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Em 17 de setembro de 2013, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (“RFB”) 
publicou a Instrução Normativa (“IN”) nº 1.397/2013, 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 1.397/2013 visa regulamentar diversos temas controversos 
envolvendo o RTT, dentre os quais se destacam os dividendos e os juros sobre o 
capital próprio (“JCP”), que, portanto, serão objeto de análise acerca das possíveis 
consequências fiscais e ilegalidades. 

 

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. 

 

Essa nova obrigação acessória, é importante salientar, 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. 
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I – DIVIDENDOS 

 

Especificamente sobre os dividendos, o artigo 26 da IN RFB nº 1.397/2013 estabelece 
que os lucros e dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com 
base no Lucro Real não integrarão a base de cálculo do Imposto da Renda da Pessoa 
Jurídica (“IRPJ”), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) e do Imposto 
de Renda da Pessoa Física (“IRPF”) da pessoa jurídica ou física beneficiada, mas 
também determina que esses lucros e dividendos sejam aqueles obtidos “com 
observância dos métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007”. 

 

Este entendimento está alinhado com aquele expedido pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (“PGFN”) no Parecer/PGFN/CAT/Nº 202, de 07 de janeiro de 2013, 
quando aquele órgão proferiu orientação de que, para se alcançar a neutralidade fiscal, 
é necessário que o excesso de dividendos pagos em relação ao lucro fiscal seja 
tributado. 

 

Dessa forma, segundo o artigo 28 da referida IN, a parcela de lucros e dividendos 
distribuídos que exceder aqueles calculados segundo a ECF deverá ser tributada da 
seguinte forma: 

 

 Pessoa Física: retenção na fonte calculada pela Tabela Progressiva mensal a 
título de antecipação e oferecimento à tributação no Ajuste Anual. 

 

 Pessoa Jurídica Domiciliada no País: devem integrar a base de cálculo do 
IRPJ e da CSLL, mas não há menção à retenção na fonte; 

 

 Investidor Não Residente: retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte 
(“IR/Fonte”) à alíquota de 15%; e 

 

 Investidor Não Residente em País com Tributação Favorecida: retenção do 
IR/Fonte à alíquota de 25%. 

 

Portanto, caso os dividendos apurados e distribuídos segundo as novas regras 
contábeis instituídas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 sejam superiores aos 
dividendos calculados nos termos da ECF, a diferença deverá ser objeto de retenção 
na fonte quando do pagamento ao sócio ou acionista pessoa física, ou oferecimento à 
tributação pelo IRPJ e pela CSLL, no caso de pessoa jurídica domiciliada no País. 
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Note-se que, a referida IN inovou nesse aspecto, já que os artigos 161 e 212 da Lei nº 
11.941/09, que tratam da neutralidade fiscal do RTT, apenas referem-se à neutralidade 
das alterações contábeis relativas às receitas, custos e despesas, para fins de 
apuração de tributos. Isto é, os referidos dispositivos não mencionaram em momento 
algum que elementos como os dividendos devam ser calculados segundos os critérios 
contábeis de 31.12.2007. 

 

Aliás – e isso merece destaque –, a IN RFB nº 1.379/2013 abandonou o conceito de 
dividendo previsto na legislação comercial e criou uma espécie de “dividendo fiscal”, 
sem qualquer base legal. Ocorre que os dividendos, para fins tributários, sempre foram 
calculados a partir do lucro contábil apurado nos termos da legislação comercial, 
inclusive para fins da isenção prevista no artigo 10 da Lei nº 9.249/953. Por essa razão, 
as regras relativas à apuração dos dividendos baseiam-se em conceitos disciplinados 
na legislação societária, os quais não podem ser alterados pela legislação tributária 
para fins de exigência de tributos, mormente por meio de uma instrução normativa.   

 

Portanto, entendemos que a IN em questão extrapolou os limites das disposições 
relativas ao RTT previstas na Lei nº 11.941/09 ao pretender exigir que os dividendos 
isentos sejam calculados segundo os critérios contábeis de 31.12.2007, o que pode ser 
objeto de questionamento pelos Contribuintes por meio de ação judicial. 

 

                                         

1 Art. 16.  As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 

38 desta Lei que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas 

na apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo 

ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 

2007.  

2 Art. 21.  As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes ao IRPJ, implicam a adoção do 

RTT na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o 

PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS. 

3 “Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de 

janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, 

presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a 

base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no 

exterior. 

Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por 

incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com 

esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que 

corresponder ao sócio ou acionista.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art191
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art191
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Outrossim, quanto à pessoa jurídica tributada com base no Lucro Presumido, o artigo 
27 da IN RFB nº 1.397/2013 restringe a distribuição isenta dos dividendos ao lucro que 
corresponda ao valor da base de cálculo presumida do IRPJ, “diminuída de todos os 
impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica”. 

 

Caso a pessoa jurídica pretenda distribuir os lucros excedentes à base de cálculo 
presumida do IRPJ, deverá manter escrituração que demonstre que o lucro apurado é 
maior que o determinado segundo as regras de presunção do lucro. Essa escrituração, 
todavia, deve ser a ECF, que adota os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de  
dezembro de 2007. Ou seja, ainda que a pessoa jurídica optante pelo Lucro Presumido 
aufira lucro em montante superior àquele calculado de forma presumida, somente 
poderá distribuí-lo sem tributação até o limite do lucro calculado segundo a ECF, o que 
também pode ser objeto de questionamento pelos Contribuintes. 

 

II – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 

 

Segundo determina o artigo 14 da IN RFB nº 1.397/134, as pessoas jurídicas poderão 
deduzir, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, os JCP pagos a titular, sócio ou 
acionista, levando-se em consideração o patrimônio líquido calculado com base nos 
critérios e métodos contábeis vigentes em 31.12.2007.  

 

Contudo, como já referimos acima para os dividendos, a referida IN inovou nesse 
aspecto, já que os artigos 165 e 216 da Lei nº 11.941/09, que tratam da neutralidade 
fiscal do RTT, apenas referem-se à neutralidade das alterações contábeis relativas às 

                                         

4 “Art. 14. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do lucro real e da base de cálculo 
da CSLL, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de 
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, 
pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). 
Parágrafo único. No cálculo da parcela a deduzir prevista no caput, deverá ser considerado o valor do 
patrimônio líquido segundo os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.” 

5 Art. 16.  As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 

38 desta Lei que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas 

na apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo 

ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 

2007.  

6 Art. 21.  As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes ao IRPJ, implicam a adoção do 

RTT na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o 

PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art191
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art191
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receitas, custos e despesas, para fins de apuração de tributos. Isto é, os referidos 
dispositivos não mencionaram em momento algum que elementos como o patrimônio 
líquido devem ser calculados segundos os critérios contábeis de 31.12.2007, tal como 
pretendeu a IN em comento.  

 

Ademais, é de se ressaltar que a própria Lei nº 11.941/09, em seu artigo 597, 
determinou que os JCP devem ser calculados com base nas contas de patrimônio 
líquido, exceto a conta de ajuste de avaliação patrimonial, que, diga-se de passagem, 
foi instituída pelas novas regras contábeis. Ou seja, caso a Lei tivesse por objetivo 
determinar que os JCP deveriam ser calculados com base nos critérios contábeis de 
31.12.2007, teria o feito de forma expressa, tal como em relação à conta de ajuste de 
avaliação patrimonial. 

 

Além disso, não é demais rememorar que as regras relativas à dedutibilidade dos JCP 
baseiam-se em conceitos disciplinados na legislação societária (por exemplo, 
patrimônio líquido e lucro líquido), os quais não podem ser alterados pela legislação 
tributária para fins de exigências de tributos. Isso significa dizer que há apenas um 
lucro líquido e um patrimônio líquido para fins de exigência fiscais. Aliás, embora a IN 
nº 1.397/13 seja silente quanto ao conceito de lucro, reserva de capital e lucros 
acumulados, a que estão limitados os pagamentos de JCP (conforme dispõe o art. 9º, 
§1º, da Lei nº 9.249/958), destacamos que devem ser considerados esses elementos 
com base na legislação comercial, pelas razões já expostas.   

 

Portanto, entendemos que a IN em questão extrapolou os limites das disposições 
relativas ao RTT previstas na Lei nº 11.941/09 ao pretender exigir que os JCP sejam 
calculados com base no patrimônio líquido segundo os critérios contábeis de 
31.12.2007. Há, ainda, a possibilidade de que essas alterações provoquem a 

                                         

7 Art. 59.  Para fins de cálculo dos juros sobre o capital a que se refere o art. 9o da Lei no 9.249, de 26 

de dezembro de 1995, não se incluem entre as contas do patrimônio líquido sobre as quais os juros 

devem ser calculados os valores relativos a ajustes de avaliação patrimonial a que se refere o § 3o do 

art. 182 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a redação dada pela Lei no 11.638, de 28 de 

dezembro de 2007.  

8 Art. 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou 

creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, 

calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros 

de Longo Prazo - TJLP. 

§ 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados 

antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou 

superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.(Redação dada pela Lei nº 9.430, 

de 1996) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9249.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9249.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art182§3..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art182§3..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9430.htm#art78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9430.htm#art78
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majoração de tributos, o que não poderia ser feito por meio de IN por ofensa à reserva 
de Lei e que, assim, pode ser objeto de questionamento pelos Contribuintes. 

 

III – 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 1.379/2013, que, em 
verdade, usurpou o papel do legislador), é possível que as Autoridades Fiscais 
entendam que os dividendos e os JCP calculados a partir da vigência da Lei nº 
11.941/09 deveriam ter sido apurados segundo os métodos e critérios vigentes em 
31.12.2007. 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. 

 

Nesse particular, especificamente quanto aos dividendos, ressaltamos que, caso a 
pessoa jurídica não promova (ou não tenha promovido) a retenção, o beneficiário, 
depois de encerrado o ano-calendário, será responsável pelos tributos incidentes sobre 
a quantia recebida e poderá ser autuado caso não ofereça (ou não tenha oferecido) os 
dividendos “excedentes” à tributação, nos termos do Parecer Normativo RFB nº 1/2002. 

 

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

 

SOUZA, SCHNEIDER, PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS. 

E-mail: ssplaw@ssplaw.com.br 
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