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RESUMO 
 

No contexto do sistema tributário nacional brasileiro, uma apuração correta da renda 

tributável demanda o respeito a princípios abrigados pela Constituição Federal expressa ou 

implicitamente e, dentre estes, vale citar o princípio da realização da renda que, numa 

descrição simplificada, auxilia na detecção da capacidade econômica apta a sofrer 

tributação, uma vez que delineia diretrizes mais concretas para a identificação do momento 

adequado para que tal tributação se implemente. Este estudo enfoca o momento temporal 

em que se consideram ocorridos os fatos econômicos individuais que se ajuntam para 

compor a apuração da renda tributável. Não se trata, portanto, de uma abordagem direta 

acerca do aspecto temporal próprio da regra-matriz de incidência do imposto de renda, 

aquele que se identifica normalmente com o término do período de um ano. O tema é 

abordado com enfoque na tributação da renda, apresentando parâmetros para a 

conceituação do referido princípio e buscando delinear suas funções, bem como descrever 

seu âmbito de aplicação no Direito Tributário brasileiro, especialmente no que concerne à 

apuração do imposto de renda (sobretudo o de pessoas jurídicas). O princípio da realização 

é examinado sob três diferentes perspectivas. Primeiro, faz-se uma análise dos conceitos de 

renda (e noções correlatas de realização) fornecidos pelas ciências financeiras e 

econômicas. Segundo, há uma análise sob a perspectiva histórica que apresenta a evolução 

deste princípio na Alemanha, nos E.U.A., no Reino Unido e também no Brasil. E, por fim, 

sob a perspectiva estritamente jurídica, enfocando-se o sistema normativo atualmente 

vigente no Brasil, discutem-se a posição sistêmica do princípio da realização e as 

limitações impostas pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Tributário Nacional. 

Ainda nesta última perspectiva, avaliam-se as funções desempenhadas pelo princípio da 

realização como integrante dos princípios de contabilidade geralmente aceitos e as relações 

entre Direito Contábil e Direito Tributário. O princípio da realização é examinado em seus 

diferentes elementos (cumprimento da obrigação, mudança da posição patrimonial, troca 

no mercado, mensurabilidade, liquidez e certeza). Por fim, propõe-se uma estrutura para 

classificação dos diferentes critérios que informam o princípio da realização à luz da 

legislação brasileira. 

Palavras-chaves: 1. Direito tributário - Imposto de Renda. 2. Imposto de Renda – Direito 
tributário. 3. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - Direito comparado. 4. Imposto de 
Renda – Princípio da realização da renda. 5. Renda – Princípio contábil. 6. Direito 
tributário comparado - Realização da renda.  

 



ABSTRACT 
 

In the context of the Brazilian tax system, a correct calculation of taxable income demands 

respect for the principles sheltered, expressly or implicitly, by the Federal Constitution 

and, among these, it is worth mentioning the realization principle. In a simplified 

description, said principle helps in the detection of the economic capacity that is able to 

suffer taxation, since it outlines more specific guidelines for identifying the right time 

where taxation may be implemented. This study focuses on the timing of the economic 

facts that are gathered up to comprise the basis for calculation of the taxable income. It is 

not, therefore, a direct approach on the temporal aspect of the basic rule of incidence of 

income tax (aspect which is usually identified with the end of the taxable period of one 

year). The issue is discussed with focus on taxation of income, showing parameters for the 

conceptualization of realization principle and seeking to outline its functions, as well as to 

describe its scope within the Brazilian Tax Law, especially on what concerns the 

calculation of the income tax (especially the corporate income tax). The realization 

principle is examined from three different perspectives. First, the study presents an analysis 

of the concepts of income (and related notions of realization) provided by the financial and 

economic sciences. Second, there is an analysis on the historical perspective that presents 

the evolution of this principle in Germany, the USA, the UK and also in Brazil. Finally, 

under a strictly legal perspective, focusing on the regulatory system currently in force in 

Brazil, it discusses the systemic position of the realization principle and the limitations 

imposed by the Federal Constitution of 1988 and the National Tax Code. With respect to 

the latter perspective, the study examines the functions performed by the realization 

principle as part of the generally accepted accounting principles and the relations between 

Accounting and Tax Law. The realization principle is examined in its different elements 

(achievement of the obligation, change in the property position, market exchange, 

measurability, liquidity and certainty). Finally, it proposes a structure for the classification 

of the different criteria that inform the realization principle in accordance with the 

Brazilian legislation in force. 

Keywords: 1. Tax Law –Income Tax. 2. Income Tax – Tax Law. 3. Corporate Income Tax 
– Comparative Law. 4. Income Tax – Realization principle. 5. Income – Accounting 
Principle. 6. Comparative Tax Law – Income realization. 
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INTRODUÇÃO 

 

Numa visão da organização das pessoas em uma sociedade estruturada sob a 

forma de um Estado Democrático de Direito, a busca de um equilíbrio entre o poder de 

tributar e a justiça tributária aponta para um Direito Tributário que se orienta 

fundamentalmente pelo princípio da capacidade contributiva e respeita os limites impostos 

por direitos fundamentais protegidos constitucionalmente1. 

Cada cidadão é chamado a contribuir com recursos financeiros para custear as 

despesas do Estado e, neste ponto, coloca-se o desafio da definição de parâmetros para 

avaliação do quanto cada membro da sociedade pode e deve aportar para o orçamento 

estatal. Nesse contexto é que ganha relevância o estudo das medidas adequadas (justas e 

praticáveis) que são voltadas para a identificação da aptidão dos indivíduos de pagar 

tributos. 

Reconhecido como indicador adequado para expressar a capacidade 

contributiva2, o elemento econômico “renda” apresenta-se como um dos fenômenos mais 

aceitos para a individualização do encargo tributário e, nesse passo, um instrumento 

apropriado para mensurar a riqueza suscetível a suportar o encargo da tributação. No 

contexto do sistema tributário nacional brasileiro, uma apuração correta da renda tributável 

demanda o respeito não só àqueles princípios abrigados pela Constituição Federal de forma 

expressa, mas também a determinados princípios subsidiários (subprincípios implícitos) 

que decorrem do ou se relacionam diretamente com o ideal de tributação conforme a 

capacidade contributiva. Dentre eles, vale citar o princípio da realização da renda que, 

numa descrição simplificada, auxilia na detecção da capacidade econômica apta a sofrer 

tributação, uma vez que delineia diretrizes mais concretas para a identificação do momento 

adequado para que tal tributação se implemente. 

O presente estudo propõe-se, portanto, a uma abordagem deste tema sob a 

perspectiva da tributação da renda, apresentando parâmetros para a conceituação do 

                                                           
1 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. A legitimação da capacidade contributiva e dos direitos fundamentais do 
contribuinte. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). Direito Tributário: Homenagem a Alcides Jorge 
Costa, vol. I. São Paulo: Quartier Latin, 2003, p. 432-435. 
2 Segundo o pensamento predominante, a renda é o melhor indicador de capacidade contributiva. Porém, 
conforme alerta Joachim Lang, deve-se mencionar também que pesquisas mais recentes contestam essa 
proposição, defendendo o elemento “consumo” como substrato ideal para a tributação. Cf. LANG, Joachim. 
Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer: Rechtssystematische Grundlagen steuerlicher 
Leistungsfähigkeit im deustschen Einkommensteuerrecht. Köln: Otto Schmidt, 1988, p. 104 (nota de rodapé 
346). 
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referido princípio e buscando delinear suas funções, bem como descrever seu âmbito de 

aplicação no Direito Tributário brasileiro, especialmente no que concerne à apuração do 

imposto de renda (sobretudo o de pessoas jurídicas). Desde já se adianta que, embora a 

expressão “princípio da realização da renda” seja frequentemente empregada como 

sinônimo apenas de “realização da receita”, sua abordagem neste estudo enfoca ambos os 

componentes essenciais à apuração do lucro: as receitas e as despesas. Sob essa 

perspectiva, o princípio em questão abrange e se desdobra em dois elementos principais de 

análise, quais sejam: o princípio da realização das receitas e o princípio da realização das 

despesas3. 

O princípio da realização da renda apresenta-se, assim, como preceito correlato 

ao princípio da capacidade contributiva, garantindo-lhe plenitude e servindo de parâmetro 

balizador do quanto cada cidadão pode oferecer ao Estado sem ser prejudicado em seu 

patrimônio e sem detrimento da fonte de produção de renda4.  

Assim sendo, sob uma perspectiva investigativa mais ampla, o elemento central 

deste trabalho reclama uma exposição prévia e bastante pontual de determinados princípios 

gerais e valores que orientam a ordem jurídico-tributária nacional, haja vista que o 

princípio em exame deve guiar o legislador na formulação de regras que sejam coerentes 

com uma aplicação adequada do princípio da capacidade contributiva, possibilitando, no 

plano mais abstrato, a concretização dos valores de justiça e igualdade da tributação. 

Em linhas gerais, o princípio da realização governa a formulação de regras para 

a determinação do momento temporal em que se consideram ocorridos os fatos econômicos 

individuais que se ajuntam para compor a apuração da renda tributável. Não se trata, 

portanto, de uma abordagem direta acerca do aspecto temporal próprio da regra-matriz de 

incidência do imposto de renda, aquele que se identifica normalmente com o término do 

período de um ano. O objeto de análise refere-se, mais propriamente, à manifestação 

temporal dos diversos fatos econômicos que ocorrem ao longo do período de incidência, 

buscando saber quais condições guiam o reconhecimento desses fatos como definitivos e 

                                                           
3 Além destas, outras denominações são atribuídas ao princípio da realização da renda não só no campo do 
Direito Tributário, mas também no Direito Comercial (sobretudo nas regras contábeis de apuração do 
resultado comercial), tais como: “princípio da competência” e o binômio “princípio da realização das receitas 
e confrontação com as despesas”. 
4 ZILVETI, Fernando Aurelio. Princípios de direito tributário e a capacidade contributiva. São Paulo: 
Quartier Latin, 2003, p. 314. 
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permitem a sua vinculação a determinado período – i.e., quando se pode considerar que a 

atividade econômica geradora da renda se realizou, se aperfeiçoou, se concluiu5. 

Porém, para qualquer tentativa de atribuir um conteúdo ao termo realização 

como parte integrante da apuração da renda de um determinado período deve-se, antes, 

indagar qual metodologia de mensuração da renda é a mais conveniente6 . Tendo tal 

questionamento em vista, torna-se premente retornar aos conceitos de renda oferecidos 

pelas ciências financeiras e econômicas (cuja aplicabilidade no âmbito tributário já foi 

objeto de influentes estudos), para investigar qual conceito foi adotado pela legislação 

brasileira do imposto de renda e se haveria noções correspondentes de realização que 

deveriam necessariamente ser respeitadas. 

Esta análise é apresentada no Capítulo 1 do presente trabalho. A partir de 

noções gerais sobre valores, princípios e regras, esboça-se um arcabouço teórico a respeito 

do princípio da realização da renda associado aos princípios de igualdade e da tributação 

conforme a capacidade contributiva. Após, apresenta-se uma análise acerca da evolução 

dos conceitos de renda, na qual se abordam não só os conceitos de renda mais difundidos 

no sistema brasileiro (renda-produto e renda-acréscimo), mas também os conceitos que 

estão relacionados com as perspectivas de consumo (renda psíquica e renda-consumo). 

Não se pretende oferecer exame exaustivo, mas tão-somente ressaltar os aspectos gerais 

importantes para a identificação de pontos de contato dessas teorias com noções correlatas 

de realização. 

Nesse sentido, normalmente se pondera que o ideal para a incidência de tal 

exação seria que a renda tributável fosse apurada apenas ao final da vida de uma pessoa7, 

pois, com isso, evitar-se-ia o inconveniente de se tributarem indevidamente os resultados 

positivos de caráter meramente transitório. Todavia, razões mais preponderantes, sobretudo 

de ordem prática, demandam que a apuração da renda (ou mesmo dos resultados de um 

negócio ou atividade) seja dividida e demonstrada em períodos temporais menores.  

                                                           
5 Para a importância do exame dos fatos isolados (geradores de rendimentos, despesas, perdas) ocorridos ao 
longo do ano e sua relação com a ideia de que o imposto de renda ocorre ao longo do período de apuração, 
ver AMARO, Luciano da Silva. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (coord.). O fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: 
Caderno de Pesquisas Tributárias, v. 11. São Paulo: Resenha Tributária, 1986, p. 393-395. 
6 Cf. CARSBERG, Sir Bryan; NOKE, Christopher. The reporting of profits and the concept of realisation. 
London: Research Board ICAEW, 1989, p. 21. 
7 Cf. a esse respeito, por exemplo, ARNOLD, Brian J. Timing and income taxation: the principles of 
income measurement for tax purposes. Toronto: Canadian Tax Foundation, 1983, p. 121. TIPKE, Klaus; 
LANG, Joachim. Steuerrecht. 18ª Köln: Otto Schmidt, 2005, p. 225 (§9, 44). 
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Assim, ao longo do intervalo temporal definido para a incidência do imposto, 

verificam-se os fatos que contribuem para a formação do fato gerador e que se refletem em 

subunidades positivas (receitas) ou negativas (despesas) dotadas de autonomia relativa 

(porquanto dependem do encerramento do ciclo temporal para a apuração definitiva do 

imposto)8. Todavia, não obstante tais fatos ganhem significância mormente na apuração 

final do imposto, a observação das condições e do momento em que se consideram 

efetivamente ultimados cada um desses fatos (e seus reflexos nas subunidades de receita e 

despesa) revela notória importância em matéria de imposto de renda. 

Sendo a renda identificada, por exemplo, com o resultado líquido da 

confrontação de receitas e despesas pertinentes a negócios econômicos, bastaria a 

identificação isolada do momento em que ocorreram (ou se concluíram) tais atividades 

para que fosse feita a devida alocação dos resultados pertinentes aos períodos temporais 

correspondentes. Porém, essa distribuição da renda por ciclos temporais pode se revelar 

dificultosa quando envolver negócios econômicos mais complexos que, por exemplo, se 

desenvolvam em diversas etapas (caso dos contratos a longo prazo), sejam contratados 

mediante condições intrincadas de aceitação (e.g. vendas condicionadas), ou contenham 

peculiaridades na alocação de propriedade e riscos (e.g., arrendamento mercantil, venda 

com reserva de domínio, venda consignada), desdobrando-se em diferentes eventos que 

podem afetar mais de um período de incidência. Em tais situações, deve-se lançar mão de 

critérios capazes de efetuar uma alocação correta e justa da renda, sobretudo daquela que é 

submetida à tributação. 

Nesse passo, o referido princípio impõe a formulação de regras que permitam 

vincular a cobrança do tributo de maneira coerente com a realidade complexa dos fatos 

econômicos subjacentes e, também, com as condições econômico-financeiras do 

contribuinte para efetuar o seu pagamento. 

Tal como já anunciado, o princípio da realização da renda idealiza a 

distribuição adequada da renda auferida pelo contribuinte ao longo de sua vida ou 

existência, atenuando distorções, bem como planificando e estabilizando de maneira 

consistente os resultados tributáveis, alocando-os corretamente nos intervalos temporais 

definidos para a apuração da renda e a cobrança de tributos. Em geral, essa periodicização 

do lucro deve priorizar a apuração mais fidedigna possível da renda tributável, de forma a 

                                                           
8 Pois apenas ao fim do período-base é que se fará uma apuração sintética do seu valor global que funcionará 
como base de cálculo do imposto. 
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se verificarem respeitadas, essencialmente, a capacidade de pagar tributos e a 

praticabilidade da administração. 

O tema não é particularmente novo e os estudos acerca dos limites e da forma 

de implementação do imposto de renda no contexto do sistema tributário brasileiro são 

numerosos e muitos deles já abordaram, direta ou indiretamente, a questão da realização da 

renda. Uma visão acerca dos diferentes conceitos de renda permite, destarte, avaliar 

criticamente a evolução da legislação tributária brasileira e apresentar as noções possíveis 

de realização da renda que podem ser adotadas pela legislação tributária em face do que 

dispõem a Constituição Federal de 1988 e o Código Tributário Nacional. 

Nessas circunstâncias, o Capítulo 2 do presente trabalho presta-se à 

perquirição necessária: (i) dos aspectos constitucionais relevantes, divisando nos elementos 

mínimos de um conceito constitucional de renda os princípios correlatos (notadamente os 

princípios da monetarização, renda líquida, apuração periódica, realização); e (ii) dos 

contornos dados pelo Código Tributário Nacional, tanto na eleição dos eventos 

deflagradores da incidência do imposto de renda (aquisição de disponibilidade econômica 

e/ou jurídica) quanto na referência necessária ao Direito Civil (arts. 109, 110 e 116). Com 

isso, pretende-se reunir elementos suficientes para a identificação dos aspectos mais 

elementares do princípio ora enfocado no nível constitucional (seja no texto constitucional 

ou complementar). 

Ademais, sendo a base de cálculo do imposto de renda, particularmente a do 

imposto exigido de pessoas jurídicas no regime do lucro real, uma grandeza que, embora 

definida de acordo com os ditames específicos da legislação tributária, tem por fundamento 

o valor do lucro líquido apurado pela contabilidade comercial9, outra questão de grande 

valor para o adequado encaminhamento deste estudo consiste na análise da interação entre 

o sistema normativo da contabilidade comercial e o sistema do Direito Tributário. 

Isso porque, o princípio da realização da renda, tal como adotado para fins 

tributários, encontra grande similitude de conteúdo com um dos princípios de 

contabilidade geralmente aceitos (PCGA), qual seja, o princípio da competência (ou, mais 

propriamente, o princípio da realização das receitas e confrontação com as despesas). 

Nesse contexto, importa verificar qual influência os preceitos próprios da apuração da 

                                                           
9 Cf. Artigos 6º, §1º, e 67, inciso XI, ambos do Decreto-Lei nº 1.598/1977. No mesmo passo, a apuração do 
lucro líquido sujeito à incidência da CSLL também parte do resultado apurado com observância da legislação 
comercial (cf. artigo 2º, §1º, alínea “c”, da Lei nº 7.689/1988). 
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renda sob a perspectiva do Direito Comercial (escrituração comercial) exercem sobre a 

apuração da renda tributável e, bem assim, sobre o princípio tributário da realização da 

renda. 

Sob outra perspectiva, portanto, voltando-se agora para uma abordagem mais 

específica, verifica-se que o princípio da realização possui um grau de especificação maior 

em relação aos sobreprincípios que o orientam no plano superior. Por essa razão, torna-se 

factível uma definição mais precisa de seu objeto, alcance, posição sistêmica, funções e 

condições de aplicação. Dessa forma, no plano mais concreto da pesquisa que ora se 

explicita, envereda-se no Capítulo 3 pelo caminho do Direito Comercial, em busca das 

origens do princípio da realização, verificando sua pertinência ao conjunto dos princípios 

de contabilidade geralmente aceitos e a sua função como um dos principais elos de ligação 

entre o lucro apurado conforme os objetivos da legislação comercial (lucro comercial) e o 

lucro tributável (lucro fiscal). 

Esta incursão no âmbito do Direito Contábil10 permitirá conhecer mais de perto 

os aspectos ou exigências específicos do princípio da realização (cumprimento da 

obrigação, conversão em direitos novos, transação de mercado, mensurabilidade, liquidez e 

certeza) e a integração imediata deste princípio com outros princípios relevantes 

pertencentes ao conjunto dos princípios de contabilidade geralmente aceitos 

(especialmente os princípio da continuidade e prudência, bem como o princípio do menor 

valor entre custo de aquisição ou mercado, o princípio do custo corrente e o princípio da 

imparidade). 

Os conteúdos possíveis para o termo “realização”, a serem refinados pelas 

regras que se orientam pelo princípio aqui estudado, já começam a ganhar corpo. Uma vez 

constatado que os objetivos colimados pelo Direito Contábil na apuração do lucro 

comercial (apuração do lucro passível de distribuição, proteção ao patrimônio da empresa e 

aos credores etc.) também são balizados por restrições de segurança jurídica e buscam 

demonstrar a renda derivada da atividade empresarial de maneira fidedigna (com 

maximização dos atributos de liquidez e certeza) conclui-se que há uma grande semelhança 
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prévia entre o lucro comercial e o lucro fiscal, de forma a ser possível o aproveitamento, 

sem maiores reservas, de grande parte das discussões apresentadas por este ramo do 

Direito em matéria do princípio da realização. 

Em termos teóricos, constata-se que o princípio da realização pode ser 

abordado conforme duas grandes perspectivas diferenciadas: o enfoque de acréscimo de 

valor, ou o enfoque do evento crítico. Tendo prevalecido até os tempos atuais o segundo 

enfoque, observa-se que, para a determinação do evento crítico, os seguintes critérios 

gerais devem ser atendidos, segundo a doutrina contábil, para a confirmação da realização 

da renda: (1) a atividade prestacional pode ser considerada encerrada/definitiva; (2) é 

possível a aferição do rendimento; (3) as despesas são conhecidas ou, pelo menos, 

mensuráveis com razoável certeza; e (4) há uma segurança razoável quanto ao efetivo 

fluxo de pagamento. 

Com efeito, cristalizaram-se na literatura quatro pontos temporais principais 

que normalmente podem ser utilizados para preencher o conteúdo do princípio da 

realização: a entrada de caixa, o ato de faturamento, o progresso da produção e o término 

da produção11. 

Tanto para o Direito Comercial quanto para o Tributário, são de suma 

importância eventos críticos que são determinados pelo próprio Direito Civil para o 

momento da aquisição dos direitos derivados da troca decorrente de negócios jurídicos (por 

exemplo, a tradição da mercadoria no negócio de compra e venda, a conclusão da 

prestação de serviço, a conclusão e entrega da obra etc.). E aqui o principal desafio é saber 

se o princípio da realização deve necessariamente ser preenchido com este conteúdo, ou se, 

em vista de outros objetivos igualmente preponderantes, poderia seguir caminho 

razoavelmente diverso (como exemplo deste dilema basta citar os regimes adotados pelo 

art. 10 do Decreto-lei nº 1.598/1977 para contratos a longo prazo), definindo o momento 

temporal da realização pelo desempenho da atividade empresarial e buscando primar pela 

                                                                                                                                                                                
10 Sobre a consideração do conjunto de regras da contabilidade comercial como objeto juridicizado passível 
de reconhecimento, para fins da ciência do direito, como um subsistema normativo próprio, cf. MARTINEZ, 
Atonio Lopo. A Linguagem Contábil no Direito Tributário. 2002. Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Direito do Estado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2002. Sobre a inclusão dos princípios contábeis no plano jurídico e considerações quanto à sua força 
normativa, ver RENCK, Renato Romeu. Imposto de renda da pessoa jurídica: critérios constitucionais de 
apuração da base de cálculo: uma proposta de interpretação sistemática do Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001, p. 121-127. 
11  Cf. SCHRÖER, Thomas. Das Realisationsprinzip in Deutschland und Grossbritannien: eine 
systematische Untersuchung und ihre Aufwendung auf langfristige Auftragsfertigung und 
Währungsrechnung. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1998, p. 200-202. 
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planificação da renda, mediante o emparelhamento das receitas à realização das respectivas 

despesas12. 

Este é o fio condutor do Capítulo 4, que se volta para a legislação de regência 

do imposto de renda de pessoas jurídicas e encerra este trabalho com uma análise de 

situações específicas, enfocando os conteúdos que são adotados na prática para o princípio 

da realização. Essa investigação é importante para se observar de que forma o princípio da 

realização da renda interage com outros princípios para ser fortalecido ou flexibilizado e, 

ainda, como determinadas regras específicas de apuração do imposto de renda se 

correlacionam com a situação ideal preconizada abstratamente por este princípio. 

A formulação do conteúdo possível do princípio da realização da renda no 

momento histórico atual depende, portanto, da análise de determinadas regras presentes na 

legislação tributária, principalmente do imposto de renda, para averiguarem-se, na 

aplicação concreta do referido princípio, 

(i) quais escolhas a legislação retrata quanto aos métodos e regimes de 

apuração da renda aplicáveis a conjuntos específicos de contribuintes (e.g., 

regime de competência e regime de caixa); 

(ii) quais são as variáveis de decisão envolvidas (liquidez, grau de precaução, 

redução de risco, mudança na posição patrimonial, participação de terceiros 

etc.); 

(iii) quais relações há com os elementos jurídico-obrigacionais relevantes 

definidos pelo Direito Civil; e 

(iv) quais seriam as alternativas existentes e aceitáveis, no âmbito de aplicação 

do princípio em tela, para se definir o ponto de realização da renda e o 

momento a partir do qual se reconhece como “ganho” o lucro, tornando-se 

exigível o imposto de renda. 

Diferenças na aplicação do princípio podem decorrer não só de questões de 

praticabilidade, mas também da influência de normas indutoras, postergando o 

reconhecimento de receitas, por exemplo, para o momento da entrada de caixa (no caso de 

empresas de menor porte), ou permitindo-se que atos típicos de realização sejam 

desonerados para eliminar entraves ao desenvolvimento econômico (é o caso das regras 

                                                           
12  Promovendo o chamado income averaging, que preza por uma demonstração regular da renda, sem 
concentrar receitas ou despesas em períodos desconexos. 
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que concedem o afastamento da tributação em permutas de imóveis e atos de 

reorganização societária).  

Por fim, convém salientar um limite importante ao escopo do presente estudo. 

Embora se reconheça que o conteúdo do princípio em tela, sobretudo no que respeita ao 

seu enfoque na realização das receitas, deva exercer influência sobre a conformação da 

base de cálculo dos tributos incidentes sobre a receita bruta ou o faturamento (notadamente 

as contribuições sociais “PIS” e “COFINS”), bem como dos tributos incidentes sobre 

produção e a circulação de mercadorias e serviços (ICMS, ISS e IPI), não consiste objeto 

deste trabalho examinar diretamente a aplicação do referido princípio a tais formas de 

tributação. 
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CONCLUSÕES 

 

1. A observação dos fatos econômicos que geram a renda tributável revela que há 

distintos momentos temporais que poderiam ser eleitos como determinantes da realização 

(produção, valorização, fechamento de contrato de venda, tradição, conclusão de atividade, 

efetivo pagamento, consumo etc.), sendo que tanto a evolução histórica quanto os debates 

teóricos acerca deste tema demonstram que a definição quanto ao momento da realização 

da renda varia bastante conforme aspectos conjunturais e o desenvolvimento de 

mecanismos práticos de mensuração. Esse comportamento multiforme do fenômeno 

realização da renda aproxima-o mais de um princípio do que propriamente de uma regra, 

uma vez que se verifica haver uma certa diretriz (determinando a tributação da renda 

somente quando houver segurança da conclusão e permanência dos eventos que a 

deflagram), que pode ser concretizada em diversos níveis, a serem definidos por regras 

conforme as condições fáticas e jurídicas próprias do ambiente histórico, cultural e jurídico 

de que se trata. 

2. O princípio da realização encontra-se atrelado ao princípio da capacidade 

contributiva e, desse modo, busca implementar os valores correspondentes (justiça e 

igualdade). Identificando-se na renda o elemento indicador da capacidade contributiva por 

excelência, torna-se imperativo apurar a renda realizada, de modo a impedir que a 

tributação atinja eventos econômicos incompletos ou incertos. 

3. A escolha dos eventos decisivos para a realização da renda nas diferentes 

atividades econômicas é tarefa que depende dos elementos teóricos fornecidos pelas 

ciências econômicas e financeiras relativas ao conceito de renda. Avaliando-se 

metodicamente as noções de renda para identificar os momentos correlatos de realização, 

verificou-se que a tributação da renda psíquica seria o modelo ideal para otimização do 

princípio da capacidade contributiva. Ancorada explicitamente na teoria do benefício, esta 

noção de renda, caso fosse passível de implementação prática, diferenciaria os indivíduos 

conforme o bem-estar que o Estado lhes confere. 

 Dentre as proposições baseadas no consumo, destacam-se as que sugerem um 

modelo praticável de tributação. Sendo a renda identificada com o consumo (uma medida 

objetiva de bem-estar), seria inapropriado tributar uma pessoa antes do momento em que 

ela sacasse seus recursos para fins de consumo pessoal. As teorias comentadas no trabalho 

propõem uma tributação baseada em fluxo de caixa.  
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4. São as noções de renda desenvolvidas sob a ótica da produção (renda-produto e 

renda-acréscimo) as mais difundidas e adotadas no Brasil e no mundo. Para ser 

genuinamente identificado com o restrito conceito de renda-produto, um rendimento deve 

derivar de uma atividade econômica, ter a capacidade de se repetir e estar disponível sem 

prejuízo da própria fonte de renda. Associada à noção de renda-produto, é de particular 

interesse a teoria da renda separada do capital, pois permite conhecer os atributos de 

realização e separação em sua expressão original. 

 A seu turno, o conceito de renda como sinônimo de acréscimo patrimonial 

líquido (renda-acréscimo), concentra-se no acréscimo de poder econômico de um 

indivíduo durante um dado período temporal. Todavia, a exigência de monetarização 

restringe a amplitude pretendida com esse conceito, de forma que se mede o poder 

econômico de satisfazer desejos e não as satisfações em si. Dificuldades práticas impedem 

que o evento valorização de ativos seja tomado como evento de realização. 

 Por fim, os conceitos de renda nacional e renda individual permitem conhecer 

o princípio da neutralidade para fins de IR e a intributabilidade das transferências 

patrimoniais. 

5. De uma maneira geral, os conceitos de renda partiram de noções bastante 

subjetivas para chegar, enfim, a definições mais objetivas e praticáveis. As principais 

restrições à adoção de uma noção ampla de renda (uma que alcance os ganhos oriundos da 

valorização de ativos) estão relacionadas à indisponibilidade dos recursos (liquidez) e à 

fragilidade dos métodos de estipulação de valor (dificuldades de valoração). Isso justifica 

a consagração do evento crítico da transação com terceiros (troca), pois este critério 

permite superar razoavelmente os problemas de valoração e liquidez. 

 Todavia, os critérios tradicionais de realização baseados essencialmente em 

eventos de troca provocam distorções de comportamento econômico (por causa dos efeitos 

de acumulação e trava), aumento de complexidade, bem como violação da igualdade e 

alteração da distribuição de riquezas. Para combater tais efeitos maléficos, discute-se 

atualmente, em determinados fóruns de debate, a viabilidade de modelos de tributação que 

tomassem a acumulação de valor como critério de realização e resolvessem 

suficientemente os problemas de valoração e liquidez. 
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6. A pesquisa em sistemas de direito comparado, que enfocou o desenvolvimento 

do princípio da realização da renda na experiência verificada em três países específicos 

(Alemanha, Estados Unidos da América e Reino Unido). 

7. Na Alemanha, verifica-se o debate quanto à origem do princípio da realização 

da renda, que teria sido adotado em 1884, como decorrência da previsão legal do princípio 

do custo histórico (que lhe seria idêntico) na legislação comercial, ou se apenas em 1985, 

quando o Código Comercial editado na época previu-o expressamente. Além disso, 

observa-se o reconhecimento claro do princípio da congruência com os parâmetros 

contábeis (ingerência dos princípios de contabilidade geralmente aceitos na apuração de 

tributos) e a aplicação do princípio do menor valor entre custo histórico ou mercado 

também para fins tributários. 

8. Nos Estados Unidos da América, o princípio da realização da renda teve sua 

modelagem desenvolvida e impulsionada por alguns dos casos mais influentes da 

jurisprudência daquele país em matéria tributária. A começar pelo julgamento do caso 

Eisner v. Macomber, no qual a Suprema Corte entendeu haver um conceito constitucional 

de renda e lhe atribuiu características bastante restritas, gerando dificuldades para a 

maleabilidade do conceito de renda tributável. Paulatinamente, porém, a visão da Suprema 

Corte em matéria de imposto de renda foi se tornando mais flexível. Nos julgamentos dos 

casos Helvering v. Bruun e Helvering v. Horst, a Suprema Corte passou a afastar o caráter 

constitucional da realização, considerando-a algo “fundado na conveniência 

administrativa” e garantindo, com isso, o maior liberdade do Poder Legislativo definir o 

que seja realização. 

9. No sistema normativo do Reino Unido, o princípio da realização da renda 

também se desenvolveu a partir da jurisprudência, sobretudo em discussões pertinentes à 

correta determinação do lucro distribuível para fins comerciais, pois a legislação 

pertinente, ancorada na tradição do laissez-faire, limitava-se a oferecer instruções gerais. 

Julgamentos importantes assentaram os elementos de troca e cumprimento da obrigação, 

ínsitos ao princípio da realização da renda, esclarecendo que relevante é o momento em 

que o contribuinte se torna titular do direito de receber o pagamento. Em períodos mais 

recentes, intensifica-se a regulamentação comercial em torno do tema, sendo digno de nota 

o fato de que, desde 2002, introduziram-se naquele país regimes específicos de tributação 

marcada a mercado. 
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10. O exame da evolução histórica do princípio da realização da renda no Brasil 

demonstra que o critério de realização prevalecente para fins do imposto de renda evoluiu 

de noções que se restringiam ao evento recebimento (ou entrada de caixa) para a 

vinculação da renda ao momento temporal em que fora originada. Em meados do século 

XX inicia-se um movimento de aproximação do Direito Tributário com relação ao Direito 

Contábil e também de ambos para um regime de competência mais evoluído. Pode-se 

afirmar que, com a edição do Decreto-lei nº 1.598/1977, consolidou-se no Brasil o 

princípio da congruência com os parâmetros contábeis e, portanto, a vinculação do Direito 

Tributário aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, tal como previstos e 

aplicados na legislação comercial (resguardada a hipótese de previsão contrária da 

legislação tributária). 

11. No nível da Constituição Federal de 1988, enfocou-se o conceito constitucional 

de renda. Conceito é termo que se toma no sentido de conceito tipológico, um conteúdo ou 

noção mínima, dotado de um grau relativo de indeterminação. A esse respeito, predomina, 

na doutrina brasileira, a opinião de que há um conteúdo mínimo atribuível para o conceito 

de renda. É particularmente em razão do modelo de rígida distribuição de competências 

tributárias que a identificação desse conteúdo se faz indispensável. 

 A CF 1988 utiliza conceitos historicamente pressupostos, de modo a ser lícito 

concluir que os conceitos de renda-produto e renda-acréscimo tal como retratados no CTN 

agregam-se ao conceito constitucional de renda e lhe atribuem um grau maior de 

determinação. Não parece possível, todavia, impingir ao conceito constitucional de renda 

limitação tal que restrinja sua abrangência com relação aos ganhos de detenção 

(decorrentes da valorização de ativos). Se há restrições à adoção do formato mais amplo 

do conceito de renda-acréscimo, devem-se explicitar corretamente quais os vetores 

constitucionais que as embasam. Isso porque, princípios constitucionais como a 

universalidade e a generalidade demandam a imposição de tributação sobre todas as 

rendas, de todas as pessoas (e qualquer diferenciação demandaria justificativa clara, com 

apoio em outro valor ou princípio constitucional). 

12. Num contexto mais amplo, o conceito econômico de renda-acréscimo, em 

conjunto com o princípio da universalidade, gera um vetor que aponta para o máximo de 

amplitude na formulação da renda tributável e, de outro lado, o princípio da 

praticabilidade gera um vetor contrário que requer a diminuição do campo de incidência 

para garantir exequibilidade da norma tributária. Outros afastamentos do ideal de 
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tributação abrangente da renda podem ser provocados pela intersecção de princípios 

relativos à ordem econômica. 

13. No que concerne aos princípios que concorrem para a noção constitucional de 

renda, viu-se na monetarização a exigência de se enfocarem fatos objetivamente 

observáveis e mais facilmente mensuráveis. Seus limites são ilustrados pelo conceito de 

renda imputada, presente em nossa legislação no exemplo do valor locativo de imóvel 

próprio cedido gratuitamente a terceiros. Na apuração periódica nota-se um corte artificial 

na apuração da renda, que causa problemas como o efeito de acumulação de valor, 

reclamando medidas de ajustes intertemporais (compensação de prejuízos, dedução de 

créditos incobráveis etc.). A seu turno, o princípio da renda líquida preconiza a tributação 

pelo acréscimo patrimonial real, demandando a consideração dos fluxos negativos de 

patrimônio (mormente dos valores despendidos para a produção de novos ingressos). Os 

dois últimos princípios, juntos, requerem o emparelhamento de receitas e despesas. 

 Quanto ao princípio da realização da renda, questiona-se, principalmente, se 

haveria preferência, no nível constitucional por um evento/critério específico de realização. 

Diversos autores ressaltam que a CF 1988 requer que a renda esteja disponível, realizada, 

percebida para, só então, ser tributada. Todavia, isso não parece implicar a pressuposição 

de algum critério particular para a realização e significa, tão-somente, uma exigência de 

segurança na apuração da renda tributável, ou melhor, que a tributação deve alcançar 

situações concretizadas, concluídas e definitivas na órbita do Direito. Até esse ponto se 

pode falar de um princípio da realização, pois não se fixa a apuração da renda a nenhum 

critério específico. Os elementos nucleares desse princípio demandam condições de 

materialidade, objetividade e prudência na apuração da renda tributável, além da 

necessária verificação de uma troca no mercado. 

14. A pesquisa realizada envolveu também o exame dos principais acórdãos do 

STF quanto à existência e dimensão de um conceito constitucional de renda. As conclusões 

obtidas foram: (i) o Tribunal Supremo não apresenta nenhuma teorização sistematizada do 

que seria um conceito constitucional de renda; e (ii) quanto ao princípio da realização, 

pode-se inferir, com fragilidade, que dois acórdãos antigos tangenciavam o tema ao exigir 

a ocorrência de uma venda (uma troca no mercado) para fins de tributação. 

15. Voltando-se ao exame do CTN, constata-se a evidente adoção de uma noção 

combinada de renda-produto com renda-acréscimo (incisos I e II do art. 43 do CTN). Mais 

relevante para a pesquisa foi o segundo conceito que, por ser mais abrangente, permite 
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conhecer os parâmetros e limites do princípio da realização da renda. Assim, verificando-

se ser o acréscimo de que fala o CTN um acréscimo de direitos ao patrimônio, torna-se 

importante o estudo de conceitos de Direito Civil (patrimônio e direitos com atributo de 

patrimonialidade). A visão de muitos autores é a de que relevante para a tributação é o 

acréscimo de algo novo, de uma riqueza nova, oriunda de fonte externa ao patrimônio 

(excluindo, portanto, os ganhos de detenção). 

16. Posto que não contenha uma formulação explícita do princípio da realização, o 

artigo 43 do CTN, ao falar das disponibilidades jurídica e econômica, oferece indicativos 

razoáveis para que se identifiquem métodos de apuração da renda. Afastando-se as 

formulações de posse/propriedade e lícito/ilícito, por serem inconsistentes, concluiu-se que 

a referência a duas formas de disponibilidades no CTN tem relação com os métodos 

contábeis (regimes de competência ou caixa) admissíveis para fins de verificação das 

receitas e despesas componentes da renda tributável. Contudo, apesar de tal 

direcionamento, não se pode ainda dizer que o princípio da realização da renda foi 

propriamente definido, pois a expressão regime de competência é também ambígua. Sendo 

o regime de competência (princípio da competência ou princípio da realização das 

receitas e confrontação com as despesas) 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 dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, a tarefa 

inicial de determinar o critério pertinente de realização. 

 Ao tempo da Lei nº 6.404/1976, formulou-se Anteprojeto que continha 

definições interessantes dos regimes de competência e caixa, permitindo enxergarem-se o 

enfoque no evento crítico, a exigência de mensurabilidade, os atributos de 

emparelhamento e recebimento implícito, bem como uma maior força ao princípio da 

imparidade. Embora não tenha sido aprovada, a redação desses dispositivos foi, após, 

reproduzida em diversos Pareceres Normativos, possibilitando afastar muitas das 

controvérsias relativas a tais regimes. 

 É na expressão aquisição de disponibilidade que se encontra uma restrição ao 

princípio da realização, pois, sendo a renda identificada como uma riqueza nova (um 

influxo, algo que acresce, que entra no patrimônio), afasta-se o evento acréscimo (ou 

decréscimo) de valor como critério relevante do reconhecimento de receitas e despesas. 

17. Ainda no exame do CTN, reafirma-se a ideia de que o conceito de renda 

tributável está atrelado ao conceito de patrimônio e, portanto, aos ditames de Direito Civil. 
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O exame dos artigos 109 e 110 do CTN aponta neste sentido, retirando do legislador 

tributário a competência para definir patrimônio. É no Direito Civil, portanto, que se deve 

procurar a regulação quanto ao momento temporal da aquisição dos direitos. A esse 

respeito, encontram-se reproduzidas, nos artigos 116 e 117 do CTN, algumas noções 

basilares. Outros elementos são fornecidos pelo Direito Civil. 

18. O forte vínculo do Direito Tributário com o subconjunto de princípios e regras 

do Direito Contábil suscitou o estudo prévio do funcionamento desta relação. O tema 

ganhou atenção recentemente por causa do movimento de convergência das normas 

contábeis (Direito Contábil) aos padrões internacionais de contabilidade adotados nos 

principais mercados de valores mobiliários. A mudança das normas contábeis trará 

impactos tributários, os quais, entretanto, vem sendo neutralizados por imposição ou opção 

concedida pela lei tributária. 

 A produção automática de efeitos tributários em razão da simples alteração das 

normas contábeis relativas ao reconhecimento de receitas, custos e despesas decorre da 

adoção do princípio da congruência com os parâmetros contábeis (e da teoria do balanço) 

pelo Decreto-lei nº 1.598/1977. Segundo este princípio, verifica-se uma liderança da 

Contabilidade em relação ao Direito Tributário. Portanto, aquilo que for admissível na 

apuração do lucro comercial, deverá sê-lo na apuração do lucro fiscal (salvo se, em 

hipótese excepcional, a legislação tributária expressamente dispuser de modo diverso).  

19. Centrando-se nos princípios de contabilidade geralmente aceitos (PCGA), 

verifica-se a referência a tal conjunto normativo no art. 177 da Lei nº 6.404/1976. Pouco 

estudados no Brasil, discutiu-se se os PCGA seriam regras ou princípios e se seria 

adequada sua classificação como fontes subsidiárias do Direito que, não estando previstas 

expressamente em lei, seriam uma forma de costume. Quanto à natureza jurídica, sem 

afastar-se a origem como costume, notou-se que diferentes elementos dos PCGA estão 

estruturados em fontes primárias do direito positivo. Quanto ao conteúdo dos PCGA, 

constatou-se que alguns PCGA se comportam como princípio e não como regra (e.g. 

princípio da prudência). Outros apresentam características de regras. 

20. Estando previsto na legislação comercial, verificou-se, ainda, que princípio da 

realização, tal como estruturado em seu contexto original, persegue objetivos similares 

àqueles prevalecentes no âmbito tributário. A contabilidade comercial atende aos seguintes 

objetivos principais: prestação de contas, apuração do patrimônio e do lucro, proteção 

dos credores e cálculo dos pagamentos e dividendos. Buscando-se particularmente a 
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proteção aos credores, a legislação contábil prima para que retiradas de lucros não afetem 

o capital social e, enfim, o patrimônio da empresa. Para tanto, os princípios da prudência, 

realização e imparidade atuam juntos com vistas à preservação do capital. Verifica-se, 

outrossim, haver metas comuns ao Direito ao Direito Comercial e ao Tributário. Na 

verdade, ao permitir a adoção do princípio da prudência em um grau mais elevado 

(inclusive com toques de imparidade), a apuração do lucro comercial (lucro distribuível) 

demonstra uma visão até mais cautelosa do que aquela provida pela legislação tributária do 

imposto de renda. 

 Atenção especial foi dada, ainda, a detalhar as fontes dos PCGA no Brasil, 

comentando-se brevemente o papel de órgãos como CFC, Ibracon, CVM, CMN, CPC e 

sua função no contexto atual de convergência das normas contábeis aos IFRS. 

21. Três princípios contábeis orientam o princípio da realização num plano 

superior, quais sejam, os princípios da continuidade, prudência e objetividade. O primeiro 

implica assumir que a empresa opera por prazo indeterminado e que continuará a produzir 

riquezas indefinidamente. Tendo em vista a fragilidade da apuração periódica do lucro, 

exige tal princípio a introdução de ajustes intertemporais. Por estar diretamente atrelado a 

uma ideia conservadora na mensuração de ativos e passivos, o princípio da prudência 

conduz à adoção de critérios os mais conservadores possíveis para a concretização do 

princípio da realização. Assim, para as situações em que o critério do princípio da 

realização não estiver detalhadamente explicitado na lei, sua concretização depende do 

grau de prudência adotado. Por fim, o princípio da objetividade impõe confiabilidade às 

demonstrações financeiras, reclamando a utilização de valores que sejam comprováveis 

por documentos e critérios objetivos. 

22. Pode-se afirmar que o princípio da realização da renda é sinônimo do 

princípio da competência (regime de competência em sentido amplo), pois ambas as 

expressões são carregadas de ambigüidade e podem comportar critérios variados de 

realização (entrada de caixa, fornecimento, fechamento de contrato etc.). Previsto no art. 

177 e razoavelmente explicado no 187 da Lei nº 6.404/1976, tal princípio encontra critérios 

para considerar realizada a receita quando ganha e a despesa quando incorrida. Em linhas 

gerais, a receita é considerada ganha quando se verificar o nascimento ou a aquisição de 

um direito patrimonial em conjunto com o poder de dispor desse direito; ou, ainda, quando 

todo o esforço para obter a receita já tiver sido desenvolvido e for possível aferir seu valor 
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de mercado. A despesa é considerada incorrida no momento em que a empresa ficar 

comprometida, ou, mais propriamente, no momento em que nascer a obrigação de pagar. 

 Tais orientações gerais fixam parâmetros dentro dos quais o legislador pode 

atuar para a definição do momento temporal da realização em situações concretas. Nesse 

particular, observa-se que o princípio da realização pode ser implementado segundo 

enfoques diferenciados, que enfatizam a causa econômica geradora de renda (enfoque no 

acréscimo de valor) ou privilegiam momentos específicos da atividade econômica 

(enfoque no evento crítico). Outra dualidade de orientações pode originar-se da pela busca 

por um emparelhamento de receitas e despesas correlatas. Assim, pode-se privilegiar o 

conservadorismo e adotar critérios clássicos de realização – com forte ênfase nos aspectos 

jurídicos cruciais das relações - (enfoque do conservadorismo), ou privilegiar a alocação 

temporal correta do lucro aos períodos competentes (enfoque da apuração periódica). 

23. Focalizando-se o princípio da realização da renda, verificaram-se elementos 

que foram reunidos em 4 grupos. A lógica de tal divisão foi a de que, particularmente em 

relações jurídicas sinalagmáticas, o cumprimento da obrigação (1º elemento) gera direitos 

que se acrescem ao patrimônio (2º elemento), desde que sua troca no mercado seja certa (3º 

elemento) e que tais direitos sejam mensuráveis, líquidos e certos (4º elemento). 

 O elemento cumprimento da obrigação pode ser abordado a partir de uma visão 

de passagem dos riscos. Assim, demandar que o reconhecimento de receitas e despesas 

dependa previamente do cumprimento da obrigação pelo fornecedor implica requerer que 

diversos riscos do negócio já estejam ultrapassados. Notadamente, já se terão ultrapassados 

os riscos das fases de aquisição e produção e, mais ainda, contratada a venda (3º elemento), 

restam apenas os riscos de crédito e garantia, pois os riscos de aceitação já estarão 

potencialmente reduzidos. 

 Instantaneamente com o cumprimento da obrigação verifica-se normalmente 

uma mudança na posição patrimonial. Neste momento, gera-se um direito fungível que 

pode ser reconhecido como um ativo no balanço do fornecedor e ser cedido, emprestado, 

dado em garantia, ou descontado. 

 Atendendo a exigências de prudência e objetividade, o elemento de troca ou 

transação no mercado restou consagrado como evento crítico tradicional para 

implementação do princípio da realização. Notou-se que a troca no mercado tem o papel 

precípuo de certificar ou assegurar que o negócio realizado é representativo do valor de 
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mercado. Não obstante isso, aponta-se que a realização pode ocorrer antes da troca no 

mercado. Nesses casos, adotar-se-ia o referencial de uma transação de mercado em sentido 

amplo, em vez de uma transação de mercado em sentido estrito. 

 O último grupo de elementos congrega mensurabilidade, liquidez e certeza. A 

mensurabilidade exige a comprovação (direta ou indireta) do valor econômico atribuído 

aos bens e serviços transacionados. Liquidez é entendida aqui como a aptidão de outros 

bens que não o dinheiro serem transformados nele. Por fim, a certeza é também aspecto 

relevante, pois a incerteza sobre a possibilidade de recebimento é determinante na decisão 

quanto ao reconhecimento ou não da receita subjacente. 

24. Completando a pesquisa relativa aos princípios de contabilidade geralmente 

aceitos, verificou-se no princípio do custo como base de valor uma forte conexão com o 

princípio da realização. Esses dois princípios operam em momentos diferentes do processo 

de geração e reconhecimento da renda, isto é, o princípio do menor valor impera, evitando 

o reconhecimento das variações positivas de valor, até o momento em que o princípio da 

realização (mediante o critério legal cabível) apontar para a definitividade da respectiva 

renda. Por sua vez, o princípio do preço corrente reflete os ganhos gerados dentro do 

processo produtivo, pois o elemento troca é referendado por uma transação no mercado em 

sentido amplo. Por fim, enfocou-se o princípio da imparidade, o qual demonstra uma 

ruptura no princípio da realização (tendo em vista que se registram as perdas prováveis, 

mesmo que não realizadas), podendo ser visto até mesmo como um contra-princípio ao 

princípio da realização. 

25. Na última parte da pesquisa, apresentou-se uma proposta de classificação dos 

principais critérios de realização, ilustrando-a com a análise de diferentes situações e 

propondo, quando cabível, critérios alternativos de realização. Deu-se atenção especial os 

elementos fundamentais do princípio da realização (cumprimento da obrigação, mudança 

na posição patrimonial, troca no mercado e o conjunto de requisitos de mensurabilidade, 

liquidez e certeza) se combinaram em grande parte dos exemplos debatidos.  

26. O ponto de venda encabeça lista dos diferentes momentos de realização da 

renda. O ato de tradição é, por excelência, o momento temporal no qual se verifica a 

aquisição do direito sobre as coisas móveis e, concomitantemente, o direito do vendedor a 

receber o preço. Após a troca no mercado subsistem apenas os riscos de crédito e garantia. 

A emissão da fatura ou nota fiscal constitui ato denotador de tradição simbólica. A tradição 

é afastada como critério de realização quando houver condições diferenciadas de negócio 
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(e.g., venda a contento, venda sujeita prova, venda por cooperativa). Nas vendas a prazo e 

também nas situações em que parte do preço se destina a custear programas de 

recompensa/fidelização a clientes, há bons fundamentos para postergar a realização de 

parte da receita. 

 Na prestação de serviços, impera o critério de “serviço feito, serviço pago”. 

Porém, circunstâncias específicas podem demandar a adoção do critério de realização 

conforme o tempo ou estágio de conclusão da obra. O estabelecimento de condições, 

quando genuínas, também pode causar a postergação da realização. 

27. O fechamento do contrato, o andamento e o término da produção são exemplos 

de eventos de realização que se verifica antes do ponto de venda. Produtos com grande 

potencial de ganho e cuja venda é dificultosa são exemplo das poucas as situações em que 

o fechamento do contrato responde pela maior parte do negócio. Normalmente faltam os 

elementos de certeza e cumprimento da obrigação. A falta de mudança da posição 

patrimonial é questionável, pois direitos expectativos podem ter patrimonialidade. Nos 

casos da venda de bens imóveis e da venda por documentos a realização acontece no 

fechamento do contrato. 

 A realização conforme o andamento da produção foi visualizada nos contratos 

de construção de longo prazo. Faz-se presente, nesta hipótese, o dilema do enfoque no 

conservadorismo x enfoque na apuração correta do lucro, isto é, prudência (ponto de 

venda) x apuração periódica (desempenho do contrato). Por sua vez, reconhecer a renda 

no término da produção é comum a produtos agrícolas e minerais, porém, inadmitido para 

fins de tributação no Brasil. 

28. A realização após o ponto de venda pode se dar no momento da mensuração do 

preço ou no recebimento (entrada de caixa). A ausência do elemento mensurabilidade é a 

característica marcante das situações em que a realização se posterga em função da 

mensuração do preço (comum quando o preço é pagável na forma de percentuais 

vinculados a evento futuro incerto). No que concerne ao evento crítico entrada de caixa, 

trata-se critério que otimiza os elementos certeza e liquidez, mas que só é adotado, no 

Brasil, em regime de exceção. O recebimento traz consigo questões intrigantes quanto ao 

momento da realização. Fala-se de recebimento implícito quando o contribuinte tem 

controle sobre a renda, embora não a tenha recebido efetivamente. A seu turno, diz-se 

recebimento indireto quando se verifica um pagamento a terceiro por ordem do 
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contribuinte. E, por fim, verificou-se que p recebimento (de bens ou serviços) em espécie 

também deflagra a realização da renda. 

29. Nas relações de natureza continuada (contratos de locação, determinadas 

prestações de serviços, seguro, factoring, leasing e contratos de licença de um modo geral) 

e nas relações de natureza financeira verifica-se a realização de receitas e despesas 

conforme a passagem do tempo (pro rata temporis). Razões para o uso desse critério 

derivam de dificuldades na mensurabilidade ou, no mais das vezes, da própria vinculação 

natural do fato econômico com a passagem do tempo. Em prestações continuadas de 

serviços este será o critério determinante, principalmente quando se tratar de relação que 

envolva um número não especificado de atos (e.g. academia de ginástica). Quando a 

prestação envolver um número certo e periódico de atos similares, pode ser adotado, 

alternativa ou conjuntamente, o critério de realização por andamento da produção. Nas 

relações de natureza financeira, ao analisar tema relativo a factoring, verificou-se que o 

critério de realização legítimo para uma das partes na transação não necessariamente será o 

mais apropriado para a outra parte. 

30. Reconhece-se que a realização não se completa em situações de continuidade. 

Dificuldades de mensuração, baixa liquidez e, por conseguinte, uma mudança de posição 

patrimonial diminuta (ou nula) são razões para a postergação do evento crítico da 

realização. Operações de troca (ou permuta) de bens em que a coisa seja o objeto 

predominante do contrato (em vez do seu valor em dinheiro) revelam uma situação de 

continuidade. De maneira semelhante, diversos atos de reorganização societária não 

geram a mudança da posição patrimonial do contribuinte. Muitas dessas situações 

equivalem, em verdade, a uma troca de ativos (justificando a aplicação do mesmo 

tratamento dado às permutas). Em linhas gerais, verifica-se que, em integralizações ou 

reduções de capital, o sócio troca ativos por participação societária ou vice-versa. Em 

muitos atos de incorporação, fusão ou cisão, também se pode observar mera troca de 

ativos representativos de patrimônio que, em essência, não se altera. 

31. A realização da renda pode ser causada por fatores externos à empresa (caso em 

que o elemento cumprimento da obrigação é amenizado). É o que se verifica na 

atualização dos valores de ativos e passivos, a qual pode decorrer de aplicação do 

princípio do menor valor de mercado ou também do princípio do custo corrente – sem 

efeitos tributários, porém. A tributação das variações monetárias é também exemplo desta 

modalidade de realização. Tais variações são explicadas também por fatores externos (de 
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natureza macroeconômica) e geram ganho meramente potencial. Também se fala de 

descontinuidade de ativos e passivos como causa para realização da renda, apontando-se os 

exemplos do registro de perdas de ativos (por obsolescência, perecimento, deterioração 

etc.) e ganhos por extinção de passivos (por perdão, anistia, ganho de causa etc.). 

32. Aspectos exclusivamente tributários podem ser a justificativa para 

determinados eventos de realização. Assim é que a mera reclassificação de um bem do 

ativo permanente para o ativo circulante já foi causa de realização apenas para evitar a 

distorção da correção monetária do balanço. Pode-se falar de evento de realização na 

transformação de um tipo societário a outro apenas em hipóteses muito específicas de 

transformação de entidade sem fins lucrativos. E, quanto à mudança de regime de 

tributação, esta pode ser causa de realização para alcançar valores de receitas diferidas que 

poderiam ficar de fora da tributação pelo novo regime. 

 Esses eventos guardam semelhança com eventos de realização por captura, 

pois a realização no falecimento, emigração ou transferência de bens para o exterior 

também fundamentam-se em razões exclusivamente tributárias. As regras de distribuição 

disfarçada de lucros e preços de transferência também se enquadram sob esta categoria. 
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