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Avaliação a valor justo: tributação de 

AVJ não controlada em subconta 

vinculada: “um risco desnecessário e 

perigoso”... 



Diferimento da Tributação 

⁃ A partir de 01/01/2000, a contrapartida da reavaliação de quaisquer bens da pessoa jurídica 

somente poderá ser computada em conta de resultado ou na determinação do lucro real e da 

base de cálculo da CSLL quando ocorrer a efetiva realização do bem reavaliado. 

⁃ Realização: 

⁃ alienação; depreciação, amortização ou exaustão; ou baixa por perecimento. 

⁃ Contabilização:  

⁃ Na Reavaliação: Bem do Ativo (D) x Reserva de Reavaliação (C); 

⁃ Na realização: Reserva de Reavaliação (D) x Lucros Acumulados (C) [com Adição no Lalur] 

ou 

⁃ Reserva de Reavaliação (D) x Conta de Resultado/Receitas não Operacionais (C) 

 

Legislação Anterior: Reavaliação de Bens 



A Lei nº 11.638/07 eliminou a possibilidade de reavaliação espontânea 

de bens. Assim, os saldos existentes nas reservas de reavaliação 

constituídas antes da vigência dessa Lei, inclusive as reavaliações 

reflexas de controladas e coligadas, devem: 

a) ser mantidos até sua efetiva realização; ou 

b) ser estornados até o término do exercício social de 2008.  
 

Alterações legislativas 



⁃ Lei nº 6.404/1976 (com as alterações das Leis nºs 11.638/2007 e 11.941/2009) e os pronunciamentos 

técnicos do CPC: alguns elementos do ativo e do passivo devem ser avaliados pelo valor justo. 

⁃ Pronunciamento Técnico CPC 46: valor justo é 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 da mensuração. 

⁃ Redação Anterior: Art. 182. § 3° Serão classificadas como reservas de reavaliação [...] 

⁃ Nova Redação – Art. 182. § 3° Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não 

computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de 

aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua 

avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta Lei ou, em normas expedidas pela Comissão de Valores 

Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3º do art. 177. (Redação Lei nº 11. 941/09) 
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⁃ Lei nº 12.973/2014: 

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. 

[...] 

§ 3º Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma prevista no caput , o 

ganho será tributado. 
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⁃ Lei nº 12.973/2014 – Adoção inicial 

Art. 64. Para as operações ocorridas até 31/12/2013 (optantes) ou até 31/12/2014 (não optantes), 

permanece a neutralidade tributária ..., e a pessoa jurídica deverá proceder ... a partir de  

jan/2014 ... ou jan/2015, aos respectivos ajustes nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, 

PIS/Pasep e Cofins, observado o disposto nos arts. 66 e 67. 

Art. 66. Diferença positiva entre o valor de ativo mensurado de acordo com as disposições da Lei 

das S/A, e o valor mensurado pelos métodos e critérios vigentes em 31/12/2007, deve ser 

adicionada na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL [...], salvo se o 

contribuinte evidenciar contabilmente essa diferença em subconta vinculada ao ativo [...] 

Art. 68. O disposto nos arts. 64 a 67 será disciplinado pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, que poderá instituir controles fiscais alternativos à evidenciação contábil de que tratam os 

arts. 66 e 67 e instituir controles fiscais adicionais. (instituição da ECF) 
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Precedentes no CARF 



⁃ Acórdão n° 1402-003.589 (21/11/2018) – Ementa: 

 

NEUTRALIDADE FISCAL. LEI 12.973/2014. AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO. 

CONCEITO DE RENDA.  

A ausência de criação de subconta não pode implicar automaticamente no [sic] 

acréscimo da base de cálculo de IRPJ sob o risco de afronta ao conceito de 

renda previsto no art.43 do CTN. 

 

⁃ No mesmo sentido, o Acórdão nº 1401-003.873 (11/11/2019) 
 

Precedentes 



⁃ Acórdão n° 1402-003.589 (21/11/2018) – Voto: 

⁃ Determinações da legislação contábil  possui objetivo de entregar ao investidor a melhor 

informação econômica possível, capturam elementos que não se traduzem em tais eventos 

críticos determinadores da aquisição de direito novo. 

⁃ Tais elementos representam por vezes meras apreciações econômicas de direitos já existentes 

no patrimônio da entidade, que podem ou não realizar-se em direitos novos, de forma definitiva, 

nos termos do Direito Civil. 

⁃ A situação se agrava quando a variação por mera detenção, ou seja, sem qualquer efeito de 

realização, o que se mostra uma verdadeira ofensa ao art. 43 do CTN. 

 

Precedentes 



⁃ Acórdão n° 1402-003.589 (21/11/2018) – Voto: 

 

⁃ “Além disso, a Recorrente junta laudo de empresa de consultoria em que 

fica evidenciado que a parte do controle de subcontas, o que ensejaria 

meramente multa por descumprimento de obrigação acessória, não 

representa prejuízo ao erário pela mera atualização do valor contábil do 

ativo”. 

 

Precedentes 



⁃ Acórdão n° 1301-004.091 (17/09/2019) – Ementa: 

 

ATIVO. AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO. GANHO. AUSÊNCIA DE 

SUBCONTAS. TRIBUTAÇÃO. 

O ganho decorrente de avaliação de ativo com base no valor justo não 

controlado em subconta devidamente vinculada será computado na 

determinação do lucro real. 

 

Precedentes 



⁃ Acórdão n° 1301-004.091 (17/09/2019) – Voto vencedor: 

 

⁃ [...] no que diz respeito à ausência de controle do contribuinte, em 

subcontas, da avaliação a valor justo dos ativos, a própria Lei nº 

12.973/2014 trouxe o tratamento tributário a ser dado: a imediata tributação 

desses valores. 

 

 

Precedentes 



⁃ Acórdão n° 1301-004.091 (17/09/2019) – Voto vencedor: 

⁃ art. 66 da Lei 12.973/2014: na adoção inicial, a regra seria a tributação imediata dos 

ajustes de ativos a valor de mercado, sendo que a exceção a essa incidência somente 

se daria caso o contribuinte fizesse o controle em subcontas.  

⁃ “a diferença positiva entre o valor de ativo mensurado de acordo com as 

disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o valor mensurado 

pelos métodos e critérios vigentes em 31 de dezembro de 2007, deve ser 

adicionada na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL [...] em 

janeiro de 2015, [...], salvo se o contribuinte evidenciar contabilmente essa 

diferença em subconta vinculada ao ativo.” 

 

 

Precedentes 



⁃ Acórdão n° 1301-004.091 (17/09/2019) – Voto vencedor: 

⁃ Inconstitucionalidade inexistente: legislação anterior já previa mesmo tratamento 

⁃ RIR/99: Reavaliação de Bens do Ativo Permanente 

Art. 434. A contrapartida do aumento de valor de bens do ativo permanente, em virtude de nova avaliação 

baseada em laudo nos termos do art. 8º da Lei nº 6.404, de 1976, não será computada no lucro real 

enquanto mantida em conta de reserva de reavaliação. 

§§ 1º e 2º necessidade de laudo e discriminação na reserva dos bens reavaliados para permitir 

determinação do valor realizado a cada período de apuração. 

§ 3º Se a reavaliação não satisfizer aos requisitos deste artigo, será adicionada ao lucro líquido do 

período de apuração, para efeito de determinar o lucro real. 

 

 

Precedentes 



⁃ Acórdão n° 1301-004.091 (17/09/2019) – Voto vencedor: 

⁃ Tratamento tributário insculpido nos arts. 64 a 67 da Lei nº 12.973/2014 no que diz respeito ao ajuste a 

valor justo dos ativos é o mesmo dado ao tema desde a edição do Decreto-lei nº 1.598/77. 

⁃ Art. 438 do RIR/99: reavaliação de participações societárias impunha sua tributação imediata, 

independentemente da adoção de qualquer outro controle, ainda que a contrapartida do aumento do 

valor do investimento constitua reserva de reavaliação.  

⁃ A apresentação de qualquer outro controle extracontábil, laudo ou parecer pelo contribuinte a fim de 

evidenciar de que supostamente não houve prejuízo ao Fisco não tem o condão de alterar o 

panorama, por expressa disposição legal. 

 

Precedentes 



⁃ Acórdão n° 1301-004.091 (17/09/2019) – Voto vencedor: 

⁃ art. 68 da Lei nº 12.973/2014 possibilitou à Receita Federal instituir controles fiscais adicionais 

alternativos à evidenciação contábil de que tratam os arts. 66 e 67. 

⁃ Instituição da ECF: o contribuinte não teve o zelo necessário de cumprir as exigências prévias do Fisco a 

fim de que o ajuste a valor justo dos ativos não fosse imediatamente tributado. 

⁃ Exigência de controle em subcontas: possibilita ao Fisco o controle prévio desses ajustes ao longo do 

tempo, de forma remota e eletrônica, sem que fosse necessária a abertura de procedimentos fiscais sem 

critérios técnicos de seleção. 

⁃ O conceito de renda é algo abstrato e sempre sujeito à ficção, tal qual ocorre com a determinação dos 

coeficientes de presunção de lucro na apuração do lucro presumido ou do lucro arbitrado, ou da 

impossibilidade de dedução de certas despesas por expressa disposição legal. 

Precedentes 



Obrigado pela atenção! 
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Presidente da 3ª Câmara da 1ª Seção de Julgamento do CARF 

 


