
 

 

 

  

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

Superior Tribunal de Justiça – Juros sobre Capital Próprio 

– “JCP” – reconhecimento da despesa no ano-calendário 

em que efetivamente pagos – regime de caixa Data 19/05/2009 

 

Em 11/03 p.p., nos autos do Recurso Especial n° 1.086.752, foi proferido acórdão
1
 pela 1ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça – STJ, pelo qual se entendeu ser possível o reconhecimento como despesas 

dedutíveis (financeiras) os pagamentos dos Juros sobre Capital Próprio – JCP no exercício em que 

efetivamente pagos (regime de caixa), ainda que relativos a exercícios anteriores. 

 

O Recurso Especial analisado pelo STJ foi interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no qual também foi exarado entendimento 

favorável ao contribuinte, uma vez que estabeleceu que tanto para fins de demonstração de resultado, 

quanto para efeito de tributação, o que importa é o momento em que a pessoa jurídica realizou o 

pagamento, sendo irrelevante que o dispêndio decorra de lucro auferido em exercícios passados. 

 

Em síntese, o Ministro Relator do Recurso Especial Francisco Falcão sustentou que os JCP, criados pela 

Lei n° 4.506/64, vem recebendo denominação de receita financeira (art. 29 da IN 11/96), motivo pelo qual 

assim devem ser contabilmente registrados pelo contribuinte quando seu regime de apuração do IRPJ e 

da CSLL for com base no lucro real. 

 

Ainda, restou consignado pelo STJ que o artigo 9° da Lei n° 9.249/95 e artigo 202 da Lei n° 6.404/76 não 

impõem que a dedução dos JCP ocorra no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da 

empresa. Ao contrário, tais dispositivos normativos permitiriam que tal dedução ocorra em ano-calendário 

futuro, quando efetivamente ocorrer a realização do pagamento, em consonância com o regime de caixa. 

 

Responsáveis: 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7552 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

Ana Victória de Paula e Silva (anavictoria@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7556 
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 Em 16/04/09, o acórdão transitou em julgado. 


