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REGULAMENTAÇÃO DO RTT – IN RFB Nº 1.397/13 
  
Data 24/09/2013 

 

Em 17 de setembro de 2013, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (“RFB”) 
publicou a Instrução Normativa (“IN”) nº 1.397/13, que dispõe sobre o Regime 
Tributário de Transição (“RTT”) instituído pelos artigos 15 e seguintes da Lei nº 
11.941/09. Oportuno destacar que tal Regime foi instituído a fim de neutralizar os 
efeitos das receitas, custos e despesas, nas apurações dos tributos, reconhecidos de 
acordo com as alterações nos critérios e métodos contábeis introduzidos na legislação 
societária a partir das edições das Leis nº 11.638/07 e 11.941/09. 

 

De maneira geral, a IN nº 1.397/13 visa a regulamentar diversos temas controversos 
envolvendo o RTT, dentre os quais se destacam a instituição da Escrituração Contábil 
Fiscal (“ECF”), as demonstrações e conceitos de lucro real, os prêmios na emissão de 
debêntures, as subvenções para investimentos e doações, a avaliação dos 
investimentos pelo valor do patrimônio líquido, o lucro presumido e as Contribuições 
para o Programa de Integração Social (“PIS”) e Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (“COFINS”), além das regras relativas aos dividendos e juros sobre 
o capital próprio que já foram por nós abordadas em Memorando específico, de 
19.09.20131. 

 

I – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL  

 

Antes de adentrar a essas matérias específicas, ressaltamos que a referida IN institui a 
Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”) a partir do ano-calendário de 2014, que é uma 
obrigação acessória constante na escrituração de uma nova contabilidade, segundo os 
princípios e regras contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. Isto é, a partir do 
ano-calendário de 2014, as pessoas jurídicas passarão a ter duas contabilidades, 
sendo uma com base nos critérios contábeis atuais, para fins contábeis e societários, e 
outra com base nos critérios contábeis vigentes em 31.12.2007, para fins fiscais. 
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Essa nova obrigação acessória afigura-se passível de questionamento por ofensa ao 
princípio constitucional da proporcionalidade, uma vez que sequer mostra-se 
necessária, haja vista que o Controle Fiscal Contábil de Transição (“FCONT”) já 
cumpre adequada e completamente a função de promover os ajustes decorrentes do 
RTT, em especial porque estamos tratando de ajustes transitórios, que deverão (ou 
deveriam) ser em breve substituídos por uma nova legislação relativa à tributação do 
lucro. 

 

Inclusive, é de se mencionar que deve o Contribuinte, de acordo com o art. 10 da IN 
em tela, elaborar balanço patrimonial, demonstração de resultado do período de 
apuração e demonstração de lucros ou prejuízos acumulados com base nos critérios 
contábeis vigentes em 31.12.2007.  

 

II – OS PRÊMIOS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES / SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS E 

DOAÇÕES  

 

No que se refere ao prêmio na emissão de debêntures, alguns procedimentos devem 
ser observados para que não haja o seu cômputo na determinação do lucro real e da 
base de cálculo da CSLL, tais como: (i) o reconhecimento do prêmio em conta de 
resultado pelo regime de competência e de acordo com as determinações das normas 
expedidas pela CVM; e (ii) a exclusão da parcela do lucro líquido do exercício 
decorrente do prêmio do LALUR e a sua manutenção em reserva de lucros específica. 

 

Entretanto, o prêmio será tributado caso lhe seja dada destinação diversa da acima, 
inclusive nas hipóteses de: (i) capitalização do seu valor e posterior redução do capital 
social com restituição aos sócios; (ii) redução do capital social com restituição aos 
sócios nos 5 anos que antecedem à emissão de debêntures com prêmio e posterior 
capitalização do seu valor; e (iii) integração do prêmio à base de cálculo dos dividendos 
obrigatórios. Nos dois primeiros casos, a base para a incidência será o valor restituído, 
limitado ao montante das exclusões decorrentes de prêmios na emissão de 
debêntures. 

 

As subvenções para investimento e doações igualmente não são tributadas, desde que 
observados os mesmos procedimentos aplicáveis à emissão de debêntures com 
prêmio e mantido o lucro líquido correspondente em conta de reserva de incentivos 
fiscais, até o limite do lucro líquido do exercício. Se a empresa apurar, no período, 



 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 
mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 
esclarecimentos adicionais. 

 

SSP - 558553v3  

3 

prejuízo contábil ou lucro líquido inferior à parcela da receita de subvenções e doações 
registrada no resultado, não poderá constituir a referida reserva e, portanto, deverá 
constituí-la nos exercícios subsequentes. 

 

Cumpre ressaltar que a IN não trouxe inovações com relação à neutralidade fiscal do 
prêmio na emissão de debêntures e das subvenções para investimento e doações, 
prevista nos artigos 18 e 19 da Lei nº 11.941/09. 

 

III – A AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PELO VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

Para fins de RTT, segundo mencionada IN, no artigo 15,  os investimentos relevantes 
(em coligadas e controladas) da pessoa jurídica serão avaliados pelo valor de 
patrimônio líquido, por meio do método de equivalência patrimonial (“MEP”), conforme 
o art. 248 da Lei nº 6.404, de 1976, em sua redação vigente em 31 de dezembro de 
2007. 

 

Diante disso, a definição de “investimento relevante”, “coligada” e “controlada” deve ser 
aquela vigente em 31 de dezembro de 2007, respectivamente, nos artigos 247, 243, § 
1º, e 243, § 2º, da Lei nº 6.404, de 1976. Nesse sentido, deve-se enfatizar que, para 
fins de RTT, será considerada coligada a sociedade que participa com 10% (dez por 
cento) ou mais do capital da outra, sem controlá-la, desconsiderando a “influência 
significativa”, atualmente vigente. 

 

De acordo com o artigo 16 e 17 da IN, o contribuinte, em cada balanço, deverá avaliar 
o investimento das coligadas e controladas, com informações por estas fornecidas, 
pelo valor de patrimônio líquido, determinado conforme métodos e critérios contábeis 
vigentes em 31.12.2007. 

 

Importante mencionar que, no caso de investimento em empresa domiciliada no 
exterior ou tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, a IN determina que a 
empresa investidora proceda, no balanço ou balancete da coligada ou controlada, aos 
ajustes necessários para eliminar as diferenças relevantes decorrentes da diversidade 
de critérios contábeis.  
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Pode-se perceber, na hipótese de coligada ou controlada no exterior, incongruência 
com o disposto na IN SRF nº 213, de 2002, que trata especificamente sobre a 
tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior pelas 
pessoas jurídicas domiciliadas no País. Com efeito, o artigo 6º determina que 
demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas no exterior 
serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu domicílio. 
Somente na inexistência de tais regras, seria aplicada a lei brasileira. Ainda, a IN SRF 
nº 213/02 prevê que, depois de traduzidas e convertidas em Reais, as contas deverão 
ser classificadas segundo as normas da legislação comercial brasileira e utilizadas na 
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL. 

 

Assim, há duas normas emanadas pela própria RFB que passam orientações 
conflitantes sobre a mesma situação: a IN RFB nº 1.397/13 determina que o valor do 
patrimônio líquido da investida seja determinado conforme as regras vigentes em 
31.12.2007 e a IN SRF nº 213/02 prevê que as demonstrações financeiras das 
investidas serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de 
seu domicílio. 

 

Nada obstante, entendemos que a IN SRF nº 213/02, por ser norma específica para a 
tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior pelas 
pessoas jurídicas domiciliadas no País, deve prevalecer sobre a IN RFB nº 1.397/13.  

 

IV – O LUCRO PRESUMIDO 

 

Quanto ao lucro presumido, a IN veio apenas reiterar a aplicabilidade do RTT para 
pessoas jurídicas optantes por essa sistemática, o que já estava previsto no art. 20 da 
Lei nº 11.941/09. 

 

V – O PIS E A COFINS 

 

A IN também prevê, para o PIS e a COFINS, que as pessoas jurídicas deverão apurar 
suas bases de cálculo de acordo com a legislação de cada contribuição e com a 
utilização dos métodos e critérios contábeis vigentes em 31.12.2007, inclusive para fins 
de apuração de créditos da sistemática não cumulativa. 
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Nesse escopo, a IN determina ajustes nas bases de cálculo dessas contribuições, que 
consistem na adição ou exclusão de receitas cuja tributação foi, respectivamente, 
diferida de períodos anteriores ou para períodos posteriores, decorrentes da diferença 
entre métodos e critérios contábeis em relação àqueles aplicáveis à legislação 
tributária. 

 

VI – FUNÇÃO, VIGÊNCIA E EFICÁCIA 

 

Por fim, tendo em vista o fato de as instruções normativas terem mero caráter 
interpretativo da legislação já vigente (no caso, a legislação relativa ao RTT – Lei nº 
11.941/09 –, apesar de não ser esse o caso da IN RFB nº 1.379/13, que, em verdade, 
usurpou o papel do legislador), é possível que as Autoridades Fiscais apliquem todas 
as disposições contidas na IN a partir da vigência da Lei nº 11.941/09. Esse 
entendimento (embora ilegal), pode ser aplicado imediatamente, uma vez que a IN nº 
1.397/13 entrou em vigor na data de sua publicação. 

 

Sendo o que nos cumpre para o momento, permanecemos à disposição para auxiliá-
los no que for necessário. 

 

SOUZA, SCHNEIDER, PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
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