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Prezados Leitores, 

 

Nesta 7ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho de 

Contribuintes, colocamos em foco 

interessante e recente julgado sobre a 

questão do pagamento e dedução de 

despesas com Juros sobre o Capital 

Próprio apurados em ano-calendário 

anterior. 

 

Trata-se de tema de grande relevância 

para os contribuintes que apuram o 

Imposto sobre a Renda pela sistemática 

do lucro real, tendo sido objeto de 

discussão tanto na doutrina como na 

jurisprudência. 

 

Boa leitura. 

 

 

Juros sobre o Capital Próprio – 

Pagamento Retroativo 

 

“JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO – 
DEDUTIBILIDADE - LIMITE 
TEMPORAL – O período de 
competência, para efeito de 
dedutibilidade dos juros sobre capital 
próprio da base de cálculo do imposto 

de renda, é aquele em que há 
deliberação de órgão ou pessoa 
competente sobre o pagamento ou 
crédito dos mesmos, podendo, inclusive, 
remunerar o capital tomando por base 
o valor existente em períodos pretéritos, 
desde que respeitado os critérios e 
limites previsto em lei na data da 
deliberação do pagamento ou crédito, 
ou seja, nada obsta a distribuição 
acumulada de JCP – desde que 
provada, ano a ano, ter esse sido 
passível de distribuição-, levando em 
consideração os parâmetros existentes 
no ano-calendario em que se deliberou 
sua distribuição.” 
 

A ementa acima retrata recente decisão 

dos Conselhos de Contribuintes sobre 

tema que sempre gerou polêmica na 

seara tributária, qual seja: a possibilidade 

de pagamento retroativo de juros sobre o 

capital próprio (“JCP”). Isto é, se pode 

ou não uma empresa realizar o 

pagamento de JCP, em certo exercício, 

calculado com base na situação 

patrimonial de exercício anterior, tendo-

os como despesas dedutíveis na 

apuração do lucro real. 
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No caso em tela, a fiscalização lavrou 

auto de infração para a exigência de 

créditos tributários relativos ao Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Jurídica 

(“IRPJ”) e à Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (“CSLL”), sob a alegação 

de que a empresa teria tomado a 

dedutibilidade de despesas com JCP 

pagos naquele ano-calendário mas 

apurados em anos anteriores. 

 

Com efeito, a empresa adotava o 

seguinte procedimento: calculava ano a 

ano o montante do valor de JCP passível 

de dedução, ou seja, crédito ou 

pagamento, lançava este montante ou um 

valor aproximado como despesa 

financeira e adicionava via Livro de 

Apuração do Lucro Real (“Lalur”) no 

mesmo momento o valor que não 

pretende creditar ou pagar, assim 

levando ao resultado o que somente a ata 

da reunião deliberativa decidia distribuir, 

armazenando a diferença no Lalur para 

ser utilizado oportunamente.  

 

Em determinado momento, deliberou 

por pagar tais JCP acumulados aos 

acionistas, deduzindo estas despesas de 

seu lucro real. 

 

Segundo a fiscalização, os JCP 

constituem despesas dedutíveis apenas 

se apurados e pagos dentro do mesmo 

ano-calendário. Seria esta a melhor 

interpretação do artigo 9º da Lei n.º 

9.249/95. Por isso, glosaram as despesas 

com os JCP de períodos anteriores. 

 

A Impugnação ao auto de infração foi 

indeferida pela Delegacia da Receita 

Federal de Julgamento, tendo o processo 

subido aos Conselhos de Contribuintes 

para julgamento do recurso voluntário. 

 

Ao apreciarem o caso, os Conselheiros 

entenderam que não existe na legislação 

de regência qualquer óbice: (i) à 

deliberação societária de pagar JCP 

apurados em anos anteriores; e (ii) à 

dedutibilidade destas despesas. 

 

De fato, ponderaram os Conselheiros 

que, para haver dedutibilidade da 

despesa com JCP, a legislação faz 

apenas duas exigências: deliberação 

social pelo seu pagamento e, 

evidentemente, o seu pagamento; e 

existência de lucro ou lucro acumulado, 

no ano do pagamento, que supere em 

pelo menos duas vezes o montante dos 

JCP. 

 

Estando atendidas estas duas condições, 

poderá a empresa deduzir as despesas, 

independentemente dos JCP serem 

referente a períodos anteriores. 

 

Sendo assim, esta decisão consubstancia 

excelente precedente em favor das 

empresas que optarem pelo pagamento 

de JCP retroativo. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 
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