
 

 

 

 

Memorando aos Clientes 
 

LIMITAÇÕES A DEDUTIBILIDADE DO 

PAGAMENTO DE JUROS 

ESTABELECIDAS PELA MEDIDA 

PROVISÓRIA N.º 472/09 Data 13/05/2010 

 
Como sabido, no dia 16 de dezembro de 2009, foi publicada a Medida Provisória n.º 472, 
a qual introduziu significativas alterações na legislação tributária. 

 

Dentre as várias alterações procedidas, destacam-se as constantes nos artigos 24 e 
seguintes do referido diploma legal, os quais atrelaram a dedutibilidade de juros pagos a 
pessoas físicas ou jurídicas vinculadas residentes ou domiciliadas no exterior ao grau de 
endividamento da empresa brasileira. 

 

Na sua versão original, estabeleceu o artigo 24 da Medida Provisória n.º 472 que os juros 
pagos ou creditados por empresa brasileira à pessoa física ou jurídica vinculada1 ou não 
residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com 
tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, somente serão dedutíveis na 
determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (“CSLL”) caso seja comprovada a sua necessidade ao exercício atividade da 
empresa2, devendo, ainda, serem observados os seguintes requisitos de forma 
cumulativa: 

 

(i) o valor do endividamento, na data da apropriação dos juros, não pode ser 
superior a 2X (duas vezes) o valor da participação da vinculada no 
patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil; e 

(ii) o valor do somatório dos endividamentos, na data da apropriação dos 
juros, não pode ser superior a 2X (duas vezes) o valor do somatório das 

                                            

1 Definida no artigo 23 da Lei n.º 9.430/96 
2 Nos termos do artigo 299 do RIR/99. 
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participações de todas as vinculadas no patrimônio da pessoa jurídica 
residente no Brasil. 

 

O artigo 25, por sua vez, trata da hipótese de pagamento de juros a pessoa física ou 
jurídica residente ou domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida ou 
sob regime fiscal privilegiado. Nesses casos, os juros pagos somente serão dedutíveis na 
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL quando for verificada sua 
necessidade à atividade da empresa, devendo, ainda, serem observadas as seguintes 
condições de forma cumulativa: 

 

(i) o valor do endividamento com a entidade situada em país ou dependência 
com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado não pode ser 
superior a 30% (trinta por cento) do valor do patrimônio líquido da pessoa 
jurídica residente no Brasil; e 

(ii) o valor total dos endividamentos com todas as entidades situadas em país 
ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado 
não pode ser superior a 30% (trinta por cento) do valor do patrimônio 
líquido da pessoa jurídica residente no Brasil. 

 

Em ambas as circunstâncias, caso seja apurado excesso em relação aos limites fixados, 
os valores dos juros relativos ao excedente serão considerados como despesa não 
necessária à atividade da empresa e, portanto, indedutíveis na determinação do lucro 
real e da base de cálculo da CSLL. 

 

Outra novidade introduzida pela Medida Provisória n.º 472 é a indedutibilidade, para fins 
de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, das importâncias pagas, 
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a qualquer título, direta ou 
indiretamente, a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior e 
submetidas a um tratamento de país ou dependência com tributação favorecida ou sob o 
regime fiscal privilegiado, salvo se houver, cumulativamente: 

 

(i) a identificação do efetivo beneficiário da entidade no exterior, destinatário 
dessas importâncias; 

(ii) a comprovação da capacidade operacional da pessoa física ou entidade no 
exterior de realizar a operação; e 

(iii) a comprovação documental do pagamento do preço respectivo e do 
recebimento dos bens, direitos ou a utilização de serviço. 
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Após a promulgação da Medida Provisória, a Câmara dos Deputados iniciou o 
procedimento legislativo para conversão da MP em Lei, o que ocasionou sua autuação 
como Projeto de Lei de Conversão “PLV” 0001/2010. Durante referido procedimento 
processo algumas emendas foram propostas nas edições originais dos artigos 24 e 25, 
que serão resumidas abaixo. 

 

Nos termos das emendas propostas para o artigo 24, os juros pagos ou creditados por 
empresa brasileira à pessoa física ou jurídica vinculada residente ou domiciliada no 
exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob 
regime fiscal privilegiado, continuaram sendo dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da 
CSLL somente nos casos em que fique comprovada a sua necessidade ao exercício 
atividade da empresa. No entanto, houve algumas alterações significativas nas condições 
que devem ser cumulativamente cumpridas. São elas: 

 

(i) no caso de endividamento com pessoa vinculada no exterior que tenha 
participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do 
endividamento com a pessoa vinculada no exterior não pode ser superior a 
2X (duas vezes) o valor da participação da vinculada no  patrimônio líquido 
da pessoa jurídica residente no Brasil; 

(ii) no caso de endividamento com pessoa vinculada no exterior que não 
tenha participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor 
do endividamento não pode ser superior a 50% (cinqüenta por cento) do 
patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil; e 

(iii) em ambos os casos acima descritos, o valor do somatório dos 
endividamentos com pessoas vinculadas no exterior, na data de 
apropriação dos juros, não pode ser superior a 2X (duas vezes) o valor do 
somatório das participações de todas as vinculadas da pessoa jurídica 
residente no Brasil.  

 

As condições apresentadas no item (iii) acima não se aplicam no caso dos 
endividamentos serem exclusivamente com pessoas vinculadas no exterior que não 
tenham participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil. Nesse caso, o 
somatório do endividamento com pessoas jurídicas vinculadas no exterior, na data de 
apropriação dos juros, não poderá ser superior a 50% (cinquenta por cento) do 
patrimônio liquido da pessoa jurídica residente no Brasil.  

 

Por outro lado, com relação à nova redação proposta pela Câmara dos Deputados para o 
artigo 25, os pagamentos de juros a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada em 
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país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado somente 
serão dedutíveis da base do IRPJ e da CSLL se tais pagamentos forem cumulativamente:  

 

(i) necessários às atividades da empresa; e  

(ii) o somatório de todos endividamentos com todas as entidades situadas  em 
país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal 
privilegiado não pode ser superior a trinta por cento 30% (trinta por cento) 
do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil. 

 

Em ambos os casos – artigos 24 e 25 – para o cálculo do endividamento serão 
consideradas todas as formas e termos de financiamento, independentemente do registro 
do contrato no Banco Central.  

 

Além disso, as disposições dos artigos 24 e 25 serão aplicáveis a todas as operações de 
endividamento de pessoa jurídica residente ou domiciliada no Brasil, em que o avalista, 
fiador, procurador ou qualquer interveniente seja pessoa vinculada (no caso do artigo 24), 
ou seja residente ou constituído em país ou dependência com tributação favorecida, ou 
sob regime fiscal privilegiado (no caso do artigo 25). 

 

Ainda, nos casos de endividamento acima dos limites fixados nos artigos 24 e 25, o valor 
dos juros vinculados com tal excesso serão considerados uma dedução desnecessária e, 
portanto, não dedutíveis para fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 

 

Sendo assim e como não poderia deixar de ser, após a inclusão dessas emendas pela 
Câmara dos Deputados, o PLV 0001/2010 foi, então, encaminhado ao Senado, o qual, 
em sessão realizada no dia 04 de maio de 2010, inseriu mais algumas alterações nos 
artigos 24 e 25, que serão listadas a seguir.  

 

De acordo com as alterações propostas pelo Senado Federal para o artigo 24, os juros 
pagos ou creditados por uma pessoa jurídica brasileira vinculada a pessoas físicas ou 
jurídicas residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência 
com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado, continuaram a ser apenas 
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, apenas se os juros forem necessários 
às suas atividades. 
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No entanto, houve algumas alterações significativas nas condições que devem ser 
cumpridas, quais sejam: 

 

 

(i) no caso de endividamento com pessoa vinculada no exterior que tenha 
participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do 
endividamento com a pessoa vinculada no exterior não pode ser superior a 
2X (duas vezes) o valor da participação da vinculada no  patrimônio líquido 
da pessoa jurídica residente no Brasil; 

(ii) no caso de endividamento com pessoa vinculada no exterior que não 
tenha participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor 
do endividamento não pode ser superior a 2X (duas vezes) o patrimônio 
líquido da pessoa jurídica residente no Brasil; e 

(iii) em ambos os casos acima descritos, o valor do somatório dos 
endividamentos com pessoas vinculadas no exterior, na data de 
apropriação dos juros, não pode ser superior a 2X (duas vezes) o valor do 
somatório das participações de todas as vinculadas da pessoa jurídica 
residente no Brasil.  

 

De outro lado, no que tange às condições de dedutibilidade previstas no artigo 25, não 
houve, por parte do Senado, maiores alterações na redação aprovada pela Câmara dos 
Deputados. 

 

Ainda, outra importante modificação introduzida pelo Senado na redação aprovada pela 
Câmara dos Deputados consiste na exclusão do campo de aplicação dos artigos 24 e 25 
das operações de captação realizadas no exterior por instituições financeiras e similares 
de que trata o art. 22, parágrado 1º3 da Lei n.º 8.212/91, para recursos captados no 
exterior e utilizados em operações de repasse. 

 

                                            
3 “§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito 
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de 
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de 
capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência 
privada abertas e fechadas (...)” 
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Por fim, a última novidade contida na versão aprovada pelo Senado Federal refere-se à 
exclusão dos juros sobre o capital próprio de que trata o artigo 9º da Lei n.º 9.294/95 das 
regras previstas no já mecionado artigo 26.  

 

É importante enfatizar que, embora emendas tenham sido propostas pela Câmara de 
Deputados e pelo Senado Federal, referidas emendas ainda não estão em vigor, devido 
ao fato de que o PLV ainda precisa ser novamente aprovado pela Câmara dos 
Deputados4 e sancionado pelo Presidente da República, estando ainda vigentes as 
regras inicialmente contidas na Medida Provisória n.º 4725. 

 

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 
Advogados Responsáveis: 
 

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

Tel.: 0xx11 3201-7551 

 

Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 0xx11 3201-7572 

 

Luísa Machado Leite Soares 

Tel: 0xx11 3201-7559 (luisa@ssplaw.com.br) 

                                            
4 Com relação às modificações feitas pelo Senado Federal. 
5 Conforme memorando enviado anteriormente, os dispositivos da Medida Provsória n.º 472 estão sendo 
aplicados à CSLL desde o último dia 16 de março, e serão aplicáveis ao IRPJ apenas a partir de 1º de 
janeiro de 2011.  


