(GODOI, 2014, p. 302). 
48

 Nesse sentido, Queiroz (2004, p. 87) leciona que “A incidência do Imposto sobre a Renda nunca poderá dar-se 

sobre simples ingressos. Sempre deverão ser respeitados o acréscimo patrimonial, a progressividade e a 

revelação da capacidade contributiva”. No mesmo sentido é o magistério de Carrazza (2009, p. 79), que, ao 

tratar do art. 44 do CTN, afirma que nem a lei pode determinar a existência de renda ou proventos por ficção 

ou presunção absoluta. 
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4 DO PATRIMÔNIO E DA RENDA ANTE O DIREITO CIVIL BRASILEIRO NA 

CONTABILIDADE E NA LEGISLAÇÃO COMERCIAL 

 

A Contabilidade, conforme a prática brasileira implementada desde a década de 

1940, foi sempre considerada a base para o Direito Comercial e o Tributário, no que concerne 

aos resultados da pessoa jurídica e seus respectivos desdobramentos nos âmbitos societário e 

fiscal, tendo por base os eventos já ocorridos.  

Com as modificações legislativas a partir do ano de 2007, a Contabilidade ganha 

novos contornos, dentre outros, a orientação no sentido de que demonstrações financeiras não 

devem se restringir a oferecer um olhar sobre o passado, mas se ater a efetuar avaliações sobre 

o futuro em face do passado que a entidade possui. 

O patrimônio sob a ótica do Direito Civil, por sua vez, decorre de previsão 

constante do Código Civil de 2002, e expressa a dimensão do conjunto de bens, direitos e 

obrigações de titularidade da pessoa jurídica em determinado momento.  

A presente análise volta-se a perquirir, diante desse cenário inaugurado em 2007, 

qual a melhor interpretação ao instituto do patrimônio de modo a adequá-lo aos critérios 

civilistas mantendo sintonia com a Contabilidade e o Direito Comercial. 

 

4.1 O PATRIMÔNIO E O CONTEXTO ATUAL DA CONTABILIDADE 

 

A Contabilidade possui um ciclo histórico que remonta ao homem primitivo, às 

primeiras organizações humanas, ao tempo em que serviu para o registro de escambos de bens 

em tábuas de argila, desde a civilização dos séculos VI a IV a.C. até o mundo antigo, em 

Mesopotâmia, Grécia e Roma (COSTA, 2016, p. 19-21).  

O marco histórico apontado como origem contemporânea da Disciplina é oriundo 

da Idade Média, consistente no aparecimento das partidas dobradas no século XIII, em Itália, 

cujo primeiro tratadista foi o frei franciscano Luca Pacioli, ao publicar em 1494 a obra 

Summa de Arithmética, Geometria, Proportioni et Proporcionalità, onde descreve os livros 

de uso obrigatório por todos os comerciantes, permitindo um maior controle da atividade. 

Para Costa (2016, p. 34-35), o termo contabilidade é polissêmico, porquanto se 

encontram diferentes significados para a mesma palavra, podendo-se falar em Contabilidade 

formal, que identifica os livros e documentos obrigatórios e facultativos, bem como as regras 

sobre legalização e valor probatório, e em Contabilidade material, composta pelas regras de 
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valoração econômica dos fatos contabilísticos, compreendendo os requisitos substanciais dos 

lançamentos. 

A harmonização da Contabilidade na União Europeia, como explica Costa (2016, 

p. 57-59), foi se construindo a partir de diretivas – assim denominados os acordos e as 

convenções celebrados entre os Estados-Membros -, dada a compreensão dos órgãos europeus 

de que a criação de um mercado único permitiria a uniformização dos critérios contabilísticos 

adotados pelos operadores econômicos.  

Na sequência, ocorreu a adoção das International Accounting Standards (IAS) ou 

Internacional Financial Reporting Standards (IFRS), traduzidas para o vernáculo como 

Normas Internacionais de Contabilidade, e, por fim, a reforma das diretivas contabilísticas 

com a diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu, relativa às demonstrações financeiras 

anuais e consolidadas. 

Na arena internacional, a estrutura conceitual básica da Contabilidade apresentou 

conceitos para preparação e apresentação das demonstrações contábeis destinadas aos 

usuários externos
49

, incluindo-se entre eles investidores, credores, empregados, clientes, 

governos e o público. 

A evolução da Contabilidade no Brasil seguiu um curso no qual durante muito 

tempo se enfatizou a mensuração do lucro ao invés da prestação de informações aos usuários, 

prevalecendo a forma sobre a essência até a publicação da Lei n° 6.404/76, quando teve início 

nova etapa, propiciando a distinção entre a Contabilidade Tributária e a Contabilidade 

Societária. Para Sacramento (2010, p. 166), “Até então prevalecia a noção de um balanço com 

foco na apuração do lucro e voltado ao atendimento das obrigações tributárias da pessoa 

jurídica.” 

A Lei n°6.404/76, em seu artigo 177, determinou que a Contabilidade seguisse os 

preceitos por ela determinados e os princípios de Contabilidade geralmente aceitos, 

permitindo a elaboração das demonstrações contábeis que dariam base para o cálculo dos 

tributos, respeitando os limites legais. 

                                                             
49

 “A contabilidade tem como objetivo apresentar aos usuários internos e e ternos das empresas informações 

contábeis úteis e de qualidade que possam auxiliá-los na tomada de decisões. Com isso as Companhias que 

captam recursos financeiros em algum mercado de capitais específico precisam divulgar informações no 

processo de comunicação financeira com seus investidores. A contabilidade pode ainda ser vista como a 

linguagem financeira universal no mundo dos neg cios [...]” (PADOVE E; BENEDICTO; LEITE, 2012, p. 

3). 
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As alterações promovidas pelas Leis n°s 11.638/2007 e 11.941/2009 viabilizaram 

condições para a adoção do processo de convergência das normas e práticas internacionais – 

IAS e IFRS.
50

 

A Contabilidade passou a retratar uma visão econômica, cumprindo dessa forma 

seu papel de veículo de informação ao mercado, desvinculando-se, por conseguinte, do 

formato tradicional atrelado aos conceitos civilistas, adotando critérios em que o patrimônio 

não considere como referência a forma legal, mas busque refletir a substância e a realidade 

econômica dos fatos. 

As demonstrações contábeis evidenciam informações sobre a situação econômico-

financeira da empresa que sejam úteis aos seus usuários, a exemplo do balanço que demonstra 

a situação patrimonial; da demonstração do resultado que evidencia a situação de seu 

resultado em um determinado exercício; e da demonstração das mutações do patrimônio 

líquido, que apresenta as variações dos elementos que compõem o patrimônio.  

Bifano (2011, p. 58) compreende cabível a existência de dois balanços, desde que 

não alterem a escrituração mercantil: o balanço societário, regulado pela Lei Societária, e o 

outro, regulado pela norma especial. 

Na visão de Mary Elbe (2013, p. 01), a Instrução Normativa n° 1.397/2013, 

editada pela Receita Federal do Brasil, ao disciplinar o Regime Tributário de Transição 

(RTT), além de criar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), impôs às empresas a apuração de 

três resultados e três lucros: o lucro contábil-fiscal, o lucro real e o lucro societário.
51

 

As demonstrações contábeis das empresas refletem as modificações dos eventos 

econômicos mensurados por determinado período de tempo, de modo a permitir a análise das 

mutações patrimoniais ocorridas desde o início das suas atividades. 

Considerando que o patrimônio de uma sociedade é composto de direitos e 

obrigações agrupados em contas de ativos e passivos, a Lei das SA determinou que fossem 

observados os registros contábeis sem alteração da escrituração mercantil, sem prejuízo de 

que possa haver outras demonstrações, desde que não afetem o balanço. 
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 No Brasil, são quatro as principais entidades que se pronunciam sobre os procedimentos contábeis: o Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC), o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), esta última a principal 

entidade, criada em 2005 pela Resolução nº 1.055.  
51

 “O lucro contábil-fiscal que é o lucro líquido contábil apurado com base nas regras contábeis vigentes até 

2007, a partir do qual será apurado o lucro real e os lucros a serem distribuídos, inclusive para quem apura 

lucro presumido que será informado na ECF. O lucro real — base de cálculo para apurar o IRPJ e a CSLL — 

apurado a partir dos ajustes ao lucro contábil-fiscal, feitos no LALUR, lucro tributável. Este resultado poderá 

ser negativo e não haver IRPJ e CSLL a tributar. E o lucro societário para fins contábeis e societários, apurado 

com base no IFRS que deverá atender  s regras da CVM.” ( UEIRO , 2013). 
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4.2 DA VISÃO PROSPECTIVA DA CONTABILIDADE 

 

O Direito Comercial e a Contabilidade possuem como meta, dentre outras, 

determinar a capacidade da empresa de gerar fluxos de caixas futuros, enquanto as regras 

tributárias relativas ao imposto sobre a renda buscam tributar os acréscimos patrimoniais 

efetivos e disponíveis no âmbito da capacidade contributiva do sujeito passivo.
52

 

O propósito das atuais regras contábeis consiste em possibilitar a obtenção de uma 

visão prospectiva da atividade da empresa, mediante o registro imediato dos fatos que 

impactam o seu desempenho. Dito de outro modo, busca-se, com a sua utilização, projetar o 

futuro, evitando-se postergar os registros das operações que afetam o patrimônio. 

A atual estrutura conceitual da Contabilidade advém do Pronunciamento 

Conceitual Básico (R1), editado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), norma 

que tratou da estrutura para a elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro. 

De acordo com as regras da estrutura básica, a importância da utilização do 

regime de competência na elaboração das demonstrações financeiras é fornecer melhor base 

de avaliação de performance passada e futura da empresa, ao invés de informação baseada 

apenas em recebimento e pagamento em caixa. 

A divulgação de relatório contábil-financeiro de propósito geral busca oferecer 

posicionamento mais claro quanto às informações contidas nos relatórios contábil-financeiros, 

os quais se destinam aos investidores, financiadores e outros credores.  

Tais fatos podem resultar em potenciais conflitos entre as regras da legislação 

tributária e a Contabilidade, em eventos nos quais se evidencie a possibilidade de 

requalificação de fatos para fins de composição do lucro líquido da empresa quando, 

efetivamente, o mesmo não representa disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou dos 

proventos.  

Ao tratar do princípio da lucratividade e função social da empresa, Matias (2009, 

p. 95) observa que o fim lucrativo da empresa é essencial para a compreensão do ambiente de 

negócio, constituindo o lucro instrumento eficaz de aferição dos resultados da atividade 

empresarial.  

A visão contemporânea das demonstrações financeiras tende a se apresentar como 

ferramenta para a construção de visões prospectivas da atividade empresarial, buscando 
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 “Vê-se, claramente, a diferença de perspectivas. Enquanto a tributação pelo Imposto de Renda olha para o 

presente apenas, a ‘nova contabilidade’ ol a para o  oje querendo prever o aman ã.” (ROCHA, 2014, p. 380-

381). 
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identificar elementos que indiquem o seu futuro, utilizando-se dos fatos passados para projetar 

análises sobre a expansão e a repetição de desempenhos. 

Assim, o modus operandi da Contabilidade enseja que os seus registros em ativos 

voltem-se à consecução de seus objetivos, para contemplar fluxo de caixa e rentabilidade 

futura. 

As contas a receber de devedores ou clientes, as exigibilidades a honrar perante 

credores, o giro dos estoques comerciais ou industriais, a recuperabilidade dos ativos 

a longo prazo voltados ou não à consecução dos objetivos sociais da firma – tudo 

isto (e muito mais) enseja o questionamento  as “promessas” de flu o de cai a e de 

rentabilidade futura contidas nos ativos realizáveis e nos passivos exigíveis 

ocorrerão como esperado? (CARVALHO, 2010, p. 372-373). 

A informação histórica que a Contabilidade registra, além do importante papel 

que exerce para as autoridades tributárias, interessa aos acionistas, que aguardam a 

distribuição de dividendos calculados sobre o lucro apurado em período pretérito. 

Nesse contexto, considerando que o lucro líquido é o ponto de partida do lucro 

real, surge, em razão das modificações sofridas pela lei comercial, uma Contabilidade que 

olha para o futuro, cujos fatos são tornados jurídicos pela legislação societária. Em seu 

prop sito de buscar prever o futuro, a Contabilidade muitas ve es “[...] requalifica fatos 

jurídicos, à luz do princípio da essência sobre a forma, ou mensura suas consequências 

considerando o seu valor justo ou o valor presente de eventos futuros” (ROCHA, 2014, p. 

383-384, grifos do autor). 

Dentro da perspectiva da Contabilidade, podem ocorrer eventos tais nos quais ela 

fará a avaliação de ativos ou passivos com base em perspectivas futuras do que possam valer 

e, como mera expectativa, jamais determinado evento poderá compor a base de renda 

realizada. 

 

4.3 CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS 

CONTÁBEIS 

 

Muito embora a Contabilidade sirva de base para o cálculo do imposto sobre a 

renda, essa é apenas uma de suas finalidades, que são distintas e diversas, direcionadas a 

governos, órgãos reguladores, autoridades tributárias e investidores. 

Inobstante as exigências para atender a interesses diversos, as demonstrações 

contábeis devem ser elaboradas em acordo com a estrutura conceitual sobre a qual são 

erigidas. 
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Antes das modificações ocorridas no Brasil a partir de 2007, a prática contábil 

considerava, para os fins tributários, a mesma variação patrimonial utilizada na Contabilidade, 

que por sua vez refletia as formas de Direito Civil, ou seja, o ativo era reconhecido apenas 

quando caracterizava um direito real, a propriedade do bem. 

Contudo, a Contabilidade deixou de ver no balanço apenas o descritivo ou o 

inventário de direitos e obrigações, buscando retratar a forma como as empresas geram os 

seus resultados, informações necessárias para avaliar a efetiva realidade econômica. Nesse 

cenário, destacam-se o regime de competência, os princípios contábeis geralmente aceitos e a 

primazia da essência sobre a forma. 

 

4.3.1 Regime de competência 

 

A Lei nº 6.404/76 introduziu definitivamente no Brasil o regime de competência, 

determinando que a Contabilidade observará os preceitos da lei comercial e os princípios de 

contabilidade geralmente aceitos, e registrar as mutações patrimoniais segundo esse regime.
53

 

A legislação comercial já indicava uma clara vinculação às normas contábeis 

desde a edição do Decreto-Lei n° 2.627, de 26 de setembro de 1940, que dispunha sobre as 

sociedades por ações, tendo formalizado princípios contábeis importantes. A aproximação 

com a legislação tributária teve seu auge na década de 1970, quando o regime de competência 

congregou as regras comercial, contábil e tributária. Nas palavras de Polizelli: 

Como se vê, a adoção ampla do regime de competência e uma aproximação forte 

entre as regras de Contabilidade comercial e as regras tributárias de apuração do 

lucro são fenômenos relativamente recentes e somente aconteceram de forma plena 

quando, ao final da década de 70, a reforma na Lei das Sociedades por Ações provou 

o início de profundas modificações na legislação do imposto de renda. (POLIZELLI, 

2012, p. 119). 

Desde a implementação do imposto sobre a renda no Brasil, em 1922, até o 

surgimento do Decreto n° 1.598/77, cuja base é a Lei n° 6.404/76, as regras tributárias 

pertinentes ao IR traduziam uma forte junção da Contabilidade, do Direito Comercial e do 

Tributário, reforçada com a Lei n° 11.638/2007, destacando-se o princípio da competência. 
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 Lei n° 6.404/76  “Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com 

obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente 

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

patrimoniais segundo o regime de competência.” 
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O regime da competência retrata os efeitos das transações nos períodos em que 

ocorrerem, ainda que os recebimentos e pagamentos em caixa ocorram em períodos distintos, 

consoante norma prevista no Pronunciamento Conceitual Básico (R1)
54

. 

Para Takata (2010, p. 298), a tradução jurídica do regime de competência implica 

reconhecer a receita à medida que o direito adquirido sobre o preço ou crédito for se 

estabelecendo sobre os valores desse crédito ou preço, ainda que não tenha nascido a 

pretensão ou exigibilidade dos valores.  

A adoção do regime de competência representa o reconhecimento da operação no 

momento em que se aperfeiçoa o negócio jurídico, oportunidade em que se poderá avaliar, 

considerando-se os demais elementos, a ocorrência de receita ganha que resulte em 

rendimento. 

Além disso, o princípio da competência pressupõe que o preço ou o crédito seja 

determinado, e que as despesas relacionadas aos negócios jurídicos geradores da receita sejam 

quantificáveis com razoável grau de segurança
55

. 

Um terceiro critério importante para caracterizar o regime de competência é o da 

probabilidade de execução do direito sobre os valores do crédito ou preço, que ocorrem no 

momento da transferência de propriedade nas vendas de mercadorias. Segundo Takata (2010): 

16.5. Não é por outra razão que, pelo regime de competência, a receita de venda a 

prazo de uma mercadoria é reconhecida no momento em que a mercadoria é 

transferida (a bem ver, a transferência é da propriedade da mercadoria) ao 

comprador, porquanto é nesse momento que o direito adquirido sobre o crédito 

(preço) se estabelece sobre os valores desse crédito (preço). (TAKATA, 2010, p. 

300-301, grifos do autor). 

Sobre as relações jurídicas sinalagmáticas que caracterizam a ocorrência dos fatos 

necessários à realização da renda, Polizelli (2012, p. 259-266) aponta quatro elementos: o 
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 “Performance financeira refletida pelo regime de competência (accruals): OB17. O regime de competência 

retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre os recursos 

econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são 

produ idos, ainda que os recebimentos e pagamentos em cai a derivados ocorram em períodos distintos. [...]” 

(Pronunciamento Conceitual Básico [R1], cap. 1, OB17). 
55

 “Recon ecimento de receitas  4.47. A receita deve ser recon ecida na demonstração do resultado quando 

resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionado com aumento de ativo ou com diminuição 

de passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da 

receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento do aumento nos ativos ou da diminuição nos passivos 

(por exemplo, o aumento líquido nos ativos originado da venda de bens e serviços ou o decréscimo do passivo 

originado do perdão de dívida a ser paga). Reconhecimento de receitas: [...] 4.50.     As despesas devem ser 

reconhecidas na demonstração do resultado com base na associação direta entre elas e os correspondentes itens 

de receita. Esse processo, usualmente chamado de confrontação entre despesas e receitas (regime de 

competência), envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas e despesas que resultem 

diretamente ou conjuntamente das mesmas transações ou outros eventos. Por exemplo, os vários componentes 

de despesas que integram o custo das mercadorias vendidas devem ser reconhecidos no mesmo momento em 

que a receita derivada da venda das mercadorias é recon ecida. [...]” (Resolução CFC n° 1.374/2011). 
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cumprimento da obrigação; a geração de direitos que se acrescem ao patrimônio; que a troca 

no mercado seja certa; e que tais direitos sejam mensuráveis, líquidos e certos. 

O valor da receita somente é reconhecido, na operação de venda de mercadoria a 

prazo, no momento em que sua propriedade é transferida ao comprador. Em termos práticos, a 

receita não deve ser reconhecida no momento em que as mercadorias saem do 

estabelecimento, já que não é nessa ocasião que se opera a tradição e se tem por cumprida a 

obrigação do vendedor. 

Portanto, a utilização do regime de competência implica o reconhecimento da 

receita à medida que o direito adquirido sobre o preço, em face do aperfeiçoamento do 

neg cio, for se estabelecendo. Assim, “[...] no caso de venda de mercadorias, o direito 

adquirido sobre o preço se estabelece sobre os valores do preço quando o vendedor cumpre 

sua obrigação ou dever” (TAKATA, 2010, p. 303). 

No caso da prestação de serviços, o direito adquirido sobre o preço se estabelece 

quando o prestador cumpre suas obrigações, quando concretizada a prestação dos serviços.  

A aplicação do regime de competência ocorrerá no momento em que os serviços 

forem prestados, ocasião em que a receita deve ser reconhecida pelo prestador dos serviços, 

com exceção dos de longa duração ou continuados, em que o reconhecimento da receita 

ocorrerá na medida da sua execução. 

Tendo em vista que o princípio da competência indica o momento
56

 em que a 

receita foi auferida, ganha, realizada, que poderá ser distinto do instante em que ocorre o 

recebimento do valor (caixa), importa destacar as características da receita e de sua realização. 

A receita é definida como aumento nos benefícios econômicos, que poderá 

ocorrer sob a forma de entrada de recursos, no aumento de ativos ou na diminuição de 

passivos. Acarretará aumento do patrimônio líquido da empresa.  

Os recursos que compõem a receita não são provenientes de aportes dos 

proprietários, mas do curso das atividades ordinárias da empresa, tais como venda de bens ou 

prestação de serviços. 

Efetua-se o reconhecimento da receita conforme o regime de competência, ou 

seja, no período em que se produzem os efeitos das transações ou eventos, retratando-os com 

propriedade e lançando-os nos registros contábeis no período a que se referem, ainda que o 
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 “Tendo em vista que o regime de competência, também chamado de princípio da competência ou princípio da 

realização das receitas e confrontação com as despesas, é um princípio concernente à apuração do lucro 

comercial, o que se pode concluir do CTN é que se delegou ao Direito Comercial, ou mais propriamente, ao 

conjunto de princípios de contabilidade geralmente aceitos, a tarefa inicial de determinar o critério pertinente 

de reali ação.” (POLI ELLI, 2012, p. 179, grifos do autor). 
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recebimento (caixa) e o pagamento das transações ou eventos ocorram em períodos distintos. 

 

4.3.2 Princípios de contabilidade geralmente aceitos 

 

O Brasil adotou desde os idos de 1976, com a edição da Lei n° 6.404
57

, a regra 

legal que determina a elaboração da escrituração contábil da companhia com obediência aos 

preceitos do Direito Comercial e dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, com 

métodos ou critérios uniformes e o registro das mutações patrimoniais segundo o regime de 

competência, para fins de obtenção do critério da realização da renda. 

Observa-se que os princípios contábeis geralmente aceitos constam dispersos nos 

vários normativos editados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), funcionando 

como atributos para cumprimento dos objetivos da informação contábil, tornando-a útil para 

os usuários e dando suporte à tomada de decisões. 

Os princípios contábeis foram definidos por Martinez (2015, p. 79) de modo 

estruturado em dois pilares com objetivos específicos: (i) a uniformidade terminológica, que 

permite o entendimento entre os executores e os usuários da Contabilidade, e (ii) o princípio 

da base para a normatização contábil, em que os princípios são a base para a produção de 

normas contábeis. 

Ainda que os CPC constituam a base para a produção de normas contábeis, do 

ponto de vista jurídico são meras normas de conduta dirigidas aos profissionais da 

Contabilidade, não sendo transportadas para a esfera jurídica. 

As deliberações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) não possuem 

competência normativa, contudo, após aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), passam a ser obrigatoriamente 

observadas pelas companhias que atuam no mercado de capitais.  

O próprio ordenamento jurídico se encarregou de atribuir funções mais 

abrangentes aos princípios contábeis, tornando-os fontes de Direito equivalentes aos 

costumes, aplicadas às matérias nas quais não haja lei expressa em contrário. Nesse sentido, 

como explicita Martinez (2015, p. 80), o legislador ordinário adotará ou não as normas 

contemplando princípios e critérios contábeis. Caso opte por não as adotar formalmente, 

admitirá que as definições e valores pré-jurídicos da Contabilidade participem do universo 
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 Lei nº 6.404/76  “Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com 

obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente 

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

patrimoniais segundo o regime de competência.”. 
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jurídico: 

Expondo melhor a ideia: o legislador ordinário pode adotar, total ou parcialmente, as 

normas sobre padrões e critérios contábeis, da mesma maneira que pode 

simplesmente ignorá-los, determinando a criação de uma Contabilidade específica, 

diferente da usual. Caso ele silencie significa que traz para o universo jurídico 

aquela definição e valores pré-jurídicos próprios da contabilidade. (MARTINEZ, 

2015, p. 80). 

Desse modo, a linguagem contábil não possui validade no universo jurídico, mas a 

sua significação decorrerá de sua harmonização com a positividade jurídica. O operador do 

Direito deve buscar, no ordenamento jurídico e com a visão sistêmica, a correta acepção dos 

termos e conceitos, especialmente ao deparar com conceitos contábeis. 

Para Martinez (2015, p. 78-82), é um equívoco o jurista utilizar conjuntamente 

princípios e conceitos jurídicos e pré-jurídicos, tais como os econômicos, os financeiros, os 

contábeis e os sociais, sem o cuidado de identificar o novo conteúdo de que se revestem no 

momento em que entram no mundo jurídico.  

No que diz respeito aos princípios de Contabilidade geralmente aceitos, a 

Resolução CFC n° 750, de 29 de dezembro de 1993
58

, estabeleceu que os princípios 

representam a essência das doutrinas e teorias relativas à Ciência da Contabilidade, cujo 

objeto é o patrimônio.  

A regra, já revogada, indicava os princípios da Contabilidade: Entidade, 

Continuidade, Oportunidade, Registro pelo Valor Original, Atualização Monetária, 

Competência e Prudência.
59

 

Por sua vez, o CPC 26 (R1) tratou da apresentação das Demonstrações Contábeis 

e sua correlação às normas internacionais de Contabilidade, definiu a base para a apresentação 

dessas demonstrações e apontou como premissa subjacente a Continuidade, princípio 

inseparável da Entidade.
60

 

O Pronunciamento Técnico n° 26 (R1) colocou em destaque o princípio da 

competência, segundo o qual os itens são reconhecidos quando satisfazem as definições e 
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 Revogada pela 2016/NBCTSPEC - NBC TSP Estrutura Conceitual. 
59

 Para Mary Elbe  ueiro  Maia, “Segundo a Resolução CFC (Consel o Federal de Contabilidade) n° 750, de 

29-12-93, os princípios contábeis concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência 

social, cujo objeto é o patrimônio das entidades, e representam a essência das doutrinas relativas à ciência da 

Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científico-profissional de nosso país. 

São os seguintes os princípios contábeis: princípios da entidade, da continuidade, da oportunidade, registro 

pelo valor original, atuali ação monetária, da competência e o da prudência.” (1997, p. 105). 
60

 “Continuidade: 4.1. As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissa que a 

entidade está em atividade (going concern assumption) e irá manter-se em operação por um futuro previsível. 

Desse modo, parte-se do pressuposto de que a entidade não tem a intenção, nem tampouco a necessidade, de 

entrar em processo de liquidação ou de redu ir materialmente a escala de suas operaç es. [...].” (2011/CPC 26 

R1). 
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critérios contidos na Estrutura Conceitual, determinando que a entidade dele se utilizará. 

A Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP) - 

Estrutura Conceitual estabeleceu os conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento 

das Normas Brasileiras de Contabilidade. Em seu capítulo terceiro tratou das características 

qualitativas da informação
61

, considerando-as como atributos que a tornam útil para os 

usuários, cumprindo os objetivos da informação contábil. 

As características qualitativas da informação são a relevância, a representação 

fidedigna, a compreensibilidade, a tempestividade, a comparabilidade e a verificabilidade, 

conforme prevê o item 3.4 da NBC TSP - Estrutura Conceitual. Tais critérios podem ser 

traduzidos na oportunidade e prudência, na dicção da Resolução CFC n° 750/93. 

A Contabilidade, contudo, não poderia criar um fato descrito na norma jurídica 

como hipótese de obrigação tributária, da mesma forma que não poderá modificar o fato na 

sua realidade e respectivos efeitos, limitando-se a registrar o retrato fiel de uma realidade 

econômica e jurídica, conforme Oliveira (2010).  

Tanto é assim que a Lei n° 6.404/76 (art. 177, § 2º) reconheceu a necessidade de 

livro auxiliar para fins de ajustes do lucro líquido apurado na Contabilidade com as regras 

tributárias relativas à apuração do lucro real. 

As disposições da legislação tributária ou de legislação especial que prescrevam, 

conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou 

determinem registros, lançamentos ou ajustes, serão efetuadas e observadas em livros ou 

registros auxiliares, sem alterar a escrituração mercantil. 

 

4.3.3 Do princípio contábil da primazia da essência sobre a forma 

 

A Contabilidade no Brasil sofreu influência, por longo período, da legislação 

civilista no tocante ao patrimônio, considerado uma universalidade de direitos e obrigações 

cujo acréscimo implica aquisição de direito novo, estrutura que guardava certa harmonia com 

a Contabilidade, a Legislação Societária e as normas de tributação.  
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 “3.1 [...]. As características qualitativas da informação incluída nos RCPGs são atributos que tornam a 

informação útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. O 

objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil é fornecer informação para fins de prestação de 

contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão.” (2016/NBCTSPEC - NBC TSP Estrutura 

Conceitual). 
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O princípio contábil da primazia da essência sobre a forma preconiza a 

contabilização de eventos e transações em consonância com a sua essência e realidade 

econômica, não apenas de acordo com a sua forma legal. 

A resolução CFC n° 1.374, de 08/12/2011, ao tratar da Estrutura Conceitual para 

Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, elegeu premissas subjacentes à 

estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações contáveis. Deste 

modo, a avaliação da posição patrimonial e financeira observará, na definição de ativo, 

passivo ou patrimônio líquido, a essência subjacente e realidade econômica e não apenas a sua 

forma legal. 

 

4.6. Ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, passivo ou patrimônio 

líquido, deve-se atentar para a sua essência subjacente e realidade econômica e não 

apenas para sua forma legal. Assim, por exemplo, no caso do arrendamento 

mercantil financeiro, a essência subjacente e a realidade econômica são a de que o 

arrendatário adquire os benefícios econômicos do uso do ativo arrendado pela maior 

parte da sua vida útil, em contraprestação de aceitar a obrigação de pagar por esse 

direito valor próximo do valor justo do ativo e o respectivo encargo financeiro. 

Dessa forma, o arrendamento mercantil financeiro dá origem a itens que satisfazem 

à definição de ativo e de passivo e, portanto, devem ser reconhecidos como tais no 

balanço patrimonial do arrendatário. 

Nesse contexto, o registro contábil não se deterá unicamente na forma 

estabelecida pelo Direito Civil quando esta, em sua essência, representar negócio diverso 

daquele estabelecido pelas partes. 

Em face da publicação da Lei n° 11.638/2007, com a qual o legislador brasileiro 

buscou oferecer ao mercado uma Contabilidade mais adequada aos fatos econômicos e à 

realidade da empresa, houve o resgate do papel da Contabilidade aplicada ao novo contexto e, 

como consequência, afastando-se dos limites impostos às formas jurídicas específicas do 

Direito Civil. Como observa Schoueri (2014): 

Com efeito, muito embora aventada para traduzir, em números e demonstrações, 

fatos a ocorrer e repercutir na vida econômica da empresa, acabava a Contabilidade 

por se ver amarrada a critérios que, atados a conceitos de Direito Civil, vinham em 

prejuízo de seus próprios objetivos e, destarte, dos acionistas, interessados que 

estavam em avaliar a realidade econômica de seu investimento. (2014, p. 203). 

As modificações impostas à Contabilidade em grande parte decorrem do uso do 

princípio que determina a primazia da essência sobre a forma, adotado pelo Direito 

Comercial. 

Para Martins (2014, p. 300), a aplicação da regra da essência sobre a forma terá 

como consequência que em várias situações serão abandonados pela Contabilidade os 
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institutos, formas e conceitos típicos de Direito Civil, seja em função de regra própria já 

estabelecida no ordenamento contábil, seja em função do juízo sobre o evento objeto da 

contabilização, posto que, em qualquer circunstância, o registro contábil terá que buscar a 

representação verdadeira e apropriada das transações econômicas. 

 

4.4 DO PATRIMÔNIO E DA RENDA E OS NOVOS PADRÕES CONTÁBEIS 

 

O Código Civil brasileiro (CC) dedicou um livro específico para tratar dos 

parâmetros e da natureza das pessoas jurídicas. Entre eles, destacou normas de Direito Civil 

para tratar de eventos relacionados à Contabilidade e à divulgação dos resultados pelas 

empresas, de determinado período de tempo. 

Desse modo, o artigo 1.188 do CC, objetivando a expressão da realidade pelas 

grandezas que as definem, determina que o balanço patrimonial deverá exprimir, com 

fidelidade e clareza, a situação real da empresa e, atendidas às peculiaridades dela, bem como 

às disposições das leis especiais, indicará, distintamente, o ativo e o passivo. 

Relativamente às distinções entre a linguagem da Contabilidade e a do Direito, em 

abordagem efetuada por Brito (2014, p. 278), percebe-se a necessidade de integrar as duas 

ciências em proveitosa interdisciplinaridade, em um contexto em que a linguagem da 

Contabilidade é formalizada como a da Matemática e a da Lógica, e a do Direito utiliza-se da 

língua natural, a cujos signos atribui-se conteúdo semântico específico, portanto, classificada 

como técnica
62

. 

Por tais características das duas ciências, o Direito não pode desprezar o estudo 

interdisciplinar, incluindo as Ciências da Linguagem, dado que um mesmo signo pode gerar 

ambiguidades por possuir conteúdos semânticos relacionados com mais de um objeto. 

As modificações da Lei nº 11.638/2007, em face dos novos padrões contábeis 

alinhados a uma realidade global, mudaram o cenário para as sociedades anônimas, as quais 

passarão a observar, para fins tributários, livros ou registros auxiliares, sem alterar a 

escrituração mercantil.  
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 “76. Ao contrário, a linguagem técnica é formada pelas palavras da língua natural, e esta língua é transformada 

em linguagem artificial, porque o conteúdo semântico passa a ser adotado de modo restrito àquele campo do 

con ecimento dentro do qual é usado. Por e emplo  o signo ‘competência’ na língua natural pode ser usado, 

entre outras significações, como habilidade; já na linguagem jurídica é usado no sentido de aptidão legal para 

prática de atos jurídicos conferida a um agente público (político ou administrativo). Na linguagem técnica, tem 

uso restrito: se se trata de direito processual e de direito administrativo; ou se se trata de direito contábil em 

cujo âmbito competência exprime um prazo dentro do qual se devem considerar os fatos e serem registrados 

na escrituração dos livros e documentos que o instrumentali am.” (BRITO, 2014, p. 278-279). 



69 

 

O Direito comercial, reconhecendo a necessidade de utilização de um livro 

auxiliar destinado ao registro de ajustes dos critérios do lucro líquido contábil e do lucro real, 

em observância às regras tributárias, adotou o Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), 

desde a edição da Lei n° 6.404/76. Como afirma Bifano (2010), os registros auxiliares se 

prestarão a harmonizar as práticas societárias e tributárias com a escrituração contábil: 

Os registros correspondentes à harmonização entre práticas contábeis societárias e 

tributárias, no caso das sociedades tributadas com base no lucro real, são procedidos 

no Controle Fiscal Contábil de Transição – FCONT, designado pela Instrução 

Normativa 949/09, art. 8
o
 da Receita Federal do Brasil, como uma escrituração das 

contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os métodos 

e critérios contábeis aplicados pela legislação tributária. (BIFANO, 2010, p. 124). 

A necessidade de livro auxiliar para ajustes da Contabilidade às regras tributárias 

foi reforçada com a modificação ocorrida a partir da Lei nº 11.941/2009, que alterou o 

parágrafo 2
o
 do artigo 177 da Lei nº 6.404/76

63
. O registro corresponde a uma obrigação 

acessória constante da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), apresentada à Receita Federal do 

Brasil (RFB) pelo contribuinte em meio eletrônico. 

Nunca houve conflito insuperável entre os princípios contábeis geralmente aceitos 

e as normas tributárias que tratam do IRPJ, mas apenas distanciamentos em especificas 

situaç es, “[...] quando a visão contábil de um neg cio jurídico se diferencia do regime 

jurídico que a lei atribui a ela. Refiro-me aqui não à lei tributária, mas à lei no âmbito do 

Direito privado [...]”. (OLIVEIRA, 2010, p. 401). 

Na visão de Bifano (2010, p. 124), os registros correspondentes à harmonização 

das práticas contábeis societárias e tributárias, nas sociedades tributadas com base no lucro 

real, são efetuados tomando-se como base o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT), 

registro que contempla uma escrituração das contas patrimoniais e de resultado, em partidas 

dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis aplicados pela legislação tributária. 

Nesse sentido, observa-se o esforço da hermenêutica brasileira voltado à 

compreensão das alterações ocorridas, quanto ao aspecto da transparência da realidade 

econômica, no abandono do formalismo adstrito aos conceitos civis e na adoção de avaliação 

econômica das demonstrações financeiras. De acordo com Schoueri (2014): 
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 Lei nº 6.404/76  “Art. 177. [...] § 2° A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, 

sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições 

da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, 

conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, 

lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demonstraç es financeiras.”.  
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Resgatou-se, naquele momento, o papel da Contabilidade, não mais adstrita a 

conceitos civis e formas jurídicas, mas protagonista na legislação de mercado de 

capitais. Às demonstrações financeiras, reservava-se doravante um papel de guia 

acerca da situação econômica do negócio. [...] Abandonava-se, em síntese, o 

formalismo, passando-se a introduzir uma avaliação econômica do negócio. (2014, 

p. 205). 

Igualmente importante é a questão oriunda da introdução dos novos padrões 

contábeis, que envolve a relação tradicional da Contabilidade Societária e o instituto do 

patrimônio. 

A acepção de universalidade de relações jurídicas com que se caracteriza o 

patrimônio, se registrada pela Contabilidade conforme a interpretação estritamente 

patrimonial, não atenderá à nova disposição do legislador societário. 

Assim, ao interpretar o complexo de relações jurídicas dos sujeitos de direitos em 

sua acepção mais ortodoxa, a Contabilidade não poderia reconhecer provisões para riscos, 

previstas no artigo 176 da Lei n° 6.404/76
64

, por constituírem meras expectativas de direito 

para a companhia e deveres para os fornecedores. 

A ideia de que a Contabilidade Societária se desvincula das influências do regime 

jurídico do negócio propriamente dito ganha mais evidência, a exemplo do registro de ativos 

que não guardam consonância com a sua respectiva relação jurídica, perseguindo os 

propósitos específicos pretendidos pelo legislador societário, voltados à produção de 

relatórios para fins de análises prospectivas. Nas palavras de Rocha (2014): 

O principal papel – na verdade o mais nobre objetivo – das demonstrações 

financeiras no mundo corporativo (aí incluídos os operadores do Direito Societário, 

as autoridades com o poder de coletar impostos, as reguladoras do funcionamento 

dos mercados, credores, investidores, experts em finanças corporativas, sindicatos 

de trabalhadores e outros potenciais usuários) é informar sobre o futuro esperado à 

luz do passado realizado. (2014, p. 381). 

Dentro dos objetivos da Contabilidade Societária haverá o destaque de elementos 

que permitam a análise prospectiva das companhias, consoante orientações oriundas dos 

Comitês de Pronunciamentos Contábeis, em especial do CPC
65

 que trata da estrutura 

conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. 
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 Lei n° 6.404/76  “Art. 176. [...] § 5
o
 As notas explicativas devem: [...] IV – indicar: a) os principais critérios de 

avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e 

exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis 

na realização de elementos do ativo [...]”. 
65

 Consta no prefácio do CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 

Contábil-Financeiro, divulgado em 5/12/2011, capítulo 1, justificativa sobre as modificações da nova versão 

da Estrutura Conceitual, entre outras, o posicionamento mais claro de que as informações contidas nos 

relatórios se destinam primariamente aos seguintes usuários externos: investidores, financiadores e outros 

credores, sem hierarquia de prioridade.  
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A interpretação da universalidade de relações jurídicas que a Contabilidade busca 

registrar a partir de regras próprias pode retratar os negócios jurídicos sem captar influências 

no regime jurídico afetas a eles, em conformidade com a finalidade da lei, ou seja, a 

prevalência da essência sobre a forma. 

 

4.5 DO PATRIMÔNIO E DA RENDA NA LEGISLAÇÃO COMERCIAL: CÁLCULO DO 

LUCRO LÍQUIDO CONTÁBIL 

 

A Lei das Sociedades por Ações definiu de forma expressa em seu artigo 191 que 

o “Lucro líquido do e ercício é o resultado do e ercício que remanescer depois de dedu idas 

as participaç es de que trata o artigo 190.” O dispositivo mencionado refere-se às 

participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias.  

Observando a ordem dos elementos estabelecidos na Lei n° 6.404/76, a pessoa 

jurídica estará apta a elaborar as demonstrações contábeis para apuração de resultados do 

exercício. 

A partir da apuração dos resultados, a pessoa jurídica demonstrará os elementos 

necessários para o cálculo do imposto sobre a renda, daí a razão pela qual se diz que o lucro 

líquido constitui a base de cálculo para o imposto sobre a renda. 

A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com 

obediência aos preceitos do Direito Comercial, da Lei n° 6.404/76 e dos princípios de 

contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes 

no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência, em expressa 

redação do artigo 177 da Lei das Sociedades Anônimas. 

O artigo 187 da Lei n° 6.404/76 detalhou a forma para o cálculo do lucro líquido, 

efetuado a partir da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relatório contábil que 

apresenta de forma vertical o resultado apurado pela pessoa jurídica em relação ao conjunto 

de operações realizadas num determinado período, normalmente, de 12 meses. Na DRE a 

pessoa jurídica discriminará em ordem sequencial os elementos: 

1. A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os 

impostos; 

2. A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços 

vendidos e o lucro bruto; 

3. As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as 

despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; 

4. O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; 
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5. O resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o 

imposto; 

6. As participações de debêntures, empregados, administradores e partes 

beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou 

fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como 

despesa; 

7.  O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital 

social. 

Sob a ótica da dinâmica dos registros contábeis, as mutações patrimoniais derivam 

de aumentos ou reduções de direitos e obrigações, ou de ativos e passivos, constituindo 

elementos aptos a influenciar nos resultados obtidos no final de um período.  

Após apurado o resultado das operações em determinado período de tempo, 

verticalizadas na estrutura da DRE, o resultado apresentará lucro ou prejuízo, iniciando-se 

nova etapa, que objetivará identificar a base de cálculo do imposto sobre a renda, objeto de 

norma tributária específica. 

Dessa forma, o lucro líquido apurado em conformidade com os critérios contábeis 

e comerciais difere do lucro real, e a este último deverão ser feitas adições, exclusões e 

compensações.  

A definição de lucro real encontra-se no artigo 6º do Decreto-Lei n° 1.598/77, 

segundo o qual consiste no lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou 

compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
66

  

Ao especificar os critérios para o cálculo do lucro real, a regra evidenciou que os 

elementos a serem considerados deverão observar os preceitos da Lei Comercial. Dito de 

outro modo, a base para o cálculo do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas deve ser 

buscada necessariamente a partir das demonstrações financeiras, contextualizada na dinâmica 

patrimonial da empresa. 

Contudo, desde os primórdios da instituição do imposto sobre a renda no Brasil, já 

se observavam os objetivos de manter a legislação tributária em consonância com as regras da 

Contabilidade Societária, cada uma com os seus específicos objetivos. 

Como as modificações sofridas pela Lei das Sociedades Anônimas veiculou-se a 

ideia da neutralidade de tributação, determinando que os ajustes efetuados para a 

harmonização das normas contábeis, bem como as demonstrações e apurações elaboradas não 
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 “Amiúde, infeli mente, tais adições e exclusões são determinadas pelo legislador infralegal ou – pior ainda – 

pelo próprio agente fiscal – fenômenos que afrontam, no mínimo, os princípios constitucionais da estrita 

legalidade da tributação e da separação dos Poderes.” (CARRA  A, 2009, p. 101, grifos do autor). 
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poderiam ser base de incidência de tributos, nem de quaisquer outros efeitos tributários (artigo 

177, § 7°, da Lei n° 6.404/76)
 67

.  

Neste sentido, a Lei n° 11.941/2009 inaugurou o Regime Tributário de Transição 

(RTT), que tratou dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis. 

No entendimento de Martins (2014): 

É dizer, em função do RTT, para fins tributários, as empresas devem neutralizar os 

efeitos dos resultados derivados do novo regramento contábil em suas 

demonstrações financeiras, aplicando, em contrapartida, os métodos e critérios 

contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. (2014, p. 296). 

Para Queiroz (2015, p. 13), as alterações introduzidas pela Lei n° 11.638/2007 

foram seguidas pela Lei n° 11.941/2009, que instituiu o RTT, objetivando produzir a 

neutralidade tributária “[...] para não  aver aumento da tributação por conta da introdução do 

IFRS.” A justificativa constou na E posição de Motivos da Medida Provis ria n° 449/2009, 

traduzindo, conforme a autora, a preocupação com o vácuo normativo.
68

 

Por se tratar de Regime de Transição, com a Lei nº 12.973, de 13 de maio de 

2014, estabeleceu-se a extinção do RTT, que desde 2009 assegurava a neutralidade tributária 

com relação a eventuais reflexos fiscais decorrentes das alterações promovidas na legislação 

societária pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, por meio da manutenção, para fins 

tributários, das normas e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.  

O regramento da Lei n° 12.973/2014 entrou em vigor a partir de 2015, contudo, 

facultou aos contribuintes a possibilidade de antecipação de seus efeitos para janeiro de 2014. 

E assim, após o RTT, a situação jurídica era de calmaria, mas faltava o regramento 

definitivo quanto à tributação da subvenção para investimento. O que veio a 

acontecer em 2013, com a edição da Medida Provisória nº 627/13, posteriormente 

convertida na Lei nº 12.973/14. Sem dúvida um marco para a legislação tributária 

federal, superando o período provisório de convivência com o IFRS, em que era 

empregado o RTT, que restou revogado. (QUEIROZ, 2015, p. 15). 

Sob a perspectiva tributária, em decorrência do comando societário, a companhia 

observará, em livros auxiliares, sem qualquer modificação à escrituração mercantil, as 

disposições tributárias que prescrevam métodos ou critérios contábeis diferentes dos que ela 
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 O parágrafo 7° do artigo 177 da Lei n°6.4094/76 foi incluído pela Lei n° 11.638/08 e revogado pela Lei n° 

11.941/09, que instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT). 
68

 Trecho citado por Queiroz (2015, p. 13)  “EMI nº 161/2008 - MF/MP/MAPA/AGU. 8. A Lei nº 11.638, de 

2007, foi publicada no Diário Oficial da União de 28 de dezembro de 2007, e entrou em vigor no dia 1º de 

janeiro de 2008, sem a adequação concomitante da legislação tributária. Esta breve vacatio legis e a alta 

complexidade dos novos métodos e critérios contábeis instituídos pelo referido diploma legal - muitos deles 

ainda não regulamentados - têm causado insegurança jurídica aos contribuintes. Assim, faz-se mister a adoção 

do RTT, conforme definido nos arts. 15 a 22 desta Medida Provisória, para neutralizar os efeitos tributários e 

remover a insegurança jurídica.”. 
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manterá - os preceitos da legislação comercial e os princípios de contabilidade geralmente 

aceitos, segundo o regime de competência (art. 177, caput, e § 2º, da Lei nº 6.404/76). 

O dispositivo legal definiu a segregação das normas da Contabilidade e das 

normas da tributação, adotando o livro fiscal como solução de controle da apuração do 

resultado fiscal, permitindo, a partir dos eventos registrados na Contabilidade, a verificação da 

correlata regra de tributação.
69

 

As normas tributárias vinculadas à formação do lucro real perdem relevância em 

relação às normas previstas na Contabilidade Societária, sendo que para a operacionalização 

dos cálculos tributários, a legislação determinou a utilização de controles extras, para fins de 

ajustes relativos às diferenças entre o lucro líquido e o lucro real. 
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 “[...] a partir da análise do evento retratado na contabilidade como fato jurídico de nature a contábil, deve o 

operador do Direito, buscando a correlata regra de tributação, verificar como este, em termos tributários, vai 

ser traduzido, isto é, se o evento registrado na contabilidade, pode ou deve, de imediato, ser tomado como 

signo de renda tributável e/ou custo ou despesa passível de imediata dedução.” (MARTINS, 2014, p. 307). 
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5 ARRENDAMENTO MERCANTIL E RECEITAS: ANÁLISE CRÍTICA DO 

PATRIMÔNIO, DO ACRÉSCIMO E DA RENDA ANTE A LEGISLAÇÃO 

SOCIETÁRIA, A CONTABILIDADE E O DIREITO CIVIL 

 

Neste estudo de caso, dedicou-se à análise da aplicação do princípio contábil da 

essência sobre a forma na operação de arrendamento financeiro – consistente na visualização 

da veracidade dos conceitos expostos anteriormente em situação prática de registros efetuados 

por pessoa jurídica, e seu possível impacto no resultado. 

Avaliou-se a contratação, por pessoa jurídica, de uma operação de arrendamento 

financeiro em que ocorre a transferência ao arrendatário dos riscos e benefícios relacionados à 

propriedade do bem arrendado, aplicando-se as regras da legislação comercial incorporadas 

na convergência internacional do IFRS, ou seja, os registros contábeis da operação. 

Analisou-se o comportamento do resultado a ser divulgado nas demonstrações 

financeiras em relação aos registros em ativo, e em que medida a repercussão influencia no 

patrimônio da pessoa jurídica, confrontando-se com o conceito civilista do instituto 

estabelecido na legislação pátria. 

Outro caso avaliado diz respeito ao momento do reconhecimento da receita de 

bens da empresa, normalmente coincidente com o da emissão da nota fiscal, contudo, em 

alguns casos, as regras contábeis mensuram critérios pelos quais se balizam para identificar o 

momento em que se lançará nos registros a operação. 

A receita caracteriza-se como aumento nos benefícios econômicos, sob a forma de 

entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultem em 

aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de 

recursos dos proprietários da entidade. 

Se a empresa retiver riscos significativos da propriedade
70

, sob a ótica contábil a 

transação não é uma venda e a receita não pode ser reconhecida. É o caso do comprador que 

tem o direito de rescindir a compra por uma razão especificada no contrato de venda e a 

entidade vendedora não está certa da probabilidade de devolução. 

                                                             
70

 “A retenção de risco significativo inerente   propriedade pode ocorrer de várias formas. E emplos de situaç es 

em que a entidade pode reter riscos e os benefícios significativos da propriedade são: (a) quando a entidade 

vendedora retém uma obrigação em decorrência de desempenho insatisfatório que não esteja coberto por 

cláusulas normais de garantia; (b) nos casos em que o recebimento da receita de uma venda em particular é 

contingente, pois depende da venda dos bens pelo comprador (genuína consignação); (c) quando os bens 

expedidos estão sujeitos à instalação, sendo esta uma parte significativa do contrato e ainda não tenha sido 

completada pela entidade; e (d) quando o comprador tem o direito de rescindir a compra por uma razão 

especificada no contrato de venda e a entidade vendedora não está certa da probabilidade de devolução.” (item 

16, NBC TG 30).  
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No âmbito do Direito Tributário, contudo, tem-se que o critério formal que 

caracteriza a incidência tributária é a saída do estabelecimento do vendedor, para o caso do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), ocasião em a 

operação estará apta a ser onerada. 

 

5.1 ARRENDAMENTO MERCANTIL: REGIME GERAL  

 

O arrendamento mercantil é locação caracterizada pela possibilidade conferida ao 

locatário (arrendatário) de optar pela compra do bem locado. Misto de locação e venda, o 

contrato pode abranger uma locação e uma compra e venda, ainda que a última não seja 

essencial. Exerce função semelhante à da venda, com reserva de domínio e alienação 

fiduciária. 

É considerado um contrato consensual, bilateral, oneroso e de execução sucessiva, 

no qual a empresa cede em locação bem móvel ou imóvel, mediante pagamento de preço. 

Para Coelho (2010, p. 146), o leasing é uma sucessão de dois contratos, o de 

locação e o de compra e venda, sendo o último opcional, de tal modo que não existe 

tipificação legal do negócio estabelecida no Direito Privado.
71

  

A administração e utilização do bem (coisa alheia) em proveito do arrendatário 

caracteriza a movimentação jurídica no sentido de livre disposição da coisa locada, em face de 

cláusula de opção de venda. 

Por ser oneroso e sinalagmático, o contrato de arrendamento mercantil gera 

vantagens para ambas as partes: para o arrendatário, o resultado do contrato é meio, pois o 

objetivo imediato é a aquisição ou modernização de bens para a melhoria do seu processo 

produtivo, sem a imobilização de capital em um primeiro momento; para o arrendador, é fim, 

porquanto da remuneração do capital despendido - juros e taxa de administração - decorrerá o 

seu lucro, não da operação de venda ou da locação propriamente dita. 

Contudo, nem toda locação com opção de compra gera os efeitos do leasing, 

apenas aquelas que se enquadram na legislação tributária e as emitidas pelo Banco Central do 

Brasil (Bacen). 
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 “Na disciplina das relaç es de direito privado, isto é, no tocante  s obrigaç es que as partes assumem uma 

perante a outra, inexiste tipificação legal do negócio. Assim, rege-se o arrendamento mercantil, nesse âmbito, 

e clusivamente pelas cláusulas pactuadas entre os contratantes.” (COELHO, 2010, p. 146). 
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A Lei n° 6.099, de 12 de setembro de 1974, dispõe sobre o tratamento tributário 

das operações de arrendamento mercantil, considerando-as o negócio jurídico realizado entre 

pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de 

arrendatária, que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, 

segundo especificações da arrendatária e para uso próprio. 

A própria Lei n° 6.099/74 já exclui das operações o arrendamento de bens 

contratado entre pessoas jurídicas direta ou indiretamente coligadas ou interdependentes, 

assim como o contratado com o próprio fabricante. O tratamento previsto na lei tributária 

aplica-se apenas às operações realizadas por empresas arrendadoras que possuam como objeto 

principal essa atividade ou que centralizem as operações em um departamento especializado 

com escrituração própria. Nas palavras de Coelho: 

Dessa forma, o arrendamento mercantil não enquadrado na definição legal (p. ex., o 

contratado por pessoa física na condição de arrendadora), no que diz respeito às 

relações entre as partes, terá o tratamento de locação com opção de compra, mas 

será considerado, para fins de tributação, uma compra e venda a prazo (Lei 

n°6.099/74, art. 11, § 2°). (2010, p. 147, grifo do autor). 

Os contratos de arrendamento mercantil, conforme a lei tributária mencionada, 

deverão conter os seguintes elementos: o prazo do contrato; o valor de cada contraprestação; a 

opção de compra ou renovação de contrato, como faculdade do arrendatário; o preço para 

opção de compra ou o critério para sua fixação, quando for estipulada essa cláusula. 

Importante destacar que todas as operações de arrendamento mercantil se 

subordinam ao controle e fiscalização do Banco Central do Brasil (Bacen), segundo normas 

estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 

Nesse sentido, a Resolução n° 2.309, de 28 de agosto de 1996, publicada pelo 

Banco Central do Brasil, disciplinou as normas relativas às operações de arrendamento 

mercantil, delimitando duas modalidades: arrendamento mercantil financeiro e arrendamento 

mercantil operacional. 

Ao determinar as modalidades da operação, a Resolução definiu o arrendamento 

mercantil financeiro como aquele no qual as contraprestações e demais pagamentos previstos 

no contrato, devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora 

recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, 

obtenha retorno sobre os recursos investidos. 

Além disso, previu que as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços 

correlatos à operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da arrendatária. 
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O arrendamento mercantil operacional possui condições relacionadas às 

contraprestações a serem pagas pela arrendatária, contemplando o custo de arrendamento do 

bem e os serviços inerentes à sua colocação à disposição da arrendatária, não podendo o valor 

presente dos pagamentos ultrapassar 90% do custo do bem e o prazo contratual ser inferior a 

75% do prazo de vida útil econômica do bem. 

Como características intrínsecas da operação de arrendamento mercantil, 

destacam-se: as contraprestações devidas pelo arrendatário, previstas no contrato, 

normalmente são suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado 

durante o prazo contratual da operação; as despesas de manutenção e assistência técnica do 

bem arrendado são de responsabilidade do arrendatário; e o preço para o exercício da opção 

de compra é livremente pactuado, podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem 

arrendado.  

 

5.1.1 Arrendamento mercantil financeiro: registros das operações 

 

Conforme explicitado, o arrendamento mercantil pode ser classificado em 

financeiro, no qual os riscos e benefícios relacionados à propriedade do bem arrendado são 

transferidos ao arrendatário, e operacional, em que essa transferência substancial ao 

arrendatário dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do bem arrendado não acontece
72

.  

Na presente análise, interessa a sistemática aplicável ao arrendamento mercantil 

financeiro, cujos registros contábeis sofreram profundas modificações após a edição da Lei n° 

11.638/2007.  

O CPC 06, que trata de operações de arrendamento mercantil, conceituou a 

operação como aquela em que há a transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes 

à propriedade do ativo, em que o título de propriedade pode ou não vir a ser transferido. 

Nesse contexto, o reconhecimento inicial do arrendamento mercantil financeiro se 

dará com o registro da operação como ativo
73

, referente ao direito do uso do bem, e na conta 
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 O arrendamento mercantil operacional apresenta uma dinâmica diferente da adotada pelo financeiro, 

essencialmente pelo fato de que os seus riscos e benefícios permanecem com o arrendador. A essência 

econômica do arrendamento mercantil financeiro é a aquisição de bem por meio de financiamento, enquanto 

no arrendamento operacional é o aluguel de bens.  
73

 São classificados no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 

manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os 

decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens, nos termos 

do artigo 179, IV, da Lei n° 6.404/76. 
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de passivo
74

, em relação à dívida assumida pela arrendatária, em valor igual ao valor presente 

dos pagamentos do arrendamento mercantil, definidos no início da operação. 

Algumas situações, consideradas individualmente ou em conjunto, podem levar à 

classificação de um arrendamento como financeiro, e, de modo geral, apontam para o fato de 

que as perdas ou ganhos vinculados ao bem serão suportados pelo arrendatário, ou de que a 

maior parte da vida econômica do bem, ainda que a propriedade não seja transferida, é 

utilizada para fins da operação do arrendatário. 

A contabilização da operação nos registros do arrendador, proprietário jurídico do 

bem arrendado, apresenta-se no balanço como conta a receber
75

, e os valores recebidos são 

tratados como amortização de capital e receita financeira, como afirmam Iudícibus et al.: 

Entretanto, se o arrendador transfere substancialmente os riscos e benefícios ao 

arrendatário, reclassifica esse valor como contas a receber e considera os valores 

recebidos como sendo amortização de capital (pelo investimento feito) e receita 

financeira (recompensa pelo investimento e serviço) (item 37). (2010, p. 259). 

Efetuado o registro do arrendamento mercantil financeiro no ativo, em sendo 

passível de depreciação, procede-se ao seu cálculo e contabilização, prática consistente com a 

dos demais ativos depreciáveis, conforme previsão do CPC 06, item 27. 

 

5.1.2 Do registro em conta de ativo 

 

O aspecto tributário do arrendamento mercantil foi tratado pela Lei n° 

12.973/2014
76

, que determinou que as pessoas jurídicas arrendadoras devem reconhecer o 

resultado da operação de arrendamento mercantil, norma aplicável às operações em que há 

transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo.  
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 Lei n° 6404/76  “Art. 180. São classificados no ativo imobili ado os direitos que tenham por objeto bens 

corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa 

finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle 

desses bens.” 
75

 “As contas a receber representam, normalmente, um dos mais importantes ativos das empresas. São valores a 

receber decorrentes de vendas a pra o de mercadorias e serviços a clientes, ou oriundos de outras transaç es.” 

(IUDÍCIBUS et al., 2010, p. 54). 
76

 “Art. 46.  Na hipótese de operações de arrendamento mercantil que não estejam sujeitas ao tratamento 

tributário previsto pela Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974, as pessoas jurídicas arrendadoras deverão 

reconhecer, para fins de apuração do lucro real, o resultado relativo à operação de arrendamento mercantil 

proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o período de vigência do contrato. [...] § 2
o
 O 

disposto neste artigo aplica-se somente às operações de arrendamento mercantil em que há transferência 

substancial dos riscos e benefícios inerentes   propriedade do ativo.” 
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A questão da transferência substancial dos riscos como condição para a empresa 

arrendadora reconhecer os resultados tributáveis durante a vigência do contrato é considerada 

controvertida.  

No dizer de Bifano (2014, p. 99), a transferência de riscos e benefícios é um 

conceito contábil e não jurídico, no qual se identifica um elevado grau de subjetividade na 

avaliação de elementos econômicos próprios de cada entidade, ficando a cargo do julgamento 

do contador. Como o grau de subjetividade é grande, não se presta como parâmetro para 

tributação ou para autorizar o resultado proporcional de cada contraprestação. Para Bifano: 

A simples adoção dos novos padrões contábeis voltados aos reflexos econômico-

financeiros do balanço pode implicar desvios muito grandes, na prática. O uso 

indiscriminado da terminologia contábil, sem um melhor refinamento jurídico, 

também se presta a criar hipóteses de tributação não pretendidas pelo legislador que 

na origem introduziu a neutralidade tributária do IFRS. (2014, p. 100). 

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das 

atividades da empresa, inclusive os decorrentes de operações que lhe transfiram os benefícios, 

riscos e controles desses bens, devem ser classificados no ativo imobilizado, nos termos do 

artigo 179 da Lei n° 6.404/76. 

Ativos imobilizados representam todos os bens de longa permanência na entidade, 

destinados à manutenção normal das atividades e do próprio empreendimento, conforme 

definido no CPC 27
77

. 

Uma característica importante do conceito de ativo, geralmente identificado como 

o grupo de bens mantidos pela empresa para uso na produção ou fornecimento de bens ou 

mercadorias, cuja utilização ultrapassa o prazo de um ano, tais como veículos, equipamentos, 

móveis, imóveis, etc., é que não precisa necessariamente pertencer à entidade para ser 

reconhecido. Veja-se o que dizem Iudícibus et al. a esse respeito: 

Uma entidade que exerça controle sobre determinado Ativo Imobilizado e que 

também usufrua dos benefícios e assuma os riscos proporcionados por ele em suas 

operações, deverá reconhecê-lo em seu balanço, mesmo não detendo a sua 

propriedade jurídica. (2010, p. 222). 
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 “CPC 27  [...] Definiç es  [...] 6 - Ativo imobilizado é o item tangível que: (a) é mantido para uso na produção 

ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e (b) se espera 

utilizar por mais de um período. Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 

manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de 

operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.”  
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Da definição de Ativo Imobilizado se deduz que a propriedade jurídica não 

representa condição necessária para que um bem seja considerado ativo da entidade que o 

controla e goza dos benefícios econômicos decorrentes de seu emprego. 

 

5.1.3 Dos efeitos da aplicação da essência sobre a forma – Lei n° 11.638/2007 

 

A partir da vigência da Lei nº 11.638/2007, que modificou os dispositivos 

relacionados à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras da Lei n° 6.404/76, 

novos e complexos institutos normativos relacionados à Contabilidade internacional foram 

implementados no Brasil. 

A própria ciência da Contabilidade passou a ser considerada independente, 

desprendida da Legislação Fiscal por força da adoção do Regime Tributário de Transição 

(RTT)
78

, em que os lançamentos de ajustes efetuados exclusivamente para harmonização de 

normas contábeis não repercutiriam efeitos fiscais. A Legislação Societária se utilizava dos 

modernos conceitos do padrão conhecido como International Financial Reporting Standards 

(IFRS).  

Por determinação legal, a introdução dos padrões contábeis no Brasil foi 

assegurada pela premissa da neutralidade tributária, matéria objeto de reflexões doutrinárias 

quanto ao confronto dos resultados das demonstrações financeiras com o lucro sujeito à 

tributação das empresas. 

Quanto à operação de arrendamento financeiro em que há transferência 

substancial ao arrendatário de todos os riscos inerentes ao uso do bem arrendado, tais como 

obsolescência tecnológica, desgastes, etc., ocorrendo ou não a transferência efetiva da 

propriedade do bem, a Contabilidade trata a operação como aquisição de ativo para o 

arrendatário. 

Em decorrência da transmissão do arrendador para um arrendatário do direito de 

usar um ativo por determinado período, possibilitando-lhe o seu reconhecimento como tal, 

ainda que a propriedade civil não seja transferida na forma contratual própria à operação, 

correspondente à essência do negócio, a realidade financeira é a de que o arrendatário adquire 

os benefícios econômicos do uso do ativo. 

Nesse sentido, do ponto de vista jurídico formal, a arrendatária não possuirá a 

propriedade do bem. Se ocorrer de ficar insolvente, os credores não poderão vender o bem 
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 Art. 16 da Lei n° 11.941/2009. 
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arrendado, ainda que ela possua o controle econômico e usufrua dos benefícios de sua 

utilização. 

A substância vem acompanhada de uma forma jurídica e ambas possuem igual 

importância, prevalecendo a primeira sobre a segunda
79

 nas ocorrências de declarações não 

adequadas à substância do ato ou negócio jurídico, havendo divergências entre as referências 

da Contabilidade e as do Direito.  

É o caso da operação de arrendamento mercantil, em que o registro contábil de um 

bem que pertence à empresa arrendadora, e é arrendado pela empresa arrendatária e por ela 

utilizado em suas operações regulares, de acordo com as regras legais, compreenderá a 

realidade econômica advinda dessa relação contratual, que será distinta da realidade jurídica. 

Em outras palavras, o bem será tratado pela empresa arrendatária como se ela detivesse a sua 

titularidade jurídica. 

No âmbito prático, se a Contabilidade prestigiasse apenas a forma jurídica, 

desprezando a essência da operação – que no caso é a utilização do bem pela empresa 

arrendatária –, nas demonstrações financeiras das duas empresas seria refletida uma 

incongruência, uma situação não condizente com os fatos econômicos, conforme bem 

retratado por Carvalho (2010) no exemplo que segue. 

Se assim não for, uma empresa financeira de arrendamento mercantil que financie 

nesta modalidade a reforma do telhado de uma fábrica permitirá que se produzam 

dois absurdos informacionais na prevalência – que aqui se combate – da forma sobre 

a essência: pela titularidade da forma contratual, na sua data de balanço a empresa 

de arrendamento mercantil divulgará em seu ativo imobilizado um telhado sem 

fábrica, e a empresa industrial publicará em um balanço em que sua fábrica não tem 

telhado... (2010, p. 378). 

Em não havendo simulação ou outro vício jurídico, a substância corresponderá ao 

efeito do ato ou negócio jurídico, que poderá ser econômico, podendo ocorrer situações em 

que a essência do negócio na ótica da Contabilidade poderá não coincidir com a substância 

sob a ótica do jurista, ou seja, a essência econômica pode se desviar para outra forma jurídica 

não utilizada na negociação entre as partes. 

As avaliações feitas na Contabilidade na perspectiva da primazia da essência 

sobre a forma podem demonstrar situações de acréscimos de patrimônio que em muitos casos 

ainda não foram incorporados definitivamente. Para fins de incidência tributária, a renda a ser 

                                                             
79

 Do contrário, ou seja, se a forma prevalecer sobre a essência, a Contabilidade será casuística e orientada a 

outros propósitos que não as tomadas de decisões econômicas, decorrentes de eventos e transações 

consistentes. 
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considerada deve representar um efetivo acréscimo patrimonial, com a devida realização, ou 

seja, incorporada ao patrimônio da empresa. 

A Contabilidade se distanciou daquela realidade à medida que já não se vale de 

institutos jurídicos tradicionais, após a edição da Lei n° 11.638/2007. De acordo com 

Schoueri (2014), “[...] o Direito Privado con ece uma outra noção de patrimônio, para a qual 

se torna menos relevante a propriedade sobre os bens, assumindo importância maior a 

situação fática de controle e disposição” (p. 200). 

Nesse sentido, a utilização do princípio contábil da essência sobre a forma, ao 

requalificar determinada operação, deverá ser considerado para fins de se avaliar a existência 

de efetivo acréscimo patrimonial. 

A Contabilidade assumiu o papel de veículo de informação econômica do 

mercado, desvencilhando-se do Direito Civil e contemplando a evolução patrimonial da 

empresa sob a perspectiva econômica. Isso significa que ela deixou de referir-se à forma legal 

e preocupou-se em refletir a substância da realidade econômica, adotando a primazia da 

essência sobre a forma. 

 

5.1.4 Da transferência de riscos do ativo e o tratamento do Direito Societário e da 

Contabilidade 

 

Sob a ótica da Contabilidade, ao se transferir os riscos do ativo, colocando-o à 

disposição da empresa arrendatária, criam-se condições de geração de riqueza, contribuindo 

para a finalidade lucrativa regular. 

Embora a propriedade do bem no arrendamento mercantil seja de terceiros, o seu 

uso econômico faz com que a Contabilidade admita uma espécie de propriedade econômica, 

ante o uso exclusivo, pelo arrendatário, da transferência substancial dos riscos e benefícios 

inerentes à propriedade do ativo, em que o próprio título de propriedade poderá ou não ser 

transferido.  

Nessa situação, a Contabilidade reconhece a operação na mesma categoria em que 

enquadra um ativo da empresa, exatamente pela perspectiva econômica e a aplicação da 

primazia da essência sobre a forma. 

A classificação do bem, no caso do arrendamento financeiro, como ativo no 

balanço do arrendatário reflete o predomínio do critério econômico sobre o jurídico, em 

síntese, da essência sobre a forma. Para Martins (2014): 
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Assim, se em face de vigentes normas de direito privado ou de tributação, a forma 

estabelecida no negócio jurídico entabulado indicar que a propriedade legal do bem 

é de terceiro e não da entidade contábil que assim o reconheceu, como sucede no 

caso de arrendamento financeiro de bens, no plano do direito privado, este, (o 

terceiro) será o efetivo proprietário do bem, podendo, nesses termos, exercer todos 

os direitos inerentes à propriedade. (2014, p. 301). 

No caso do arrendamento mercantil, o referencial da Contabilidade é o efeito 

econômico ou financeiro, ao passo que para o Direito, o referencial será o efeito jurídico, a 

sua causa legal e a natureza jurídica.  

Contudo, o efeito jurídico também é um efeito subjacente ao ato ou negócio 

jurídico, “[..] e também pode ser um efeito econômico (sempre é quando se trata de 

patrimônio), embora o efeito subjacente seja determinado especificamente pela lei para cada 

ato ou neg cio tipificado pelo Direito” (OLIVEIRA, 2010, p. 407). 

O Pronunciamento Técnico CPC 06 – Operação de Arrendamento Mercantil foi 

aprovado pela Deliberação CVM n° 554, de 12 de novembro de 2008, e pela Resolução CFC 

n° 1.141, de 21 de novembro de 2008, tornando-o obrigatório para as Companhias Abertas. 

Conforme o CPC 06, a operação se caracteriza por um acordo pelo qual o arrendador 

transmite ao arrendatário, em troca de pagamento, o direito de usar um ativo por um período 

de tempo acordado. 

Antes do advento da Lei n°11.638/2007, a operação era classificada contabilmente 

como despesa na empresa arrendatária, por ocasião do pagamento das prestações. Qualquer 

que fosse a modalidade, não havia registro dela em conta do ativo, pelo fato de a empresa que 

arrendava o bem não possuir o título de propriedade do mesmo.
80

 

Após a alteração do artigo 179, IV, da Lei nº 6.404/76, devem fazer parte do ativo 

imobilizado os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados “[...] à manutenção 

das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os 

decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses 

bens; [...]”. 

Os benefícios são representados pela capacidade lucrativa durante a vida 

econômica do ativo e os riscos são representados pelas perdas da capacidade ociosa ou 

obsolescência tecnológica, ou decorrentes de condições econômicas. 

                                                             
80

 O e emplo fornecido sobre o arrendamento de uma aeronave é revelador  “Se uma empresa de aviação 

utilizasse aeronaves de terceiros, por meio de contratos de arrendamento, seu balanço não indicaria a 

existência daquelas aeronaves. O investidor ficaria, pois, perplexo, já que não saberia como seria possível a 

empresa vir a ter resultados positivos no futuro se sequer podia contar com aeronaves. Ao investidor seria 

muito mais interessante saber que posto não ser a proprietária das aeronaves, a empresa deteria contratos 

suficientes para assegurar que as aeronaves estariam a sua disposição por algum tempo, o que asseguraria a 

continuidade das operações.” (SCHOUERI, 2014, p. 204). 
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O cenário modificado passou a funcionar a partir de informação contábil mais 

qualitativa, com a empresa devendo informar em seu ativo imobilizado os bens sobre os quais 

detenha benefícios, riscos e controles.  

Assim, a classificação atual em relação à operação de arrendamento mercantil 

observa a essência da transação e não a forma do contrato. Nesse sentido Iudícibus et al. 

afirmam: 

Dessa forma, mesmo não possuindo a propriedade dos bens, os mesmos devem ser 

classificados no ativo quando a companhia detiver os benefícios, os riscos e o 

controle, o que muda substancialmente a forma de contabilização do arrendamento 

mercantil financeiro, que passou a ser classificado no ativo imobilizado e no passivo 

da arrendatária no momento da contratação da operação. (2010, p. 254). 

A modificação legislativa implementada pela Lei n° 11.638/2007 eliminou a 

sistemática anterior, ou seja, o registro dos pagamentos a título de arrendamento mercantil na 

conta de despesa.  

E andou bem, pois o procedimento poderia levar a situações absurdas, tais como, 

na hipótese de a empresa operar com todos os equipamentos arrendados, não haveria registro 

em seu ativo imobilizado, contudo, haveria produção de receitas e respectivas despesas, 

resultando em situação cuja leitura não fornecia os elementos necessários aos fatos.  

 

5.2 RECEITAS E O MOMENTO DE SUA REALIZAÇÃO: CRITÉRIOS CONTÁBEIS EM 

FACE DO CONCEITO DE PATRIMÔNIO 

 

A Receita, de modo geral, é sinônimo de aumento de benefícios econômicos sob a 

forma de entrada de recursos oriundos do curso normal das atividades da empresa, dos quais 

resultam aumentos do patrimônio líquido da pessoa jurídica, distintos de aportes dos 

proprietários.  

O momento de seu reconhecimento atenderá a critérios vinculados à transferência 

dos riscos e recompensas da propriedade ao comprador, que também indicará o momento da 

contabilização das vendas. Os principais critérios são: se existe preço atribuído pelo mercado, 

se há liquidez estimada em relação ao seu recebimento e se todas as despesas já foram 

incorridas. 

No geral, o momento do registro coincide com o da entrega do bem, que ocorre 

por ocasião da emissão de notas fiscais de vendas, como os casos em que o comprador recebe 

o bem concomitante à operação. Mas nos casos em que faltem critérios para caracterizar a 
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receita, e, portanto, o momento de seu registro não coincida com a entrega do produto, 

ocorrerá uma desarticulação do fato jurídico com o fato econômico, este último prestigiado 

pela Contabilidade. 

 

5.2.1 Regime geral do reconhecimento das receitas 

 

A definição de receita compactua com a ideia de ingresso bruto de benefícios 

econômicos durante o período, provenientes das atividades normais de uma entidade, que 

resultem no aumento do patrimônio líquido. 

A receita é definida pela Resolução CFC no. 1.374, de 08 de dezembro de 2011 

(item 4.25), como aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a 

forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que 

resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a 

contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. 

Abrange tanto receitas propriamente ditas quanto ganhos, e surge no curso das 

atividades usuais da entidade. Designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, 

honorários, juros, dividendos, royalties, aluguéis.  

Os ingressos brutos de benefícios econômicos originam-se da própria atividade da 

empresa. Outras quantias cobradas não caracterizadas como benefícios econômicos que fluam 

para a entidade e não resultem em aumento do patrimônio líquido não são consideradas 

receitas. 

Observa-se que a receita influenciará diretamente no aumento do patrimônio 

líquido, portanto, no lucro. 

O patrimônio líquido representa a diferença entre o valor dos ativos e dos 

passivos, e é formado pelo grupo de contas que registra o valor contábil pertencente aos 

acionistas ou quotistas. Os lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos, 

retidos sem finalidade específica (quando lucros) ou à espera de absorção futura (quando 

prejuízos).  

As empresas deverão evidenciar, na Demonstração de Resultados do Exercício 

(DRE), de acordo com a Lei n° 6.404/76, artigo 187, a receita bruta de vendas e serviços, as 

deduções, os abatimentos e a receita líquida das vendas que efetuar. 

Para o registro contábil da receita é importante estabelecer a mensuração do valor 

e o momento do seu reconhecimento. O primeiro critério possui solução simples, o próprio 
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CPC 30 determina que a receita deverá ser mensurada pelo valor justo da retribuição recebida 

ou a receber, sendo o valor presente da receita o seu valor justo nesse momento. 

Quanto ao momento do reconhecimento da receita, deve-se atender às condições 

referidas na Resolução CFC nº 1.374/2011, normalmente vinculando-se ao da transferência 

dos riscos e recompensas da propriedade ao comprador, coincidindo, no geral, com o 

momento da transferência legal da titularidade do referido bem. 

A contabilização das vendas é realizada com base nas notas fiscais de venda, 

sendo comum a entrega do bem no momento em que são emitidas. Contudo, nos casos em que 

existe lapso de tempo entre a emissão da nota fiscal e a entrega do produto, a receita deverá 

ser registrada apenas quando da entrega do produto, quando da passagem dos ativos para o 

comprador. 

Assim, reconhecer a receita de vendas de mercadorias ou bens requer observar se 

foram satisfeitas todas as condições do processo, se existe preço atribuído pelo mercado, se há 

liquidez estimada em relação ao seu recebimento e se todas as despesas já foram incorridas. 

A realização da receita, como postulado contábil, presta-se para definir o regime 

de apuração do resultado da entidade, o que afeta a regra de incidência do imposto sobre a 

renda das pessoas jurídicas. Serve de suporte para “[...] a mensuração do resultado dos 

negócios jurídicos entabulados, operação que pode contribuir para chegar ao conceito de lucro 

no âmbito da pessoa jurídica” (MINATEL, 2005, p. 195). 

A receita realizada passível de registro pela Contabilidade afeta o resultado da 

empresa. O método permite o encontro de custos e despesas com a correspondente receita 

para fins de apuração do resultado da empresa. 

Quanto ao âmbito da legislação tributária, a receita líquida é tida como receita 

bruta diminuída das vendas canceladas e dos descontos e impostos incidentes sobre a venda, 

consoante o artigo 286 do RIR/99.  

A Lei nº 12.973/2014, ao alterar o artigo 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77, ampliou 

o conceito de receita bruta para compreender o produto da venda de bens nas operações de 

conta própria, o preço da prestação de serviços em geral, o resultado auferido nas operações 

de conta alheia e, em geral, as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.  

No âmbito das contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e à 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), tanto a Lei n°10.637, de 

30 de dezembro de 2002, como a Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, definiram que a 

incidência não cumulativa das contribuições recairá sobre o total das receitas auferidas no mês 

pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 
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5.2.2 Elementos influenciadores do reconhecimento de receitas 

 

Importante questão relacionada à contabilização da receita é determinar o 

momento de reconhecê-la: a receita deve ser reconhecida quando for provável que benefícios 

econômicos futuros fluam para a empresa e possam ser confiavelmente mensurados. 

O reconhecimento do contrato com um cliente somente poderá ser efetuado 

quando todos os critérios forem atendidos. Nos termos da Norma Brasileira de Contabilidade 

– NBC TG 47, de 25 de novembro de 2016 (item 9), que dispõe sobre receita de contrato com 

cliente, o contrato deve ser contabilizado quando forem satisfeitas todas as seguintes 

condições: 

(a) quando as partes do contrato aprovarem o contrato (por escrito, verbalmente ou 

de acordo com outras práticas usuais de negócios) e estiverem comprometidas em 

cumprir suas respectivas obrigações; 

(b) quando a entidade puder identificar os direitos de cada parte em relação aos bens 

ou serviços a serem transferidos; 

(c) quando a entidade puder identificar os termos de pagamento para os bens ou 

serviços a serem transferidos; 

(d) quando o contrato possuir substância comercial (ou seja, espera-se que o risco, a 

época, ou o valor dos fluxos de caixa futuros da entidade se modifiquem como 

resultado do contrato); e 

(e) quando for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito 

em troca dos bens ou serviços que serão transferidos ao cliente. Ao avaliar se a 

possibilidade de recebimento do valor da contraprestação é provável, a entidade 

deve considerar apenas a capacidade e a intenção do cliente de pagar esse valor da 

contraprestação quando devido. [...]. 

A NBC TG 47 evidencia que o ativo é considerado transferido tão somente 

quando o cliente passar a deter o controle desse ativo, momento em que a entidade deve 

reconhecer receitas. 

31. A entidade deve reconhecer receitas quando (ou à medida que) a entidade 

satisfizer à obrigação de desempenho ao transferir o bem ou o serviço (ou seja, um 

ativo) prometido ao cliente. O ativo é considerado transferido quando (ou à medida 

que) o cliente obtiver o controle desse ativo. 

Nessa circunstância, a receita só deve ser efetivamente reconhecida quando for 

provável que os benefícios econômicos associados à transação em desenvolvimento fluirão 

para a empresa.  

A existência de divergência entre o Direito Civil e a Contabilidade, em várias 

situações em que a aquisição, a modificação, a cessão e a liquidação de direitos estão 
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diretamente suportadas por contratações lícitas e desfrutando de presunção legal de 

veracidade, por força das inovações introduzidas na Contabilidade, que prestigiam a essência 

econômica das operações, é objeto de reflexão. Como observa Bifano (2010): 

A eventual disputa entre a prevalência da lei ordinária ou das regras emanadas do 

CPC, oriunda das recentes alterações legislativas que introduziram os padrões 

internacionais de Contabilidade, pode gerar demandas jurídicas relevantes, 

apontando-se um primeiro e importante ponto de divergência na tradicional relação 

entre a Contabilidade e o Direito. (2010, p. 121). 

A Contabilidade exige que a empresa reconheça o direito em face da realidade 

econômica, independentemente do vínculo jurídico na perspectiva do Direito Civil. 

Nesse sentido, a Contabilidade somente fará o reconhecimento da receita se 

cumpridas as exigências relacionadas à satisfação das condições para caracterizar a venda em 

sua essência. Assim, mesmo já tendo ocorrido a tradição e a transferência de propriedade
81

 

sob a ótica jurídica, para o registro contábil, a situação descrita não é uma venda, por 

conseguinte, a receita não será reconhecida. 

 

5.2.3 Do reconhecimento da receita de venda para fins de incidência do ICMS: fato 

gerador do imposto 

 

Com a publicação da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que 

dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, estabeleceram-se, além dos critérios gerais, as regras da 

sistemática para o cálculo do ICMS.  

A respeito da incidência do ICMS, consta no artigo 2º da LC n° 87/96 que recairá 

sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; sobre as prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, 

mercadorias ou valores; sobre as prestações onerosas de serviços de comunicação, por 

qualquer meio, inclusive a geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e 

ampliação de comunicação de qualquer natureza. 
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 C digo Civil  “Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio 

de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. [...] Art. 493. A tradição da coisa vendida, na 

falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava, ao temo da venda.” 
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O fato gerador do ICMS consta delineado no artigo 12 da LC n° 87/96
82

. 

Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da saída de mercadoria de estabelecimento 

de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Essa é a regra geral, 

havendo hipóteses de exceções elencadas na LC nº 87/96.  

Desse modo, a legislação tributária elegeu como momento para a incidência 

tributária a saída da mercadoria do estabelecimento, sem qualquer condição específica. 

Quanto à caracterização como contribuinte do ICMS, a legislação tributária dispõe que 

independe de estar constituído ou registrado, bastando que pratique com habitualidade ou em 

volume que caracterize intuito comercial as prestações ou operações sujeitas ao ICMS.  

Observa-se que as regras tributárias possuem uma dinâmica própria, que objetiva 

apreender os fatos conforme determinados eventos da rotina da empresa, em seu esforço de 

produzir riqueza, de tal modo que a legislação elege hipótese para considerar o momento de 

realização de receitas. 

Esse movimento é mais evidente nos tributos que incidem sobre as receitas, como 

é ocaso do ICMS e das Contribuições Sociais do PIS/PASEP e COFINS. 

Contudo, as dificuldades são inúmeras, a começar pelo próprio entendimento do 

que seja receita em sua acepção mais genuína, para fins de incidência tributária. 

Nesse ponto, recorre-se a jurisprudência do STF que trata da matéria, cujo 

posicionamento é no sentido de que nem todos os valores que tiveram ingresso formal no 

caixa da empresa deverão ser considerados como receita, rejeitando a interpretação da lei 

ordinária que determinou ser receita todo e qualquer ingresso, seja a que título for. 

 

5.2.4 Da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre receitas 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou, no ano de 2013, o Recurso 

Extraordinário n° 606.107/RS, em que tratou da interpretação de conceito utilizado na 

Constituição Federal para outorgar competências impositivas, entre as quais o conceito de 

receita constante no artigo 195, I, “b”, da Constituição Federal de 1988. 

O julgamento tratou da questão de transferência para terceiros de créditos do 

ICMS decorrentes de operação de exportação. Debateu-se o tratamento tributário a ser dado 

aos registros dos valores na contabilidade do titular, se deveriam ser tratados como receita, já 
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 Lei Complementar nº 87/96  “Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:  I - da 

saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo 

titular; [...].” 
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que a legislação que dispõe sobre a matéria refere-se à incidência tributária sobre o total de 

receitas, independentemente de denominação ou classificação contábil. 

A tese articulada para a exclusão do valor do ICMS transferido a terceiros da base 

de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS elencou como premissas os seguintes fundamentos: 

(a) os limites do conceito de receita; (b) a imunidade das receitas decorrentes de exportação 

frente a contribuições sociais; e (c) a própria imunidade perante o ICMS. 

No julgamento, contextualizou-se a origem dos créditos transferidos, consistente 

na exportação de produtos, operação abrangida pela imunidade constitucional (art. 155, § 2°, 

II, “b”, da CF/88), que, ao mesmo tempo, assegura a manutenção e o aproveitamento do 

montante do imposto cobrado nas operações anteriores. 

Nesse ponto, o STF concluiu que a finalidade da norma é incentivar as 

exportações, desonerando por completo as operações, e que sujeitar tais valores ao 

PIS/PASEP e à COFINS significaria afrontar a Constituição Federal de 1988. 

Quanto ao conceito de receita, após a Emenda Constitucional n° 20, de 15 de 

dezembro de 1998, em redação do artigo 195, I, da CF/88, a sua acepção constitucional possui 

conteúdo abrangente, mas delimitado, específico e vinculante, impondo-se ao legislador. 

Do voto do julgamento extrai-se o seguinte:  

Pois bem, o conceito constitucional de receita, acol ido pelo art. 195, I, “b” da CF, 

não se confunde com o conceito contábil. Isso, aliás, está claramente expresso na lei 

10637/02 (art. 1°) e lei 10833/03 (art. 1°), que determinam a incidência de 

contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas, 

“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. (STF, RE nº 

606.107/RS, 2013; trecho do voto da Rel. Min. Rosa Weber, p. 22. Grifos do 

original). 

Para o STF, não há que se buscar equivalência absoluta entre os conceitos contábil 

e tributário, sendo que a Contabilidade não subordina a tributação, representa apenas um 

ponto de partida e ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nessa seara 

por princípios e regras próprias do Direito Tributário. 

Em relação ao conteúdo do conceito constitucional para receitas, o STF 

compreendeu que a receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra 

ao patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. 

Nesse contexto, julgou que a transferência de créditos do ICMS imune não gera 

receita tributável, mas mera recuperação do ônus econômico, não caracterizando nova riqueza 

auferida, tampouco sendo proveniente de remuneração ou esforço, direito ou atividade. 
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Por tratar-se de mera recuperação do montante pago nas operações antecedentes, 

mostra-se irrelevante o modo de aproveitamento dos créditos. Ademais, ainda que fossem 

enquadrados como receitas, não poderiam servir de base de cálculo ao PIS/PASEP e à 

COFINS, em face da regra que imuniza as contribuições sociais (art. 149, § 20, I, da CF/88). 

Por maioria, o Tribunal decidiu que o aproveitamento de créditos do ICMS 

oriundos de saída imune não gera receita tributável. 

Outro caso julgado pelo STF
83

 em 2017 tratou da questão da não inclusão do 

ICMS na Base de Cálculo (BC) do PIS/PASEP e da COFINS, por não constituir 

patrimônio/riqueza da empresa, mas ônus fiscal ao qual ela está sujeita. 

O julgamento fez referência aos recursos tidos como precedentes: RE 346.084; 

358.273; 357.950 e 290.840, dos quais se resgatou o histórico da legislação. 

Desse modo, com base no artigo 177 da Lei n° 6.404/76, a escrituração da 

companhia obedecerá aos preceitos da Lei Comercial e aos princípios de Contabilidade 

geralmente aceitos.  

Da demonstração de resultado do exercício retirou-se que o substantivo receita 

designa o gênero abrangente de todos os valores recebidos pela pessoa jurídica, que se 

incorporam à esfera patrimonial. 

Daí a ideia de que todo valor recebido pela pessoa jurídica, a qualquer título, será 

receita na acepção do gênero, mas nem toda receita será operacional. O faturamento, por sua 

vez, coincide com a receita bruta de vendas ou serviços, nos termos do artigo 187, I, da Lei 

das Sociedades Anônimas. 

Resulta na assertiva de que, embora todo o faturamento seja receita, nem toda 

receita é faturamento. 

Para o STF, tem-se que o faturamento não se confunde com a receita, esta última 

mais ampla, e o conceito de receita bruta (entendida como produto da venda de mercadorias e 

de serviços) é que se ajusta ao de faturamento. 

A questão de mérito tratou também da mecânica do recolhimento do ICMS e da 

respectiva inclusão da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, sob a perspectiva de que 

os créditos do ICMS apenas circulam pela contabilidade das empresas, mas a elas não 

pertencem, não se incorporam a seu patrimônio, destinados que são aos cofres públicos. 
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Ao se admitir que as empresas incluam o ICMS na base de cálculo das 

contribuições, por consequência se estaria admitindo que elas faturam o ICMS da mesma 

forma como faturam bens ou serviços, situação totalmente infundada. 

Nesse contexto, a integração do valor do ICMS na base de cálculo do PIS/PASEP 

e da COFINS significaria o cálculo dos tributos sobre receitas que não pertencem ao 

contribuinte, mas aos Estados-Membros nos quais se deu a geração mercantil. 

No primeiro caso, observa-se que a interpretação do STF se voltou a desvelar o 

alcance de regras constitucionais relacionadas à receita, em face da atuação de legislação 

tributária. 

Desse modo, a discussão sobre o conceito de receita conforme a hermenêutica 

constitucional tratou de diferenciá-la do conceito contábil, com o qual não se confunde. 

O entendimento partiu da premissa constante da Lei Ordinária n° 10.637/2002 e 

da Lei n° 10.833/2003, que tratam, respectivamente, do Programa de Integração Social (PIS) / 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e da Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS), em que a imposição tributária é prevista a 

incidir sobre o total da receita, independentemente de sua denominação ou classificação 

contábil. 

O STF discorreu que a Contabilidade constitui ferramenta também utilizada para 

fins tributários, porém moldada pelos princípios e regras próprias do Direito Tributário, este 

de nenhum modo subordinado àquela. 

Com base na Constituição Federal de 1988, o STF definiu receita bruta como “o 

ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, 

sem reservas ou condiç es”.  

Importante destacar que o conceito do que sejam receitas no âmbito da empresa 

influenciará diretamente o aspecto patrimonial, fato mencionado no julgado quando se 

discorreu sobre o ICMS não representar receita, mas mera recuperação do ônus econômico, 

não caracterizando nova riqueza auferida, tampouco sendo proveniente de remuneração ou 

esforço, direito ou atividade. 

No segundo caso destacado, a discussão revelou que o ICMS não integrará a base 

de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, sendo certo que não se trata de valores relacionados 

diretamente às atividades operacionais da empresa, sequer se confundindo com as operações 

regulares, mas meros valores que circulam no caixa da empresa e que serão repassados ao 

Ente federado.  
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São valores totalmente desvinculados da ideia de receita da empresa, não 

representando nenhum ganho ou acréscimo ao patrimônio, não devendo ser alcançados pelas 

contribuições como se fossem receitas próprias da empresa, portanto, serão excluídos daquela 

base de cálculo. 

A tese legalista não emplacou no STF, que optou por tratar a receita em seus 

contornos constitucionais, uma ideia de gênero que abrange as entradas, mas não será toda ela 

de caráter operacional, vinculada às atividades do empresário. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O estudo do patrimônio mostrou-se importante, pois a compreensão de seu 

alcance na seara do Direito Civil possibilita avaliar a sua adequação em outras áreas do 

Direito, em especial do Direito Comercial e do Direito Tributário, além da Contabilidade.  

Se em decorrência do patrimônio obtém-se o acréscimo patrimonial, a renda, o 

lucro ou o prejuízo e demais variáveis que participam das atividades rotineiras de uma 

unidade produtora, conceber a exata dimensão do instituto do patrimônio é tarefa urgente e 

necessária para se examinar a adequação dos novos contornos advindos de uma perspectiva 

econômica, adotados pelo Direito Comercial e pela Contabilidade. 

De outra forma, não haveria resposta satisfatória também para o intérprete das 

regras tributárias, que deverá rever antiga subordinação do Direito Tributário ao Direito 

Privado, em alguns casos, abrindo mão de paradigma que não seja adequado a uma melhor 

interpretação das novas regras, como é o caso dos artigos 109 e 110 do CTN.  

Nas modificações legislativas ocorridas no Brasil a partir do ano de 2007, o País 

aderiu e estabeleceu uma linguagem da Contabilidade conforme os preceitos internacionais, 

vale dizer, prestigiando a essência sobre a forma, exatamente de modo contrário à situação 

vigente até a data da referida modificação. 

Foram introduzidos vários critérios utilizados para compor os elementos das 

demonstrações financeiras das empresas brasileiras, em que o Direito Comercial e a 

Contabilidade buscam atender à linguagem internacional. Tais modificações afetaram o 

tratamento de determinados fatos, e, por consequência, influenciaram o instituto do 

patrimônio concebido nos moldes do Direito Civil. 

Antes das alterações promovidas, a movimentação patrimonial da empresa 

observava fielmente os critérios do Direito Civil, se adequando a fatos que fossem por ele 

avalizados, existindo então perfeita harmonia. 

A Contabilidade elaborada no Brasil também não divergia profundamente da 

perspectiva tributária, o patrimônio era visto sob a forma jurídica e não a essência econômica. 

A perspectiva atual é diametralmente oposta, a Contabilidade e o Direito Comercial tratam o 

patrimônio sob o aspecto de seu efeito econômico. 

Em paralelo, a regra matriz de incidência do Imposto sobre a Renda demonstra 

que os conceitos contábeis não poderão ser utilizados como melhor aprouver ao Direito 

Tributário, pois devem estar em harmonia com os preceitos constitucionais tributários. 
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Não remanescem dúvidas de que o Direito Tributário é o campo que mais poderia 

ser afetado com as modificações aqui tratadas, para quem a Contabilidade continua sendo a 

força motriz, contudo, logo foram apontadas soluções, ainda que passíveis de críticas, 

representando a busca de alternativas com o intuito de neutralizar efeitos decorrentes das 

modificações.  

O objetivo da neutralidade tributária foi perseguido desde o início da vigência das 

novas normas, e continua em pleno desenvolvimento o debate entre os atores envolvidos. 

Nesse cotejo, portanto, afigura-se que de modo geral as normas foram adequadamente 

introduzidas no Brasil, não remanescendo distorções dignas de registro, no tocante ao modus 

operandi. 

Para o Direito Tributário o regramento legislativo indicou um caminho firme: a 

Contabilidade continua a ser a fonte primeira para a constatação do acréscimo patrimonial, 

contudo, na apuração de exações tributárias, utiliza-se de livros auxiliares para os ajustes à 

base de cálculo do Imposto sobre a Renda da pessoa jurídica.  

Importa delimitar se os novos parâmetros da Contabilidade devem se sobrepor 

àqueles definidos no Direito Civil. Emergem dúvidas que precisam ser avaliadas, vinculadas 

ao limite da interpretação do patrimônio conforme o modelo civilista, frente ao propósito da 

lei de manter as alterações do Direito Comercial e da Contabilidade fora do alcance da 

interferência do Direito Civil. 

A resposta se mostra com relativa clareza: Se as novas regras são capazes de 

influenciar o resultado e, portanto, o patrimônio, em face de critérios econômicos que 

passaram a definir o registro de fatos retratados no balanço patrimonial das pessoas jurídicas, 

o patrimônio sob a ótica do Direito Civil, que prestigia a essência jurídica das operações, não 

se mostra adequado para retratar fielmente o resultado da empresa. 

Observados os objetivos da Contabilidade houve acerto nas regras que afastaram a 

influência do Direito Civil, porquanto acabava por ignorar bens e direitos que contribuíam 

efetivamente para a formação do resultado da empresa, e que, pelo fato de não pertencerem à 

entidade, eram desprezados no potencial da geração de riquezas, que influenciavam 

diretamente. 

O Direito Comercial e a Contabilidade convergem para uma nova caracterização 

do patrimônio em confronto com o que foi estabelecido no Direito Civil brasileiro, na 

tradução das várias operações registradas, as quais demonstram o esforço concentrado para a 

obtenção dos resultados, objetivo final de toda entidade com fins lucrativos. 



97 

 

As modificações estão condizentes com a fisionomia da realidade, campo em que 

o patrimônio é tratado como os demais elementos capazes de contribuir para a geração de 

riqueza. A busca de sua essência, seu papel efetivo na formação dos resultados da empresa, 

sua cota de esforço na produção dos resultados e dos objetivos sociais a que se propõe 

qualquer entidade com fins lucrativos somente podem ser mensuradas com a visão econômica 

e prospectiva que as novas regras indicam, contraditórias à tradição do Direito Civil. 

Outra não poderia ser a conclusão: as inovações do Direito Comercial e da 

Contabilidade no esforço de ajustar as empresas brasileiras ao cenário internacional se 

encontram adequadamente equalizadas pelo legislador brasileiro. 

Nesse sentido, o esforço do legislador brasileiro em adequar as empresas ao 

cenário internacional, implementando uma linguagem na Contabilidade que persegue a 

demonstração de resultados conforme a sua essência econômica em detrimento da forma 

jurídica, pode parecer, em leitura mais apressada, ter sido pouco planejado, frente às 

profundas repercussões advindas do novo modelo. Contudo, a análise do tema não 

demonstrou esse fato.  

O que se evidenciou mais adequado é que antes se tratava de movimento do 

Direito Comercial e da Contabilidade para alcançar a realidade do mercado global, 

proporcionando informações condizentes com uma realidade econômica para a qual a 

empresa é criada, a da geração de riquezas, abrindo mão de uma prática que prestigiava um 

rigor científico que nada revelava sobre a realidade da empresa.  

O patrimônio, antes visto sob o enfoque da forma jurídica, pouco dizia sobre o 

efetivo resultado econômico da empresa, realidade captada pela essência econômica 

implementada pelo Direito Comercial e pela Contabilidade.  

O patrimônio sob a perspectiva do Direito Civil, para fins de demonstrar o 

resultado da empresa, carece de readequação, não sendo suficiente o olhar unicamente da 

forma jurídica, ao contrário, a avaliação a ser feita para fins de seu registro vai considerar 

critérios que prestigiam a essência econômica de sua utilização. 

Ao se mostrar em desconformidade com as regras do Direito Comercial e da 

Contabilidade e com o fim de retratar fielmente o resultado da pessoa jurídica, o conceito de 

patrimônio conforme o Direito Civil necessita de uma interpretação em que se torna menos 

relevante a propriedade dos bens, enfatizando a situação fática de controle e disponibilidade. 

A mudança na legislação comercial e na Contabilidade obriga a legislação 

civilista a uma adaptação e redefinição do seu papel, no que toca ao instituto do patrimônio.  
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A avaliação da situação econômica e financeira real da empresa, preceito 

encontrado também no Código Civil brasileiro, necessita refletir a essência econômica dos 

fatos ao invés da forma, registrando-se a efetiva condição financeira da empresa, não 

permitindo a concepção atrelada unicamente aos aspectos jurídicos que cercam o patrimônio. 

Ao se desligar dos parâmetros da avaliação do patrimônio segundo os conceitos 

do Direito Civil, a Contabilidade e o Direito Comercial passaram a contemplar a visão 

econômica da evolução patrimonial, em face da necessidade de se exprimir a realidade 

empresarial.  

Em relação à sobreposição dos critérios obrigatórios que privilegiam a essência 

sobre a forma, adotados pela Contabilidade, aos fenômenos do Direito Civil, tem-se que os 

órgãos responsáveis pela emissão de regras contábeis afastam da composição do patrimônio a 

influência civilista. 

Nesse contexto, mostra-se inadequada a utilização do conceito de patrimônio 

oriundo do Direito Civil o no âmbito dos resultados da Empresa. 

O patrimônio, conforme preveem o Direito Comercial e a Contabilidade, não se 

caracteriza como ficção jurídica, na medida em que cumpre seu desiderato, qual seja, que as 

demonstrações financeiras possam refletir a realidade econômica da empresa. 

Tal situação imposta pela legislação para a adequação a preceitos internacionais é 

plenamente compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. A atribuição da Contabilidade 

quanto ao tratamento dado ao patrimônio foi inserida pelo legislador ao modificar o artigo 

177 da Lei nº 6.404/76, marco em que já não se concebe única perspectiva do conceito de 

patrimônio, ou seja, aquele dado pelo Direito Civil.  

Desse modo, o patrimônio na perspectiva do Direito Comercial e da Contabilidade 

ganhou nova dimensão, passando a valorizar a realidade econômica, ainda que em detrimento 

dos contornos e formas jurídicas. 
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