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• As Leis n.º 11.638/07 e nº 11.941/09 promoveram alterações nos critérios contábeis 

adotados internamente com o intuito de aproximá-los aos padrões internacionais de 

contabilidade; 

 

• Exemplo de novas práticas contábeis: (i) mensuração de ativos pelo valor justo; (ii) teste 

de recuperabilidade – impairment; (iii) extinção do ativo diferido e etc; 

 

• A Lei nº 11.941/09, regulamentada pela Instrução Normativa RFB nº 949/09, instituiu o 

Regime Tributário de Transição – RTT visando neutralizar os possíveis efeitos fiscais da 

nova contabilidade; 

 

• Para instrumentalizar o RTT, foi criada uma nova obrigação acessória, o FCONT; 

 

• Atualmente, discute-se o alcance da neutralidade fiscal apresentada pelo RTT; 

 

• Polêmica alcança a distribuição de dividendos. 
 

  

Novas Regras Contábeis e o Regime Tributário de Transição – RTT 



• Desde 1º de janeiro de 1996, em virtude do artigo 10 da Lei nº 9.249/95, os dividendos 

são isentos de tributação (IRRF, IRPJ, CSLL e IRPF): 

 

 
“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. (...)”  

 
  

Distribuição de Dividendos – Regra de Isenção 



• A questão que se coloca a partir da Lei nº 11.638/07 e da Lei nº 11.941/09 consiste em 

determinar qual o lucro está abarcado pela isenção trazida pelo dispositivo mencionado 

anteriormente: 

 

   - Lucro societário, apurado na contabilidade e de acordo com as novas regras 

contábeis (aplicando-se os Pronunciamentos Técnicos CPCs); ou 

 

   - Lucro “fiscal”, apurado em registros auxiliares (FCONT, DIPJ e etc), sem aplicação 

das novas regras contábeis, mas sim utilizando os critérios vigentes em 31/12/2007.  

 

• Ponto relevante: de acordo com a mídia especializada, o novo padrão de contabilidade 

aumenta o lucro das companhias, na média, em mais de 20%.  

Distribuição de Dividendos – Problemática a Partir da Lei nº 11.638/07 



• Com a criação das novas regras contábeis, pode existir uma série de situações que 

conduzirão a um lucro contábil/societário diverso daquele apurado com base no RTT, por 

exemplo:  

Distribuição de Dividendos – Problemática a Partir da Lei nº 11.638/07 – Exemplo 

Empresa mantém um terreno para futuro uso indeterminado (a entidade não tiver determinado que 

usará o terreno como propriedade ocupada pelo proprietário ou para venda a curto prazo no curso 

ordinário do negócio). 

Aplicação do CPC 28 – Classificação do Ativo como Propriedade para Investimento; 

Mensuração do ativo pelo valor justo – Lançamento da valorização contra resultado. 

DRE - Com  efeito CPCs 

    

 Resultado Não Operacional   

    

 Receita de Valor Justo  1.000.000,00 C  

    

 Lucro       1.000.000,00 C  

FCONT e DIPJ - Sem efeito CPCs 

    

 Resultado Não Operacional   

    

 Receita de Valor Justo  0,00  

    

 Lucro      0,00  



• Qual o lucro passível de ser distribuído sem tributação?  

 

- Lucro Societário (com efeito CPCs) – Neutralidade Relativa do RTT; 

 

- Lucro “Fiscal” (sem efeito CPCs) – Neutralidade Absoluta do RTT. 

 

• Inexistência de posicionamento do Judiciário; 

 

• Inexistência de posicionamento formal do fisco sobre o assunto. Contudo, de acordo com 

a mídia especializada, os auditores da RFB têm se manifestado no sentido da 

neutralidade absoluta. Ou seja, o lucro isento é aquele apurado com base nas regras 

vigentes em 31/12/2007. 

 

• A lógica que daria embasamento para este raciocínio é que a isenção dos dividendos foi 

estabelecida para se evitar uma bitributação econômica dos rendimentos. Como este lucro 

apurado com base nos novos padrões contábeis não foi tributado na empresa investida, a 

regra de isenção não seria aplicável. 

Distribuição de Dividendos – Problemática a Partir da Lei nº 11.638/07 



• O conceito de dividendos e suas regras de fixação derivam da legislação societária e não 

da legislação fiscal;   

 

• A legislação tributária garante a isenção dos lucros e dividendos apurados com base nos 

resultados – Não existe um balanço fiscal, uma DRE Fiscal!  Balanço é o societário, 

apurado de acordo com as regras da Lei 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 

11.941/09. 

Distribuição de Dividendos – Neutralidade Relativa 



• Mesmo antes das alterações realizadas nos critérios contábeis, a legislação fiscal não 

condicionava a isenção em comento à tributação dos resultados, tendo em vista que o 

lucro isentado, por exemplo: 

 

-nunca foi o lucro real, apurado a partir do lucro contábil e realizando as adições e 

exclusões previstas na legislação;  

 

- em empresas optantes pelo lucro presumido, a parcela dos lucros ou dividendos que 

exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e 

contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída 

sem a incidência do imposto, desde que a empresa demonstre, através de 

escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é 

maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do 

imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido. Logo, se o contribuinte 

tiver como provar, por meio de suas demonstrações financeiras, que o lucro contábil é 

superior à base de cálculo do IRPJ, este lucro é isento. 

 

• Portanto, a neutralidade do RTT não alcança a questão da distribuição de dividendos. 

 

Distribuição de Dividendos – Neutralidade Relativa 



Obrigado! 
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