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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a possibilidade de dedução de despesas de Juros 

sobre o Capital Próprio calculados em relação às contas patrimoniais de exercícios anteriores. 

A discussão sobre o momento de dedução dessas despesas ganha relevância frente ao volume 

do contencioso tributário existente sobre o tema, e ainda mais pelo fato de ser possível 

identificar a formação de uma jurisprudência judicial que adota um posicionamento antagônico 

àquele pacificado na jurisprudência administrativa. Nesse contexto, primeiramente 

realizaremos uma análise do instituto dos Juros sobre Capital Próprio e da sua função no 

ordenamento jurídico brasileiro para, na sequência, realizar uma análise crítica do 

posicionamento adotado na esfera administrativa sobre o tema.  

 

Palavras-chave: Juros sobre capital Próprio. Despesas. Exercícios anteriores. Dedutibilidade.  
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 INTRODUÇÃO 

 

O instituto dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) foi introduzido no ordenamento 

jurídico brasileiro pela Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, como um dos mecanismos de 

integração entre a tributação da renda da pessoa física e da pessoa jurídica, visando a eliminar 

a bitributação econômica da renda.  

Com esse intuito, o art. 9º da Lei 9.249/95 delimitou a possibilidade de se deduzir, 

observadas determinadas condições, os valores pagos ou creditados a título de JCP aos sócios 

ou acionistas na apuração do Lucro Real, base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro (CSL).  

A partir dessa previsão, o legislador brasileiro buscava, dentre outros objetivos, mitigar 

os efeitos do tratamento tributário distinto conferido, até então, à capitalização das empresas 

por meio de capital próprio dos sócios ou por meio do capital de terceiros. Conforme será 

desenvolvido ao longo do presente trabalho, a principal diferença no tratamento tributário 

aplicado ao financiamento por meio do capital próprio e de terceiros diz respeito, 

respectivamente, à indedutibilidade dos dividendos e a dedutibilidade das despesas de juros na 

apuração do Lucro Real. Com isso, o legislador visava a induzir a redução da alavancagem 

financeira e, paralelamente, incentivar o investimento e manutenção de capital investido em 

pessoas jurídicas nacionais.  

Ocorre que, desde a sua instituição, os JCP têm sido objeto de inúmeras controvérsias 

jurídicas, que em sua grande maioria decorre da ausência de um consenso sobre a natureza 

jurídica desse instituto. 

No âmbito do Direito Tributário, um tema que tem sido objetos de intensos debates entre 

as autoridades fiscais e os contribuintes é a possibilidade de se deduzir as despesas de JCP 

pagos relativamente a exercícios fiscais anteriores. Apesar de haver um entendimento 

consolidado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) quanto à impossibilidade 

de dedução dessas despesas, o cenário na jurisprudência judicial tem se configurado de maneira 

diversa, adotando predominantemente um entendimento favorável à referida dedução. Assim, 

nos últimos anos tem sido observada a formação de uma jurisprudência contraditória nas esferas 

administrativa e judicial, o que fomenta um considerável grau de insegurança jurídica.  

Portanto, apesar de originalmente instituído pelo legislador brasileiro com o evidente 

objetivo de estimular o desenvolvimento econômico, ao buscar instituir uma neutralidade no 

tratamento tributário conferido ao capital próprio e de terceiros, assim como a diminuição do 

custo de capital – ambos por meio da introdução da possibilidade de dedução das despesas de 
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JCP na apuração do Lucro Real –, o atual ambiente de insegurança jurídica ao redor da 

possibilidade de se deduzir as despesas de JCP em certas circunstâncias resulta em efeitos e 

incentivos econômicos antagônicos àqueles pretendidos pelo legislador pátrio.  

Considerando a insegurança jurídica e o contencioso tributário existente acerca da 

possibilidade de dedução das despesas de JCP relativas a exercícios anteriores, assim como a 

importância do instituto dos JCP na política fiscal brasileira, o presente estudo pretende 

analisar, de forma objetiva, as principais questões atinentes à dedutibilidade das despesas de 

JCP pagos retroativamente no âmbito do Direito Tributário.   
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 AS DIFERENTES FORMAS DE FINANCIAMENTO: CAPITAL PRÓPRIO E 

DE TERCEIROS  

 

2.1. Instrumentos financeiros: captação de recursos pelas empresas 

 

Em geral, o acesso a fontes de financiamento é um fator decisivo para o sucesso de uma 

empresa. Isso porque, como regra, para que uma empresa possa custear as suas atividades 

operacionais e realizar novos investimentos, é necessário que tenha liquidez.  

Por sua vez, a democratização do acesso ao capital é possível graças à existência de 

instrumentos financeiros que permitem a transferência de recursos entre aqueles cujas 

pretensões de investimento excedem sua capacidade de geração de poupança – agentes 

deficitários – e aqueles cuja capacidade de poupança supera as suas necessidades de 

investimento – agentes superavitários.1  

Em um sistema de economia livre, os recursos disponíveis são alocados por meio de um 

sistema de preço entre os agentes deficitários e superavitários. Nesse sistema, a interação entre 

a demanda dos agentes deficitários e a oferta dos agentes superavitários determina o custo do 

dinheiro, isto é, o custo envolvido na emissão de instrumentos financeiros.  

Nesse contexto, os instrumentos financeiros podem ser definidos como contratos que 

garantem um ativo financeiro para uma determinada parte e geram um passivo ou instrumento 

patrimonial para outra parte. Em linhas gerais, com base nas características próprias de cada 

instrumento financeiro é possível realizar uma classificação dicotômica em duas grandes 

classes: os instrumentos patrimoniais (capital) e os instrumentos de dívida.  

De uma perspectiva econômica, no caso de instrumentos de dívida, o preço do dinheiro 

corresponde à taxa de juros cobrada pela indisponibilidade do capital, enquanto no caso dos 

instrumentos patrimoniais, o custo de capital é representado pelos dividendos e ganhos de 

capital esperados pelos sócios ou acionistas. Enquanto da perspectiva do agente tomador de 

recursos esses valores representam um custo, da perspectiva do investidor (credor ou 

sócio/acionista) eles representam um retorno do capital investido.  

Em ambos os casos, de acordo com Erhardt e Brigham, o retorno do capital investido 

depende, fundamentalmente, de quatro fatores: (i) taxa de retorno sobre o capital investido; (ii) 

preferências temporais de consumo; (iii) risco do investimento; e (iv) inflação.2 A taxa de 

 
1 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 

capitais — regime jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.  
2  BRIGHAM, Eugene F.; ERHARDT, Michael C.. Financial Managment Theory and Practice. Mason: South-

Western, 2001, p. 19. 
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retorno sobre o capital investido é o valor que o investidor espera obter de seu investimento. 

Preferência temporal de consumo é aquilo que o indivíduo desejaria consumir ao invés de 

emprestar o dinheiro (investir) naquele momento. O risco pode ser definido como a capacidade 

do tomador do empréstimo de quitar sua dívida. Isto é, quanto maior o risco percebido, maior 

é o retorno requerido, e quanto maior for a taxa de inflação esperada do período, maior será o 

retorno requerido. 

Assim, a relação existente entre cada um desses fatores e a sua presença, em maior ou 

menor grau, em cada tese de investimento, depende das características específicas dos contratos 

que formalizam os instrumentos financeiros e das condições de mercado.  

De uma perspectiva legal, a legislação societária atribui características específicas às 

duas subclasses de instrumentos financeiros acima mencionadas (dívida e capital), que 

possibilitam a classificação de cada contrato em uma dessas classes de acordo com a sua 

essência econômica, de modo a determinar o quadro de regras societárias aplicáveis a cada 

contrato.  

Como regra geral, o tratamento fiscal atribuído a cada instrumento decorre de sua 

natureza jurídica, que determina as regras às quais o ato ou negócio jurídico se sujeitará. No 

entanto, há hipóteses específicas nas quais, por meio de uma ficção jurídica, a legislação 

tributária atribui a determinado fato material ou instituto jurídico uma natureza diversa da real, 

com o objetivo de permitir a aplicação, a esse fato ou instituto, do tratamento legal previsto 

para a natureza que lhe é atribuída pela ficção. 

Não obstante o acima exposto, as diferenças observadas na divisão dicotômica dos 

instrumentos financeiros entre capital e dívida têm se tornado cada vez mais sutis em função da 

crescente complexidade da engenharia de produtos financeiros3 que têm permitido a criação de 

instrumentos que reúnem característica de dívida e de capital, nomeadamente, os instrumentos 

financeiros híbridos. 

 

2.2. Instrumentos patrimoniais e de dívida: principais características 

 

Para que seja possível determinar a natureza jurídica de certo instituto, é importante 

identificar sua causa ou função no ordenamento jurídico. Isso porque, a sua função no 

 
 
3 GALHARDO, Luciana Rosanova; JUNIOR, Jorge Ney de Figueirêdo Lopes; ASSEIS, Pedro Augusto do Amaral 

Abujamra. “Instrumentos Financeiros Híbridos e o Processo de Convergência Contábil Brasileiro”. In: 

MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações 

e distanciamentos). São Paulo: Dialética, v.5. pp. 175-199, 2014. 
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ordenamento jurídico reflete a causa substancial desse negócio. Conforme ensina Ricardo 

Mariz de Oliveira:  

Como se sabe, a causa do ato ou negócio jurídico (‘causa substancial’, ‘causa jurídica’, 

‘causa típica’ ou ‘causa de atribuição patrimonial’, conforme a preferência verbal de 

cada autor) corresponde à função que ele desempenha no ordenamento jurídico, 

segundo a disciplina que a lei lhe outorga, ou seja, é a função (‘função prática’, na 

dicção do Ministro Moreira Alves) assegurada pela lei para a realização de atos da 

vida negocial, confundindo-se, destarte, com o conjunto da prestação e da 

contraprestação de cada negócio jurídico (ou do ato jurídico em sentido estrito, 

quando regido pela lei, e não por contrato), e, por conseguinte, com o efeito que ele 

produz.4 

Portanto, para compreender o tratamento jurídico-tributário atribuído a cada tipo de 

instrumento patrimonial é imprescindível identificar a causa de atribuição patrimonial 

associada ao pagamento de remuneração aos investidores em cada um deles. 

De um modo geral, os instrumentos patrimoniais (capital) podem ser descritos como 

aqueles que estabelecem uma relação patrimonial entre a companhia e o indivíduo que adquire 

uma ação ou quota da sociedade. Com isso, o sócio ou quotista passa a figurar como proprietário 

de uma ação, ou de um conjunto delas, que representa a quota-parte ideal do capital social que 

tenha subscrito e integralizado. Isto é, o sócio, ou quotista, passa a possuir uma participação 

societária na pessoa jurídica, da qual decorre, na proporção do capital social, uma participação 

nos riscos e benefícios do negócio.  

Por outro lado, os instrumentos de dívida são caracterizados, geralmente, pela posição 

do investidor, ou mutuante, como credor da sociedade, de modo que não participa diretamente 

dos riscos do negócio, sendo-lhe possível exigir somente o pagamento da remuneração pelo 

capital emprestado. Assim, salvo disposição específica dos arranjos acordados entre o 

investidor e a sociedade, terá contra a sociedade um crédito, não recebendo quaisquer benefícios 

que sejam decorrentes do sucesso dos empreendimentos da empresa, independentemente dos 

resultados obtidos. 

Em decorrência do diferente grau de exposição a risco em cada instrumento, há também 

variações na taxa de retorno associada a cada um deles. Em instrumentos patrimoniais, a taxa 

de retorno do sócio ou acionista é ilimitada, sendo proporcional ao risco assumido ao tornar-se 

titular de uma participação societária, uma vez que se expõe tanto ao risco de crédito quanto ao 

risco econômico do empreendimento. Por outro lado, no caso do titular de um instrumento de 

dívida, a sua taxa de retorno é limitada ao recebimento de uma remuneração fixa, geralmente a 

título de juros, cuja limitação se justifica pelo fato de sua exposição ser limitada apenas ao risco 

 
4 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. “Juros sobre o capital próprio - momento de dedução da despesa”. Direito 

tributário atual, São Paulo: Dialética/IBDT, n.28, p. 316-339, 2012. ISSN 1415-8124. p. 321. 
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de crédito. Em outras palavras, em razão de serem fruto do direito de participação societária, 

os dividendos estão sujeitos à imprevisibilidade, enquanto os juros caracterizam rendimentos 

fixos e certos. Segundo Mosquera e Piconez:  

 

investir em ações é realizar negócios de renda variável, investir em títulos de renda 

fixa é realizar negócios de renda fixa, uma vez que é certa.5 

 

Portanto, no caso de instrumentos de capital, a remuneração dos sócios ou acionistas 

tem como causa jurídica a existência de uma relação patrimonial entre eles e a sociedade, isto 

é, decorrem de um negócio de participação (deter uma ação) que lhe confere o direito de fruir 

dos resultados da sociedade. Já no caso de instrumentos de dívida, a remuneração do credor tem 

como causa jurídica a relação creditícia estabelecida entre ele e a sociedade em função da 

realização de uma operação de crédito. Nesse sentido, destaca-se a lição de Fábio Konder 

Comparato:    

 

Na verdade, a maior parte das dificuldades interpretativas em matéria de dividendo 

surge da persistente e difundida confusão entre dividendos e juros. Juros são 

frutificações de capital, enquanto os dividendos correspondem à partilha de lucros 

sociais distribuíveis. Aqueles só podem referir-se à soma do capital efetivamente 

emprestado. Estes podem ser calculados em função de critério diverso do capital 

social, e, ainda quando referidos ao capital, não representam necessariamente a sua 

frutificação, pois no cômputo dos lucros sociais, incluem-se resultados oriundos de 

fatos que nada têm que ver com o capital, tais como doações, subsídios ou 

autorizações governamentais. Os juros calculam-se sobre quantia fixa (principal), em 

função tempo decorrido. Os dividendos, embora calculado sobre quantia fixa, só 

podem ser pagos com os resultados positivos obtidos na exploração empresarial, 

resultados esse cuja variação não está ligada à fluência do tempo.6 

 

Portanto, sob a perspectiva do Direito Societário, a grande diferença entre o pagamento 

de juros e dividendos reside no fato de que o primeiro decorre de uma operação de crédito 

enquanto o segundo é fruto de um negócio de participação societária. 

Sob a perspectiva da empresa, a composição de sua estrutura patrimonial (capital ou 

dívida) é relevante para a sua avaliação patrimonial. 

De acordo com a abordagem do fluxo de caixa descontado (DCF), método amplamente 

difundido, o retorno pago aos credores e sócios/acionistas compõe o custo de capital, o qual 

possui relação direta com o valor da empresa em si. Isso porque, no método de aplicação do 

DCF, o valor presente de uma companhia corresponde ao fluxo de caixa futuro esperado (FCF) 

 
5 MOSQUERA, Roberto Quiroga e PICONEZ, Matheus Bertholo. “Tratamento Tributário dos Instrumentos 

Financeiros Híbridos”. In MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias jurídico-

contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2011. v.2. p. 243. 
6 COMPARATO, Fábio Konder. Direito Empresarial: Estudos e Pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 164. 
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descontado do custo médio ponderado do capital da empresa (WACC), conforme a fórmula 

abaixo7:  

𝑉𝑜𝑝 = ∑ (
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
)

∞

𝑡=1

 

Por sua vez, o WACC depende dos percentuais de dívida (wd) e capital (ws) na estrutura 

de capital da empresa, do custo da dívida (rd), do custo do capital próprio (rs) e da alíquota 

efetiva de tributação sobre a renda das empresas (T): 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =    𝑤𝑑  (1 − 𝑇) 𝑟𝑑 + 𝑤𝑠𝑟𝑠        

Como é possível depreender das fórmulas acima, de uma perspectiva de gestão 

financeira, as principais variáveis que exercem influência sobre o valor da empresa é o valor do 

fluxo de caixa livre (FCF) da empresa ou o seu custo médio de capital (WACC).  

A otimização da estrutura de capital, visando ao aumento do valor da empresa, é um 

assunto complexo, objeto de inúmeras teorias econômicas. Além de existirem diversos fatores 

externos que afetam cada uma das variáveis das equações acima, a alteração de um dos fatores 

invariavelmente produzirá um efeito sobre os demais, de modo que é impossível provocar a 

variação isolada e independente de apenas uma delas.  

Apesar disso, para fins do presente estudo, há dois princípios gerais sobre a dinâmica 

da estrutura de capital de uma empresa que merecem ser pontuados: (i) em geral, a emissão de 

dívida aumenta o custo de capital próprio da empresa; e (ii) a emissão de dívida reduz o imposto 

de renda devida pela empresa e, portanto, o custo médio de capital da empresa.  

A razão de o índice de endividamento de uma empresa e o seu custo de capital próprio 

serem diretamente proporcionais é que os acionistas ou sócios de uma sociedade têm direito 

apenas ao valor residual do fluxo de caixa da empresa, depois do confronto de todas as receitas 

e despesas daquele período, inclusive das despesas relacionadas à remuneração dos credores. 

Portanto, na medida em que a remuneração dos credores representa uma despesa na formação 

do resultado líquido do período (fluxo de caixa livre), quanto maior for a proporção de dívida 

na estrutura de capital de uma empresa, maior será o custo e o risco associados à produção do 

resultado distribuível aos acionistas.  

Em relação ao segundo aspecto, como regra, a emissão de dívida reduz o imposto de 

renda devido pela empresa porque, desde que observados certos requisitos, os juros pagos aos 

 
7 BRIGHAM, Eugene F.; ERHARDT, Michael C. Financial Managment Theory and Practice. Mason: South-

Western, 2001, p. 359. 
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credores são considerados despesas dedutíveis na apuração do lucro tributável, conforme será 

abordado no item 2.2.2 deste capítulo.   

2.2.1. Pagamento de dividendos  

 

A distribuição de dividendos representa a distribuição dos lucros da companhia entre os 

sócios ou acionistas de uma sociedade. Nos termos da legislação societária, a distribuição de 

dividendos está condicionada à ausência de retenções legais possíveis e à existência de valores 

positivos em uma das conta patrimoniais da sociedade, que podem ser usados em seu 

pagamento (art. 201 da Lei 6.404/76): (i) lucro do exercício; (ii) lucros acumulados; (iii) 

reservas de lucros ou reservas de capital.8 Tais restrições representam um corolário da regra 

prevista no art. 17, §3, da Lei 6.404/76, segundo a qual os dividendos não poderão ser 

distribuídos em prejuízo do capital social.  

Como regra, o lucro do exercício é evidenciado por meio da elaboração da demonstração 

do resultado do exercício (DRE), enquanto os lucros acumulados e reservas são computados no 

balanço da sociedade, mais especificamente, como subcontas do patrimônio líquido.  

De uma perspectiva fiscal, diferentemente dos juros, a despesa incorrida pela empresa 

com a distribuição de dividendos é considerada uma despesa indedutível da base de cálculo do 

IRPJ e CSL.  

Apesar disso, o art. 10 da Lei 9.249/95 determina que os valores de dividendos ou outras 

formas de lucros distribuídos não estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda Retido na 

Fonte (IRF), nem integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda do beneficiário, 

independente de quem seja o beneficiário (pessoa física ou jurídica domiciliado no país ou no 

exterior). Além disso, os dividendos estão expressamente excluídos da base de cálculo do 

Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS), nos termos do art. 1º, §3. Inciso V, alínea b, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.  

A distribuição de dividendos, via de regra, ocorre em bases anuais, acompanhando o 

prazo do exercício social. No entanto, a legislação societária autoriza que a sociedade levante 

balanços e distribua dividendos em períodos menores (mensal, bimestral, trimestral), desde que 

o valor total de dividendos pagos em cada período do exercício social não exceda o montante 

de reservas de capital de que trata o art. 12, §1, da Lei. 6.404/76. Nesse sentido, o estatuto da 

sociedade poderá autorizar os órgãos da administração a declarar dividendos intermediários à 

 
8 VERÇOSA, Duclerc Malheiros Haroldo. Curso de Direito Comercial – volume 3. São Paulo: Malheiros Editores 

Ltda., p. 605. 
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conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou 

semestral. Em síntese, os dividendos intermediários correspondem a pagamentos realizados em 

exercício por conta de lucros acumulados de exercícios anteriores.  

Em relação ao pagamento dos dividendos vale notar que, em virtude da possibilidade 

de constante mutação do quadro societário das sociedades, sobretudo no caso das sociedades 

anônimas, é necessário fixar uma data que será utilizada como base para determinar o quadro 

societário que se beneficiará do pagamento de dividendos.9 

 Tendo em vista o tratamento fiscal acima descrito, uma sociedade (Cia. A) que tenha se 

financiado totalmente com base no capital próprio (aporte de capital pelos sócios ou acionistas) 

pode realizar a distribuição, fiscalmente isenta, aos seus sócios ou acionistas de todo o valor do 

lucro líquido após o cômputo de IRPJ/CSL. Parte-se aqui da premissa de que a Cia. A é uma 

companhia de capital pulverizado. Para fins exemplificativos, no caso em que (i) a companhia 

apresentasse um resultado do exercício10 de R$100,00; e (ii) não apresentasse qualquer despesa 

financeira associada a empréstimo, o seu lucro líquido após IRPJ/CSL seria de R$66,00. 

 

Tabela 1 - Impacto da distribuição de dividendos 

 Cia. A 

Resultado do exercício  R$ 100,00  

Despesa financeiras (juros)  R$        -    

Lucro líquido antes do IRPJ/CSL  R$ 100,00  

IRPJ/CSL  R$   34,00  

Lucro passível de ser distribuído aos acionistas   R$   66,00  

 
Fonte: elaboração própria. 

 

2.2.2. Pagamento de juros 

O pagamento de juros decorre da existência de uma relação creditícia, que origina a 

constituição de um passivo (obrigação de pagar os credores) pelo qual a companhia se obriga a 

realizar o pagamento. Como mencionado acima, a remuneração a título de juros é certa, de 

modo que em essência corresponde a uma remuneração de renda fixa.  

Nesse sentido, sob a perspectiva do beneficiário do pagamento de juros, a legislação 

tributária estabelece que os juros recebidos serão tratados como receita financeira - mais 

especificamente, receberão o tratamento conferido aos rendimentos auferidos pela aplicação de 

 
9 O art. 205 da Lei 6.404/76 determina que “companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, 

na data do ato de declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação.” 
10 Para fins didáticos, considere que esse resultado representa o confronto de todas as despesas e receitas 

(inclusive financeiras) da empresa, exceto as despesas financeiras de juros. 



16 
 

recursos em negócio de renda fixa. Assim, os juros recebidos em razão de uma operação de 

mútuo se sujeitam à incidência de IRF, de acordo com as seguintes alíquotas: (i) 22,5% para 

valores pagos em até 180 dias; (ii) 20% para valores pagos de 181 dias até 360 dias; (iii) 17,5% 

para valores pagos de 361 dias até 720 dias; e (iv) 15% para valores pagos após 720 dias.  

No caso de pessoas físicas recebendo esses valores, o IRF terá o tratamento de tributação 

definitiva, enquanto no caso de pessoas jurídicas esse IRF terá tratamento fiscal de mera 

antecipação do imposto devido ao fim do ano-calendário (IRPJ/CSL). Desse modo, ainda que 

o IRF incida à alíquota de 15%, os eventuais juros recebidos pela pessoa jurídica estariam 

sujeitos à tributação conjunta à alíquota de 34% (25% de IRPJ e 9% de CSL11). 

Em relação à dedutibilidade de despesas de juros, a legislação fiscal estabelece como 

regra geral que as despesas relacionados ao pagamento de juros são dedutíveis para fins de 

apuração do lucro tributável da empresa, desde que estejam devidamente comprovadas e 

escrituradas12 e que seja possível comprovar que observam as regras gerais para a 

dedutibilidade de despesas, isto é, que as despesas tenham sido de fato incorridas e que sejam 

normais, usuais e necessárias (art. 311 do RIR/18).  

A redação do art. 47 da Lei 4.506/64 pode ser tomada como ponto de partida da 

definição do que seria uma despesa necessária, in verbis: 

 

“Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à 

atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora. 

 § 1º São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações 

ou operações exigidas pela atividade da emprêsa. 

 § 2º As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de 

transações, operações ou atividades da emprêsa.”  

 

O caput do art. 47 estabelece que são operacionais as despesas necessárias à atividade 

da empresa e à manutenção da fonte produtora dessa atividade e, por sua vez, são consideradas 

necessárias (§1) as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações e operações 

da empresa, complementando ainda que as despesas operacionais admitidas (§2) são aquelas 

que sejam normais ou usuais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.  

Vale notar, ainda, que, apesar de o art. 47 se referir apenas às “despesas operacionais”, 

o tratamento nele descrito se aplica também aos custos operacionais e despesas não 

operacionais. A escolha desse termo se deu por motivos sistêmicos, uma vez que o lucro 

 
11 No caso de instituições financeiras a alíquota de CSL pode ser majorada até 20%, nos termos do art. 32 da 

Emenda Constitucional nº 103 de 2019.  
12 Ver art. 45, §2 da Lei 4.506 e o art. 7 do Decreto-lei 1.598. 
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operacional é resultado da exploração do objeto social da pessoa jurídica e, em geral, a maior 

parte das despesas necessárias à tal exploração são computadas na determinação do lucro 

operacional (despesas operacionais). Apesar disso, há despesas não operacionais que também 

são necessárias para a manutenção das atividades da pessoa jurídica, de modo que a elas deve 

ser conferido o mesmo tratamento previsto para as receitas operacionais.  

Portanto, é possível extrair três critérios chave para a determinação da dedutibilidade 

das despesas na apuração do Lucro Real, quais sejam: (i) necessidade da despesa para a 

persecução da atividade descrita no objeto social da empresa e a manutenção de sua fonte 

produtora; (ii) necessidade para a realização de transações ou operações exigidas pela empresa; 

e (iii) usualidade e normalidade da despesa no tipo de transações operações ou atividades da 

empresa.13  

Decorre do conceito trazido pelo art. 47 da Lei 4.506/64 que, em princípio, todas as 

despesas relacionadas à atividade da empresa ou à manutenção da sua fonte produtora são 

dedutíveis.  

A lógica subjacente à regra básica de dedutibilidade das despesas é que o Imposto de 

Renda visa a tributar apenas o acréscimo patrimonial, visto que, caso não fossem deduzidos os 

bens patrimoniais empregados na geração das receitas de cada período, se estaria tributando o 

patrimônio em si, e não a renda acrescida a ele.  

Percebe-se como o requisito da normalidade e necessidade, constantemente invocados 

em decisões administrativas sobre a possibilidade de dedutibilidade de despesas, baseia-se em 

afastar a dedutibilidade de despesas desvinculadas das atividades econômicas da empresa, 

permitindo a dedução apenas daquelas que guardam estreita relação com o objeto social da 

empresa. Assim, qualquer despesa que for inerente à atividade da empresa ou à sua fonte 

produtora, ou ainda for de algum modo a ela relacionada, é necessária. 

  Essa regra visa a criar uma sistemática de apuração do Lucro Real na qual todas as 

receitas e despesas incorridas durante determinado exercício sejam confrontadas, de modo que 

a base de cálculo do Imposto de Renda represente, em termos quantitativos, o acréscimo 

patrimonial auferido naquele período, captando, assim, a capacidade contributiva do 

contribuinte.  

Além dos critérios gerais de dedutibilidade de despesas acima descritos, caso a operação 

seja realizada entre partes relacionadas, a dedutibilidade do pagamento de juros poderia estar 

sujeita à observância das regras de Preços de Transferência e de Subcapitalização, as quais 

 
13 OLIVEIRA, de Mariz Ricardo. Fundamentos do imposto de renda – v. 2. São Paulo: IBDT, 2020, p. 853. 
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estabelecem parâmetros para a determinação do valor da taxa de juros cobrada em cada 

operação.14  

Assim, uma vez observadas as condições gerais acima descritas, os juros pagos por uma 

sociedade ao seu credor seriam considerados dedutíveis da sua base de cálculo de IRPJ e CSL. 

Portanto, são considerados elementos redutores da base de cálculo desses tributos, que incidem 

à alíquota conjunta de 34%. 

Tendo em vista que o pagamento de juros remuneratórios representa uma despesa na 

apuração do lucro da entidade, quanto maior o nível de endividamento de uma sociedade, maior 

o seu custo de capital próprio. Posto de outro modo, quanto maior a despesa com juros de uma 

entidade, menor será o valor do lucro disponível para a remuneração de seus acionistas. É 

importante notar que essas observações partem da premissa de que a operação de empréstimo 

não seria realizada com os próprios sócios, isto é, que os sócios e credores são pessoas físicas 

ou jurídicas distintas.  

Para fins exemplificativos, em um cenário em que (i)  uma determinada companhia (Cia. 

B) de capital pulverizado; (ii) se financiou com capital próprio e dívida contraída junto a 

terceiros, sendo os sócios e os credores pessoas distintas; e (iii) apresenta R$50,00 de despesas 

de juros remuneratórios naquele período-base, o valor passível de ser distribuído aos acionistas 

pode ser representado da seguinte maneira. 

Tabela 2 - Impacto do pagamento de juros 

 Cia. A Cia. B 

Lucro líquido de despesas (exceto de juros)  R$ 100,00   R$ 100,00  

   

Despesa de juros  R$        -     R$   50,00  

Lucro líquido   R$ 100,00   R$   50,00  

IRPJ/CSL  R$   34,00   R$   17,00  

Lucro passível de ser distribuído aos acionistas   R$   66,00   R$   33,00  

 

Fonte: elaboração própria. 

  

O exemplo comparativo entre o montante de lucros passível de ser distribuído no caso 

da Cia. B, que se financiou por meio da emissão de instrumentos de dívida, e da Cia. A, que se 

financiou unicamente via capital próprio, evidencia como, da perspectiva da sociedade 

realizando o pagamento desses rendimentos, é mais benéfico se financiar por meio do capital 

próprio. Isso porque os juros pagos são dedutíveis na apuração do Lucro Real por apresentarem 

 
14 Ver art. 250 do RIR/18 e art. 22 da Lei 9.430/96. 
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o caráter de despesa, isto é, por serem um elemento redutor do lucro líquido do exercício. Nesse 

sentido, acabam por reduzir o valor passível de distribuição na forma de dividendos, isento de 

tributação no nível do beneficiário.  

 É relevante notar que o exemplo acima parte da premissa de que tanto a Cia. A quanto 

a Cia. B são companhias de capital pulverizados, e que a emissão de dívida não captou recursos 

junto aos sócios ou acionistas, mas efetivamente junto a terceiros. Isto é, nesse exemplo, as 

companhias buscaram capital junto à terceiros frente à impossibilidade, por motivos 

econômicos ou financeiros, de se financiar por meio de capital próprio. Conforme será 

explorado no capítulo 3 a seguir, a alteração dessas premissas poderia alterar as conclusões 

acima.  
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 O INSTITUTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 

 

3.1. Introdução à figura dos juros sobre capital próprio 

 

A figura dos juros sobre capital próprio foi introduzida no ordenamento jurídico 

brasileiro pela Lei 9.249/95, que prevê uma nova forma de remuneração dos sócios ou 

acionistas cujos valores pagos ou creditados podem ser deduzidos na apuração do Lucro Real 

das pessoas jurídicas para fins de apuração de IRPJ e CSL, desde que calculados e pagos de 

acordo em observância a certos parâmetros e limites estabelecidos no art. 9º dessa lei.  

Ao prever essa possibilidade de dedução, a lei limitou a remuneração à título de JCP à 

variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) aplicada sobre determinadas contas do 

patrimônio líquido, nos seguintes termos:  

 

“Art. 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do Lucro Real, 

os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a 

título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio 

líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – (TJLP). 

 § 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de 

lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas 

de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos 

ou creditados.    

[...] 
§ 8o  Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas 

exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:                          

I - capital social;                     

II - reservas de capital;                     

III - reservas de lucros;                     

IV - ações em tesouraria; e                

V - prejuízos acumulados”  

 

Em relação aos motivos de introdução dos JCP no ordenamento jurídico brasileiro, a 

exposição de motivos da Lei 9.249/95 apresenta indícios de que os JCP foram introduzidos 

como uma maneira de promover uma equiparação do tratamento tributário conferido aos 

diferentes tipos de rendimento de capital que, dentre outros efeitos positivos, promoveria um 

aumento no nível de investimentos nas empresas e reduziria os índices de alavancagem: 

  10. Com vistas a equiparar a tributação dos diversos tipos de rendimentos do 

capital, o Projeto introduz a possibilidade de remuneração do capital próprio 

investido na atividade produtiva, permitindo a dedução dos juros pagos aos 

acionista, até o limite da variação da Taxa de Juros de Longo prazo – TJLP; 

compatibiliza as alíquotas aplicáveis aos rendimentos provenientes de capital de risco 

àquelas pela qual são tributados os rendimentos do mercado financeiro; desonera os 

dividendos; caminha na direção da equalização do tratamento tributário do capital 

nacional e estrangeiro; e revoga antiga isenção do imposto de renda incidente sobre a 

remessa de juros para o exterior, prevista no Decreto-Lei nº 1.215, de 1972 (arts. 9] a 

12, § 2º do art. 13, art. 28, e inciso I do art. 32), a fim de que não ocorra qualquer 
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desarmonia no tratamento tributário que se pretende atingir. Igualando-se, para esse 

fim, o aplicador nacional e estrangeiro. 

     11. A permissão de dedução de juros pagos ao acionista, até o limite proposto, 

em especial, deverá provocar um incremento das aplicações produtivas nas 

empresas brasileiras capacitando-as a elevar nível de investimentos, sem 

endividamento, com evidentes vantagens no que se refere à geração de empregos e 

ao crescimento sustentado da economia. Objetivo a ser atingido mediante a adoção de 

política tributária moderna e compatível com aquela praticada pelos demais países 

emergentes, que competem com o Brasil na capacitação de recursos internacionais 

para investimento. (Não destacado no original).15 

 Além dessas razões, há autores, como Eliseu Martins16, que defendem que a introdução 

dos JCP no ordenamento jurídico foi uma estratégia para atenuar os efeitos da extinção da 

possibilidade de dedução do Lucro Real das contrapartidas à correção monetária das 

demonstrações financeiras. 

  A revogação da correção monetária das demonstrações financeiras, realizada pelo art. 4 

da Lei 9.249/95, foi implementada como uma maneira de articular a tributação das empresas 

com o Plano de Estabilização Econômica, que gradualmente vinha eliminando os elevados 

índices de inflação que até então marcavam a economia brasileira. De acordo com a exposição 

de motivos da Lei 9.249/95, a extinção da correção monetária do balanço simplifica 

consideravelmente a apuração da base tributável e reduz a possibilidade de planejamento 

fiscais.  

Nesse sentido, Eliseu Martins defende a introdução dos JCP no ordenamento jurídico 

brasileiro como uma  

ideia efetivamente brilhante engendrada pela Receita Federal do Brasil em face dos 

‘problemas e das iniquidades trazidos pela extinção da correção monetária’, qual seja, 

a tributação de valores nominais inflacionados e, assim, superiores aos que teriam 

com correção.17  

 

Para Martins,18 com a extinção da correção monetária, passou-se à adoção da figura do 

lucro contábil como sendo representado pelo lucro nominal, e não mais pelo lucro efetivo. O 

principal efeito da extinção da correção monetária seria sobre o patrimônio líquido, e não sobre 

os ativos, já que o que houver de atualização em um momento, haveria de acréscimo na despesa 

 
15 https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9249-26-dezembro-1995-349062-exposicaodemotivos-

149781-pl.html, acesso em 14/09/2020. 
16 MARTINS, Eliseu. “Um pouco da história dos juros sobre o capital próprio”. Boletim IOB – Temática 

Contábil e Balanços, n .49 2004. 
17 MARTINS, Eliseu apud SCHOUERI, Luis Eduardo. “Juros sobre capital próprio: natureza jurídica e forma de 

apuração diante da 'Nova Contabilidade”. In: Roberto Quiroga Mosquera; Alexsandro Broedel Lopes. (Org.). 

Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 1ed. São Paulo: Dialética, 2012, v. 3, p. 

170. 
18 MARTINS, Eliseu. “Um pouco da história dos juros sobre o capital próprio”. Boletim IOB – Temática 

Contábil e Balanços, n .49 2004. 

 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9249-26-dezembro-1995-349062-exposicaodemotivos-149781-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9249-26-dezembro-1995-349062-exposicaodemotivos-149781-pl.html
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(custo de mercadoria, depreciação, etc.), de modo que não afetaria o patrimônio líquido final a 

longo prazo. Portanto, a longo prazo, o que alteraria o lucro da empresa seria a correção 

monetária do patrimônio líquido. Nesse cenário, mesmo com as reduções das alíquotas dos 

tributos incidentes sobre os lucros, as empresas que apresentavam maior patrimônio líquido 

estariam perdendo muito mais com a extinção da correção monetária que aquelas com 

patrimônio menor.  

Assim, se configurava uma situação de iniquidade fiscal em função da extinção da 

correção monetária. Antes da extinção da correção monetária, a empresa que se financiava por 

meio da emissão de dívida, e apresentava patrimônio líquido quase nulo, deduzia como despesa 

financeira a correção monetária de seu passivo mais os juros reais; enquanto isso a que se 

financiava com capital próprio deduzia a correção monetária de seu balanço. Portanto, a única 

diferença entre elas era a dedução dos juros reais, provenientes da captação de recursos com 

terceiros. Com a extinção da correção monetária, a empresa que se financiava via dívida 

continuou a deduzir a correção do capital de terceiros e juros reais, enquanto a que se financiava 

via capital próprio não poderia efetuar quaisquer deduções. Haveria, assim, uma iniquidade que 

não seria passível de ser mitigada somente com a redução das alíquotas dos tributos. Com isso, 

os JCP teriam sido introduzidos como uma forma de possibilitar às empresas financiadas por 

capital próprio eliminar o efeito da extinção da correção monetária sobre os valores de seu 

patrimônio líquido, na medida em que o instituto permite a dedução de valores calculados com 

base na aplicação da TJLP sobre as contas patrimoniais.   

 Apesar de reconhecer a existência da corrente doutrinária acima apresentada, Luís 

Eduardo Schoueri defende que os JCP devem ser inseridos em um contexto mais amplo, 

levando em consideração que foram introduzidos no ordenamento jurídico no mesmo momento, 

e por meio da mesma norma legal, que a isenção de dividendos. Tendo em vista a combinação 

desses dois fatos, Schoueri defende que os JCP representam uma solução do legislador 

brasileiro para enfrentar a prática da subcapitalização, ou thin capitalization.19  

De acordo como o autor, no cenário em que tanto os juros quanto os dividendos pagos 

aos sócios são tributados, é mais vantajoso para os sócios capitalizarem suas empresas por meio 

de empréstimos que a partir de aportes no capital social, dado que os juros são dedutíveis. Isto 

é, ao fazer essa afirmação, o autor contempla a situação em que a escolha entre financiamento 

 
19 SCHOUERI, Luis Eduardo. “Juros sobre capital próprio: natureza jurídica e forma de apuração diante da 

'Nova Contabilidade”. In: Roberto Quiroga Mosquera; Alexsandro Broedel Lopes. (Org.). Controvérsias 

Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 1ed.São Paulo: Dialética, 2012, v. 3, p. 171 -174. 
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via dívida ou capital próprio se insere em um contexto de planejamento fiscal, e não mais apenas 

de limitação da capacidade econômica dos sócios para capitalizar a empresa.  

Tendo isso em vista, nessa situação, os sócios de uma sociedade poderiam optar por aportar 

recursos na sociedade via empréstimo ao invés de via um aumento de capital. Diferentemente 

dos cenários apontados nos itens 2.2.1 e 2.2.2 do capítulo II, no caso em que os sócios e os 

credores são a mesma pessoa, a opção pela emissão de dívida pode ser mais benéfica. Isso 

porque, nesse caso, apesar de as despesas com a emissão de dívida diminuírem o lucro 

distribuível, essas despesas tornar-se-iam receitas da mesma pessoa que estaria recebendo o 

lucro distribuível. Portanto, diante desse cenário, os sócios poderiam optar entre realizar a 

capitalização via dívida ou capital (ou uma combinação de ambos) visando a maior eficiência 

fiscal, sobretudo quando os sócios são empresas do mesmo grupo econômico domiciliadas no 

exterior. Nesse caso, via de regra, a emissão de dívida diminuiria o lucro tributável da empresa, 

uma vez que, em geral, as despesas com o pagamento de juros representam uma despesa 

dedutível. A dedução desses juros da base de cálculo do IRPJ/CSL gera uma economia 

tributária de 34% do seu valor. Assim, mesmo considerando que as remessas para pagamento 

de juros são tributadas pelo IRF à alíquota de 15%,20 restaria uma economia tributária de 19%.  

Esse cenário poderia resultar no fenômeno da subcapitalização (thin capitalization), no 

qual há uma desproporção entre o capital da sociedade e seu nível de endividamento que, como 

regra geral, decorre de empréstimos contraídos com outras sociedades do mesmo grupo 

econômico domiciliadas em outra jurisdição. 

Nesse contexto, Schoueri aponta que a experiência internacional demonstra que, para 

evitar a prática subcapitalização, alguns países, como os Estados Unidos da América, 

estabeleceram limites para a capitalização por meio de empréstimos dos sócios. 

Com a introdução da isenção dos dividendos como um método de integração da 

tributação sobre a renda das pessoas físicas e jurídicas, o cenário teria se configurado de maneira 

diferente no Brasil. 

Segundo Schoueri, em face da isenção dos dividendos, o legislador pátrio teria adotado 

um método inverso ao observado do direito comparado para evitar a prática da subcapitalização. 

Ao invés de estabelecer uma limitação à realização de operações de crédito entre a empresa e 

seus sócios, introduziu um incentivo para o financiamento das empresas por meio de capital 

próprio ao estabelecer a possibilidade de dedução de JCP, um instrumento de captação de 

recursos cuja remuneração dos sócios é calculada sobre as contas patrimoniais.  

 
20 Considerando que não residentes em jurisdições com tributação favorecida. As remesses para beneficiários 

residentes em jurisdições com tributação favorecida se sujeitam à incidência de IRRF à alíquota de 25%. 
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Assim, com a introdução desse instituto, haveria uma equiparação entre o tratamento 

fiscal conferido à remuneração de capital próprio e de terceiros, mediante a atribuição do 

tratamento fiscal conferido à dívida aos instrumentos de capital. Ocorre que, diferentemente 

das dívidas em que as despesas são redutoras do lucro líquido contábil, por não se tratar de uma 

despesa propriamente dita, a dedutibilidade de JCP representa um benefício fiscal, pois é tratada 

apenas como despesa no plano fiscal, e não societário.  

Assim, na visão de Schoueri, os JCP teriam a finalidade de permitir ao sócio receber a 

mesma remuneração que receberia se buscasse uma aplicação de renda fixa de longo prazo, 

enquanto, ao mesmo tempo, possibilitaria à sociedade deduzir parcelas de seu lucro distribuível 

como uma despesa financeira na apuração do Lucro Real: 

 

Enquanto alhures se conferia aos juros a indedutibilidade própria de dividendos, o 

Brasil inovava, permitindo que se deduzissem os juros sobre o capital próprio, 

equiparando-os, portanto, ao tratamento tributário de juros propriamente dito.  

Os ‘juros sobre capital próprio’ têm a finalidade de permitir ao sócio ou acionista 

perceber um rendimento equivalente ao que receberia se buscasse outra aplicação 

financeira de longo prazo.21 

 

Portanto, a despeito de haver divergências entre a doutrina sobre a natureza dos JCP, a 

maior parte da doutrina converge no entendimento segundo o qual os JCP representam um 

instrumento financeiro com características híbridas de dívida e de capital. 

Nesse sentido, entendemos ser acertado o entendimento de que os JCP representam um 

instrumento financeiro híbrido, com características de capital e dívida, que possibilita a 

equiparação do tratamento fiscal conferido a instrumentos de capital e de dívida, na medida em 

que atribui a uma parcela do resultado distribuível – JCP são calculados sobre as contas 

patrimoniais – o tratamento de despesa dedutível na apuração do Lucro Real, representando 

uma redução na alíquota efetiva da tributação incidente sobre a renda da sociedade. 

3.2. Dedutibilidade dos pagamentos de JCP: noções gerais 

 

De acordo com o art. 9º da Lei 9.249/95,22 o cômputo dos valores de JCP a serem pagos 

ou creditados deverá ser realizado mediante a aplicação da TJLP sobre as contas de patrimônio 

líquido da pessoa jurídica, sujeito a determinados ajustes. O artigo 9º, § 8º, da Lei 9.249/95, 

 
21 Ibidem, p. 172.  
22 O pagamento dos JCP é regulado pela Lei 9.249/95, com redação dada pela Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 

1996 e também pela Instrução Normativa SRF nº 11, de 21 de fevereiro de 1996 e Instrução Normativa SRF nº 

1.700, de 14 de março de 2017.  
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com a nova redação dada pela Lei nº 12.973/14, determina que, para fins de cálculo dos JCP, 

serão consideradas as seguintes contas do patrimônio líquido: (i) capital social; (ii) reservas de 

capital; (iii) reservas de lucro; (iv) ações em tesouraria; e (v) prejuízos acumulados.  

Adicionalmente, o § 1 do art. 9º da Lei 9.249/95 prevê que o montante de JCP a ser 

distribuído aos acionistas que poderá ser deduzido da base de cálculo do IRPJ/CSL está limitado 

ao maior dos seguintes valores: (i) 50% do lucro líquido do exercício antes da dedução desses 

juros e após o cômputo da CSL e antes do IRPJ; ou (ii) 50% do somatório dos lucros 

acumulados e reserva de lucros. 

 Como se verifica da regra acima, não é necessário que a entidade pagadora tenha 

auferido lucro no exercício a que se refere os JCP a ser distribuído. Para fins de dedutibilidade, 

alternativamente, a entidade pode considerar como limite 50% do somatório dos lucros 

acumulados e reserva de lucros. Inclusive, considerando o caráter alternativo das contas 

patrimoniais sobre as quais os JCP podem ser calculados, vale ressaltar que o mero 

reconhecimento de prejuízo contábil e/ou fiscal acumulado não impede o pagamento de JCP, 

desde que exista lucro líquido do exercício ou reservas de lucro. 

A respeito do procedimento a ser adotado pela sociedade para determinação do limite 

de pagamento dos JCP, ressaltamos que as contas contábeis patrimoniais mencionadas pela 

legislação fiscal deverão ser consideradas pelo seu saldo no momento de deliberação do 

pagamento. Assim, todas as movimentações patrimoniais definitivas realizadas pela sociedade 

durante o período de apuração deverão ser computadas para fins de cálculo do limite de JCP a 

ser pago pela sociedade. 

Não obstante o mencionado acima, vale observar que as autoridades fiscais já se 

posicionaram no sentido de que os resultados positivos ou negativos apurados pela sociedade 

no decorrer do período de apuração (lucros correntes) não devem ser computados como 

integrantes do patrimônio líquido daquele período para fins de determinação do limite de 

pagamento dos JCP. Para as autoridades fiscais, como o reconhecimento contábil dos lucros 

correntes de um período ocorre por meio de conta transitória (lucros acumulados), tal lucro 

apenas poderia impactar o patrimônio líquido da sociedade ao final do exercício contábil no 

momento em que fosse realizada a destinação do lucro do exercício para contas contábeis 

definitivas.  

Assim, muito embora não haja uma disposição legal expressa nesse sentido, cumpre 

esclarecer que os resultados apurados no próprio período não integrariam, regra geral, o 

patrimônio líquido para fins de cálculo dos JCP. Esse entendimento tem sido manifestado pelas 

Autoridades Fiscais por meio dos serviços de “Perguntas e Respostas” da Receita Federal do 
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Brasil em relação à DIPJ de 2019, cuja resposta à pergunta nº 151 do Capítulo VIII afirma o 

seguinte: 

 

151. Para efeito de cálculo dos juros sobre o capital próprio (aplicação da TJLP), pode 

ser considerado nas contas do patrimônio líquido o lucro líquido do próprio período 

de apuração em que se der o pagamento ou crédito dos juros? 

 

A variação da TJLP deve corresponder ao tempo decorrido desde o início do período 

de apuração até a data do pagamento ou crédito dos juros, e ser aplicada sobre o 

patrimônio líquido no início desse período, com as alterações para mais ou para menos 

ocorridas no seu curso. 

 

Deve ser observado que o lucro do próprio período de apuração não deve ser 

computado como integrante do patrimônio líquido desse período, haja vista que o 

objetivo dos juros sobre o capital próprio é remunerar o capital pelo tempo em que 

este ficou à disposição da empresa. 

 

De acordo com o disposto no PN CST nº 20, de 1987, o lucro líquido que servirá de 

base para determinação do Lucro Real de cada período deve ser apurado segundo os 

procedimentos usuais da contabilidade, inclusive com o encerramento das contas de 

resultado. Aduz o citado Parecer Normativo que a apuração do lucro líquido exige a 

transferência dos saldos das contas de receitas, custos e despesas para uma conta única 

de resultado, passando a integrar o patrimônio líquido, com o encerramento do período 

de apuração, mediante lançamentos para contas de reservas e de lucros ou prejuízos 

acumulados. 

 

Portanto, no que diz respeito ao resultado do próprio período de apuração, este 

somente será computado no patrimônio líquido que servirá de base de cálculo 

dos juros sobre o capital próprio, após a sua transferência para as contas de 

reservas ou de lucros ou prejuízos acumulados. 

 

Assim, havendo opção pelo regime de Lucro Real mensal, o resultado de cada mês já 

pode ser computado no patrimônio líquido inicial dos meses seguintes do mesmo ano; 

havendo opção pelo regime de Lucro Real trimestral, o resultado de cada trimestre já 

pode ser computado no patrimônio líquido inicial dos trimestres seguintes do mesmo 

ano; já se o regime for de Lucro Real anual, o resultado do ano só poderá ser 

computado no patrimônio líquido inicial do ano seguinte. (Texto não destacado no 

original). 

 

Dessa forma, as autoridades fiscais entendem que o resultado do período corrente 

somente poderá ser computado no patrimônio líquido após a sua efetiva transferência para as 

contas de reservas de lucros, uma vez que o resultado apurado no mês ou em relação a um 

período não encerrado não seria definitivo – ou seja, não seria definitivamente integrante do 

patrimônio líquido da companhia. Vale mencionar que, até o encerramento do período contábil 

dos lucros correntes, eventuais resultados positivos ou negativos devem ser registrados em 

conta patrimonial transitória de “lucros ou prejuízos acumulados” que, caso registre saldo 

positivo (lucro) ao final do exercício, deverá ter seu saldo destinado a contas patrimoniais 

definitivas. 
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 Especificamente no caso de sociedade que apure e recolha seu IRPJ/CSL no regime 

anual, as próprias autoridades fiscais entendem que os lucros auferidos em um exercício 

somente poderão ser considerados para pagamento de JCP no ano seguinte após a destinação 

dos resultados do exercício anterior para as contas de reserva de lucros ou prejuízos 

acumulados. 

 Vale apontarmos que, do ponto de vista legal, é necessário realizar deliberação societária 

competente e prévia à dedução dos valores de JCP para autorizar a pessoa jurídica a pagar ou 

creditar JCP aos seus acionistas. Assim, a aprovação do pagamento ou creditamento de JCP em 

Assembleia de Acionistas ou Reunião de Quotistas é que criará a obrigação legal para a pessoa 

jurídica. 

Ainda, vale observar que a dedutibilidade dos valores fica autorizada a partir do 

momento em que ocorra o pagamento ou creditamento ao beneficiário. Isso porque, sendo uma 

forma de distribuição de lucros, conforme será desenvolvido no capítulo IV, o seu pagamento 

depende de autorização da assembleia competente.  

Nesse sentido, segundo o artigo 1º da Instrução Normativa SRF nº 41, de 22 de abril de 

1998, considera-se  

creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o capital próprio, quando a 

despesa for registrada, na escrituração contábil da pessoa jurídica, em contrapartida a 

conta ou subconta de seu passivo exigível, representativa de direito de crédito do sócio 

ou acionista da sociedade ou do titular da empresa individual. 

 

Portanto, diante das ponderações acima, é possível concluir que a dedutibilidade de valores 

pagos ou creditados a título de JCP deve estar condicionada à presença dos seguintes elementos: 

 

i. condição de validade relativa à deliberação societária válida autorizando o pagamento 

ou creditamento dos valores de JCP; 

ii. condição temporal relativa ao momento de pagamento ou creditamento dos valores de 

JCP individualizadamente aos acionistas; e 

iii. condição quantitativa correspondente à aplicação da TJLP sobre as contas específicas 

do patrimônio líquido com a observação do limite de 50% dos lucros do exercício ou de 

lucros acumulados e reservas de lucros. 
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3.3. Tributação dos valores pagos a título de JCP 

 

O pagamento ou crédito de JCP está sujeito à incidência do Imposto de Renda na Fonte 

à alíquota de 15% na data do pagamento ou crédito ao titular, sócio ou acionista.23 Para o 

beneficiário do pagamento de JCP, o IRF será considerado: (i) como mera antecipação do IRPJ 

devido ao fim do período-base, no caso de o beneficiário ser pessoa jurídica; ou (ii) tributação 

definitiva, no caso de o beneficiário ser pessoa física ou investidor não-residente no Brasil.24 

Especificamente para beneficiários residentes em países considerados como de tributação 

favorecida estarão sujeitos ao IRF à alíquota de 25% sobre os pagamentos.25 

Além disso, os valores distribuídos a título de JCP às pessoas jurídicas brasileiras 

tributadas com base no Lucro Real deverão ser tratados como receita financeira e, portanto, 

também estarão sujeitos à incidência da contribuição ao PIS/COFINS à alíquota conjunta de 

9,25%.26 

O sócio pessoa jurídica beneficiário da deliberação de JCP deverá oferecer tais valores 

à tributação conforme seu regime contábil para reconhecimento de receitas. Assim, 

considerando que as sociedades brasileiras devem reconhecer suas receitas conforme regime de 

competência (art. 177 da Lei 6.404/76), os valores de JCP pagos ou creditados serão registrados 

como receita no período em que forem considerados como realizados contabilmente, 

sujeitando-se à tributação. 

Portanto, uma vez apresentada as regras de dedutibilidade e de tributação dos JCP, é 

possível utilizar o mesmo exemplo numérico apresentado para os juros e dividendos para 

evidenciar o impacto da escolha pela capitalização via JCP no resultado distribuível da 

companhia. Suponhamos, para fins comparativos que, nesse caso, uma terceira companhia (Cia. 

C) tenha realizado o pagamento de JCP até o limite máximo de 50% do lucro do exercício. 

Nesse cenário, apesar de esse pagamento representar, de uma perspectiva societária, uma 

distribuição do resultado do exercício, de uma perspectiva fiscal, recebem o tratamento de uma 

despesa de juros dedutível. 

 

 

 

 
23 Art. 9º, §2 da Lei 9.249/95. 
24 Art. 9º, §3 da Lei 9.249/95. 
25 Art. 744, §1 do RIR/18. 
26Decreto 8.426/15 estabeleceu que JCP, ainda que sejam receitas financeiras, ficam sujeitas à alíquota conjunta 

de 9,25% de PIS/COFINS. 
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Tabela 3 - Impacto da distribuição de JCP 

 Cia. A Cia. B Cia. C 

Lucro líquido de despesas (exceto de juros) (a)  R$ 100,00   R$ 100,00  R$ 100,00 

LALUR    

Despesas financeiras        

     Despesas de juros   (R$   50,00)  

     Despesas de JCP   (R$   50,00)  

Lucro líquido tributável (b) R$ 100,00  R$   50,00   R$   50,00 

IRPJ/CSL (c) (R$   34,00)  (R$   17,00)  (R$   17,00) 

Cômputo lucro distribuível aos acionistas b - c b - c a - c 

Lucro distribuível aos acionistas R$   66,00 R$   52,80 R$   83,00 
 

Fonte: elaboração própria.  

 

Nota-se como, no exemplo acima, as despesas financeiras da Cia. A representam 

despesas relacionados às dívidas contraídas com terceiros, enquanto no caso da Cia. C as 

despesas financeiras correspondem a uma distribuição de lucros sob a forma de JCP à qual a 

legislação tributária atribuiu o tratamento fiscal de despesas financeiras. Assim, é evidente 

como, além de possibilitar a redução significativa da alíquota efetiva de IRPJ/CSL da 

companhia, a distribuição não impacta seu resultado distribuível.  

Para reforçar essa diferença, tomemos como exemplo uma quarta situação, em que uma 

quarta empresa (Cia. D) se financie através de capital próprio na forma de JCP e dívida 

contraída junto a terceiros.  

 

Tabela 4 - Impacto da distribuição de JCP em conjunto com o pagamento de juros 

 Cia. A Cia. B Cia. C Cia. D 

Lucro líquido de despesas (exceto de juros) (a)  R$ 100,00   R$ 100,00  R$ 100,00 R$ 100,00 

LALUR     

Despesas financeiras         

     Despesas de juros (b)  (R$   50,00)  (R$   50,00) 

     Despesas de JCP   (R$   50,00)  (R$   25,00) 

Lucro líquido tributável (c) R$ 100,00  R$   50,00   R$   50,00 R$   25,00 

IRPJ/CSL (d) (R$   34,00)  (R$   17,00)  (R$   17,00) (R$   8,50) 

Cômputo lucro distribuível aos sócios c - d c - d a - d a – b – d  

Lucro distribuível aos sócios R$   66,00 R$   52,80 R$   83,00 R$   41,50 

 

Fonte: elaboração própria.  

 

 Nesse caso, como houve despesa de juros no valor de R$50,00, o valor do lucro líquido 

do exercício passa a ser R$50,00, de modo que o valor máximo de remuneração de JCP passível 

de ser paga aos sócios ou acionistas passa a ser R$25,00 (50% x R$50,00). Essa quarta situação 
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evidencia como, mesmo no cenário em que a empresa tenha se financiado via dívida, é benéfico 

realizar a distribuição do lucro líquido do exercício na forma de JCP, na medida em que diminui 

significativamente a carga fiscal efetiva incidente sobre o lucro da sociedade. 
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 A NATUREZA JURÍDICA DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO  

 

A classificação dos JCP como juros ou dividendos tem sido objeto de intensos debates 

na doutrina. Isso porque, apesar de o seu nome e o fato de serem calculados com base na TJLP 

sugerirem que sua natureza jurídica poderia ser equiparada à dos juros propriamente ditos, o 

fato de o seu pagamento ser condicionado à existência de lucros o aproximaria à figura dos 

dividendos. Além da tentativa de enquadrar essa forma de remuneração sob as figuras de 

dividendo e juros, há ainda uma terceira corrente doutrinária que defende que se trataria de uma 

forma de remuneração sui generis.  

4.1. Aproximação à figura dos juros   

 

Dentre os defensores de que os JCP apresentam a natureza jurídica de juros, destaca-se 

a Administração Tributária. Esse entendimento está explícito na Instrução Normativa SRF nº 

11/1996, a qual dispõe em seu art. 29, §4 que os JCP deverão ser registrados como receitas 

financeiras quando recebidos por pessoas jurídicas, além de se referir ao longo de todo o artigo 

à remuneração de JCP como “juros”. Essa instrução normativa tem sido empregada ao longo 

dos últimos anos nos acórdãos proferidos pelo CARF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais 

(CSRF) para justificar o entendimento de que os JCP apresentariam a natureza jurídica de juros 

e, portanto, de despesa financeira para fins de apuração do resultado do exercício: 

9.1. Constata-se, com isso, que as quantias que os sócios recebem à título de 

remuneração do capital próprio não podem se confundir com o patrimônio da 

entidade. Assim, para estar de acordo com a real natureza jurídica, os JCPs somente 

podem ser entendidos como elementos que venham a se integrar ao patrimônio da 

sociedade (consistindo numa rubrica redutora do mesmo), ou seja, não podem estar 

em contas redutoras dos lucros acumulados, das reservas de lucros ou de outras contas 

do patrimônio líquido.  

9.2.    Portanto, pela razão do subitem 9.1, na apuração do lucro líquido do exercício, 

os valores destinados aos sócios como remuneração do capital devem compor o lucro 

contábil da entidade; o que implica, necessariamente, em reconhecê-los como 

integrantes do resultado do exercício da sociedade, ou sejam assumindo a natureza de 

DESPESA não se admitindo que sejam incorridas apenas no momento em que sejam 

decididas as destinações dos lucros.  

9.3.    Entender diferentemente seria negar a validade ao princípio da entidade que 

veda confundir o patrimônio dos sócios com o patrimônio da sociedade, bem como 

prever o enriquecimento dos sócios em detrimento da empresa.27  

 

Há vozes na doutrina que, assim como a Administração Tributária, também defendem 

a qualificação dos JCP como juros. Esse é o caso de Ricardo Mariz de Oliveira, que defende 

 
27 Trecho do voto vencedor do acórdão 9101-002.182, de 20.01.2016. 
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que os valores pagos a título de JCP possuem a feição de juros, na medida em que remuneram 

o capital empregado em determinado rendimento. Assim, apesar de apresentarem 

características específicas, sendo condicionados à existência de lucros para que sejam passíveis 

de serem distribuídos, os JCP representariam uma forma de participação no resultado distinta 

dos dividendos.28  

4.2. JCP como uma forma de distribuição de lucros 

 

Dentre os autores que defendem que os JCP apresentam a mesma natureza jurídica de 

dividendos se destaca Alberto Xavier.  

Conforme ensina Ricardo Mariz de Oliveira,29 a causa do ato ou negócio jurídico 

corresponde à função que ele desempenha no ordenamento jurídico, isto é, corresponde ao 

conjunto de prestação e da contraprestação de cada negócio jurídico e, assim, aos efeitos que 

ele produz.  

Partindo do conceito de causa do negócio jurídico, Alberto Xavier30 defende que, no 

caso dos JCP, é possível extrair da redação do § 1 do art. 9º da Lei 9.24931 que a sua causa ou 

função é a distribuição do resultado da sociedade, por meio da apuração do seu lucro líquido 

do exercício, de lucros acumulados ou de reservas de lucros. Essa causa corresponderia àquela 

atribuída por lei ao pagamento de dividendos.32  

Segundo o autor, diferentemente dos juros, a causa do pagamento de JCP não teria 

origem em uma operação de crédito. Considerando que tanto os JCP quanto os dividendos 

apresentam a mesma causa de pagamento, apresentariam também a mesma natureza jurídica, 

qual seja, ambos representariam uma forma de distribuição de lucros. 

Segundo o autor, essa conclusão seria ainda ratificada pelo fato de os JCP não serem 

calculados sobre uma conta do passivo exigível,33 como seria feito se apresentassem verdadeira 

 
28 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. “Juros de remuneração do capital próprio”. In: COSTA, Alcides Jorge; 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Revista Direito Tributário Atual, vol. 15. São Paulo: Dialética e IBDT, 1998, p. 114. 
29 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. "Juros sobre o capital próprio: momento de dedução da despesa". Direito 

tributário atual. São Paulo: IBDT, Dialética, 2012. 28. pág. 321 
30 XAVIER, Alberto. "Legitimidade da distribuição acumulada de juros sobre capital próprio". In CASTRO, 

Rodrigo R. Monteiro de; WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; GUERREIRO, Carolina Dias Tavares. Direito 

empresarial e outros estudos de direito em homenagem ao professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São 

Paulo: Quartier Latin, 2013. p.693-712. 
31 Nos termos do art. 9º da Lei 9.249/95 “ § 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à 

existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em 

montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.” 
32 Ver art. 201 da Lei 6.404/76. 
33 Após as alterações introduzidas pela Lei 11.941/2009, o passivo exigível passou a ser representado pelas contas 

do passivo circulante e não circulante. A nova estrutura do balanço patrimonial é trazida pelo art. 178 da Lei 
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natureza de juros, mas sobre as contas do patrimônio líquido, que seria uma conta do passivo 

não exigível.34  

Portanto, no entendimento do autor, os JCP corresponderiam a um resultado distribuível 

da companhia sujeito a regime fiscal especial, e não ao pagamento de juros em sentido próprio, 

sendo a TJLP aplicada apenas um dos parâmetros para o cálculo do montante dedutível para 

efeitos fiscais. 

Nesse sentido, segundo Alberto Xavier  

a taxa de juros de longo prazo e o valor de patrimônio líquido têm caráter meramente 

paramétrico, isto é, são apenas fatores para a determinação do limite máximo para 

a dedução fiscal, mas não são a fonte de que provêm as remunerações em causa e que 

são as fontes de que se originam de resultados distribuíveis (lucros do exercício, lucros 

acumulados e reservas de lucros).35  

 

Assim, em função de apresentar a natureza jurídica de uma distribuição de lucros, o 

pagamento de JCP está sujeito à norma prescrita pelo art. 132 da Lei 6.404/76, a qual estabelece 

que cabe à assembleia competente deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, 

de modo que a obrigação legal de realizar o pagamento de JCP apenas surge com a deliberação 

em assembleia que autoriza o seu pagamento aos sócios ou acionistas da sociedade.  

Portanto, por se tratar de uma forma de distribuição de resultado, assim como os 

dividendos, o pagamento de JCP se dá com base no arbitramento pela sociedade, no âmbito da 

assembleia competente, sobre o percentual dos lucros que serão distribuídos a título de JCP, 

sendo atribuído a cada sócio ou acionista uma parcela desse valor proporcional ao capital que 

detêm na sociedade. Diferentemente dos juros em sentido próprio, não é o simples decurso de 

tempo que cria a obrigação de a sociedade realizar o pagamento de JCP.  

 
6.404/76: “no balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e 

agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. 

§ 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, 

nos seguintes grupos: 

I – ativo circulante; e   

II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.    

§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: 

I – passivo circulante;   

II – passivo não circulante; e     

III – patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas 

de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. 

§ 3º Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão classificados 

separadamente.” 
34 O qual atualmente corresponde ao patrimônio líquido. Ver art. 178, §2, III da Lei 6.404/78. 
35 XAVIER, Alberto. "Legitimidade da distribuição acumulada de juros sobre capital próprio". In CASTRO, 

Rodrigo R. Monteiro de; WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; GUERREIRO, Carolina Dias Tavares. Direito 

empresarial e outros estudos de direito em homenagem ao professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São 

Paulo: Quartier Latin, 2013. p.698.  
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Ocorre que, apesar de apresentarem a mesma natureza jurídica, o pagamento de JCP e 

de dividendos estão sujeitos a regime fiscais distintos. Isto é, apesar de ambos representarem 

distribuições de lucros, o ordenamento jurídico-tributário atribuiu um tratamento fiscal distinto 

a cada um deles.  

Nesse sentido, enquanto o art. 10 da Lei 9.249/95 prescreveu a isenção como sendo o 

tratamento fiscal aplicável, como regra geral, aos lucros distribuídos aos sócios, o art. 9º dessa 

mesma lei estabelece um tratamento fiscal diferenciado aos lucros distribuídos a título de JCP.  

Nos termos do art. 9º da Lei 9.249/95, diferentemente dos dividendos, o montante 

distribuído a título de JCP será:  

 

(i) sujeito à incidência de imposto de renda na fonte, à alíquota de 15%, na data de 

seu pagamento ou crédito aos beneficiários; e 

(ii) dedutível da base de cálculo de IRPJ/CSL, desde que sejam:  

a. calculados sobre as contas do o patrimônio líquido e limitados à variação, 

pro rata dia, da TJLP; e  

b. limitados ao maior dos seguintes valores: (i) 50% do lucro líquido do 

exercício antes da dedução desses juros e após o cômputo da CSL e antes do 

IRPJ; ou (ii) 50% do somatório dos lucros acumulados e reserva de lucros.36 

 

A esse respeito, vale notar que a possibilidade de dedução, no nível da pessoa jurídica 

realizando o pagamento, e a tributação, no nível da pessoa física jurídica ou física recebendo 

esses valores, correspondem aos tratamentos fiscais típicos conferidos às despesas e as 

respectivas receitas financeiras associadas à remuneração de capital em operações de crédito.  

Portanto, não se pretende contestar que a legislação fiscal atribuiu ao pagamento de JCP 

o mesmo tratamento conferido às receitas e despesas financeira. A questão levantada é que o 

entendimento defendido por Alberto Xavier, segundo o qual os JCP correspondem a uma forma 

de distribuição de lucro que, em função de uma ficção jurídica, recebe o mesmo tratamento 

fiscal atribuído ao pagamento de juros, é importante para uma compreensão geral e sistemática 

desse instituto. 

O termo “ficção jurídica” é utilizado pelo fato de que, em virtude de uma norma legal, 

atribui-se a determinado fato material ou instituto jurídico uma natureza diversa da real, com o 

 
36 Regra prevista no art. 9º, §1, da Lei 9.249/95. 
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objetivo de permitir a aplicação do tratamento legal previsto para a natureza que lhe é atribuída 

pela ficção, em substituição ao tratamento legal que seria dado à sua natureza própria.  

Apesar de causar certa estranheza, a ficção jurídica é um dos recursos mais empregados 

no Direito Tributário, na medida em que representa instrumentos que possibilitam, em 

detrimento da captação da capacidade contributiva, a persecução de outros interesses protegidos 

pela Constituição Federal, como, por exemplo, a isonomia.   

No caso dos JCP, a promoção de isonomia no tratamento fiscal conferido às diferentes 

formas de financiamento disponíveis às empresas (dívida e capital próprio) é uma das razões 

explicitamente indicadas na Exposição de Motivos da Lei 9.249/95 para a introdução desse 

instituto no ordenamento jurídico brasileiro.  

Conforme ensina Rubens Gomes de Sousa, o próprio Código Tributário Nacional (CTN) 

admite implicitamente essa possibilidade em seu art. 109 quando, ao dispor sobre as regras 

normativas de interpretação estabelece que  

os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do 

conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição 

dos respectivos efeitos tributários.37 

 

Assim, ao admitir a possibilidade de um mesmo instituto ter efeitos jurídicos no âmbito 

do Direito Civil e Tributário, o CTN sanciona implicitamente a possibilidade da utilização do 

recurso da ficção jurídica na seara fiscal. 

Em decorrência da ficção legal instituída por essa norma, o instituto dos JCP passa a ter 

efeitos diferentes no âmbito do Direito Civil e do Direito Tributário. Isso porque no âmbito do 

Direito Societário seus efeitos decorrem de sua natureza jurídica própria, enquanto no âmbito 

do Direito Tributário seus efeitos decorrem da natureza específica que lhe foi atribuída por meio 

de uma norma que representa uma ficção jurídica.  

Assim, no âmbito do Direito Societário a Deliberação CVM 683, de 30 de agosto de 

201238, estabelece que o tratamento contábil dos JCP deve seguir, por analogia, o tratamento 

conferido ao dividendo obrigatório. Tendo em vista a diretriz estabelecida pela CVM para a 

contabilização dos JCP, o Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

09, que dispõe sobre a demonstração do valor adicionado, elenca os JCP como uma das formas 

de distribuição de riqueza: 

6. A distribuição da riqueza criada deve ser detalhada, minimamente, da seguinte 

forma:  

(a) pessoal e encargos;  

 
37 SOUSA, Rubens Gomes de. Pareceres - 1: Imposto de renda. Ed. Póstuma. São Paulo, Ed. Resenha 

Tributária, 1975. p. 75 
38 Essa deliberação substituiu a Deliberação CVM 207, de 13.11.1996, que dispunha sobre a contabilização dos 

JCP.  
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(b) impostos, taxas e contribuições;  

(c) juros e aluguéis;  

(d) juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos;  

(e) lucros retidos/prejuízos do exercício. 

 

Por outro lado, para fins tributários, o Supremo Tribunal Federal39 apresentou 

reiteradamente o entendimento de que os valores recebidos a título de JCP correspondem a uma 

receita financeira: 

Em aditamento ao voto-vogal por mim proferido, registro que as conclusões a que 

cheguei não estão de modo algum em conflito com as razões que fundamentaram o 

recentemente julgado recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.373.438 – RS 

(Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11 de junho de 

2014) onde foi investigada a natureza jurídica do instituto "juros sobre o capital 

próprio" – JCP, para se concluir pelo seu caráter de instituto jurídico sui generis, 

transcrevo: 

 [...]  

Com efeito, o art. 110, do CTN, veda que legislação tributária altere a definição, o 

conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, 

expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos 

Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir 

ou limitar competências tributárias. Ocorre que os "juros sobre o capital próprio" não 

são instituto utilizado pelas Constituições Federal ou Estaduais, ou por Lei Orgânica. 

Outrossim, não se trata de instituto exclusivo de direito privado, posto que tiveram 

origem na própria legislação tributária, no art. 43, §1º, "e", do Decreto-Lei n. 5.844/43 

(Dispõe sobre a cobrança e fiscalização do imposto de renda). Sendo assim, tratando-

se de instituto híbrido de Direito Tributário e Direito Empresarial, criado já no âmbito 

do imposto de renda como receita tributável, a legislação tributária é apta a definir seu 

conteúdo e alcance. Por fim, indubitavelmente, compõem o conceito maior de receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, 

não havendo exclusão específica para essa rubrica. (Trecho de acórdão proferido pela 

Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp. n. 1.373.438 – RS). 

 

É possível notar como, na prática, os JCP de fato recebem um tratamento diferente no 

âmbito comercial e fiscal. Enquanto a lei societária e as normas contábeis conferem ao JCP o 

tratamento de uma distribuição de lucros, análoga àquela conferido aos dividendos, no âmbito 

tributário, os pagamentos de JCP são tratados como uma despesa financeira (assim como os 

juros financeiros).   

 
39 Ver AgRg nos EDcl no REsp 983066 / RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 01.03.2011; AgRg  no 

Ag 1209804 / RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16.12.2010;  REsp  1018013  / SC, Rel. Min. José 

Delgado, julgado em 08.04.2008;  REsp  952566  /  SC, Rel. Min. José Delgado, julgado em 18.12.2007; REsp 

921269 / RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 22.05.2007.  Precedentes da  Segunda Turma: REsp 1212976 

/ RS, Rel. Min.  Castro Meira, julgado em 9.11.2010; AgRg no Ag 1330134 / SP, Rel.  Min. Herman Benjamin, 

julgado em 19.10.2010; REsp 956615 / RS, Rel.  Min.  Herman Benjamin,  julgado  em  13.10.2009; AgRg no 

REsp 964411 / SC, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 22.09.2009 
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Vale notar que o entendimento segundo o qual os JCP apresentam a mesma natureza 

jurídica de distribuição de lucros, assim como os dividendos, já foi apresentado em julgamentos 

da CSRF, em declaração de voto proferida pelo ex-conselheiro Ronaldo Apelbaum no acórdão 

9101-002.182, de 20.01.2016:  

Isso porque os JCP não devem ser considerados como dispêndio que contribuem para 

a manutenção do patrimônio ou para o incremento de receitas da atividade. Trata-se 

de destinação de resultado após apurado o lucro, não sendo aplicadas as regras 

de competência para o registro de despesas, porque de despesa não se trata. É 

uma dedução legal criada por lei para incentivar a capitalização das empresas e 

favorecer o investimento realizado por sócios ou acionistas. Esses juros foram 

criados como uma alternativa ou complementação ao pagamento dos dividendos 

e, até por sua natureza, consiste em uma faculdade à empresa e não uma 

obrigação.  

[...] 

Tais juros possuem a mesma natureza jurídica de distribuição de dividendos, ambos 

representando formas de remuneração do capital ao acionista. Essa afirmação é 

confirmada pelo parágrafo 7º, do art. 9ºº da Lei nº 9.249/95, que admite sua imputação 

ao valor dos dividendos previstos no artigo 202 da Lei nº 6.404/76. (Texto não 

destacado no texto original). 

 

4.3. JCP como um instituto sui generis 

 

Por fim, há uma terceira corrente doutrinária representada por Luís Eduardo Schoueri 

que defende que os JCP não devem ser aproximados nem à figura dos dividendos nem à figura 

dos juros. O autor, apesar de reconhecer a existência de bons argumentos para defender tanto a 

qualificação dos JCP como juros e como dividendos, aponta que ambos partem da premissa de 

que a Lei 9.249/95 precisaria partir de conceitos preexistentes no Direito Privado. Ao defender 

a autonômica do Direito Tributário, o autor questiona a remissão constante aos institutos do 

direito privado para explicar a natureza desse rendimento.  

Nesse contexto, Schoueri reconhece que JCP são instrumentos de remuneração de 

capital, mas aponta que o conceito tributário de JCP parte da noção econômica de custo de 

oportunidade. A esse respeito, Eliseu Martins40 ensina que:  

 

Os problemas econômicos não existiriam se se pudesse produzir quantidade infinita 

de cada bem e as necessidades das pessoas pudessem ser plenamente satisfeitas. Na 

realidade há, porém, escassez de recursos disponíveis e, consequentemente, de bens 

econômicos. [...] Por causa disso, um fato desagradável surge na economia: a 

escolha de determinada coisa é, ao mesmo tempo, uma escolha de não fazer 

outra.  

 
40 MARTINS, Eliseu. “Juros sobre Capital Próprio – Aspectos conceituais”. Boletim IOB – Temática Contábil e 

Balanços, v.  50, 1996. 
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Nesse sentido, cada agente econômico está preocupado em alocar seus recursos 

escassos entre usos alternativos, procurando maximizar a “utilidade” ou “satisfação” 

proporcionada por tal alocação. O problema reside então, em “definir um caminho de 

preferências que permita ao agente tornar claras suas atitudes, numa forma útil para, 

racionalmente, tomar decisões. Assim, ao traduzir todos os valores relevantes num 

denominador comum com vistas à “utilidade econômica” de tais agentes, definir-se-á 

uma escala de preferências (“A” é preferível a “B”, “B” é preferível a “C” ...) de tal 

forma que, dentro do processo de satisfação máxima dos desejos humanos, pode-

se considerar o custo de cada decisão como a utilidade da melhor alternativa 

preferencial sacrificada (não consumida). Logo, o custo da escolha “A”, na escala 

de preferência definida, é “B”. (Texto não destacado no original). 

 

Assim, Schoueri defende que o lucro de um negócio, sob uma perspectiva econômica, 

apenas poderia ser apurado se desconsiderado o lucro sobre o próprio capital. Isso porque, ao 

realizar a escolha de alocar os seus recursos na sociedade, o sócio ou acionista estaria abrindo 

mão de aplicá-lo no mercado financeiro e receber como retorno, no mínimo, o valor da taxa de 

juros básica sobre o valor do capital aplicado. Nesse sentido, sob uma perspectiva econômica, 

para que seja possível mensurar o retorno obtido pelo sócio na aplicação de seus recursos na 

sociedade, é necessário deduzir a remuneração do capital em si, isto é, o valor que seria obtido 

caso tivesse optado aplicar esses recursos no mercado financeiro, na medida em que esses 

valores representam o custo de oportunidade de realizar o investimento na sociedade.   

Partindo dessa premissa, o autor defende que  

 

a natureza de remuneração do capital emprestado ao instituto constante do artigo 9º 

da Lei nº 9.249/1995 permite que se concretizem as exigências do princípio da 

igualdade e da capacidade contributiva.41  

 

 

Pautado no princípio da igualdade, Schoueri identifica a exigência, em matéria 

tributária, que contribuintes com igual capacidade econômica contribuam igualmente com os 

gastos coletivos. Nesse sentido, não se vislumbrando a realização de qualquer objetivo 

constitucional na diferenciação do tratamento fiscal conferido à duas entidades que tenham 

produzido riqueza igual, em condições exatamente iguais, mas tenham optado por se financiar 

de maneira diferente – uma através de capital próprio e outra através de empréstimos – não 

haveria justificativa para tratá-las de maneira diferente no âmbito fiscal. Assim, seria de uma 

perspectiva essencialmente tributária que se revelaria a importância dos JCP, que  

 

ao permitir que as empresas que se valem de recursos de seus próprios sócios ou 

acionistas tomem a dedutibilidade dos valores pagos enquanto remuneração pelo 

 
41 SCHOUERI, Luis Eduardo. “Juros sobre capital próprio: natureza jurídica e forma de apuração diante da 'Nova 

Contabilidade”. In: Roberto Quiroga Mosquera; Alexsandro Broedel Lopes. (Org.). Controvérsias Jurídico-

Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 1ed.São Paulo: Dialética, 2012, v. 3, pp. 182 – 183. 
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referido capital, restabelece a igualdade destes em relação a contribuintes que, com 

igual capacidade econômica, façam uso de capital emprestado por terceiro.42  

 

Do ponto de vista do investidor, o JCP também equipara o tratamento conferido a ambas 

as situações. Partindo da premissa de que parte do lucro obtido na atividade empresarial 

corresponde à remuneração do capital e outra parte à atividade produtiva, não haveria razão 

para tratá-las de maneira diferente, motivo pelo qual o legislador teria determinado a tributação 

na fonte à alíquota de 15% para os pagamentos de remunerações a título de JCP.  

Assim, Schoueri adota uma perspectiva mais ampla, analisando não apenas o instituto 

de forma isolada, mas a sua relação com a justiça fiscal, na medida em que entende que a grande 

razão de ser do instituto, assim como Eliseu Martins e outros tanto defenderam, reside na 

equiparação do tratamento fiscal conferido às empresas que se financiam via capital próprio ou 

dívida. Assim, o autor defende que os JCP se revelam, quanto a sua natureza jurídico-tributária, 

como um instituto de feições própria, que remuneram o capital investido pelos sócios como 

uma maneira de garantir que a empresa que se financie com capital de seus sócios receba o 

mesmo tratamento daquela que busca recursos junto a terceiros.  

  

 
42 SCHOUERI, Luis Eduardo. “Juros sobre capital próprio: natureza jurídica e forma de apuração diante da 'Nova 

Contabilidade”. In: Roberto Quiroga Mosquera; Alexsandro Broedel Lopes. (Org.). Controvérsias Jurídico-

Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 1ed.São Paulo: Dialética, 2012, v. 3, p. 184.  
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 CONTROVÉRSIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENVOLVENDO A 

DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO PAGOS COM BASE EM 

EXERCÍCIOS ANTERIORES  

 

5.1. Panorama geral  

 

Nos últimos anos, a possibilidade da dedução de despesas relacionadas ao pagamento 

de JCP relativos a exercícios anteriores tem sido objeto de inúmeras disputas entre as 

autoridades fiscais e os contribuintes.  

A referida controvérsia decorre, sobretudo, do fato de o art. 9º da Lei 9.249/95 em sua 

redação original, ou tampouco os atos infralegais referentes ao assunto, não apresentar qualquer 

disposição explícita sobre a possibilidade de haver ou não uma deliberação pela assembleia 

competente da sociedade aprovando o pagamento ou crédito dos JCP calculados a partir dos 

saldos das contas patrimoniais de exercícios sociais anteriores. 

Por meio da edição da Solução de Consulta Cosit nº 329, de 27.11.2014, e, mais 

recentemente, da Solução de Consulta Cosit nº 45, de 27.03.2018, a Receita Federal manifestou 

o entendimento expresso de que seria vedada a dedução dos valores de JCP pagos ou creditados 

que tenham sido calculado com base nos saldos patrimoniais de exercícios anteriores. Vejamos: 

 

MOMENTO DA DEDUTIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL. REGIME DE 

COMPETÊNCIA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. 

A dedução dos juros sobre o capital próprio só poderá ser efetuada no ano-calendário 

a que se referem os seus limites, sendo, portanto, vedada a possibilidade de dedução 

relativa a períodos anteriores.43  

 

Esse mesmo entendimento também foi manifestado por meio da edição da Instrução 

Normativa 1.700 da Receita Federal do Brasil (RFB), de 14.03.2017, cujo §4 do art. 75 

estabelece uma limitação temporal à dedução de JCP que não está prevista na Lei 9.249/95 ou 

em qualquer outro dispositivo legal que discipline o tratamento conferido à distribuição de JCP: 

 

Art. 75. Para efeitos de apuração do Lucro Real e do resultado ajustado a pessoa 

jurídica poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados, 

individualizadamente, ao titular, aos sócios ou aos acionistas, limitados à variação, 

pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e calculados, exclusivamente, 

sobre as seguintes contas do patrimônio líquido: 

[...] 

 
43 Ementa da Solução de Consulta Cosit nº 45, de 27.03.2018. 
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§ 2º O montante dos juros remuneratórios passível de dedução nos termos do caput 

não poderá exceder o maior entre os seguintes valores: 

I - 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução dos 

juros, caso estes sejam contabilizados como despesa; ou 

II - 50% (cinquenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reservas de 

lucros. 

§ 3º Para efeitos do disposto no inciso I do § 2º, o lucro será aquele apurado após a 

dedução da CSLL e antes da dedução do IRPJ. 

[...] 

§ 4º A dedução dos juros sobre o capital próprio só poderá ser efetuada no ano-

calendário a que se referem os limites de que tratam o caput e o inciso I do § 2º. 

(Texto não destacado no original) 

 

Nesse cenário, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e a Câmara Superior 

de Recursos Fiscais (CSRF) tiveram a oportunidade julgar a matéria em diversas ocasiões. De 

acordo com o levantamento realizado, há uma prevalência maciça de decisões desfavoráveis à 

possibilidade de dedução dos JCP calculados a partir dos saldos de contas patrimoniais de 

exercícios anteriores no âmbito da esfera administrativa: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados obtidos por meio de uma pesquisa44 realizada na base de dados do CARF45 (elaboração 

própria).  

Ainda, uma análise do padrão decisório ao longo do tempo demonstra que, apesar de até 

2013 terem sido proferidas uma quantidade razoável de decisões favoráveis ao contribuinte, o 

cenário foi revertido em 2014, a partir de quando é possível notar uma prevalência de decisões 

que adotaram um entendimento desfavorável à dedutibilidade de JCP calculados em relação a 

contas patrimoniais de anos anteriores. Atualmente, entendemos ser possível afirmar que o 

CARF pacificou o seu entendimento sobre a matéria, se posicionando de maneira desfavorável 

 
44 Pesquisa realizada no site doe jurisprudência CARF, utilizando como parâmetro temporal os últimos 17 anos, 

e como palavras-chave de pesquisa os termos: “juros sobre o capital próprio” e “exercícios anteriores”. 
45 O apêndice I apresenta a relação das decisões utilizadas para a elaboração desse gráfico. 
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Gráfico 1 – CARF/CSRF: entendimento sobre a dedutibilidade de JCP (2003 - 2020) 
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Gráfico 2 - Posicionamento do CARF/CSRF ao longo do tempo 

à dedutibilidade de JCPs retroativos e não apresentando perspectiva de reversão desse quadro, 

conforme demonstra o gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados obtidos por meio de uma pesquisa realizada na base de dados do CARF (elaboração própria).  

Essa quase unanimidade de posicionamento desfavorável à dedução de JCP nas decisões 

do CARF proferidas nos últimos anos é decorrência do posicionamento firmado pela CSRF 

que, no início de 2016, julgou três recursos alçados à sua apreciação em pauta temática, 

posicionando-se, por voto de qualidade, contrariamente à dedução dos JCP. Esse padrão se 

replicou ao longo do ano de 2017, em que, dentre processos julgados pela CSRF, 19 foram 

julgados pelos votos de qualidade e apenas três pela maioria de votos. Apenas em 2018 os 

processos julgados pelas CSRF passaram a ser, em sua maioria, julgados com base na maioria 

de votos. 

Ainda, vale notar que, dentre os julgamentos em que foi adotado um posicionamento 

contrário à dedutibilidade de JCP, quase metade deles foram julgados com base no voto de 

qualidade. 
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Gráfico 3 - Tipos de votos dentre as decisões do CARF e CSRF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados obtidos por meio de uma pesquisa realizada na base de dados do CARF (elaboração própria).  

 

Uma análise das decisões proferidas pela CSRF permite a constatação de que o 

entendimento predominante na jurisprudência administrativa se filia à corrente doutrinária que 

entende que os JCP apresentam a natureza de despesa financeira, isto é, de juros remuneratórios 

propriamente ditos, que decorreriam de uma operação de empréstimo firmada entre os sócios e 

a própria sociedade.  

Nesse sentindo, partindo da premissa de que os JCP apresentam a natureza de juros 

remuneratórios, parte substancial dos acórdãos proferidos pelo CARF e CSRF apontam o 

descumprimento do regime de competência como a principal razão que motivou a glosa das 

despesas de JCP calculados com base em anos anteriores, uma vez que apresentam o 

entendimento de que se tratariam de despesas relativas a exercícios anteriores. De acordo com 

esse racional, as despesas de JCP deveriam ser deduzidas no mesmo período em que foi 

contabilizada a sua receita correspondente, em observância ao princípio de pareamento de 

receitas e despesas, um princípio contábil que decorre do próprio princípio da competência.  

Nessas decisões, o artigo 29 da Instrução Normativa SRF nº 11, de 21.2.1996, é utilizado 

como base legal para reforçar a impossibilidade de realizar o pagamento de JCP com base em 

exercícios anteriores. Referido dispositivo legal, ao regular o art. 9º da Lei 9.245/95 e o 

tratamento fiscal aplicável ao pagamento de JCP, estabelece que a dedução dos valores pagos 

ou creditados a título de distribuição de JCP devem observar o regime de competência46. Com 

base nesse dispositivo legal, a autoridades fiscais têm apresentado o entendimento de que a 

observância a esse regime exigiria, necessariamente, que a dedutibilidade dos montantes pagos 

 
46“Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de competência, poderão ser deduzidos os 

juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital 

próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de 

Longo Prazo – TJLP.” 
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a título de JCP ocorresse no mesmo período fiscal em relação ao qual tais valores foram 

calculados. 

 Portanto, em síntese, de acordo com esse racional, apenas seria possível incorrer em 

despesas de JCP no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas foram geradas, 

de modo a formar o resultado daquele exercício. Vejamos a ementa do acórdão nº 9101-004.253 

da CSRF,47 de 09.07.2019: 

 

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO 

REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO 

EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. 

O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio 

representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do 

regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio 

em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios 

contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja 

pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em 

exercício distinto daquele que as ensejou. 

                                                                        

As despesas de juros com capital próprio devem ser confrontadas com 

as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar 

correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a 

utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital 

permaneceu investido na sociedade. (Texto não destacado no original) 

 

Ainda que com menor frequência, um segundo argumento que foi apresentado nas 

decisões desfavoráveis à dedutibilidade do JCP pagos em relação a exercícios anteriores é 

relacionado à existência de uma suposta “renúncia” ou “preclusão” do direito de realizar o 

pagamento de JCP. Partindo da premissa de que a dedução das despesas de JCP seria uma 

faculdade outorgada por lei, essa segunda linha interpretativa defende que haveria uma 

“renúncia” ou “preclusão” de direito ao pagamento de JCP quando este não fosse deliberado 

nas assembleias realizadas nos anos em que os JCP foram calculados. 

Considerando esse cenário, entendemos que os julgamentos da CSRF realizados no 

início de 2016, em que foram proferidas decisões desfavoráveis à dedutibilidade de JCP, podem 

ser tidos como um ponto de inflexão no posicionamento adotado pela jurisprudência 

administrativa sobre o tema.  

Tendo isso em vista, entendemos ser importante mencionar a existência de declarações 

de voto favoráveis à dedutibilidade de JCP nesses julgamentos. Dentre tais declarações, 

 
47 Houve na sessão de julgamento voto vencido da Conselheira Cristiane Silva Costa, Lívia de Carli Germano e 

Amélia Wakako Morishita Yamamoto. Ainda a Conselheira Cristiane Silva Costa apresentou declaração de voto 

expressando entendimento favorável ao contribuinte. 
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merecem destaque as declarações de voto proferidas pelo Conselheiro Ronaldo Apelbaum, cujo 

posicionamento adotado sobre o assunto entendemos ser o mais acertado, conforme será 

explorado mais adiante nesse capítulo. De acordo com o Conselheiro Apelbaum, o pagamento 

ou creditamento de JCP calculado com base em exercícios anteriores não feriria o princípio da 

competência, uma vez que a regra temporal de dedução de pagamentos na apuração do Lucro 

Real é matéria reservada à lei, de modo que é a Lei 9.249/95 que determina o momento em que 

as despesas de JCP tornam-se dedutíveis. Ainda, afirma que os JCP não seriam classificados 

como despesas propriamente ditas, e que disso defluiria uma controvérsia em relação à 

necessidade de reconhecer esse pagamento como despesas do período de sua apuração: 

Isso porque os JCP não devem ser considerados como dispêndio que contribuem para 

manutenção do patrimônio ou para incremento de receitas da atividade. Trata-se de 

destinação de resultado após apurado o lucro, não sendo aplicadas as regras de 

competência para o registro de despesas, porque de despesa não se trata. É uma 

dedução legal criada por lei para incentivar a capitalização das empresas e favorecer 

o investimento em atividade produtiva. São uma forma de remuneração do 

investimento realizado por sócios ou acionistas. Esses juros foram criados como uma 

alternativa ou complementação ao pagamento de dividendos e, até por sua natureza, 

consiste em uma faculdade à empresa e não uma obrigação.    

Podemos dizer, portanto, que os JCP somente serão considerados existentes a partir  

do momento em que os sócios ou acionistas definem sua aprovação e seu pagamento.  

Dessa forma, fica claro que o período de competência não pode ser outro se não aquele 

em que é definido o seu pagamento, momento qual é gerada uma obrigação para a 

empresa e um direito creditório aos sócios e acionistas.48 

 

Apesar de a discussão sobre a matéria na esfera administrativa ter se desdobrado de 

maneira desfavorável à dedutibilidade dos JCP, essa mesma discussão tem ganhado outros 

contornos na esfera judicial.  

Em 2009, a matéria foi analisada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Especial nº 1.086.752/PR, de 17.02.2009, ocasião na qual os ministros proferiram uma 

decisão favorável à dedutibilidade de JCP por entenderem não haver qualquer imposição legal 

para que a dedução ocorra no mesmo exercício financeiro em que foram gerados os resultados 

com base nos quais os JCP forma calculados: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL 

PRÓPRIO DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE 

CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. 

POSSIBILIDADE.  

 
48 Trecho da declaração de voto proferida no acórdão 9101-002.181, de 20.01.2016. 
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Gráfico 4 - Entendimento do TRF-3 sobre a dedutibilidade de JCP retroativo  

[...] II - A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital 

próprio deva ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o 

lucro da empresa. Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-

calendário futuro, quando efetivamente ocorrer a realização do 

pagamento. (Texto não destacado no original) 

 

 

Seguindo a mesma linha do posicionamento adotado pelo STJ, o Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região (TRF-3) vem reconhecendo o direito dos contribuintes à dedutibilidade 

dos valores de JCP pagos ou creditados. De acordo com o entendimento apresentado por esse 

tribunal, uma vez preenchidos os requisitos legais previstos na Lei nº 9.249/95, a dedutibilidade 

dos valores pagos a título de JCP de anos anteriores fica autorizada a partir do momento em 

que ocorra o efetivo pagamento ou creditamento ao beneficiário, desde que tal pagamento ou 

creditamento tenha sido estabelecido em deliberação societária competente. Nesse sentido, 

dentre os principais argumentos apresentados pelo tribunal para embasar o seu 

posicionamento49, destacam-se os entendimentos de que: (i) a Lei nº 9.249/95 não impõe 

qualquer limitação temporal para dedução das despesas de JCP; (ii) a Instrução Normativa 

11/96 não pode inovar no ordenamento jurídico e estabelecer limitação temporal não prevista 

em Lei; e (iii) a legislação permite que a dedução da despesa ocorra quando efetivamente houver 

o pagamento ou creditamento dos JCP.  

Nesse sentido, uma análise dos processos julgados pelo TRF-3, indica uma clara 

prevalência da adoção de um posicionamento favorável à dedutibilidade de JCP: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados obtidos por meio de uma pesquisa realizada na base de dados do TRF-350 (elaboração própria).  

 

 
49 Cf. PAZELLO, Fernanda Ramos; BARBIERI, Lívia Dias. “A dedutibilidade dos Juros sobre o Capital Próprio 

de períodos pretéritos”. Disponível em: https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-

analise/artigos/dedutibilidade-dos-juros-sobre-o-capital-proprio-de-periodos-preteritos-06022018. Acesso em: 10 

de maio de 2020. 
50 O apêndice II apresenta a relação das decisões utilizadas para a elaboração desse gráfico. 
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Gráfico 6 - Jurisprudência consolidada dos Tribunais Federais Regionais 

Por outro lado, apesar de haver um número consideravelmente menor de processos 

julgados no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), os julgados existentes indicam 

que o tribunal vem adotando um posicionamento desfavorável à dedutibilidade de JCP: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados obtidos por meio de uma pesquisa realizada na base de dados do TRF-451 (elaboração própria).  

Não foram localizadas decisões sobre o assunto nos Tribunais Regionais Federais da 1ª 

e 2ª Região (TRF-1 e TRF-2). Por fim, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) 

foram localizadas apenas duas decisões, uma favorável e outra desfavorável.52  

Considerando a evidente divergência entre os dois tribunais e o fato de a discussão não 

ter sido analisada definitivamente pelo judiciário em sede de recursos repetitivos, entendemos 

não ser possível apontar um entendimento consolidado na esfera judicial sobre o assunto. 

Apesar disso uma análise quantitativa do número total das decisões proferidas pelos tribunais 

judiciais federais, somado ao conteúdo do posicionamento tomado na única decisão proferida 

pelo STF sobre o assunto, indica a formação de uma jurisprudência favorável à dedutibilidade 

de JCP calculados com base em exercícios anteriores: 

 

 

 

 

 

Fonte: dados obtidos por meio de uma pesquisa realizada na base de dados dos Tribunais Regionais 

Federais (elaboração própria).  

 
51 O apêndice III apresenta a relação das decisões utilizadas para a elaboração desse gráfico. 
52 O apêndice IV apresenta a relação das decisões identificadas na jurisprudência do TRF-5. 

Gráfico 5 - Entendimento do TRF-4 sobre a dedutibilidade de JCP retroativo 
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5.2. Do regime de competência para o registro da despesa de JCP 

 

Em vista do exposto em relação à controvérsia sobre a possibilidade de dedução de JCP 

calculados com base em contas patrimoniais de exercícios anteriores, é possível concluir que o 

ponto central da discussão diz respeito ao momento adequado de registro da despesa de JCP na 

apuração do Lucro Real conforme o regime de competência.  

Portanto, entendemos ser preciso, em um primeiro momento, compreender 

adequadamente o conceito de “regime de competência” aplicado à sistemática de apuração do 

Lucro Real para, na sequência, aplicar esse conceito à norma contida no art. 9º da Lei 9.249/95. 

5.2.1. O registro de despesas conforme o regime de competência 

 

O art. 44 do CTN estabelece três espécies de base de cálculo do IRPJ, quais sejam, o 

montante real, arbitrado ou presumido da renda e dos proventos tributáveis:  

“Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou 

presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.” 

  Ao empregar a expressão “montante da renda e dos proventos tributáveis”, o que essa 

norma nos diz, é que a base de cálculo do imposto de renda corresponde ao resultado algébrico 

das mutações patrimoniais, em especial, aos elementos positivos de mutação patrimonial que 

resultam em um acréscimo à universalidade jurídica de determinada pessoa: as rendas e os 

proventos de qualquer natureza.  

Estabelece, ainda, que o acréscimo patrimonial tributável registrado pela pessoa jurídica 

durante o exercício fiscal pode ser determinado por meio do regime do Lucro Real, Presumido 

ou Arbitrado. 

Nesse sentido, observados determinadas condições e limites, a lei autoriza o contribuinte 

a optar pela apuração do Imposto de Renda sob a sistemática do Lucro Presumido, sistema 

simplificado no qual, para cada tipo de atividade, margens de lucro pré-fixadas pela lei são 

aplicadas sobre a receita bruta para a determinação do lucro tributável.  

Ainda, excepcionalmente, quando a pessoa jurídica deixa de manter a escrituração 

comercial e fiscal obrigatória ou quando a realiza de maneira irregular, impossibilitando a 

apuração do lucro líquido e do Lucro Real, a tributação da renda da pessoa jurídica pode ser 

realizada por meio do arbitramento do lucro tributável, por critérios que a lei determina.53 

 
53 RIR/18, arts. 587 e seguintes. 
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Portanto, desconsiderando-se as exceções em que que o lucro tributável é determinado 

por meio de critérios arbitrado e presumido, a regra geral é que ele seja apurado a partir do 

Lucro Real. Deste modo, a base de cálculo do IRPJ e da CSL, no caso em que não for arbitrada 

ou presumida, parte do lucro líquido contábil do exercício, o qual mediante a realização de 

adições e exclusões prescritas ou autorizadas pela legislação tributária resulta no Lucro Real.54 

Ao determinar quais fatores devem ser computados para a quantificação da base de 

cálculo, a lei ordinária determina os fatores constitutivos do acréscimo patrimonial. Como regra 

geral, todas as rendas e todos os proventos adquiridos devem ser computados, com exceção 

daqueles que a lei atribuir o caráter de isentos, além de outros ajustes na base que representam 

diferimentos, compensações ou incentivos. Em relação aos custos e despesas, todos aqueles que 

efetivamente incorridos devem ser computados, a não ser que sejam declarados como 

indedutíveis, dedutíveis até certo montante ou dedutíveis sob determinadas condições.  

Sob essa sistemática, o IRPJ e a CSL são apurados sob a renda líquida, isto é, sobre o 

valor de entradas de receitas e rendimentos que excedam as saídas dos respectivos custos e 

demais despesas necessárias à produção dessas mesmas receitas e rendimentos, captando assim 

a universalidade de direitos de obrigações com conteúdo econômico do contribuinte. Portanto, 

o acréscimo patrimonial, fato gerador do Imposto de Renda, somente existe a partir do momento 

em que as receitas auferidas superam as despesas que foram incorridas para a sua geração.  

Como regra geral, o art. 47 da Lei 4.506/64 estabelece que uma despesa é dedutível 

quando (i) considerada necessária à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, 

assim como normal e usual em relação a essa atividade; (ii) for comprovadas e escrituradas;55 

e (iii) for deduzida no período base competente. 

 O registro de receitas e despesas de acordo com o regime de competência está previsto 

no ordenamento jurídico nos art. 177 e 187 da Lei 6.404/76, os quais preveem que a despesa 

deve ser contabilizada no momento em que for paga ou incorrida. Vejamos: 

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com 

obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de 

contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis 

uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de 

competência. 

[...] 

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará: 

[...] 

 
54 Decreto Lei 1.598/77, art. 6. 
55 Regra embasada pelos art. 7 do Decreto-Lei 1.598 e §2 do art. 45 da Lei 4.506.  
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§ 1º Na determinação do resultado do exercício serão computados: 

a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua 

realização em moeda; e 

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a 

essas receitas e rendimentos. 

 

 Aplicando o conceito trazido pela legislação comercial para a apuração do Lucro Real, 

o art. 311 do RIR/18 determina que as despesas são dedutíveis quando necessária e pagas ou 

incorridas. Nesse sentido, o Parecer Normativo CST nº 7, de 28.01.1976, considera que são 

incorridas as despesas que “[...] perfeitamente caracterizadas e qualificadas no período base”.  

A aplicação do regime de competência para a apuração do Lucro Real se justifica pelo 

fato de que essa sistemática permite captar a posição patrimonial do contribuinte ao final de 

determinado período, na medida em que determina o registro de todos os direitos e obrigações 

no momento em que são incorridos. Assim, ao determinar a posição patrimonial de determinada 

pessoa, é possível identificar a ocorrência de qualquer variação em relação a posição 

patrimonial do período imediatamente anterior que exprima a aquisição de capacidade 

contributiva.  

 Sobre esse assunto, Ricardo Mariz de Oliveira56 ensina que o acréscimo patrimonial 

corresponde ao próprio objeto do imposto de renda, uma vez que reflete a existência de uma 

capacidade contributiva da pessoa. Portanto, o patrimônio, entendido como “universalidade de 

direito composta pelo complexo de relações jurídicas de uma pessoa, dotadas de valor 

econômico”,57 constitui uma parte integrante e essencial da hipótese de incidência do referido 

tributo, dado que somente a partir dele é possível determinar a ocorrência ou não do acréscimo 

visado pela tributação.  

Em relação especificamente à pessoa jurídica, Pedreira afirma que  

os fluxos de serviços e moeda criados pela atividade econômica se reproduzem – no 

plano da organização jurídica dessa atividade – sob a forma de fluxos de direitos e 

obrigações, que nascem, circulam e se extinguem como atos de produção, circulação 

e repartição da renda e do consumo.58  

 

Assim, pelo fato de serem o reflexo da atividade econômica no plano jurídico, os fluxos 

de direitos e obrigações resultam, de uma perspectiva contábil e financeira, em mutações na 

posição patrimonial da pessoa jurídica.  

 
56 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de renda. 1 ed. São Paulo: IBDT, 2020 – v. 1. p.49. 
57 Conceito extraído do art. 9º1 do Código Civil. 
58 Pedreira, José Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda: Pessoas Jurídicas - volume I. Rio de Janeiro: ADCOAS 

JUSTEC – Ed. 1979. p. 174. 
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Tendo em vista o caráter mutável do patrimônio, para que seja possível conhecer a 

posição patrimonial de uma pessoa em determinado momento, é preciso manter um registro de 

todas as movimentações ocorridas em seu patrimônio: as demonstrações contábeis. Nesse 

sentido, a escrituração contábil pode ser definida como o conjunto de regras que determinam 

quais receitas, despesas e custos devem ser reconhecidos e registrados nas contas de resultado 

das demonstrações contábeis de uma pessoa jurídica a cada período-base.  

É importante ressaltar que o objetivo das demonstrações contábeis é fornecer 

informações contábil-financeiras da entidade que sejam úteis a investidores existentes e em 

potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, quando da tomada de decisão ligada 

ao fornecimento de recursos para a entidade. Portanto, a escrituração contábil representa uma 

forma de registro que busca evidenciar, da maneira mais clara e transparente possível, a 

universalidade jurídica de direitos e obrigações da pessoa jurídica.  

A esse respeito, o Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

00 define passivo como sendo uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso 

econômico como resultado de eventos passados. Ainda, estabelece que para que exista passivo, 

três critérios devem ser satisfeitos: (i) a entidade ter uma obrigação; (ii) a obrigação ser de 

transferir um recurso econômico; e (iii) a obrigação ser uma obrigação presente que exista como 

resultado de eventos passados.   

Apesar de os conceitos de passivo e ativo e, consequentemente, de despesa e receita, 

serem recorrentemente aplicados na contabilidade, são conceitos jurídicos.  

Isso porque, uma vez que os conceitos de receitas e despesas são definidos como sendo 

o resultado da variação quantitativa na universalidade de direitos e obrigações de determinada 

pessoa jurídica, em última análise, estão sujeitos à disciplina jurídica que rege o ato ou negócio 

jurídico subjacente à tais direitos e obrigações, seja ela prevista em lei ou contrato. Nesse 

sentido, é também a disciplina jurídica de cada ato ou negócio jurídico que determina o 

momento de nascimento, extinção e demais características constitutivas de cada direito ou 

obrigação.  

Portanto, uma despesa deve ser computada em função do momento em que surge a 

obrigação de realizar o seu pagamento de acordo a disciplina jurídica que rege o ato que 

originou a referida obrigação.  
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5.2.2. O regime de competência para o registro da despesa de JCP  

 

Realizadas as considerações sobre o registro de despesas segundo o regime de 

competência, bem como sobre o momento em que uma despesa é considerada incorrida, 

passaremos a analisar a norma que rege a relação jurídica que estabelece a obrigação da 

sociedade de realizar o pagamento de JCP aos seus sócios ou acionistas com o objetivo de 

determinar a correta aplicação dos conceitos exposto ao caso sob análise. A norma que prevê a 

possibilidade de pagamento de JCP, assim como o seu tratamento tributário, é o art. 9º da Lei 

9.249/95. No entanto, a leitura desse dispositivo legal permite a conclusão de que a norma não 

estabelece uma obrigação de a sociedade realizar o pagamento de JCP, mas apenas autoriza o 

seu pagamento, determinando as condições para que o pagamento seja realizado assim como 

os limites para que sejam considerados despesas dedutíveis da base de cálculo de IRPJ e CSL:  

Art. 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do Lucro Real, os 

juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título 

de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido 

e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP. 

        § 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência 

de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas 

de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos 

ou creditados.    

Nesse sentindo, apesar de o art. 9º estabelecer a possibilidade de realização do 

pagamento de JCP, não é a fonte de obrigação do pagamento desses valores. Assim, segundo 

Ricardo Mariz de Oliveira, enquanto o art. 9º da Lei 9.249/95 pode ser tido como a fonte remota 

da obrigação do pagamento de JCP, na medida em que autoriza a sua realização, a fonte 

imediata dessa obrigação é “a deliberação do órgão interno competente que autoriza a 

distribuição de JCP e estabelece valores e demais condições do respectivo pagamento.”59 

Portanto, é somente a partir do momento em que a assembleia competente deliberar o 

pagamento de JCP que surge o direito aos sócios ou acionistas ao recebimento desses valores 

e, por seu turno, a obrigação da sociedade em realizar o seu pagamento. 

Apesar de a despesa ser incorrida pela pessoa jurídica na data de realização da 

assembleia que deliberou o seu pagamento, apenas torna-se dedutível a partir do momento em 

que o referido pagamento for efetivado. Isso porque o §1 do art. 9º apenas autoriza a sua 

 
59 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. "Juros sobre o capital próprio: momento de dedução da despesa". Direito 

tributário atual. São Paulo: IBDT, Dialética, 2012. 28. p.322. 
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dedutibilidade a partir do momento em que o pagamento ou crédito desses valores sejam 

efetivos.  

Por essa razão, entendemos ser acertado o posicionamento que defende que, para efeito 

do regime de competência, o momento adequado para a dedução da despesa de JCP é o 

momento em que foi realizado o seu crédito ou pagamento.  

Desse modo, (i) observada a condição quantitativa para o pagamento de JCP 

estabelecida pelo art. 9º da Lei 9.249/95, correspondente à aplicação da TJLP sobre as contas 

específicas do patrimônio líquido com a observação do limite de 50% dos lucros do exercício 

ou de lucros acumulados e reservas de lucros; e (ii) havendo uma deliberação societária válida 

autorizando o pagamento ou creditamento de JCP,  uma vez efetivado o 

pagamento/creditamento, não haveria qualquer óbice à dedução dos valores de JCP na apuração 

do Lucro Real.  

Esse entendimento acerca da aplicação do regime de competência para fins de dedução 

das despesas de JCP já foi manifestado em decisões proferidas pelo CARF: 

Por fim, cabe fazer aqui algumas considerações acerca do artigo 29 da IN 11/96, que 

serviu de fundamento para a glosa da referida despesa, vejamos o que diz o referido 

artigo:  

Art. 29. Para efeito de apuração do Lucro Real, observado o regime de competência, 

poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, 

sécios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as 

contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros 

de Longo Prazo – TJLP. 

O dispositivo diz respeito ao regime de competência "para efeito de apuração do 

Lucro Real", isto é, quando se toma possível deduzir os valores dos JCP. Assim, 

o dispositivo não discrepa de todo o que foi afirmado acima, reiterando que para 

efeito de dedutibilidade do JCP o que importa é o pagamento ou o crédito, 

considerado este o momento adequado para efeito do regime de competência. 

Mas de modo algum este dispositivo veda o procedimento adotado pela Recorrente, 

como quer fazer crer a decisão recorrida.  

De fato, a IN SRF n° 11/96, ao prever que os JCP são dedutíveis segundo o regime de 

competência, apenas esclarece que a despesa a eles relativa deve ser reconhecida no 

período-base em que for deliberado o seu crédito ou pagamento, pois apenas nesse 

momento teria nascido à obrigação a eles relativa, indispensável ao reconhecimento 

de despesas na forma daquele regime.  

Nesse sentido, faço uso novamente dos ensinamentos de Edmar Oliveira Andrade 

Filho, que assevera que o período de competência dos juros sobre o capital é aquele 

em que há deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito 

dos mesmos, e sendo assim, enquanto não houver o ato jurídico que determine a 

obrigação de pagar os juros não existe a despesa ou o encargo respectivo e não há o 

que se cogitar de dedutibilidade de algo ainda inexistente.” (Trecho do acórdão 101–

96.751, da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, de 29.05.2008) 

(Texto não destacado no original) 
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5.2.3. A aplicação do conceito de confronto de despesas e receitas ao registro de despesas 

de JCP 

 

O conceito de pareamento de receitas e despesas representa um desdobramento do 

próprio regime de competência e determina que as despesas devem ser registradas no mesmo 

exercício que as suas receitas correspondentes.  

Partindo desse conceito, um argumento frequentemente empregado nas decisões 

desfavoráveis à dedutibilidade de JCP é que as despesas de JCP devem ser confrontadas com 

as receitas que formam o lucro do período, ou seja, têm que estar correlacionadas com 

as  receitas obtidas no  período  que  se  deu  a  utilização  do  capital  dos  sócios,  no  período

  em  que  esse  capital  permaneceu investido na sociedade.  

Em geral, as decisões do CARF e da CSRF que levantam esse argumento apresentam 

uma mesma estrutura lógica: (i) partindo da premissa de que os JCP apresentariam a natureza 

jurídica de juros propriamente ditos, originados pela “dívida” constituída entre os sócios e a 

sociedade, representariam uma despesa financeira; (ii) por representar uma despesa financeira, 

transitam pelo resultado, sendo deduzidas para a formação do lucro líquido do exercício; (iii) 

por participar na formação do lucro do exercício, as despesas de JCP seriam incorridas e, 

consequentemente, precisariam ser reconhecidas, no período em que forem registradas as 

receitas geradas pelo emprego do capital dos sócios. Portanto, relevando as disposições trazidas 

pelo art. 9º da Lei 9.249 sobre a necessidade de haver o pagamento ou creditamento dos valores 

de JCP para esteja autorizada a sua dedução, essa linha argumentativa defende que as despesas 

de JCP devem ser incorridas ao longo do tempo em que o capital permaneceu investido na 

sociedade, representando uma afronta ao princípio da competência a pretensão de se deduzir 

despesas incorridas em exercícios anteriores.  

 Nesse sentido, vejamos um trecho do voto proferido pelo Conselheiro Rafael Vidal de 

Araújo no acórdão da CSRF nº 9101003.737, de 11.09.2018: 

 

De fato, as despesas de JCP só guardam alguma correlação com as receitas 

que formam o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital p

róprio foi empregado para geração de receitas (e, conseqüentemente, do lucro) daque

le exercício. Portanto, eventual data da assembleia que determine pagamento de JCP

 não  consegue atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou do pri

ncipal fator que  este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual seja, o pa

gamento); depois porque a  data de assembleia não representa duração de utilização, 

pela sociedade, do capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios; e, por fim, esta d

ata não é tempo de geração de receitas, para fins  de confrontação. Não é correto 

entender que o incorrimento da despesa é o momento do pagamento (seja o 

determinado no estatuto ou contrato social, seja na data da assembleia que delibere 

sobre pagamento, seja na data da decisão da administração no silêncio destes). Nada 
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mais contrário ao regime de competência, no qual o tempo do pagamento é totalmente 

irrelevante para o pagamento das despesas.  

Sabendo-se que o incorrimento da despesa se dá no exercício de aplicação do capita 

investido pelos sócios/acionistas na sociedade (no tempo em que a empresa faz 

usufruto desse capital), ou ainda, que o incorrimento da despesa num exercício se 

opera quando há correlação com as receitas de igual exercício; é elementar ver que a 

data da AG que delibere sobre pagamento de JCPs não tem o condão de modificar a 

data de incorrimento de JCPs. 

 

 Apesar de reconhecer a existência desse posicionamento, entendemos que assiste razão 

a uma segunda corrente doutrinária, que entende que os valores de JCP distribuídos aos sócios 

e acionistas representam gastos ou dispêndios que não são compreendidos pela definição legal 

de custos ou despesas. Isso porque representariam verbas de destinação do lucro às quais a lei 

expressamente permite a possibilidade de dedução do Lucro Real.  

Nesse caso, por serem dispêndios posteriores à própria formação do lucro, não 

contribuem para a sua formação, de modo que a princípio não deveriam ser computados para a 

determinação do lucro tributável – uma vez que são uma destinação do lucro já existente. De 

uma perspectiva cronológica, são incorridos após a ocorrência do fato gerador do Imposto de 

Renda, isto é, a percepção de acréscimo patrimonial.  

Assim, em razão de serem alheios à lógica que justifica a dedução das despesas em geral 

na apuração do Lucro Real – qual seja, sujeitar apenas o acréscimo patrimonial à tributação, e 

não o patrimônio em si – dependem de expressa autorização legal para que sejam dedutíveis.  

Nesse sentido, o art. 187 da Lei 6.404/76, ao definir a demonstração do resultado do 

exercício, fornece uma visão esquemática sobre o assunto que auxilia a compreensão do que 

seriam os dispêndios acima referidos e do porquê, caso não haja norma legal prevendo 

tratamento diverso, não participam da formação do Lucro Real60:  

 

 

 

 

 

 

 

 
60 OLIVEIRA, de Mariz Ricardo. Fundamentos do imposto de renda – v. 2. São Paulo: IBDT, 2020, p. 908 - 

910. 
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Tabela 5 - Demonstração do Resultado do Exercício (art. 187) 

      

  Art. 187   

        
    

I -  
Receita bruta das vendas e serviços     

   (-) Deduções de vendas, abatimentos e impostos     
   

II -  

(=) Receita líquida das vendas e serviços    
   (-) Custo das mercadorias e serviços vendidos    
   (=) Lucro bruto     

   
III -  

(-) despesas com as vendas, despesas financeiras, deduzidas das receitas, as 

despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais.    
   IV - 

(=) Lucro ou prejuízo operacional     
   (+/-) outras receitas e despesas    
    V -  (=) Resultado do exercício antes do Imposto de Renda e a provisão para o imposto     

        

  

VI -  

As participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, 

mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de 

assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa   

  VII -  Lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social.   
 

Fonte: art. 187 da Lei 6.404/76 (elaboração própria). 

 

A diferença entre esse dispêndios e os custos e despesas dedutíveis pode ser notado pela 

posição que ocupam na elaboração da demonstração do resultado de exercício, o qual se divide 

em duas partes: (i) uma que vai até o inciso V e compreende todas os custos, receitas e despesas 

que geram o resultado do exercício, antes do IRPJ; e (ii) outra que começa no inciso VI, 

compreendendo as distribuições do resultado do exercício e a posição patrimonial (lucro ou 

prejuízo líquido) após a realização de tais distribuições.  

É sobre o “resultado do exercício” (art. 187, inciso V) que atua a sistemática tributária 

que determina que, a não ser que haja norma de exceção, todos os custos e despesas são 

dedutíveis. Isso porque, como é possível se depreender da esquematização do art. 187 trazida 

acima, o resultado do exercício é formado por todas as receitas e despesas incorridas ao longo 

do exercício, isto é, representa quantitativamente o acréscimo patrimonial do período. A 

capacidade contributiva é medida antes de o IRPJ ser devido, uma vez que a sua existência é 

condição necessária para a exigência desse tributo.  

Portanto, a partir do inciso VI estão descritos todos os gastos e dispêndios que são 

posteriores à formação do lucro, precisamente por serem destinações dele. Estes constam na 

demonstração de resultado do exercício por serem relevantes para a determinação do “lucro ou 

prejuízo de exercício” que representa os valores passíveis de serem destinados à reserva de 

lucros e distribuídos como dividendos. Apesar disso, é evidente como no processo de apuração 

do resultado do exercício esses dispêndios posteriores ao lucro se encontram em uma posição 
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(a partir do inciso IV) diferente dos custos e despesas (incisos I a IV). Portanto, em função de 

não participarem da formação do lucro, tais dispêndios não representam uma despesa ou custo 

incorrido.  

Nesse caso, tais dispêndios são considerados dedutíveis em função de normas que 

representam uma ficção legal, isto é, normas que atribuem a determinado fato material ou 

instituto jurídico uma natureza diversa da real, com o objetivo de permitir a aplicação, a esse 

fato ou instituto, do tratamento legal previsto para a natureza que lhe é atribuída pela ficção, 

em substituição ao tratamento legal que seria dado à sua natureza própria. Tais normas atribuem 

a esses fatos (destinações do lucro) a natureza de despesas para fins de apuração do lucro 

tributável, de modo que passam a ser elementos redutores do Lucro Real.  

 Nesse sentido,  Marcos Vinicius Neder61 defende que a norma contida no art. 9º da Lei 

9.249/95, que autoriza a possibilidade de dedução dos JCP pagos ou creditados aos sócios para 

efeitos de apuração do Lucro Real – conferindo a esses pagamentos o mesmo tratamento fiscal 

aplicável às despesas financeiras – seria uma norma específica que, ao estabelecer uma ficção 

jurídica, permite que esses valores sejam deduzidos na apuração do Lucro Real.  

Isso porque, no entendimento desse autor, apesar de os JCP apresentarem o termo 

“juros” em sua denominação, esse instituto não representa a remuneração pela 

indisponibilidade do capital – causa do pagamento de juros associados às operações de crédito 

–, mas uma remuneração pelo investimento realizado pelos próprios sócios na empresa. Nesse 

sentido, os JCP não apresentariam a natureza jurídica de juros, mas de uma espécie de 

distribuição de lucros.  

Em decorrência da ficção legal instituída por essa norma, os JCP passariam a ter efeitos 

diferentes no âmbito do Direito Civil e Direito Tributário. Isso porque, no âmbito do Direito 

Civil seus efeitos decorrem de sua natureza jurídica própria, enquanto no âmbito do Direito 

Tributário seus efeitos decorrem da natureza específica que lhe foi atribuído por meio de uma 

norma que representa uma ficção jurídica. Assim, o termo “ficção jurídica” é utilizado pelo fato 

de que, em virtude de uma norma legal, um fato ou negócio jurídico produz efeitos que, caso 

aquela realidade fosse deixada livre para atuar, não ocorreriam. 

 
61 NEDER, Marcos Vinicius. "Dedutibilidade dos juros sobre capital próprio relativos a anos anteriores: o caso 

CSN". In: ANAN JUNIOR, Pedro. Planejamento fiscal: análise de casos. São Paulo: Quartier Latin, 2013. 3. 

p.589-611.  
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Esse seria exatamente o caso dos JCP, instituto ao qual, apesar de receber o tratamento 

análogo ao dos dividendos por representar uma forma de distribuição de resultado no âmbito 

do Direito Societário62, a lei tributária expressamente atribui o tratamento de despesa financeira.  

Apesar de causar certa estranheza, a ficção jurídica é um dos recursos mais empregados 

no Direito Tributário, na medida em que esses recursos representam instrumentos que 

possibilitam, em detrimento da captação da capacidade contributiva, a persecução de outros 

interesses protegidos pela Constituição Federal, ou até mesmo a manutenção do bom 

funcionamento da ordem tributária.  

Nesse sentido, Rubens Gomes de Sousa ensina que, tendo em vista que o alcance visado 

pela ficção legal é o de atribuir a determinado fato ou instituto jurídico uma natureza diversa da 

real a fim de lhe permitir determinado tratamento legal, essa norma se esgota com a simples 

aplicação do que nela se dispõe literalmente: 

 

Logo, aplicadas literalmente essas normas (arts. 243 e 245, no exemplo dado) tal como 

nelas se contém, a sua finalidade e o seu alcance estarão plenamente realizados e, 

portanto, exaurido ou esgotado o seu conteúdo jurídico. Ir além desse ponto, para 

extrair da norma outras fiações, significa continuar aplicando lei que já produziu todo 

o seu efeito e, de mais a mais, passar a aplicá-la fora do seu contexto, situações outras 

que as nela previstas e reguladas. Em resumo, aplicar norma de ficção legal além dos 

estritos termos em que está escrita e depois de produzida a plenitude dos efeitos por 

ela visados, significa exigir ou proibir aquilo que a lei não exige ou proíbe, infringindo 

portanto garantia constante de todas as Constituições brasileiras (hoje art. 153 § 20 do 

texto de 1969).63 

 

Transpondo-se esse racional à adequada aplicação do regime de competência para a 

dedutibilidade de JCP, temos que a dedutibilidade desses valores deve observar exclusivamente 

as regras e condições previstas no art. 9º da Lei 9.249/95, quais sejam: 

i. condição de validade relativa à deliberação societária válida autorizando o pagamento 

ou creditamento dos valores de JCP; 

ii. condição temporal relativa ao momento de pagamento ou creditamento dos valores de 

JCP individualizadamente aos acionistas; e 

 
62 Ver Deliberação CVM 683, de 30 de agosto de 2012. 
63 SOUSA, Rubens Gomes de. Pareceres - 1: Imposto de renda. Ed. Póstuma. São Paulo, Ed. Resenha Tributária, 

1975. p. 77. 
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iii. condição quantitativa correspondente à aplicação da TJLP sobre as contas específicas 

do patrimônio líquido com a observação do limite de 50% dos lucros do exercício ou de 

lucros acumulados e reservas de lucros. 

Portanto, uma vez incorridas as despesas de JCP, estas seriam dedutíveis a partir do 

momento em que efetivado o seu pagamento ou creditamento e desde que estes fossem 

realizados em observância aos limites quantitativos estabelecidos em lei.  

5.2.4. O diferimento de despesas e o regime de competência 

 

Observamos ainda que, mesmo que se pudesse admitir que os valores distribuídos a 

título de JCP correspondessem a despesas propriamente ditas e, consequentemente, precisassem 

ser reconhecidas sob a sistemática do regime de competência no período em que fossem 

registradas as receitas geradas pelo emprego do capital dos sócios (superando-se o 

entendimento de que a competência em que surge a despesa se refere ao momento da 

deliberação de pagamento dos JCP), não necessariamente deveria haver uma glosa da despesa 

deduzida. 

Isso porque, nos termos do parágrafo 5º do art. 6 do Decreto-Lei 1.598/77, a inexatidão 

quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do 

reconhecimento de lucro” somente constitui fundamento para lançamento fiscal se dela resultar: 

(i) a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em que seria 

devido; ou (ii) a redução indevida do Lucro Real em qualquer período de apuração.64 

Desse modo, a inobservância do regime de competência que leve à postergação do 

pagamento do imposto ou à redução indevida do Lucro Real somente ocorreria se houvesse (i) 

uma postergação no reconhecimento de receitas; ou (ii) a antecipação no reconhecimento de 

custos ou despesas. Do contrário, ou seja, a antecipação de receitas ou a postergação de custos 

ou despesas, a princípio, não representariam hipóteses que pudessem ensejar eventual autuação 

em razão da inobservância do regime de competência. 

Assim, mesmo a corrente doutrinária que acolhe o entendimento de que os JCP 

apresentam a natureza de juros, como Ricardo Mariz de Oliveira, defende que os JCP não teriam 

a sua dedução limitada ao exercício com base no qual foram calculados: 

 

Realmente uma tal afirmação não conseguiria se sustentar ante a norma legal que 

regula a inobservância do regime de competência, a qual, como regra, não impede a 

dedução postergada, e, como exceção ou, mais propriamente, como disposição 

 
64 Essa mesma previsão foi reproduzida no artigo 285 do RIR/18. 
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complementar da regra geral, prescreve as consequências da de dedução postergada 

nas circunstância que descreve.  

Segundo a regra legal, a despesa que compita a um período-base pode ser deduzida 

em outro posterior, porém observadas possíveis ingerências da postergação no valor 

do imposto que seria devido se o regime tivesse sido cumprido, tais como eventuais 

alterações de alíquotas ou influência na compensação de prejuízos fiscais.
 65 

 

Nesse sentido, Mariz pontua que a apuração de prejuízos fiscais pela pessoa jurídica 

poderia representar uma limitação à dedução dos valores de JCP em exercícios posteriores. Isso 

porque, de acordo com o artigo 42 da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995, a compensação dos 

prejuízos fiscais em cada exercício fica limitada ao montante de 30% do lucro do período. 

Portanto, em um exercício em que a pessoa jurídica já apresenta prejuízos antes da 

contabilização da despesa de JCP, a distribuição de JCP geraria despesas que passariam a 

compor o prejuízo fiscal do exercício. Nesse caso, de uma perspectiva fiscal, seria mais 

benéfico postergar tal despesa para um exercício subsequente em que houvesse lucro, o que 

possibilitaria que a despesa fosse integralmente deduzida contra o resultado positivo daquele 

período, sem sofrer a limitação imposta aos prejuízos fiscais (trava dos 30%). 

Portanto, nesse caso, o autor adverte que o pagamento de JCP  em relação a um exercício 

anterior poderia ser interpretado como uma maneira de “evitar” o incorrimento dessa despesa 

em um período no qual a sua dedutibilidade estaria limitada a 30% do valor do lucro para, 

alternativamente, apenas incorrer nela em um período posterior com resultado positivo, no qual 

essa despesa seria integralmente deduzida contra o lucro do exercício.  

Desse modo, mesmo na hipótese em que se admitisse que os dispêndios de JCP 

representam uma despesa incorrida, apenas no caso específico em que houver o registro de 

prejuízo fiscal no exercício em relação ao qual os JCP foram calculados haveria margem para 

a argumentação de que a postergação dessa despesa resultaria na “redução indevida do Lucro 

Real em qualquer período de apuração” (art. 6 do Decreto-Lei 1.598/77), de modo que a 

distribuição de JCP poderia ser utilizada como base para lançamento fiscal.  

5.2.5. O exercício da faculdade de distribuição de JCP 

 

Um segundo argumento que tem sido utilizado pelas autoridades fiscais, ainda que com 

menor frequência, para questionar a dedutibilidade do JCP pagos em relação a exercícios 

anteriores é relacionado à existência de uma suposta renúncia do direito de realizar o pagamento 

 
65 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. "Juros sobre o capital próprio: momento de dedução da despesa". Direito 

tributário atual. São Paulo: IBDT, Dialética, 2012. 28. p.332. 
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de JCP. Segundo essa linha de argumentação, haveria uma renúncia de direito ao pagamento de 

JCP quando este não fosse deliberado nas assembleias realizadas nos anos em que os JCP foram 

calculados.  

A esse respeito, cumpre esclarecer que a renúncia de direito só ocorre quando 

expressamente declarada. A renúncia tácita, isto é, que não decorre de expressa declaração de 

vontade do detentor do direito, somente pode ocorrer quando expressamente prevista em lei. 

O art. 9º da Lei 9.249/95 não fixa prazo para o exercício do direito de distribuição de 

JCP, de modo que tampouco declara preclusão se esse prazo (inexistente) não for observado.  

Sobre este ponto específico, vale citar trecho de acórdão proferido pelo CARF: 

 

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA. DIREITO 

DE DEDUTIBILIDADE EM ANOS POSTERIORES. 

O pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio – JCP é faculdade concedida 

pela lei para ser exercida no ano-calendário de apuração do Lucro Real ou em anos 

posteriores. O não exercício da mencionada faculdade não configura renúncia ao 

benefício concedido na lei, ou seja, não enseja a preclusão temporal que 

impediria seu aproveitamento em períodos de apuração de Lucro Real 

posteriores.66 

 

Portanto, o não pagamento ou crédito individualizadamente a sócio ou acionista em 

determinado período não implica impossibilidade de dedução desses valores caso venham a ser 

pagos ou creditados no futuro.  

Nesse sentido, vale notar que para que haja uma renúncia a um direito, seja ela tácita ou 

expressa, é preciso que ele esteja devidamente constituído. No caso dos JCP, conforme exposto, 

é a deliberação pela assembleia competente que aprova a distribuição de JCP que constitui a 

obrigação da sociedade realizar o seu pagamento e o direito de os sócios receberem esses 

valores. Portanto, inexistindo uma deliberação societária nesse sentido, sequer haveria qualquer 

direito ao recebimento desses valores que poderia ser renunciado pelos sócios ou acionistas.  

O argumento de renúncia está intrinsecamente relacionado à outra alegação das 

autoridades fiscais: a assembleia geral da sociedade, ao decidir anualmente sobre a destinação 

do lucro do exercício, e tendo deliberado pela sua retenção e destinação à conta de reserva de 

lucros, não poderia utilizar tais lucros para pagar JCP em exercícios futuros. 

 
66 CARF, Acórdão nº 1301-002.738, Rel. Cons. Bianca Felícia Rothschild. Sessão de julgamento realizada em 

20.2.2018. (Não destacado no original) 
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Entendemos que tal argumento é inconsistente com a própria legislação que rege o 

pagamento e dedução dos JCP. Conforme descrito acima, o artigo 9º, §1º da Lei 9.249/95 prevê 

expressamente que  

o efetivo pagamento ou crédito dos juros [sobre o capital próprio] fica condicionado 

à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros 

acumulados e reservas de lucros.67  

 

 

Ora, se a própria legislação que rege o instituto prevê que os JCP podem ser pagos 

mediante a existência de lucros acumulados e reservas de lucros, seria incoerente defender que 

a decisão da assembleia geral que destina os lucros do exercício à conta de reserva de lucros 

significaria a renúncia ao direito de pagamento dos JCP ou sua impossibilidade jurídica. 

Ademais, cumpre notar que as autoridades fiscais, em determinadas situações, também 

buscam combinar a alegação de renúncia ao direto ao pagamento de JCP relativos a exercícios 

anteriores à alegação de preclusão do direito a esse pagamento. Esse argumento, assim como o 

da renúncia, não encontra respaldo em lei. Isso porque a preclusão depende de norma legal que 

a estipule, a qual não é encontrada no art. 9º da Lei 9.249/95.  

Nesse sentido, Mariz coloca muito bem que  

a palavra preclusão não tem sido bem empregada, pois se trata de termo 

precipuamente referido à preclusão processual, no sentido de que um ato do processo 

deve ser exercido num devido tempo, sob pena de não poder vir a sê-lo 

posteriormente.68  

 

  

 
67 CARF, Acórdão nº 1301-002.738, Rel. Cons. Bianca Felícia Rothschild. Sessão de julgamento realizada em 

20.2.2018. 
68 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. "Juros sobre o capital próprio: momento de dedução da despesa". Direito 

tributário atual. São Paulo: IBDT, Dialética, 2012. p. 335. 
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 LIMITES DE DEDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE LUCROS NO EXERCÍCIO 

CORRENTE, LUCROS ACUMULADOS OU RESERVAS DE LUCROS 

 

Em vista de todo o exposto, entendemos que nada obsta que o pagamento de JCP seja 

feito em relação a exercícios anteriores, desde que respeitem os limites quantitativos de 

pagamento de JCP.  

Apesar disso, a legislação não estabelece de maneira clara se a limitação acima 

mencionada deveria ser calculada sobre os resultados do exercício em relação ao qual os JCP 

foram calculados ou sobre os resultados do exercício no qual foram efetivamente pagos.  

Considerando os precedentes favoráveis do CARF69 – que foram ou não reformados pela 

CSRF mais recentemente – é possível estabelecer um modelo prático para orientar a aplicação 

da deliberação de JCP retroativo, no qual o limite quantitativo deve ser observado tanto em 

relação ao período no qual seria realizado o pagamento quanto em relação aos períodos 

anteriores.  

Nesse sentido, o exercício em que for realizado o pagamento de JCP retroativamente 

deve apresentar patrimônio líquido em montante suficiente para fazer face às despesas dos JCP 

relativos a exercícios anteriores e dos JCP relativos ao ano corrente em que seriam pagos.  

Adicionalmente, a TJLP aplicável sobre o resultado do exercício para a determinação 

do montante de JCP passível de ser pago deve ser aquela vigente no ano em relação ao qual o 

JCP foi calculado, uma vez que essa é a taxa que aplicada sobre os resultados daquele exercício 

resultaria no montante ao qual os sócios/acionistas teriam direito a receber naquela época.  

Ao se aplicar a TJLP sobre as contas de patrimônio líquido da sociedade, deve-se 

descontar o valor do JCP pago futuramente, ou seja, o valor de JCP a ser pago não pode ser 

utilizado para inflar as contas de patrimônio líquido que servirão de base para o cálculo de JCP.   

Portanto, entendemos que o cálculo do JCP em relação a exercícios anteriores deve ser 

feito de modo (i) a respeitar os limites quantitativos70 de dedutibilidade vigentes em cada um 

dos exercícios anteriores assim como no período corrente (no qual seria realizado o pagamento); 

e (ii) aplicar a TJLP vigente no ano em relação ao qual o JCP estaria sendo calculado (TJLP do 

exercício anterior). 

  

 
69 Voto vencido do Conselheiro Luís Flavio Neto no acórdão CSRF 9101-002.778 – 1ª Turma, de 6.4.2017 e 

acórdão CARF 1402-001.178, 4ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, de 11.9.2012. 
70 (i) 50% do lucro líquido do exercício antes da dedução desses juros e após o cômputo da CSL devida; ou (ii) 

50% do somatório dos lucros acumulados e reserva de lucros. 
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 CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho, procuramos abordar, em primeiro lugar, as características 

específicas e o tratamento fiscal conferido a cada espécie de financiamento disponível às 

empresas com o objetivo de situar a função dos JCP no ordenamento jurídico-tributário.  

Como visto, considerando que a liquidez financeira é uma fator necessário para que uma 

empresa possa custear as suas atividades e realizar novos investimentos, é imprescindível que 

tenha acesso à capital, o qual, historicamente, foi democratizado pela criação de instrumentos 

financeiros que possibilitam a transferência de recursos entre os agentes deficitários e 

superavitários de uma economia. Considerando as principais características verificadas em 

instrumentos patrimoniais, é possível classificá-los em dois grandes grupos: instrumentos de 

dívida e patrimoniais. Enquanto os instrumentos patrimoniais remuneram os seus investidores 

por meio do pagamento de dividendos, uma forma de distribuição de lucro indedutível na 

apuração do Lucro Real, os instrumentos de dívida remuneram os investidores por meio do 

pagamento de juros remuneratórios, despesas potencialmente dedutíveis na apuração do Lucro 

Real, desde que observados os requisitos gerais para a dedutibilidade de despesas (usualidade, 

necessidade e normalidade).  

Com a publicação da Lei 9.249/95, o legislador pátrio introduziu no ordenamento 

jurídico os JCP, um instrumento financeiro com características híbridas de capital e de dívida 

sujeito a tratamento fiscal diferenciado, como uma maneira de promover uma equiparação do 

tratamento tributário conferido aos diferentes tipos de instrumentos financeiros que, dentre 

outros efeitos positivos, visava promover o aumento no nível de investimentos nas empresas e 

reduzir os índices de alavancagem.  

Para tanto, o instituto dos JCP foi concebido como uma forma de distribuição de lucros 

que, em função de uma ficção jurídica, recebe o tratamento de despesa dedutível na apuração 

do Lucro Real. Isto é, são dispêndios que não participam na formação do lucro propriamente 

dito, sendo dedutíveis na apuração do Lucro Real em função da autorização legal expressa 

contida na norma do art. 9º da Lei 9.249/95. Em função da combinação dessas duas caraterística 

– corresponder a parte do lucro ou renda distribuível e ser dedutível - , a distribuição de JCP 

representa um benefício fiscal para a sociedade que realiza o seu pagamento, na medida em que 

possibilita a dedução de dispêndio que não representa um elemento redutor na formação do 

lucro do exercício.  

 Em função de apresentar características particulares, a natureza do JCP historicamente 

tem sido objeto de intensos debates na doutrina e jurisprudência. No âmbito fiscal, tais 
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particularidades resultaram em uma controvérsia sobre a possibilidade de se deduzir as despesas 

de JCP pagos em relação a exercícios anteriores.  

Nesse contexto, objetivou-se por meio do presente estudo revisitar os principais pontos 

controvertidos em relação ao pagamento de JCP retroativo à luz dos posicionamentos adotados 

nas decisões proferidas na esfera administrativa sobre o tema. A relevância desse tema se 

justifica pelo fato de, apesar de o assunto encontrar-se pacificado na esfera administrativa, as 

decisões proferidas pela esfera judicial indicam a formação de uma jurisprudência antagônica 

àquela consolidada na esfera administrativa.  

Partindo-se da análise dos principais argumentos apresentados na jurisprudência 

predominante do CARF, assim como da análise da sistemática de apuração do Lucro Real 

conforme o regime de competência para as despesas de JCP, a presente dissertação buscou 

evidenciar que não assiste razão ao entendimento de que haveria qualquer limitação temporal à 

distribuição de JCP, seja pela inexistência de qualquer previsão em lei nesse sentido, seja 

porque a referida distribuição não representaria qualquer afronta ao princípio da competência. 

Em suma, além de o art. 9 da Lei 9.249/95 não determinar uma limitação ao pagamento 

de JCP em relação a exercícios anteriores, o argumento de que tal pagamento representaria uma 

afronta ao regime de competência não se sustenta frente à natureza desse instituto e à norma 

legal que o fundamenta. Isso porque, os JCP apenas recebem o tratamento de despesa em função 

de uma ficção jurídica, mas não participam na formação do lucro do exercício, de modo que na 

estrutura da demonstração dos resultados do exercício representam uma forma de distribuição 

de lucros. Portanto, não há que se falar em pareamento de receitas e despesas quando sequer se 

trata de uma despesa propriamente dita.  

Assim, em razão de a dedutibilidade dos valores pagos a título de JCP decorrer da 

existência de uma norma legal que expressamente a autoriza, ao invés de se justificar por ser 

um elemento cuja participação na formação do lucro permite a captação do verdadeiro 

acréscimo patrimonial auferido pelo contribuinte, as características dessa despesa e os 

requisitos de sua dedutibilidade são apenas aqueles expressamente previstos na própria norma 

que a autoriza (art. 9º da Lei 9.249/95).  

Portanto, inexistindo qualquer limitação em lei ao pagamento de JCP em relação a 

exercício anteriores, desde que observados todas os requisitos estipulados no referido art. 9º da 

Lei 9.249/95, não há base legal para a imposição de limitações temporais adicionais à 

dedutibilidade dos dispêndios associados a esses pagamentos. 

 Ainda, mesmo que se admitisse que os JCP representam despesas propriamente 

ditas, a “inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo 
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ou dedução, ou do reconhecimento de lucro” somente constitui fundamento para lançamento 

fiscal se dela resultar: (i) a postergação do pagamento do imposto para período de apuração 

posterior ao em que seria devido; ou (ii) a redução indevida do Lucro Real em qualquer período 

de apuração. Do contrário, isto é, a antecipação de receitas ou a postergação de custos ou 

despesas, a princípio, não representariam hipóteses que poderiam ensejar eventual autuação em 

razão da inobservância do regime de competência.  

Desse modo, entendemos ser possível concluir que as decisões que compõem a 

jurisprudência predominante sobre o tema na esfera administrativa têm apresentado um 

entendimento que extrapola a disciplina legal prevista em lei para o instituto, criando limitações 

que não são previstas em lei. Ainda, acabam por realizar uma aplicação do regime de 

competência para as despesas de JCP que entendemos ser incoerente com a natureza jurídica 

desse instituto, qual seja: um instituto jurídico com característica híbridas de capital e dívida 

que, devido a uma ficção jurídica, recebe o tratamento fiscal de uma despesa dedutível na 

apuração do Lucro Real.  

Assim, espera-se que o presente estudo possa contribuir para o debate sobre o tema, 

sobretudo considerando a existência de uma jurisprudência judicial ainda em formação, que 

tem o potencial de reverter o cenário observado na esfera administrativa e estabelecer uma 

orientação que seja mais alinhada com a disciplina legal e natureza jurídica desse instituto 

particular do ordenamento jurídico brasileiro.  
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 APÊNDICES 

8.1. Apêndice I – Relação de julgados citados do CARF 

 

Acórdão Processo Seção/ 

Câmara/ 

Turma 

Decisão Data Voto Conselheiro 

Relator 

1002-

001.051 

10384.72

0228/200

8-71 

1ª Seção de 

Julgamento 

– 2ª Turma 

Extraordiná

ria 

Desfavorável 06/02/ 

2020 

Decisão 

Unânime 

Marcelo José 

de Luz 

Macedo 

1401-

004.050 

16327.72

1015/201

8-08 

1ª Seção de 

Julgamento 

– 4ª Câmara 

– 1ª Turma 

Ordinária 

Favorável 10/12/ 

2019 

Decisão 

Unânime 

Carlos André 

Soares 

Nogueira 

9101-

004.396 

10980.01

4138/200

6-57 

1ª Turma  Desfavorável 11/09/

2019 

Maioria 

de votos 

Demetrius 

Nichele 

Macei 

9101-

004.253 

16327.72

0912/201

3-81 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  09/11/

2019 

Maioria 

de votos 

Viviane Vidal 

Wagner 

9101-

003.737 

13888.72

1267/201

2-90 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável 11/09/

2018 

Maioria 

de votos 

Gerson 

Macedo 

Guerra 

9101-

003.736 

10882.72

4009/201

3-16 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável  11/09/

2018 

Maioria 

de votos 

Gerson 

Macedo 

Guerra 

9101-

003.757 

16327.72

1240/201

4-11 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  13/09/

2018 

Maioria 

de votos 

Gerson 

Macedo 

Guerra  

9101-

003.806 

16327.72

0207/201

4-65 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  02/10/

2018 

Maioria 

de votos 

Gerson 

Macedo 

Guerra  

9101-

003.814 

16327.72

1525/201

2-81 

1ª Turma  Desfavorável  02/10/

2018 

Maioria 

de votos 

Gerson 

Macedo 

Guerra 

9101-

003.805 

16095.72

0146/201

5-98 

1ª Turma  Desfavorável  02/10/

2018 

Maioria 

de votos 

Gerson 

Macedo 

Guerra 

1301-

003.676 

16327.72

1311/201

4-77 

1ª Seção/ 3ª 

Câmara/ 1ª 

Turma  

Desfavorável  23/01/

2019 

Maioria 

de votos 

Carlos 

Augusto 

Daniel Neto 

9101-

003.684 

16327.72

0792/201

3-12 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável  07/08/

2018 

Maioria 

de votos 

Rafael Vidal 

de Araújo 
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9101-

003.662 

11080.00

7631/200

9-70 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  04/07/

2018 

Maioria 

de votos 

Rafael Vidal 

de Araújo 

9101-

003.570 

10980.72

5765/201

0-01 

1ª Turma -–

Câmara 

Superior  

Desfavorável  08/05/

2018 

Voto de 

qualidade 

Cristiane 

Silva Costa 

1302-

002.572 

10980.72

4267/201

6-29 

1ª Seção/ 3ª 

Câmara/ 2ª 

Turma  

Desfavorável  23/02/

2018 

Maioria 

de votos 

Marcos 

Antônio 

Nepomuceno 

Feitosa 

9101-

003.161 

10880.72

2396/201

3-68 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  04/10/

2017 

Voto de 

qualidade 

Cristiane 

Silva Costa 

9101-

003.216 

16327.72

0533/201

3-91 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  08/11/

2017 

Maioria 

de votos 

Cristiane 

Silva Costa 

9101-

003.214 

16682.72

1188/201

3-64 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  08/11/

2017 

Maioria 

de votos 

André 

Mendes de 

Moura 

9101-

003.215 

16327.72

1331/201

2-86 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável  08/11/

2017 

Maioria 

de votos 

André 

Mendes de 

Moura 

9101-

003.213 

11080.72

6185/201

4-63 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  08/11/

2017 

Voto de 

qualidade 

André 

Mendes de 

Moura 

9101-

003.068 

16327.00

0863/200

9-81 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável  13/09/

2017 

Voto de 

qualidade 

Daniele Souto 

Rodrigues 

Amadio 

9101-

003.064 

19647.01

5287/200

7-80 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  13/09/

2017 

Voto de 

qualidade 

Adriana 

Gomes Rego 

9101-

003.067 

16327.72

0944/201

4-68 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável  13/09/

2017 

Voto de 

qualidade 

Adriana 

Gomes Rego 

9101-

003.065 

16327.00

2051/200

7-16 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável  13/09/

2018 

Voto de 

qualidade 

Adriana 

Gomes Rego 

9101-

003.066 

11080.72

4352/201

4-31 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável  13/09/

2017 

Voto de 

qualidade 

Adriana 

Gomes Rego 

9101-

002.797 

13888.72

4255/201

2-17 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável  09/05/

2017 

Voto de 

qualidade 

Luís Flávio 

Neto 

9101-

002.691 

13888.72

2323/201

3-94 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  16/03/

2017 

Voto de 

qualidade 

Cristiane 

Silva Costa 

9101-002-

778 

16327.00

1631/201

0-83 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável  06/04/

2017 

Voto de 

qualidade 

Cristiane 

Silva Costa 
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1402-

002.358 

16327.72

0262/201

4-55 

1ª Seção/ 4ª 

Câmara/ 2ª 

Turma 

Ordinária  

Favorável  24/01/

2017 

Unanimid

ade de 

votos 

Luís Flávio 

Neto 

9101-

002.693 

16327.72

0115/201

2-13 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  16/03/

2017 

Voto de 

qualidade 

Paulo 

Matheus 

Ciccone 

9101-

002.689 

16327.00

1409/201

0-81 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  16/03/

2017 

Voto de 

qualidade 

Cristiane 

Silva Costa 

9101-

002.692 

16327.00

0891/200

8-17 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  16/03/

2018 

Voto de 

qualidade 

Cristiane 

Silva Costa 

9101-

002.694 

16327.00

0585/201

0-03 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  16/03/

2019 

Voto de 

qualidade 

Cristiane 

Silva Costa 

1402-

002.444 

16327.72

0361/201

2-75 

1ª Seção/ 4ª 

Câmara/ 2ª 

Turma 

Ordinária  

Desfavorável  10/04/

2017 

Maioria 

de votos 

Demetrius 

Nichele 

Macei 

1402-

002.363 

16327.72

0512/201

5-38 

1ª Seção/ 4ª 

Câmara/ 2ª 

Turma 

Ordinária  

Desfavorável  24/01.

2017 

Maioria 

de votos 

Lucas 

Bevilacqua 

Cabianca 

Vieira 

9101-

002.700 

16682.72

0681/201

1-03 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável  16/03/

2017 

Voto de 

qualidade 

Rafael Vidal 

de Araújo 

9101-

002.697 

16682.72

0534/201

4-78 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  16/03/

2017 

Voto de 

qualidade 

Rafael Vidal 

de Araújo 

9101-

002.699 

10805.72

1654/201

2-19 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável  16/03/

2017 

Voto de 

qualidade 

Rafael Vidal 

de Araújo 

9101-

002.696 

16327.72

1378/201

1-69 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  16/03/

2017 

Voto de 

qualidade 

Rafael Vidal 

de Araújo 

9101-

002.695 

16327.72

1351/201

2-57 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável  16/03/

2017 

Voto de 

qualidade 

Rafael Vidal 

de Araújo 

9101-

002.698 

16004.00

0602/200

7-41 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável  16/03/

2017 

Voto de 

qualidade 

Rafael Vidal 

de Araújo 

9101-

002.690 

16327.72

0508/201

1-46 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior  

Desfavorável  16/03/

2017 

Voto de 

qualidade 

Adriana 

Gomes Rego 

1402-

002.341 

16682.72

1188/201

3-64 

1ª Seção/ 4ª 

Câmara/ 2ª 

Turma 

Ordinária  

Desfavorável  05/10/

2016 

Maioria 

de votos 

Leonardo de 

Andrade 

Couto 
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1402-

002.264 

11080.72

6185/201

4-63 

1ª Seção/ 4ª 

Câmara/ 2ª 

Turma 

Ordinária  

Desfavorável  09/08/

2016 

Maioria 

de votos 

Leonardo de 

Andrade 

Couto 

1201-

001.436 

16327.72

1525/201

2-81 

1ª Seção/ 4ª 

Câmara/ 1ª 

Turma 

Ordinária  

Desfavorável  07/06/

2016 

Maioria 

de votos 

Luís Fabiano 

Alves 

Penteado 

1402-

002.239 

16327.72

1109/201

4-45 

1ª Seção/ 4ª 

Câmara/ 2ª 

Turma 

Ordinária  

Desfavorável  05/07/

2016 

Maioria 

de votos 

Paulo Mateus 

Ciccone 

1402-

002.216 

16327.72

1337/201

3-34 

1ª Seção/ 4ª 

Câmara/ 2ª 

Turma 

Ordinária  

Desfavorável  08/06/

2016 

Unanimid

ade de 

votos 

Leonardo de 

Andrade 

Couto 

1401-

001.534 

10980.72

5889/201

0-89 

1ª Seção/ 4ª 

Câmara/ 1ª 

Turma 

Ordinária  

Desfavorável  03/02/

2016 

Unanimid

ade de 

votos 

Fernando 

Luiz de 

Gomes 

Mattos 

1401-

001.535 

10865.72

1693/201

2-01 

1ª Seção/ 4ª 

Câmara/ 1ª 

Turma 

Ordinária  

Desfavorável  03/02/

2016 

Maioria 

de votos 

Fernando 

Luiz de 

Gomes 

Mattos 

9101-

002.182 

16682.72

1029/201

2-89 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável  20/01/

2016 

Voto de 

qualidade 

Rafael Vidal 

de Araújo 

9101-

002.180 

16327.72

0497/201

1-02 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável  20/01/

2016 

Voto de 

qualidade 

Rafael Vidal 

de Araújo 

1201-

000.886 

16682.72

1029/201

2-89 

1ª Seção/ 2ª 

Câmara/ 1ª 

Turma 

Ordinária  

Desfavorável  09/10/

2013 

Voto de 

qualidade 

Roberto 

Caparroz de 

Almeida 

1401-

000.900 

16327.00

1366/201

0-33 

1ª Seção/ 4ª 

Câmara/ 1ª 

Turma 

Ordinária  

Favorável  04/12/

2012 

Maioria 

de votos 

Alexandre 

Antônio 

Alkmim 

Teixeira 

1401-

000.901 

16327.00

1409/201

0-81 

1ª Seção/ 4ª 

Câmara/ 1ª 

Turma 

Ordinária  

Favorável  04/12/

2012 

Maioria 

de votos 

Alexandre 

Antônio 

Alkmim 

Teixeira 

101-96.751 18471.00

1473/200

6-47 

1ª Câmara 

do 1º 

Conselho de 

Contribuint

es  

Favorável  29/05/

2008 

Unanimid

ade de 

votos  

Valmir Sandri 
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108-07.651 1830.000

5718/200

1-62 

3ª Câmara 

do 1º 

Conselho de 

Contribuint

es  

Favorável  05/12/

2003 

Unanimid

ade de 

votos  

Karem 

Jureidini Dias 

de Mello 

Peixoto 

107-08.941 10280.00

1407/200

1-06 

7ª Câmara 

do 1º 

Conselho de 

Contribuint

es  

Favorável  28/03/

2007 

Unanimid

ade de 

votos  

Natanael 

Martins 

1302-

000.044 

16327.00

1588/200

7-51 

1ª Seção/ 3ª 

Câmara/ 2ª 

Turma 

Ordinária  

Desfavorável 27/08/

2009 

Unanimid

ade de 

votos  

Wilson 

Fernandes 

Guimarães 

1302-

000.465 

19647.01

5287/200

7-80 

1ª Seção/ 3ª 

Câmara/ 2ª 

Turma 

Ordinária  

Favorável 27/01/

2011 

Maioria 

de votos  

Wilson 

Fernandes 

Guimarães 

1101-

001.186 

1388.721

267/2012

-90 

1ª Seção/ 1ª 

Câmara/ 1ª 

Turma 

Ordinária  

Desfavorável  23/09/

2014 

Voto de 

qualidade  

Edeli Pereira 

Bessa 

195-00.023 10950.00

2491/200

6-41 

5ª Turma 

Especial do 

1º Conselho 

de 

Contribuint

es 

Desfavorável  20/10/

2008 

Unanimid

ade de 

votos  

Walter 

Adolfo 

Maresch 

103-23.561 19740.00

0258/200

7-55 

3ª Câmara 

do 1º 

Conselho de 

Contribuint

es  

Desfavorável  17/09/

2008 

Maioria 

de votos  

Leonardo de 

Andrade 

Couto 

105-17.258 16327.00

0226/200

6-61 

5ª Câmara 

do 1º 

Conselho de 

Contribuint

es  

Desfavorável  15/10/

2008 

Unanimid

ade de 

votos  

José Carlos 

Passuello 

1402-

001.178 

16327.00

0585/201

0-03 

1ª Seção/ 4ª 

Câmara/ 2ª 

Turma 

Ordinária  

Favorável 07/01/

2013 

Unanimid

ade de 

votos  

Antônio José 

Praga de 

Souza 

1401-

000.348 

10950.00

61120/20

07-10 

1ª Seção/ 4ª 

Câmara/ 1ª 

Turma 

Ordinária  

Desfavorável  10/11/

2010 

Maioria 

de votos 

Antônio 

Bezerra Neto 

1301-

001.253 

16327.72

1378/201

1-69 

1ª Seção/ 3ª 

Câmara/ 1ª 

Desfavorável  10/07/

2013 

Voto de 

qualidade  

Carlos 

Augusto de 
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Turma 

Ordinária  

Andrade 

Jenier 

1302-

001.065 

16327.72

0508/201

1-46 

1ª Seção/ 3ª 

Câmara/ 2ª 

Turma 

Ordinária  

Desfavorável  10/04/

2013 

Voto de 

qualidade  

Alberto Pinto 

de Souza 

Júnior 

1801-

001.128 

11080.00

7631/200

9-70 

1ª Seção/ 1ª 

Turma 

Especial  

Favorável  08/08/

2012 

Maioria 

de votos  

Cármen 

Ferreira 

Saraiva 

1202-

000.766 

12963.00

0065/201

0-36 

1ª Seção/ 2ª 

Câmara/ 2ª 

Turma 

Ordinária  

Favorável 08/05/

2012 

Maioria 

de votos  

Geraldo 

Valentim 

Neto 

107-08.941 10280.00

1407/200

1-06 

7ª Câmara 

do 1º 

Conselho de 

Contribuint

es  

Favorável 28/03/

2007 

Unanimid

ade de 

votos 

Natanael 

Martins 

101-96.751 18471.00

1473/200

6-47 

1ª Câmara 

do 1º 

Conselho de 

Contribuint

es  

Favorável 29/05/

2008 

Unanimid

ade de 

votos 

Valmir Sandri 

1302-

00.044  

16327.00

1588/200

7-51 

3ª Câmara – 

2ª Turma 

Ordinária 

Favorável 27/08/

2009 

Unanimid

ade de 

votos 

Wilson 

Fernandes 

Guimarães 

1401-

001.179 

11634.72

0267/201

1-48 

4ª Câmara – 

1ª Turma 

Ordinária 

Favorável 11/09/

2012 

Unanimid

ade de 

votos 

Maurício 

Pereira Faro 

1402-

001.250 

16327.72

0115/201

2-13 

4ª Câmara – 

2ª Turma 

Ordinária 

Favorável 07/11/

2012 

Maioria 

de votos 

Leonardo 

Henrique 

Magalhães de 

Oliveira 

1301-

001.118 

16327.00

0891/200

8-17 

3ª Câmara – 

1ª Turma 

Ordinária 

Desfavorável 04/12/

2012 

Maioria 

de votos 

Edwal Casoni 

de Paula 

Fernandes 

Júnior 

1402-

001.179 

16327.00

1201/200

9-28 

4ª Câmara – 

2ª Turma 

Ordinária 

Favorável 11/09/

2012 

Unanimid

ade de 

votos 

Antônio José 

de Praga 

Souza 

1402-

001.250 

16327.72

0115/201

2-13 

4ª Câmara – 

2ª Turma 

Ordinária 

Favorável 07/11/

2012 

Maioria 

de votos 

Leonardo 

Henrique 

Magalhães de 

Oliveira 

1401-

000.901 

16327.00

1409/201

0-81 

4ª Câmara – 

1ª Turma 

Ordinária 

Favorável 04/12/

2012 

Maioria 

de votos 

Alexandre 

Antônio 

Alkmin 

Teixeira 
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1302-

001.065 

16327.72

0508/201

1-46 

3ª Câmara – 

2ª Turma 

Ordinária 

Desfavorável 10/04/

2013 

Voto de 

qualidade 

Alberto Pinto 

Souza Júnior 

9101-

002.778 

16327.00

1631/201

0-83 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável 06.04.

2017 

Voto de 

qualidade 

Luís Flávio 

Neto 

9101-

002.181 

12963.00

0065/201

0-36 

1ª Turma – 

Câmara 

Superior 

Desfavorável 11/04/

2016 

Maioria 

de votos 

Rafael Vidal 

de Araújo 

1402-

002.204 

11516.72

1632/201

2-69 

4ª Câmara – 

2ª Turma 

Ordinária 

Desfavorável 07/06/

2016 

Maioria 

de votos 

Leonardo 

Andrade 

Couto 

1401-

001.653 

16327.72

1331/201

2-86 

4ª Câmara – 

1ª Turma 

Ordinária 

Desfavorável 09/06/

2016 

Maioria 

de votos 

Guilherme 

Adolfo dos 

Santos 

Mendes 

1401-

001.537 

16682.72

0534/201

4-78 

4ª Câmara – 

1ª Turma 

Ordinária 

Desfavorável 04/02.

2016 

Maioria 

de votos 

Fernando 

Luiz Gomes 

de Mattos 

1302-

001.785 

19740.72

0158/200

8-20 

3ª Câmara - 

2ª Turma 

Ordinária 

Desfavorável 04/02.

2016 

Maioria 

de votos 

Edeli Pereira 

Bessa 

 

8.2. Apêndice II – Relação de julgados citados do TRF-3 

 

Turma  Recurso Data Decisão  Relator  

6ª ApCiv/SP nº 5005800-

68.2019.4.03.6100 

02/09/ 

2020 

Favorável  Desembargadora 

Federal Giselle de 

Amaro e Franca 

3ª  ApCiv/SP nº 5001340-

38.2019.4.03.6100 

18/06/ 

2020 

Favorável  Desembargadora 

Federal Denise 

Aparecida Avelar 

3ª  ApCiv/SP nº 0002658-

20.2014.4.03.6100 

16/04/ 

2020 

Favorável  Desembargador 

Federal Nelton 

Agnaldo Moraes dos 

Santos  

3ª  ApelRemNec/SP nº 

0000004-

26.2015.4.03.6100 

16/04/ 

2020 

Favorável  Desembargador 

Federal Nelton 

Agnaldo Moraes dos 

Santos  

6ª ApReeNec/SP nº 

5001514-

88.2017.4.03.6109 

11/02/ 

2020 

Favorável  Desembargador 

Federal Luiz Alberto de 

Souza Ribeiro  

3ª  AI/SP nº 5024931-

93.2019.4.03.0000 

06/02/ 

2020 

Favorável  Desembargadora 

Federal Cecilia Maria 

Piedra Marcondes  
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6ª ApReeNec/SP nº 

5004267-

11.2018.4.03.6100 

25/01/ 

2020 

Favorável  Desembargador 

Federal Luis Antonio 

Johonson di Salvo 

6ª ApReeNec/SP nº 

5003034-

13.2017.4.03.6100 

24/01/ 

2020 

Favorável  Juiz Federal 

Convocado Leila Paiva 

Morrison 

3ª  ApReeNec/SP nº 

5007747-

31.2017.4.03.6100 

28/01/ 

2020 

Favorável  Desembargador 

Federal Nelton 

Agnaldo Moraes dos 

Santos  

3ª  AI/SP nº 5013342-

07.2019.4.03.0000 

22/11/ 

2019 

Favorável  Desembargadora 

Federal Cecilia Maria 

Piedra Marcondes  

3ª  AI/SP nº 5013385-

41.2019.4.03.0000 

07/11/ 

2019 

Favorável  Desembargadora 

Federal Cecilia Maria 

Piedra Marcondes  

4ª AI/SP nº 5002055-

47.2019.4.03.0000 

05/08/ 

2019 

Favorável  Desembargadora 

Federal Marli Marques 

Ferreira 

3ª  ApCiv/SP nº 5003290-

47.2017.4.03.6102 

25/07/ 

2019 

Favorável  Desembargadora 

Federal Cecilia Maria 

Piedra Marcondes  

6ª AI/SP nº 5021700-

92.2018.4.03.0000 

20/03/ 

2019 

Desfavorável  Desembargador 

Federal Consuelo 

Yatsuda Moromizato 

Yoshida 

6ª ApReeNec/SP nº 

5001478-

92.2017.4.03.6126 

08/10/ 

2018 

Favorável  Desembargador 

Federal Consuelo 

Yatsuda Moromizato 

Yoshida 

3ª  AI/SP nº 5002500-

02.2018.4.03.0000 

22/06/ 

2018 

Favorável  Des. Fed. Nelton 

Agnaldo Moraes dos 

Santos  

6ª ApReeNec/SP nº 

0000448-

07.2016.4.03.6106 

25/05/ 

2017 

Favorável  Desembargador 

Federal Fábio Prieto  

4ª AI/SP nº 0015841-

54.2016.4.03.0000 

07/12/ 

2016 

Desfavorável  Juiz Federal 

Convocado Marcelo 

Guerra 

3ª  ApCiv/SP nº 371487- 

0022341-

72.2016.4.03.6100 

02/05/ 

2018 

Favorável  Desembargadora 

Federal Cecília 

Marcondes 

4ª ApCiv/SP nº 358336-

0005954-

32.2014.4.03.6106 

15/02/ 

2017 

Favorável  Juiz Convocado 

Sidmar Martins 

4ª AgInst/SP nº 582981-

0010768-

04.2016.4.03.0000 

27/10/ 

2016 

Favorável  Juiz Federal 

Convocado Marcelo 

Guerra 
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6ª ApCiv/SP nº 0022944-

87.2012.4.03.6100/SP 

23/09/ 

2013 

Favorável  Desembargadora 

Consuelo Yoshida 

 

8.3. Apêndice III – Relação de julgados citados do TRF-4 

 

Turma  Recurso Data Decisão  Relator  

2ª AC nº 5007785-

11.2017.4.04.7201 

28/08/ 

2018 

Desfavorável  Desembargador Federal 

Andrei Pitten Velloso  

2ª AC nº 5002439-

13.2016.4.04.7105 

22/08/ 

2017 

Desfavorável  Desembargador Federal 

Luiz Carlos Cervi  

2ª AC nº 5010300-

12.2014.4.04.7108 

23/09/ 

2014 

Desfavorável  Desembargadora 

Federal Carla Evelise 

Justino Handges 

2ª AC nº 5000459-

10.2011.4.04.7104 

19/03/ 

2013 

Desfavorável  Desembargador Federal 

Rômulo Pizzolatti 

2ª AC nº 5005427-

55.2012.4.04.7005 

15/01/ 

2013 

Desfavorável  Desembargador Federal 

Otávio Roberto 

Pamplona  

2ª AC nº 5000775-

69.2010.4.04.7003 

14/12/ 

2010 

Desfavorável  Desembargador Federal 

Otávio Roberto 

Pamplona 

1ª AMS nº 

2003.70.01.000078-4 

02/04/ 

2008 

Favorável  Desembargador Federal 

Joel Ilan Paciornik  

 

8.4. Apêndice IV – Relação de julgados citados do TRF-5 

 

Turma  Recurso Data Decisão Relator  

4ª AC nº 

08114868720184058

100 

19/06/ 

2020 

Desfavorável Desembargador Federal 

Carlos Vinicius 

Calheiros Nobre 

4ª AC nº 

08011273620134058

300 

23/09/ 

2014 

Favorável Desembargador Federal 

Ivan Lira de Carvalho 
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