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A Lei n. 12973 e o Novo RIR

Tópicos de discussão

• Métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei n. 11638/07  e pela Lei n. 11.941/09

• Adoção de novos métodos e critérios contábeis por meio de atos administrativos: art. 212 

• Disposições transitórias quanto ao Regime Tributário de Transição: arts. 213  a 216

• Disposições transitórias

• Adoção inicial ao disposto no art. 1º, no art. 2º e no art. 4º ao art. 71 da Lei  n. 12.973: art. 618

• Ajustes ao lucro real: art. 619 a 621

• Adoção inicial do art. 1º, do art. 2º e do art. 4º ao art. 71 da Lei nº 12.973, contrato de concessão: 
art. 622



A Lei n. 12973 e o Novo RIR

Tópicos de discussão

• Da Avaliação a Valor Justo de ativo ou passivo da pessoa jurídica: arts. 388 a 395

• Ganho 

• Perda

• Da Avaliação a Valor Justo - Incorporação, Fusão ou Cisão: art. 615

• Ajuste a Valor Presente: arts. 412 a 414 
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• Questão conexa: o RIR é uma consolidação

• Lei Complementar  n.95/98: dispõe sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis

“Art. 13 (...)

§ 1º. A consolidação consistirá na integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria num 
único diploma legal, revogando-se formalmente as leis incorporadas à consolidação, sem modificação 
do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados.”

• Dois tipos de consolidação: 

• decretos de conteúdo normativo e geral e  

• demais atos normativos inferiores em vigor

• RIR: consolida decretos regulamentadores de leis em matéria de IR; incorpora  parcialmente 
outros atos normativos; 
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• Questão conexa: consolidação de normas em matéria tributária: art.212, Código Tributário Nacional 

• Natureza e periodicidade: por tributo e até 31.01 de cada ano

• Critério de atualização adotado para o RIR: 

• Consolida a legislação referente ao IR  publicada até 31.12.2016 (art. 3°)

• Elimina dispositivos sem matriz legal

• Consequência: inclui regras  transitórias já ultrapassadas, no uso, mas aplicáveis para fins de 
fiscalização, recolhimento de tributos sob  período  decadencial e  imposição de multas
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• Métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei n. 11638/07  e pela Lei n. 11.941/09: absoluta 
segregação entre contabilidade e práticas fiscais

Lei n. 11638: introduz novas práticas 
contábeis  

Contabilidade: princípios,  critérios e 
métodos (art. 177, Lei n. 6404)

Princípio: fundamento ou essência  de algo

Prevalência da essência econômica sobre a forma
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• Métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei n. 11638/07  e pela Lei n. 11.941/09: o que são?

• Critério:  regra que permite distinguir algo, norma de avaliação ou de escolha.

• Lei n. 6404: critérios de avaliação de ativos e passivos 

• P.ex.: valor justo, valor presente

• Método: procedimento, técnica ou meio de fazer algo, de acordo com um plano. 

• Metodologia: corpo de regras voltado a atingir uma finalidade, assim confundindo-se método 
com metodologia.        

• Lei n. 6404: método de apuração do valor justo, método de ajuste a valor presente 
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• Escrituração contábil: base de cálculo de diversos tributos

• Lei n. 12973: integra a legislação tributária às normas societária/contábil

• Lei n. 12973:  adapta a legislação tributária às novas práticas contábeis

• Lei n. 12973:  altera a legislação tributária às novas práticas contábeis

• Lei n. 12973: vigência a partir de 1.01.2015

• Lei n. 12973: opção pela antecipação dos efeitos para 2014

• Balanço único: societário

Divergências entre as Leis ns. 11638 e 11941 e as práticas fiscais: Lei n. 12973



A Lei n. 12973 e o Novo RIR

• Questões conexas : natureza das determinações contábeis emanadas do CPC e de seus membros

• Recomendações do CPC: 

• consubstanciam em orientações e pronunciamentos, na forma do art. 10-A da Lei n. 6.385

• manifestações técnicas sem força vinculativa entre os próprios membros do CPC 

• Recomendações do CPC adotadas por seus membros

• manifestações de obrigatória observância quando adotadas pelas pessoas jurídicas de direito 
público ou privado no exercício de atribuição de caráter regulamentar

• no caso de autarquias, a regulação caracteriza-se como ato administrativos, necessário ao 
bom andamento do Estado, que compelem os jurisdicionados e que se inserem na categoria 
de normas infralegais.

• consequência:  o descumprimento das determinações emanadas dessas autarquias leva o 
infrator a responder por seus atos, sujeitando-o a sanções específicas
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Art. 211.  A partir de 1º de janeiro de 2015, os métodos e os critérios contábeis introduzidos pela Lei nº 
11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos art. 37 e art. 38 da Lei nº 11.941, de 2009, submetem-se ao 
tratamento tributário conferido pelos art. 1º, art. 2º e art. 4º ao art. 71 da Lei nº 12.973, de 2014 (Lei nº 
12.973, de 2014, art. 1º, art. 2º e art. 4º ao art. 71).

• § 1º  A pessoa jurídica pode optar, de forma irretratável, pela aplicação das disposições contidas nos 
art. 1º, art. 2º e no art. 4º ao art. 71 da Lei nº 12.973, de 2014, a partir de 1º de janeiro de 2014 (Lei 
nº 12.973, de 2014, art. 75 e art. 119).

• § 2º  A forma, o prazo e as condições da opção de que trata o § 1º são definidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (Lei nº 12.973, de 2014, art. 75, § 2º).

• § 3º  Para as operações ocorridas até a data a que se refere o caput ou o § 1º permanece a 
neutralidade tributária estabelecida nos art. 213 e art. 214 e a pessoa jurídica deverá proceder, nos 
períodos de apuração a partir dessa data, aos ajustes na base de cálculo do imposto sobre a renda, 
observado o disposto no Capítulo V do Título XI deste Livro (Lei nº 12.973, de 2014, art. 64).



A Lei n. 12973 e o Novo RIR

• Art.212, regula o art. 58,  da Lei n. 12973 – neutralidade para novos métodos e critérios contábeis:

“A modificação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por meio de atos administrativos
emitidos com base em competência atribuída em lei comercial, que sejam posteriores a 12 de 
novembro de 2013, não terá implicação na apuração do imposto sobre a renda até que lei tributária 
regule a matéria.

§ Único. Compete à RFB, no âmbito de suas atribuições, identificar os atos administrativos e dispor 
sobre os procedimentos para anular os efeitos desses atos sobre a apuração dos tributos federais. ”

• Questão relevante: por que a lei não neutralizou o princípio da essência sobre a forma? A seguir
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• Questões conexas (art. 212):

• O art. 58 da Lei n. 12973 (art.212, RIR) não faz referência aos novos procedimentos baseados em 
princípios contábeis, como é o caso da prevalência da essência sobre a forma

• Consequência: quando se trata de procedimentos contábeis decorrentes de princípios deve-se 
observar a regra contábil para fins de IRPJ?

• Ex: CPC 47 que trata do reconhecimento de  receita de contrato com cliente, o que não é critério  
nem método, mas aplicação do princípio da essência sobre a forma (Objeto de procedimentos de 
anulação de efeitos disciplinados na IN RFB 1771/2018)

• Norte a ser observado pelo contribuinte: os negócios jurídicos objeto de incidência tributária, 
afastando-se interpretações vinculadas à essência econômica

• Dúvidas: negócios não expressamente neutralizados e com regulação diversa na lei civil (ex: 
transação de capital)
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Questões conexas decorrentes do art. 58:

CPCS emitidos até 
13/05/2014 estão 

contemplados na  Lei 
n. 12973?

CPCs emitidos após a 
Lei n. 12973 são 
neutros para fins 

tributários?

CPCs emitidos após a Lei 
n. 12973 são neutros 

mediante   manifestação 
da RFB? 
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• Conclusão

• Temas expressamente regulados: observar a regulação tendo como limite os princípios 
constitucionais e o CTN

• Formalização: Lalur

• Temas não expressamente regulados: utilizar critérios de interpretação

• Art. 1° da Lei n. 12973 (altera, incorpora ou mantém regras) c/c com o art. 58 

• Institutos não existentes e/ou regras não  vigentes à época da edição da Lei n. 12973: aplicável 
a regra contábil ?
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• Art. 213.  Até a data a que se refere o caput ou o § 1º do art. 211, os ajustes tributários decorrentes 
dos métodos e dos critérios contábeis introduzidos pelas Lei nº 11.638, de 2007, e Lei nº 11.941, de 
2009, são realizados nos termos do Regime Tributário de Transição - RTT (Lei nº 11.941, de 2009, 
art. 15, caput).

• Art. 213: reflexos da consolidação das normas (qual o objetivo?)

• RTT: opção exclusiva para  os anos-calendário de 2008 e 2009, apuração do imposto sobre a 
renda com base no lucro real ou lucro presumido

• Opção: manifestada, de forma irretratável, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da 
Pessoa Jurídica 2009; regula eventuais diferenças de tributo para o ano-calendário de 2008

• RTT: obrigatório a partir do ano-calendário de 2010 para a apuração do imposto sobre a renda 
com base no lucro real, presumido ou arbitrado

• Data: 01/2015
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• Instrução Normativa n. 949/2009 - FCONT:

• art. 3º : determina que a pessoa jurídica sujeita ao RTT, para reverter o efeito da utilização de
métodos e critérios contábeis diferentes daqueles previstos na legislação tributária, baseada nos
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, deve cumprir os procedimentos ali
determinados

• art. 7°, § 4º: a elaboração do FCONT é obrigatória, mesmo no caso de não existir lançamento com
base em métodos e critérios diferentes daqueles prescritos pela legislação tributária, baseada nos
critérios contábeis vigentes em31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 2º

• FCONT (Controle Fiscal e Contábil de Transição): último ano de entrega foi 2015, referente ao ano-
calendário 2014, somente para as empresas tributadas pelo lucro real que não optaram pela extinção
do Regime Tributário de Transição (RTT) em 2014, conforme Instrução Normativa RFB nº 1.492, de
17.09. 2014
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• Art. 214: reflexos da consolidação, aplicáveis ao RTT:

• alterações introduzidas pelas Leis ns 11.638 e  11.941, que modificam 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 1976, não tem efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica , considerados, para 
fins tributários, os métodos e os critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007 

• aplicação  às normas expedidas pela CVM e pelos demais órgãos reguladores que visam a alinhar a legislação 
específica com os padrões internacionais de contabilidade

• Art. 215: reflexos da consolidação aplicáveis ao RTT (disposições da lei tributária que conduzam ou incentivem a 
utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes daqueles determinados pela Lei nº 6.404):

• utilizar os métodos e os critérios definidos pela Lei nº 6.404 para apurar o resultado do exercício;

• adotar métodos e dos critérios introduzidos pelas Lei ns 11.638 e 11.941

• realizar ajustes específicos ao lucro líquido no LALUR para  reverter as novas práticas

• realizar os demais ajustes, no Lalur, para apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda

• lucro presumido: regras da RFB
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• Disposições transitórias: adoção inicial ao disposto na Lei  n. 12.973

“Art. 618. Para as operações ocorridas até a data a que se refere o caput ou o § 1º do art. 211 
permanece a neutralidade tributária estabelecida nos art. 213 e art. 214 e a pessoa jurídica deverá 
proceder, nos períodos de apuração a partir dessa data aos ajustes na base de cálculo do imposto 
sobre a renda, observado o disposto nos art. 619 e art. 620

Parágrafo único.  As participações societárias de caráter permanente serão avaliadas de acordo 
com disposto na Lei nº 6.404, de 1976.”

• Comentários ;

• Participações societárias que não representem controle ou coligação com influência: valor justo a 
partir do CPC  18/2012
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• Disposições transitórias

“Art. 619. Para fins do disposto no art. 618, a diferença positiva, verificada na data a que se refere
o caput ou o § 1º do art. 211 entre o valor de ativo mensurado de acordo com as disposições da
Lei nº 6.404, de 1976, e o valor mensurado pelos métodos e pelos critérios vigentes em 31 de
dezembro de 2007 deve ser adicionada para fins de determinação do lucro real nessa data, exceto
se o contribuinte evidenciar contabilmente essa diferença em subconta vinculada ao ativo, para
ser adicionada à medida de sua realização, inclusive por meio de depreciação, amortização,
exaustão, alienação ou baixa.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se à diferença negativa do valor de passivo e deve ser
adicionada para fins de determinação do lucro real na data a que se refere o caput ou o § 1º do
art. 211, exceto se o contribuinte evidenciar contabilmente essa diferença em subconta vinculada
ao passivo para ser adicionada à medida da baixa ou da liquidação.”

• Data de mensuração de acordo com a Lei n. 12973:  01.01.2015
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• Disposições transitórias

“Art. 620.  Para fins do disposto no art. 618, a diferença negativa, verificada na data a que se refere o 
caput ou o § 1º do art. 211 entre o valor de ativo mensurado de acordo com as disposições da Lei nº 
6.404, de 1976, e o valor mensurado pelos métodos e pelos critérios vigentes em 31 de dezembro de 
2007 não poderá ser excluída na determinação do lucro real, exceto se o contribuinte evidenciar 
contabilmente essa diferença em subconta vinculada ao ativo para ser excluída à medida de sua 
realização, inclusive por meio de depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa 

Parágrafo único.  O disposto no caput aplica-se à diferença positiva no valor do passivo e não pode 
ser excluída na determinação do lucro real, exceto se o contribuinte evidenciar contabilmente essa 
diferença em subconta vinculada ao passivo para ser excluída à medida da baixa ou da liquidação.”
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• Disposições transitórias:

“Art. 621.  O disposto no art. 618 ao art. 620 será disciplinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil do Ministério da Fazenda, que poderá instituir controles fiscais alternativos à evidenciação 
contábil de que tratam os art. 619 e art. 620 e instituir controles fiscais adicionais.”

• Questão teórica relevante: criação de obrigações acessórias por atos infra legais? 
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• Questões conexas

• Ausência de escrituração da subconta: é possível supri-la hoje?

• Qual a natureza jurídica da formalidade de escriturar a subconta: essencial ou acessória, logo 
dispensável?

• É possível suprir a ausência com outros elementos ?
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• Adoção inicial do art. 1º, do art. 2º e do art. 4º ao art. 71 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014:
contrato de concessão

“Art. 622. Na hipótese de contrato de concessão de serviços públicos, o contribuinte deverá:

I - calcular o resultado tributável acumulado até a data a que se refere o caput ou o § 1º do art.
211,considerados os métodos e os critérios vigentes em 31 de dezembro de 2007;
II - calcular o resultado tributável acumulado até a data a que se refere o caput ou o § 1º do art.
211, consideradas as disposições da Lei nº 12.973, de 2014, e da Lei nº 6.404, de 1976;
III - calcular a diferença entre os valores a que se referem os incisos I e II do caput; e
IV - adicionar, se negativa, ou excluir, se positiva, a diferença a que se refere o inciso III do caput,
na apuração do lucro real, em quotas fixas mensais e durante o prazo restante de vigência do
contrato.
Parágrafo único. A partir da data a que se refere o caput ou o § 1º do art. 211, o resultado
tributável dos contratos de concessão de serviços públicos será determinado em observância ao
disposto na Lei nº 12.973, de 2014, e na Lei nº 6.404, de 1976.”
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• Questões conexas:  contabilidade das concessões

• parágrafo único do art. 622:

• Tributação segue a contabilidade que esta contrarie a Lei n. 6.404? 

• Ex: infra estrutura da concessão (bens físicos) contabilizados no intangível quando a lei 
societária faz referência expressa a registro no imobilizado



A Lei n. 12973 e o Novo RIR

• Questões conexas:  Harmonização contábil e regras fiscais

•Instrução Normativa n. 1700/2017:

• Dispõe sobre a determinação e o pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição social 
sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas e disciplina o tratamento tributário da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins no que se refere às alterações introduzidas pela Lei nº 12.973, de 
13 de maio de 2014

• Posterior à legislação consolidada no RIR/18 (até 2016)
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