
 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 
 

Regulamentação administrativa do Regime Tributário de 

Transição estabelecido pela Lei nº 11.941/2009 Data 19/06/2009 

 

Foi publicada, no último dia 17 de junho, a Instrução Normativa Receita Federal do Brasil 

(“IN/RFB”) n° 949, norma administrativa editada para regulamentar o Regime Tributário de 

Transição (“RTT”), sua aplicação à apuração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas 

(“IRPJ”), Contribuição Social sobre o Lucro (“CSLL”), Contribuição para o Programa de 

Integração Social (“PIS”) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(“COFINS”), bem como a forma de controle desta aplicação.  

 

Conforme estabelecido no artigo 16 da Lei nº 11.941/2009, as recentes alterações promovidas 

na Lei das Sociedades Anônimas e nas demais normas, inclusive administrativas, que 

modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na 

determinação do lucro líquido das pessoas jurídicas, não terão efeitos na apuração dos tributos 

devidos pela pessoa jurídica sujeita ao RTT, sendo aplicáveis, para fins tributários, os métodos 

e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. 

 

 

I. Das Disposições relativas à aplicação do RTT às Pessoas Jurídicas que apuram o IRPJ 

e CSLL pela sistemática do Lucro Real 

 

De acordo com a IN/RFB nº 949/2009, a reversão do efeito da utilização dos novos métodos e 

critérios contábeis deverá ser efetivado pela pessoa jurídica mediante encontro de contas 

efetuado entre a apuração do lucro líquido por estas novas regras e a apuração segundo as 

regras vigentes até 31 de dezembro de 2007, cuja diferença será utilizada para a realização do 

ajuste no Livro de Apuração do Lucro Real (“LALUR”).  

 

Quanto ao tratamento tributário das subvenções para investimentos e das doações feitas pelo 

Poder Público, bem como do prêmio na emissão de debêntures, a IN/RFB nº 949/2009, muito 

embora trate especificamente destas matérias em seu artigo 4º e 5º, não trouxe qualquer 

novidade em relação ao que já estabelecido na Lei nº 11.941/2009. 

 

 



 

 
 

 

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. 

 

II. Do Controle Fiscal Contábil de Transição 

 

A IN/RFB n° 949/2009, no intuito de controlar os ajustes efetuados na contabilidade das 

pessoas jurídicas e, regulamentando o inciso II do parágrafo 2º do art. 8º do Decreto-Lei nº 

1.598/1977, na redação dada pela Lei nº 11.941/2009, instituiu o Controle Fiscal Contábil de 

Transição (“FCONT”), consistente em uma escrituração das contas patrimoniais e de resultado. 

O FCONT será de utilização obrigatória à realização dos ajustes no LALUR pelas pessoas 

jurídicas sujeitas, cumulativamente, à apuração do IRPJ pela sistemática do Lucro Real e à 

aplicação do RTT.  

 

De acordo com a IN/RFB nº 949/2009, a elaboração do FCONT está dispensada no caso de 

não existir lançamento com fulcro em métodos e critérios diferente daqueles prescritos pela 

legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. 

 

Sua apresentação deverá ser feita por meio digital, através de aplicativo a ser disponibilizado no 

dia 15 de outubro de 2009, no sítio da RFB1 na internet, sendo indispensável que a pessoa 

jurídica possua assinatura digital pela utilização de certificado digital válido. 

 

O prazo estabelecido para a entrega do FCONT é o dia 30 de novembro de 2009, até às 24 

horas. 

 

 

III. Da aplicação do RTT ao Lucro Presumido, à Contribuição para o PIS/Pasep e à 

COFINS 

 

Para as pessoas jurídicas que apuram o IRPJ e CSLL pela sistemática do Lucro Presumido e 

que se sujeitem ao RTT, em virtude da modificação na contabilização de suas receitas, o Lucro 

Presumido deverá ser apurado de acordo com a legislação de regência do tributo, 

independentemente das alterações efetuadas pela legislação societária. Para tanto, deverá ser 

procedida a exclusão de valores, no caso de receitas cuja tributação seja diferida para períodos 

subseqüentes, com a posterior adição dos mesmos valores no período-base de competência. 

 

Este procedimento também se aplicará na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, 

tanto no regime cumulativo, quanto no não-cumulativo. 
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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. 

 

Para o controle destas operações, a pessoa jurídica deverá manter memória de cálculo que 

permita identificar o valor da receita auferida em cada período e controlar os montantes das 

respectivas exclusões e adições à base de cálculo. 

 
Sendo o que nos reservava o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais. 
 

 

Responsáveis: 

 

 

H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7551 

 

Pedro Miguel Ferreira Custódio (pedro@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7574 

 

Monique Haddad Knöchelmann (monique@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7559 

 

Angelo Tsukalas (angelo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7555 


