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1. Tema, contexto, modelo de pesquisa predominante e fontes 
  
A dissertação de mestrado pretende realizar a análise jurídica acerca do registro 

contábil do ganho decorrente do ajuste de avaliação a valor justo (“AVJ”) de ativos imobilizados 
utilizados na atividade da empresa, de acordo com o Pronunciamento CPC nº 46 (propriedade 
para investimento), avaliando o efeito tributário decorrente da redução de capital com a 
entrega desses ativos a valor contábil para o controlador pessoa jurídica, nos termos do artigo 
22 da Lei nº 9.249/951.  

 
O Brasil adotou a convergência dos padrões contábeis nacionais com os padrões 

contábeis internacionais (International Financial Reporting Standards – “IFRS”), por meio das 
alterações legislativas introduzidas na Lei nº 6.404/76, nos termos da Lei nº 11.638/08 e da 
Lei nº 11.941/09. 

 
Os antigos padrões contábeis brasileiros utilizavam, frequentemente, o registro de 

ativos pelo valor histórico, sob uma perspectiva retrospectiva que privilegiava a segurança 
jurídica e a capacidade contributiva, de acordo com o artigo 145, §1º da Constituição Federal.  

 
Os novos padrões contábeis, inseridos no ordenamento jurídico brasileiro a partir de 

2008, têm como parâmetro uma visão econômica dos fatos com base numa perspectiva 
prospectiva da produção de receitas (fluxo de caixa), despesas e eventual recuperabilidade do 
custo dos ativos escriturados (i.e., impairment), buscando uma atualidade das informações para 
os agentes de mercado (i.e., credores e/ou investidores).  

 
O intuito dessa mudança legislativa seria a comparação dos balanços das empresas de 

diversas localidades, no contexto da economia globalizada 2 . Nesse sentido, o enfoque das 
mudanças introduzidas na legislação brasileira foi oferecer uma visão mais dinâmica do 
balanço patrimonial, considerando o interesse dos investidores e credores, colocando em 
segundo plano a perspectiva tributária da demonstração de resultado.  

                                                 
1 A análise da tributação do ganho de AVJ ocorrerá em relação às pessoas jurídicas sujeitas à apuração dos tributos 
corporativos (IRPJ e CSLL) segundo o regime de lucro real.  
2 Conforme exposto nos debates do PL nº 3.741/00, que foi convertido na Lei nº 11.638/00. 
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Apesar disso, as alterações contábeis propostas possuem reflexos na demonstração de 

resultado com o potencial de afetar a apuração de tributos. Entretanto, desde o início, restou 
evidente que o objetivo da mudança era o de proporcionar uma nova avaliação contábil de 
ativos e passivos no balanço, mas com uma neutralidade fiscal na apuração do resultado3.  

 
Cumpre notar que umas das mudanças introduzidas na avaliação do balanço foi a 

previsão da apuração de alguns elementos do ativo pelo valor justo. As splicações financeiras 
destinadas à negociação, ou disponíveis para venda, são exemplos de ativos sujeitos à avaliação 
pelo valor justo, de acordo com o artigo 183 da Lei nº 6.404/764. 

 
Existem outras situações sujeitas à avaliação pelo valor justo, tais como: (i) o ajuste de 

AVJ em relação aos ativos detidos pela entidade (i.e., propriedades para investimento); (ii) o 
ajuste de AVJ na subscrição de ações; (iii) o ajuste decorrente de AVJ registrado na investida 
(AVJ reflexo); (iv) a sucessão de ajuste de AVJ em decorrência de incorporação, fusão ou cisão; 
(iv) o ajuste de AVJ na aquisição de participação societária em estágios, entre outros, com 
fundamento em pronunciamentos contábeis, nos termos do artigo 177, §3 da Lei nº 6.404/76.  

 
A dissertação de mestrado busca analisar a situação do ajuste de AVJ em relação aos 

ativos meramente detidos por entidades (propriedades para investimento, notadamente no 
ramo imobiliário). Resta definir de que forma a pessoa jurídica deveria reconhecer um ajuste 
de AVJ como resultado da titularidade de um investimento e qual seria o reflexo tributário 
vinculado com o ajuste de AVJ no caso da redução de capital com a entrega do ativo pelo valor 
contábil.  

 
Sendo assim, o ajuste de AVJ em comento não decorreria de qualquer movimentação 

patrimonial da pessoa jurídica, no sentido de aquisição ou alienação de direitos, sendo este 
elemento determinante para fins da verificação de eventual disponibilidade de acréscimo 
patrimonial no contexto da tributação da renda.  

 
O valor justo é definido como o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que 

seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes 
do mercado na data de mensuração, de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC nº. 46. 
 

                                                 
3 Por conta disso, foi instituído um Regime de Transição Tributária (“RTT”), que determinava a realização dos 
devidos ajustes contábeis necessários para que o novo padrão contábil fosse neutro do ponto de vista fiscal, 
enquanto os reflexos tributários dos novos padrões contábeis não eram regulamentados ou neutralizados por 
meio de Lei. O RTT foi instituído pela Medida Provisória nº. 449/08, convertida na Lei nº. 11.941/09. A Exposição 
de Motivos da Medida Provisória nº. 449/08 é expressa no sentido de que as alterações contábeis introduzidas 
pela Lei nº. 11.638/07 deveriam ter efeitos neutros, ou seja, não afetariam a carga tributária vigente até a data de 
publicação das novas regras contábeis. 
4  Existem registros de AVJ relativos a bens de uso, investimento ou para venda. Cumpre notar também as 
disposições contidas nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e nas deliberações dos 
órgãos reguladores, tal como a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).  
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A legislação tributária previu que o ganho decorrente de avaliação de ativo com base no 
valor justo não seria computado na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) 
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), desde que o respectivo aumento no 
valor do ativo fosse evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao ativo, de acordo com 
o artigo 13 da Lei nº 12.973/145. 

 
A classificação em subcontas, do ajuste de AVJ, é suficiente para que se afaste os efeitos 

sobre a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, até o momento em que o ativo for realizado. O 
controle em subcontas propicia que os respectivos efeitos fiscais do ajuste de AVJ ocorram no 
momento da realização do ativo, para que um resultado contábil ainda não disponível não seja 
tributado antecipadamente.  

 
O ganho decorrente da avaliação segundo o valor justo seria tributado (IRPJ e CSLL) à 

medida que o ativo fosse realizado, mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou 
baixa, ou quando o passivo fosse liquidado ou baixado.  

 
Consequentemente, o valor do ativo é acrescido por conta do registro do ganho de AVJ 

em subconta, mas o ganho de AVJ é controlado patrimonialmente, por meio do registro do 
ajuste de avaliação patrimonial, ou transita por resultado, sendo que nos dois casos a tributação 
seria diferida. 

 
O registro do ajuste de AVJ teria o sentido de informar os investidores da empresa de 

que o valor justo do ativo representa uma expectativa de resultado. O acionista também deveria 
ser informado do potencial impacto tributário que reduziria esse resultado, no caso de 
depreciação, alienação ou uso do ativo, de acordo com as regras de apuração do IRPJ e da CSLL. 

 
Além disso, a legislação previu expressamente que as operações de permuta e as 

reorganizações não ocasionariam a imediata tributação do ganho de AVJ registrado em 
subconta (não tributação em decorrência da sucessão patrimonial).  

 
                                                 

5 “Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo não será computado na 
determinação do lucro real desde que o respectivo aumento no valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja 
evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo.     
§ 1o O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será computado na determinação do lucro real 
à medida que o ativo for realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou 
quando o passivo for liquidado ou baixado. 
§ 2o O ganho a que se refere o § 1o não será computado na determinação do lucro real caso o valor realizado, inclusive 
mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, seja indedutível. 
§ 3o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma prevista no caput, o ganho será tributado. 
§ 4o Na hipótese de que trata o § 3o, o ganho não poderá acarretar redução de prejuízo fiscal do período, devendo, 
neste caso, ser considerado em período de apuração seguinte em que exista lucro real antes do cômputo do referido 
ganho. 
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos ganhos no reconhecimento inicial de ativos avaliados com base no valor 
justo decorrentes de doações recebidas de terceiros. 
§ 6o No caso de operações de permuta que envolvam troca de ativo ou passivo de que trata o caput, o ganho 
decorrente da avaliação com base no valor justo poderá ser computado na determinação do lucro real na medida da 
realização do ativo ou passivo recebido na permuta, de acordo com as hipóteses previstas nos §§ 1o a 4o.” 
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Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, os ganhos decorrentes de avaliação com base 
no valor justo na sucedida não poderão ser considerados na sucessora como integrante do custo 
do bem ou direito que lhe deu causa para efeito de determinação de ganho de capital e do 
cômputo da depreciação, amortização ou exaustão.  

 
Os ganhos evidenciados contabilmente em subconta vinculada ao ativo transferido em 

decorrência de incorporação, fusão ou cisão terá, na sucessora, o mesmo tratamento tributário 
que teria na sucedida, de acordo com o artigo 26 da Lei nº 12.973/146. 

 
Logo, a neutralidade fiscal do ganho de AVJ foi expressamente reconhecida em Lei, 

principalmente em 3 situações: (i) o registro em subconta do ganho de AVJ com a tributação 
diferida para o momento da realização do ativo; (ii) a sucessão patrimonial por meio de cisão, 
incorporação e fusão e (iii) a permuta de ativos. 

 
As recentes mudanças legislativas não abordaram expressamente o tratamento 

tributário que seria conferido ao ganho de AVJ, no caso de redução de capital ou aumento de 
capital, com a entrega de ativos, as quais também deveriam ser neutras do ponto de vista fiscal, 
no contexto da neutralidade que a legislação fiscal adotada para as reorganizações societárias, 
nos termos dos dispositivos da Lei nº 9.249/95. 

 
Vale lembrar que a legislação tributária estabelece, há muito tempo, que a redução de 

capital, por meio da entrega de ativos, pode ser realizada pelo valor contábil ou pelo valor de 
mercado, ocasionando os devidos reflexos tributários da referida opção.  

 
As autoridades fiscais já se manifestaram no sentido de que deveria ser oferecido à 

tributação do IRPJ e da CSLL, no momento da redução de capital, o ganho decorrente de AVJ, 
por mais que o contribuinte realizasse a redução de capital por meio da entrega de ativo pelo 
valor contábil7. As autoridades fiscais entenderam que o ajuste de AVJ seria parte integrante do 
valor contábil, para fins de interpretação do artigo 22 da Lei nº 9.249/958. 

                                                 
6  A Lei nº 12.973/14 alterou o artigo 21 da Lei nº 9.249/95, definindo que as operações de cisão, fusão e 
incorporação deveriam observar a legislação comercial quando do levantamento do balanço que fundamenta o ato 
societário, substituindo a opção do contribuinte em avaliar os ativos e passivos pelo valor contábil ou de mercado. 
Por outro lado, a Lei nº 12.973/14 não alterou o artigo 22 da Lei nº 9.249/95 que regula a redução de capital com 
a entrega de ativos pelo valor contábil ou pelo valor de mercado, mesmo após a criação do registro contábil do 
valor justo. 
7 Solução de Consulta COSIT nº. 415/17 e Solução de Consulta nº. 99.010/18. Segue a transcrição da Solução de 
Consulta COSIT nº. 415/17: “IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. 
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL EM BENS E DIREITOS AVALIADOS A VALOR JUSTO. ALIENAÇÃO. VALOR CONTÁBIL. 
POSSIBILIDADE. ADIÇÃO DO GANHO CONTROLADO POR SUBCONTA. A pessoa jurídica pode efetivar a transferência 
de bens aos sócios por meio da devolução de participação no capital social (redução de capital) pelo valor contábil, 
não gerando, assim, ganho de capital. No entanto, o valor contábil inclui o ganho decorrente de avaliação a valor 
justo controlado por meio de subconta vinculada ao ativo, e, quando da realização deste, qual seja, transferência dos 
bens aos sócios, o aumento do valor do ativo, anteriormente excluído da determinação do lucro real e do resultado 
ajustado, deverá ser adicionado à apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 
9.249, de 1995, art. 22; Lei nº 12.973, de 2014, art. 13 e IN RFB nº 1.700, de 2017, arts. 41, 97 e 98”. 
8 Cumpre notar que a Legislação reconheceu a tributação diferida no caso de aumento de capital com a entrega de 
ativo avaliado segundo o valor justo, mas esta situação não será objeto de análise na dissertação de mestrado. 
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A dissertação deverá avaliar a neutralidade fiscal nas reestruturações societárias e a 

possibilidade, ou não, de existir a tributação da renda, sem a realização de um ganho tributável 
por meio de operações de mercado9, mas decorrente da avaliação de ativos segundo o valor 
justo, em decorrência da transferência dos referidos ativos por meio da redução de capital pelo 
valor contábil10.  

 
O estudo pretende identificar a resolução de problema prático e propostas de solução 

no âmbito da governança tributária e gestão empresarial, especialmente no diz respeito aos 
efeitos do ganho de AVJ na apuração do IRPJ e da CSLL, no caso de redução de capital, pelo valor 
contábil, com a entrega de ativos que possuem o registro contábil do valor justo.  

 
Potenciais soluções que podem ser atingidas pelo trabalho:  

 
(i) a discussão judicial sobre a neutralidade fiscal da redução de capital por valor 

contábil, sem a tributação do ganho de AVJ;  
 

(ii) a adoção de lançamentos contábeis que possibilitem a redução do capital pelo valor 
contábil, sem considerar o ganho de AVJ, o que pode ocasionar o reconhecimento de 
uma perda contábil, evitando a tributação indevida do ganho de AVJ; e  

 
(iii) a proposta de mudança legislativa para que a neutralidade fiscal do ganho de AVJ 

seja observada quando da redução de capital para a entrega de ativos à sócia 
controladora (pessoa jurídica). 

  
As fontes de pesquisa serão os artigos jurídicos, os livros de doutrina, a legislação fiscal, 

os pronunciamentos contábeis, a pesquisa de jurisprudência e as manifestações das 
autoridades fiscais. O referido material será utilizado como parâmetro para responder os 

                                                 
9 Ausência de pagamento em dinheiro, o que limita a liquidez, e falta de interesse econômicos contrapostos, o que 
pode eventualmente dificultar a verificação do acréscimo patrimonial disponível, segundo o princípio da 
segurança jurídica e da capacidade contributiva (mandamentos de otimização). Cumpre notar que a União 
Europeia possui diretrizes (Diretiva 2019/133/CE) no sentido de que a tributação deveria ocorrer em eventos de 
liquidez e no caso de operações de mercado com terceiros, o que pode sinalizar as melhores práticas na situação 
brasileira em relação à tributação do ganho de AVJ, no caso da redução de capital para a entregas de ativos ao 
controlador pessoa jurídica.  
10 Existem outros problemas relacionados com o registro do ganho de AVJ que não serão objeto de análise na 
dissertação de mestrado, tais como: (i) a ausência do controle em subcontas, ou evidência em contas patrimoniais, 
que poderia sujeitar o ganho de AVJ à tributação; (ii) tributação do ganho de AVJ no caso de aumento de capital 
com a entrega de ativos (com o registro de AVJ quando da subscrição do capital social ou no caso de o registro de 
AVJ já existir por conta de uma propriedade para investimento); (iii) efeitos tributários relacionados ao ganho de 
AVJ em decorrência da mudança do regime de apuração do lucro real para o lucro presumido; (iv) registro de AVJ 
no caso de entidade sujeita ao regime de lucro presumido; (v) ganho no reconhecimento inicial de ativos avaliados 
com base no valor justo decorrentes de doações recebidas de terceiros; (vi) aquisição de participação societária 
em estágios; (vii) tributação do valor justo relacionado com o ativo imobilizado em decorrência da adoção inicial 
do novo padrão contábil (deemed cost); (viii) combinação de negócios e (ix) incorporação reversa e o registro do 
ganho de AVJ relacionado com a participação societária extinta por incorporação. 
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quesitos citados abaixo e também na apresentação de potenciais soluções ao problema atinente 
à tributação do ganho de AVJ no caso da redução de capital com a entrega de ativos.  
 

2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso 
 
Seguem os quesitos que a dissertação de mestrado pretende responder: 
 
Quesito 1: O que representa o ganho de AVJ do ponto de vista contábil e como este 

registro contábil se relaciona com conceito de renda tributável, previsto pelo artigo 43 do 
Código Tributário Nacional (“CTN”)? A oscilação dos valores contábeis de ativos pode ser 
considerada como renda realizada e disponível?  

 
Quesito 2: A entrega de ativos por meio da redução de capital representa a realização 

da renda? O ganho de AVJ deve ser tributado quando da redução de capital para a entrega de 
ativos mensurados pelo valor contábil para a transferência destes aos controladores, conforme 
decidido pela Receita Federal na Solução de Consulta nº 10.014/17 e Solução de Consulta nº 
415/17? Como o registro do ganho de AVJ, nos termos do artigo 13 da Lei nº 12.973/14, se 
relaciona com a neutralidade fiscal prevista para as reduções de capital (custo contábil), nos 
termos do artigo 22 da Lei nº 9.249/95? Existe diferença de tratamento no caso de o investidor 
ser uma pessoa física (ou investidor estrangeiro) ao invés de uma pessoa jurídica controladora?  

 
Quesito 3: Como o registro do ganho de AVJ, nos termos do artigo 13 da Lei nº 

12.973/14, se relaciona com a neutralidade fiscal prevista para as reestruturações societárias, 
nos termos do artigo 26 da Lei nº 12.973/14 (Solução de Consulta nº 659/18)? Existe a 
viabilidade de interpretação por analogia, em decorrência de omissão legislativa (artigo 108, 
§1 do CTN e artigo 4º da LINDB)?  
 

Quesito 4: O registro do ganho de AVJ reflexo no controlador (artigo 24-A do Decreto-
Lei nº 1.598/77 e CPC nº 18) seria um elemento que reforçaria a neutralidade fiscal do ganho 
de AVJ, no caso de reduções de capital com a entrega de ativos para a pessoa jurídica 
controladora?  
 

Quesito 5: O fato de o ganho de AVJ afetar o resultado da entidade é suficiente para 
possibilitar a tributação do referido ganho quando da redução de capital com a entrega de 
ativos mensurados pelo valor contábil? Existe a possibilidade de a entidade distribuir resultado 
para o controlador (isento de tributos) ou capitalizar o resultado? A distribuição ou 
capitalização deste resultado afeta a discussão acerca do princípio da disponibilização da renda 
para fins tributários?  

 
Quesito 6: É necessário adaptar a legislação pertinente à tributação do ganho de AVJ? É 

possível realizar lançamentos contábeis que neutralizem o ganho de AVJ como passo 
antecedente à redução de capital (gerando uma perda contábil)? Ou, o tema seria passível de 
pacificação pelo judiciário?  
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3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto 
  
O caráter inovador do projeto está na intenção de fomentar o referido debate em 

congressos jurídico-contábeis, publicação de artigos e debates legislativos acerca da inclusão 
do ganho de AVJ na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo em vista que a Receita Federal do 
Brasil e o Governo Federal estudam a reforma da legislação pertinente à tributação da renda, 
incluindo a possibilidade de neutralizar, de forma definitiva, o ganho de AVJ da base de cálculo 
dos referidos tributos.  

 
Além disso, a Solução de Consulta nº 415/17 reconheceu a tributação do ganho de AVJ 

na operação de redução de capital com a entrega de ativos, dessa forma, o presente estudo 
pretende verificar a adequação do referido entendimento e alternativas para que a 
neutralidade fiscal seja observada tanto em relação ao registro contábil do ganho de AVJ como 
também no que diz respeito às reestruturações societárias.  

 
A doutrina já produziu trabalhos acerca do tema e a dissertação de mestrado pretende 

avaliar de que forma os contribuintes possuem segurança jurídica para realizarem as 
reorganizações societárias com neutralidade fiscal, apresentando uma resolução de problema 
prático, pois, as pessoas jurídicas, especialmente do ramo imobiliário11, enfrentam o desafio de 
aliar as novas práticas contábeis ao conceito de renda e à disponibilidade de acréscimo 
patrimonial passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL.  

 
4. Familiaridade do pesquisador com o objeto da pesquisa 
  
O mestrando atua na área tributária há 13 anos, em escritórios de grande porte e 

instituições financeiras, o que proporciona grande bagagem e experiência para a discussão de 
temas tributários e contábeis.  

 
Após a edição da Lei nº 12.973/14, o mestrando atuou em diversas reestruturações 

societárias de empresas, especialmente do ramo imobiliário, nas quais o tema da realização do 
ganho de AVJ foi objeto de discussão quando da redução de capital da empresa controlada com 
a entrega de ativos imobiliários para o controlador (propriedades para investimento). 
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