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1. Tema, contexto, e modelo de pesquisa predominante
Por meio da Lei nº 11.638, de 2007, iniciou-se no direito contábil brasileiro a adoção dos
International Financial Reporting Standards – IFRS, sendo uma das consequências a alteração
da base de valor das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do custo para o valor
justo. Nesse contexto, a contabilidade passou a ser prospectiva para os “stakeholders” e o direito
contábil passou a aceitar e, em certa medida, até a incentivar, a chamada marcação a mercado
de alguns ativos e passivos. Essa marcação a mercado é, tecnicamente, a avaliação de
determinados ativos a valor justo, que acarreta o registro de lucros a realizar no patrimônio
líquido contábil da pessoa jurídica.
Os principais exemplos da adoção do valor justo são os instrumentos financeiros, os ativos
biológicos e as propriedades para investimento (em regra, bens imóveis que estão disponíveis
para venda ou para renda das pessoas jurídicas). As empresas construtoras comumente
utilizam esse critério de avaliação de seus bens caracterizados como propriedades para
investimentos.
Do ponto de vista da análise financeira da empresa, a adoção do valor justo é útil à tomada de
decisões pelos usuários da contabilidade, pois procura refletir a avaliação econômica da
empresa. Porém, essa avaliação econômica, antes da realização, por se basear em projeções e
estimativas, pode trazer consequências significativas para as relações jurídicas da empresa,
especialmente do ponto de vista tributário e societário.
Nesse contexto, proponho-me a fazer um trabalho exploratório, no âmbito do Direito
Tributário, com nuances do Direito Societário, com vistas a sistematizar as regras sobre o valor
justo e a explicar o seu cálculo, os seus impactos tributários para as empresas e para os sócios,
sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e o correto tratamento tributário que deve ser
conferido ao lucro gerado pela aplicação da avaliação de ativos pelo valor justo.
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2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA
Q1. O que é valor justo, especialmente, de ativos?
F1.1: Pronunciamento Técnico 46 – Mensuração do Valor Justo – proferido pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis, referendado pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC
- NBC TG 46 (R1).
F1.2: BARRETO, Eric e ALMEIDA, Diana. Contabilidade a valor justo – IFRS 13. São Paulo:
Saint Paul, 2012. Págs. 73-99.
Q2. O que são lucros a realizar, como surgem?
F2.1: Lei 6.404, de 1976.
F2.2: FERNANDES, Edison Carlos. Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL: De acordo com a Lei nº 12.973, de 2014.
1ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2015. Págs. 195-208.
Q3. Quais os principais problemas tributários que podem surgir em decorrência da
existência de lucros a realizar pela aplicação do valor justo? Exemplos concretos.
F3.1: Balanços publicados e informações relevantes publicados, como, por exemplo:
https://ri.generalshopping.com.br/Download.aspx?Arquivo=vAcPMbM3zXYGEpeQnTV/
/g== Acesso em 25.05.2019.
http://www.wtorre.com.br/_docs/WTorreSA/Demonstracoes_Financeiras_4T14.pdf. Acesso
em 2.06.2019.
https://www.valor.com.br/sites/default/files/upload_element/0702_br_properties_balanco_c_troca.pdf. Acesso em 2.06.2019.
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresaslistadas/ResumoDemonstrativosFinanceiros.aspx?codigoCvm=19925&idioma=pt-br. Acesso
em 2.06.2019.
F3.2: Matérias jornalísticas, como, por exemplo:
https://br.investing.com/news/stock-market-news/cvm-investiga-distribuicao-dedividendo-de-general-shopping-acoes-caem-mais-de-8-625831. Acesso em 25.05.2019.
https://www.istoedinheiro.com.br/general-shopping-na-mira-da-cvm/. Acesso em
25.05.2019.
REFERENCIAL TEÓRICO-NORMATIVO
Q4. Quais as normas que atualmente dispõem sobre a constituição e destinação de
lucros a realizar, dos pontos de vista tributário e societário?
F4.1: Lei nº 11.638, de 2007.
F4.2: Decreto nº 9.580, de 2018.
F4.3: Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 2017.
F4.4: Instrução Normativa RFB nº 1.753, de 2017.
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F4.5: Lei nº 6.404, de 1976.
F4.6: Pronunciamento Técnico 32 – Tributos sobre o Lucro – proferido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis e referendado pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC NBC TG 32 (R3).
ABORDAGEM ANALÍTICA
Q5. Qual o efeito da adoção do valor justo de ativos na apuração do resultado da
empresa (lucro ou prejuízo)?
F5.1: Normas acima mencionadas.
F5.2: IUDÍCIBUS, Sérgio de [et. al.]. Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a Todas
as Sociedades, de Acordo com as Normas Internacionais e do CPC. 3ª Edição. São Paulo:
Editora Atlas, 2018. Págs. 137-159.
Q6. Qual o efeito da adoção do valor justo de ativos na apuração dos tributos sobre
o lucro (IRPJ/CSLL) e sobre a receita (PIS/COFINS)?
F6.1: Normas mencionadas acima.
F6.2: ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. São Paulo:
Editora Atlas, 2014. Págs. 100, 827 e 942.
F6.3: Artigos técnicos publicados na Internet, como, por exemplo:
https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2016/06/Fabricio-Costa.pdf. Acesso em
25.05.2019.
Q7. Considerando o sistema tributário brasileiro, é possível a tributação do lucro
gerado pela adoção do valor justo de ativos?
F7.1: Lei nº 9.249, de 1995 (art. 10).
F7.2: Decreto nº 9.580, de 2018.
F7.3: Instrução Normativa nº 1.700, de 2017 (art. 238).
F7.4: Instrução Normativa nº 1.397, de 2013 (art. 26).
Q8. A deliberação dos sócios sobre a destinação do lucro apurado com base no valor
justo de ativos interfere no tratamento tributário desse lucro?
F8.1: Lei nº 6.404, de 1976.
F8.2: Lei nº 9.249, de 1995.
Q9. Como as autoridades tributárias e a jurisprudência administrativa têm
analisado o assunto? Há jurisprudência judicial sobre o assunto?
F9.1: Soluções de Consulta proferidas pela Receita Federal do Brasil, como, por exemplo:
Solução de Consulta nº 10.014 - SRRF10/Disit, de 17 de novembro de 2017, dentre outras
a serem pesquisadas.
F9.2: Pesquisa em decisões proferidas pelo CARF – Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
F9.3: Pesquisa em decisões proferidas pelos Tribunais Regionais Federais.
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CONCLUSÃO PROPOSITIVA
Q10. É possível a distribuição de lucros a realizar de acordo com as legislações
societária e tributária?
F10.1: Normas acima.
Q11. O benefício econômico ou jurídico da mensuração a valor justo de ativos, pela
própria empresa ou pelos sócios, fundamenta juridicamente a sua tributação?
Q12. Como mitigar riscos relacionados à autuação fiscal?

3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
Trata-se de um tema relativamente novo na área tributária, sobre o qual pouco se tem
escrito sobre o assunto, mas que pode trazer grandes repercussões tributárias e até societárias.
O trabalho pode impactar todas as empresas que adotam como critério de valoração dos
ativos o valor justo.

4. Familiaridade com objeto da pesquisa
Esse é um tema com o qual tenho bastante familiaridade, já tendo me deparado no
âmbito profissional com algumas questões práticas subjacentes.
Tenho trabalhado há quase vinte anos em consultoria tributária, especialmente voltada
à área de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica em operações de reorganização societária,
planejamento tributário, transações internacionais e M&A, onde esse tipo de assunto, referente
à análise dos lucros a realizar, costuma ser discutido.
Além disso, tenho sólidos conhecimentos contábeis por ter iniciado minha carreira em
consultoria tributária em empresa de auditoria (uma das empresas conhecidas como “Big 4”),
por onde atuei por mais de seis anos.
Nesse contexto, acredito que eu possa contribuir com a pesquisa sobre esse tema.
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