
 

 

 

 

M e m o r a n d o  a o s  C l i e n t e s  

 

LIMITAÇÕES À DEDUTIBILIDADE DO 

PAGAMENTO DE JUROS ESTABELECIDAS 

PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 472/09 Data 05/01/2009 

 

 

 

Conforme Memorando aos Clientes enviado no último dia 18, sobreveio, em meados de 

dezembro, a Medida Provisória nº 472, por meio da qual se condicionou a dedutibilidade de 

juros pagos a pessoas físicas ou jurídicas vinculadas residentes ou domiciliadas no exterior 

ao grau de endividamento da empresa brasileira. 

 

De acordo com a referida Medida Provisória, tais alterações na sistemática de apuração do 

lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”)  

teriam aplicação a partir da data de sua publicação, que ocorreu em 16 de dezembro p.p. 

 

Contudo, por se tratarem de medidas que interferem na apuração da base de cálculo do 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e da CSLL, podendo, na hipótese de o 

grau de endividamento das empresas ser superior aos limites impostos pela Medida 

Provisória, provocar um aumento da carga tributária, temos que a Medida Provisória nº 472 

não poderá surtir efeitos a partir da data de sua publicação, eis que deverão ser observados 

o princípio da anterioridade nonagesimal em relação à CSLL e o princípio da anterioridade 

do exercício financeiro no que tange ao IRPJ. Logo, as alterações instituídas pela referida 

Medida Provisória somente deverão ser aplicadas aos fatos geradores da CSLL a partir 16 

de março de 2010 e, no caso do IRPJ, a partir de 1º de janeiro de 2010. 
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Dessa forma, a aplicação imediata das restrições impostas pela Medida Provisória nº 472, 

antes dos prazos acima descritos, poderá ser objeto de questionamento judicial por parte 

das empresas que se sentirem prejudicadas, para o que nos colocamos, desde já, à inteira 

disposição de Vossas Senhorias. 

 

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Sócios Responsáveis: 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7552 

 

Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553 

 


