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ASSUNTO: I MPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ 

Juros remuneratórios do capital próprio. Dedutibilidade. Limite temporal. 
Regime de competência. Exercícios anteriores. Impossibilidade. A pessoa 
jurídica poderá deduzir para efeitos de apuração do lucro real, observado o 
regime de competência, 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. Portanto, é vedada 
a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio que tome como base de 
referência a movimentação do patrimônio líquido havida em exercícios 
anteriores ao do efetivo pagamento. 

Dispositivos Legais: Lei nº 6.404, de 1976, art. 177; Lei nº 9.249, de 1995, 
art. 9º, alterado pela Lei nº 9.430, de 1996; Decreto nº 3.000, de 1999 
(RIR/1999), arts. 247, § 1º, e 347; Instrução Normativa SRF nº 11, de 
1996, art. 29; Instrução Normativa SRF nº 93, de 1997, arts. 29 e 30. 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO L ÍQUIDO - CSLL 

Juros remuneratórios do capital próprio. Dedutibilidade. Limite temporal. 
Regime de competência. Exercícios anteriores. Impossibilidade. A pessoa 
jurídica poderá deduzir para efeitos de apuração da base de cálculo da 
CSLL, observado o regime de competência, 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. Portanto, é vedada a dedutibilidade dos juros sobre o capital 
próprio que tome como base de referência a movimentação do patrimônio 
líquido havida em exercícios anteriores ao do efetivo pagamento. 

Dispositivos Legais: Lei nº 6.404, de 1976, art. 177; Lei nº 9.249, de 
1995, art. 9º, alterado pela Lei nº 9.430, de 1996; Decreto nº 3.000, de 
1999 (RIR/1999), arts. 247, § 1º, e 347; Instrução Normativa SRF nº 11, de 
1996, art. 29; Instrução Normativa SRF nº 93, de 1997, arts. 29 e 30. 
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Relatório 

 Trata-se de consulta interposta em 17 de janeiro de 2013 pela pessoa jurídica acima 

nominada, representada por profissional da advocacia constituído à fl. 7 dos autos, o qual 

prestou as declarações de estilo exigidas em sede de consulta tributária. Em seguida, o 

causídico aduz que a empresa apura o IRPJ com base no lucro real e vem acumulando 

resultados positivos nos últimos exercícios. Alega que, por deliberação dos sócios, a empresa 

pretende pagar-lhes juros sobre o capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio 

líquido da sociedade, nos termos do disposto no art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.249, de 26 de 

dezembro de 1995. 

2. Acrescenta que a sociedade almeja, ademais, creditar e pagar individualizadamente aos 

sócios, no exercício de 2013, os juros sobre o capital próprio apurados e não pagos relativos 

aos exercícios de 2008 a 2012, respeitando os limites legais estabelecidos no mencionado § 1º 

do art. 9º da Lei nº 9.249, de 1995. Afirma que tal pretensão encontraria suporte no fato de que 

a Lei nº 9.249, de 1995, não teria previsto uma limitação temporal aplicável ao pagamento dos 

juros sobre o capital próprio aos sócios ou acionistas da sociedade, mas somente teria disposto 

que aqueles apenas poderão ser deduzidos se e quando os mesmos forem efetivamente pagos 

ou creditados aos respectivos titulares. Em defesa de sua tese, o peticionário colaciona a 

ementa do ven. Acórdão nº 101-96.751, de 29 de maio de 2008, prolatado pelo Egrégio 

Primeiro Conselho de Contribuintes. 

3. Nesta conformidade, diz entender que poderá realizar, em 2013 ou nos exercícios 

subsequentes, o pagamento aos seus sócios do valor dos juros sobre o capital próprio apurados, 

mas não pagos em exercícios anteriores e, outrossim, que tal valor, efetivamente pago aos seus 

sócios, poderá ser deduzido das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no exercício em que 

ocorrer o pagamento, ainda que se refira a juros apurados em exercícios anteriores. A final, 

interroga se sua interpretação é correta. Em apertada síntese, é o relatório. 

Fundamentos 

4. Reza o encimado art. 9º da Lei nº 9.249, de 1995, alterado pela Lei nº 9.430, de 27 de 

dezembro de 1996, incorporado ao art. 347 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado 

pelo Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999): 
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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.(Redação dada pela Lei nº 9.430, de 1996) 
§ 2º Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à 
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário. 
§ 3º O imposto retido na fonte será considerado: 
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de 
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real; 
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa 
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o 
disposto no § 4º; 
§ 4º (Revogado pela Lei nº 9.430, de 1996) 
§ 5º No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, 
submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 
2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o 
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários. 
§ 6º No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, 
o imposto de que trata o § 2º poderá ainda ser compensado com o retido por 
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital 
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. 
§ 7º O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de 
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos 
de que trata o art. 202 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem 
prejuízo do disposto no § 2º. 
§ 8º Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será 
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa 
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do 
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. 
§ 9º (Revogado pela Lei nº 9.430, de 1996) 
§ 10 (Revogado pela Lei nº 9.430, de 1996) 

 

5. Nesse diapasão, estatui a Instrução Normativa SRF nº 93, de 24 de dezembro de 1997: 

 
Art. 29. O montante dos juros remuneratórios do capital passível de dedução 
para efeitos de determinação do lucro real e da base de cálculo da 
contribuição social limita-se ao maior dos seguintes valores:  
I - 50% (cinqüenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução 
desses juros; ou  
II - 50% (cinqüenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reserva 
de lucros.  
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso I, o lucro líquido do exercício será 
aquele após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes da 
dedução da provisão para o imposto de renda.  
Art. 30. Somente serão dedutíveis na determinação do lucro real e na base de 
cálculo da contribuição social os juros sobre o capital próprio pagos ou 
creditados aos sócios ou acionistas da pessoa jurídica, descabendo a 
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dedutibilidade nos casos em que sejam incorporados ao capital social ou 
mantidos em conta de reserva destinada a aumento de capital.  

 
 
 
6. Por seu turno, a IN SRF nº 11, de 21 de fevereiro de 1996, preceitua: 
 

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. 
(grifos nossos). 
 
 

7. Note-se que o supratranscrito art. 29 da IN SRF nº 11, de 1996, no tocante à regra de 

observância do regime de competência, tem fundamento de validade no art. 177 da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, que preconiza: 

 
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. (g.n.). 

 

8. Outrossim, nos termos do art. 247, § 1º, do citado RIR/1999, o lucro líquido do 

exercício, para fins fiscais, deverá ser apurado de acordo com os preceitos da legislação 

comercial, o que leva à inarredável conclusão de que é obrigatória a observância do regime de 

competência:   

Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas 
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este 
Decreto (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 6º). 
§ 1º A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido 
de cada período de apuração com observância das disposições das leis 
comerciais (Lei nº 8.981, de 1995, art. 37, § 1º). (grifamos). 

 

9. De outra banda, à guisa de ilustração, é curial ressaltar que o entendimento perfilhado 

no r. aresto trazido à colação pelo peticionante já se encontra superado pela interpretação 

consagrada no Acórdão nº 1201-00.348, exarado em 11 de novembro de 2010, no processo nº 

19515.001145/2004-98, pela 2ª Câmara/ 1ª Turma Ordinária do Eg. Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais – Carf, publicado no DOU de 08 de agosto de 2011, assim ementado: 
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Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ 
Ano-calendário: 1999 
Regime de competência. 
Os juros sobre o capital próprio, como, de regra, as demais despesas, somente 
podem ser levados ao resultado do exercício a que competirem. 

 
 

10. Nessa ordem de ideias, importa apresentar o escólio do festejado tributarista Hiromi 

Higuchi acerca da matéria sob exame, que, inclusive, hostiliza o teor do acórdão ora trazido à 

baila pelo consultante: 

Alguns tributaristas entendem que os juros sobre o capital próprio são 
dedutíveis na determinação do lucro real, ainda que não contabilizados no 
período-base correspondente, desde que escriturados como exclusão no Lalur 
e sejam contabilizados no período-base seguinte como ajuste de exercício 
anterior. Entendemos que a contabilização no período-base correspondente é 
condição para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por tratar-se 
de opção do contribuinte. Sem o exercício da opção de contabilizar os juros 
não há despesa incorrida. É diferente de juros calculados sobre o empréstimo 
de terceiro, porque neste há despesa incorrida, ainda que os juros sejam 
contabilizados só no pagamento. A Solução de Consulta nº 63, da 6ª RF 
(DOU de 17-10-2001) definiu que, sob pena de infringir o regime de 
competência previsto na legislação própria, é vedado à pessoa jurídica 
computar em um exercício o montante dos juros sobre o capital próprio 
de períodos anteriores. A Solução de Consulta nº 32, da 9ª RF (DOU de 
04-02-2010) diz que a observância do regime de competência é condição 
para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio. O 1º C.C. decidiu 
pelo ac. nº 101-93.976/02 (DOU de 17-01-03) que deve ser reconhecida a 
dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio, quando apurado de acordo 
com as normas previstas no art. 9º da Lei nº 9.249/95, com a redação dada 
pelo art. 78 da Lei nº 9.430/96, independentemente do registro contábil ter 
sido procedido em conta de resultado ou diretamente à conta de lucros 
acumulados. O entendimento é razoável desde que os lançamentos contábeis 
dos juros sobre o capital próprio tenham sido efetuados na data de 
encerramento do período de apuração dos resultados. Entendemos não ser 
dedutível, por exemplo, o valor dos juros sobre o capital próprio do período 
de apuração encerrado em 31-12-2003, ser contabilizado a débito de lucros 
acumulados no mês de março ou abril de 2004. Algumas empresas chegam ao 
exagero de efetuar os lançamentos contábeis de juros sobre o capital próprio, 
a título de ajustes de exercícios anteriores, após dois ou três anos da data de 
apuração dos resultados, seguida de retificação das declarações de 
rendimentos. Neste caso, está provada a distribuição de lucros acumulados e 
não de juros sobre o capital próprio. Por incrível que pareça, o 1º C.C., por 
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário dizendo que o 
período de competência, para efeito de dedutibilidade dos juros sobre capital 
próprio da base de cálculo do Imposto de Renda, é aquele em que há 
deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito dos 
mesmos, podendo, inclusive, remunerar o capital tomando por base o valor 
existente em períodos pretéritos, desde que respeitados os critérios e limites 
previstos em lei na data da deliberação do pagamento ou crédito, ou seja, nada 
obsta a distribuição acumulada de JCP – desde que provada, ano a ano, ter 
esse sido passível de distribuição, levando em consideração os parâmetros 
existentes no ano-calendário em que se deliberou sua distribuição (ac. nº 101-
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96.751/2008 no DOU de 11-08-2008). Como a recorrente é uma das maiores 
empresas do Brasil, certamente o lobby funcionou. O CARF decidiu, por 
voto de qualidade, que os juros sobre o capital próprio, como, de regra, 
as demais despesas, somente podem ser levados ao resultado do exercício 
a que competirem (ac. 1201-00.348 no DOU de 08-08-2011). A despesa de 
juros sobre o capital próprio é diferente das demais despesas, porque 
estas são dedutíveis nos quatro anos-calendário seguintes, enquanto 
aquela é dedutível exclusivamente no próprio período de apuração. (g.n.)1 

 

11. Por sua vez, Edmar Oliveira Andrade Filho tem interessante ponto de vista sobre o 

assunto: 

Segundo o nosso entendimento, quando se pretende o cálculo dos juros sobre 
a movimentação do patrimônio líquido em períodos-base anteriores, o que se 
quer, na verdade, é o cômputo, num determinado período-base, de juros que 
não foram contabilizados nos períodos anteriores. Em suma o que se pretende 
é "recuperar" a dedutibilidade de uma despesa ou encargo que, por qualquer 
razão, não foi suportado pela empresa em anos anteriores. (...) é possível 
inferir que a dedutibilidade de despesa relativa a juros sobre o capital próprio 
está subordinada a critérios quantitativos objetivos. A existência desses 
critérios, em princípio, não impede que uma empresa remunere, da forma 
como melhor lhe aprouver, o capital de seus sócios ou acionistas. A 
remuneração do capital dos sócios ou acionistas é uma faculdade que depende 
apenas da decisão formal deles próprios por intermédio de deliberação tomada 
em Assembléia de Acionistas ou Reunião de Quotistas, ou em virtude de 
cláusula estatutária ou contratual existente. Essa faculdade é garantida por um 
feixe de normas jurídicas que constituem a esfera particular de ação das 
pessoas. Nesta esfera as ações são governadas pelos princípios da livre 
iniciativa e da autonomia da vontade que são delimitados e orientados pelo 
ordenamento jurídico. Portanto, em princípio, uma sociedade pode - no 
presente - deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital para períodos 
passados, ou seja, pode adotar como marco inicial para a contagem dos juros 
o momento em que a empresa passou a utilizá-lo ou outro momento qualquer. 
Há que se ter presente, todavia, que uma coisa é a possibilidade jurídica do 
pagamento dos juros e outra, completamente diferente, é o tratamento fiscal 
que deverá ser dispensado a tais juros. Como visto, a dedutibilidade dos juros 
sobre o capital está sujeita à observância de limites quantitativos objetivos. 
Assim, há um primeiro limite que diz respeito à taxa de juros aceita como 
dedutível e um outro que diz respeito ao montante máximo do encargo que 
pode ser deduzido. Além desses critérios existem dúvidas se tais encargos têm 
a sua dedutibilidade subordinada ou não ao regime de competência. É o que 
será analisado a seguir. Como visto, o art. 29 da Instrução Normativa nº 11/96 
determina que a dedutibilidade dos juros sobre o capital será aferida de acordo 
com o regime de competência. Existe uma dúvida razoável sobre a validade 
(legalidade) desse preceito, posto que a Lei nº 9.249/95 e a Lei nº 9.430/96 
não impõem tal exigência. Desde o advento do art. 6º do Decreto-lei nº 
1.598/77, que é a matriz legal do § 2º do art. 247 e do caput do art. 273, 
ambos do RIR/99, o lucro líquido do exercício (para fins fiscais) deverá ser 
apurado de acordo com os preceitos da legislação comercial, o que leva à 
conclusão inexorável de que a observância do regime de competência é 

                                                           
1 Cfr. Imposto de Renda das empresas: interpretação e prática: atualizado até 10-01-2012. 37 ed. – São Paulo: IR 
Publicações, 2012, pp. 132 e 133. 
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obrigatória. Com efeito, na legislação societária, o dispositivo legal que se 
refere a esse princípio contábil é o art. 177, o qual prescreve que a 
escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com 
obediência aos preceitos da legislação comercial 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. Trata-se de critério objetivo e obrigatório de 
"imputação temporal dos fatos tributários", para adotar a expressão de Alberto 
Xavier. O "regime de competência" é um princípio geral que sofre recortes de 
várias espécies segundo a vontade da lei. Assim, por exemplo, algumas 
receitas são tributadas em cash basis e algumas despesas não são dedutíveis a 
despeito de estarem incorridas, e, em outras situações, o critério de imputação 
é o pro rata tempore. Exemplo desse último critério é, na lição de Alberto 
Xavier, o art. 17 do Decreto-lei nº 1.598/77, em relação ao regime de 
apropriação das receitas financeiras, que adotou o sistema de rateio 
(averaging) em lugar do regime de competência como é normalmente 
conhecido e aplicado. Para observância estrita do regime de competência é 
necessário que a despesa, custos ou perda em geral esteja incorrida. Para fins 
fiscais, o conceito de "despesa incorrida" consta do item 3 do Parecer 
Normativo CST nº 07/76. Assim, devem ser consideradas despesas incorridas 
as relacionadas a uma contraprestação de serviços ou obrigação contratual e 
que perfeitamente caracterizadas e quantificadas no período-base. Em outras 
palavras, a condição para que uma despesa seja considerada incorrida é o 
recebimento ou uso de bens ou direitos em benefício da empresa. Em face da 
eficácia atual do art. 6º do Decreto-lei nº 1.598/77, não há dúvida de que a 
legislação tributária determina a obrigatória adoção do regime de competência 
para o registro de todas as mutações patrimoniais. As exceções são aquelas 
explicitadas na própria lei. O preceito normativo citado - que constitui 
verdadeira norma geral - não foi revogado pela Lei nº 9.249/95 nem pela Lei 
nº 9.430/96. Embora posteriores ao Decreto-lei nº 1.598/77, as referidas leis 
não revogaram expressa ou tacitamente aquele diploma normativo. De fato, 
não há que se cogitar da aplicação do disposto no § 1º do art. 2º da Lei de 
Introdução ao Código Civil2, segundo o qual a lei posterior revoga a anterior 
"quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior". As Leis 
nºs 9.249/95 e 9.430/96, embora tenham trazido diversas modificações na 
legislação até então vigente, não regularam inteiramente a apuração da base 
de cálculo do IRPJ e da CSLL. A rigor, no caso, incide a regra do § 2º do art. 
2º da referida Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual "a lei nova, 
que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não 
revoga nem modifica a lei anterior". As leis, neste caso, se entrelaçam, não se 
excluem. Portanto, é falsa a conclusão de que o art. 29 da Instrução 
Normativa nº 11/96 padece do vício da ilegalidade. Ela tem fundamento 
de validade no art. 6º do Decreto-lei nº 1.598/77 e, além disso, não é 
incompatível com as Leis nº 9.249/95 e 9.430/96. (...) Como visto, o 
chamado "regime de competência" está intrinsecamente ligado à idéia de um 
período de tempo. É a esse período de tempo que uma mutação patrimonial 
pertence e deve ser refletida e considerada do ponto de vista contábil e fiscal. 
A observância do regime de competência surge, no caso dos juros sobre o 
capital, no momento em que eles são pagos ou creditados 
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas. O que determina a 
exigibilidade do pagamento ou do crédito é a existência de uma deliberação 
nesse sentido e que não imponha condição suspensiva para o aperfeiçoamento 

                                                           
2 Atualmente denominada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por força da Lei nº 12.376, de 30 
de dezembro de 2010. 
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do direito sujeito e a correspondente obrigação. Antes da formalização do ato 
jurídico que determine o pagamento dos juros, os titulares do capital não têm 
nem mesmo um direito expectativo, a exemplo do que ocorre com os lucros e 
dividendos. O direito aos dividendos é, na lição de Waldirio Bulgarelli, um 
direito abstrato e perspectivo, que só se torna efetivo (exigível) após a 
deliberação da assembléia dos acionistas. Diz o consagrado autor: "É de 
salientar, em tema de direito ao dividendo, que esse direito que a doutrina 
discute e a maioria considera como um direito abstrato e perspectivo 
concretiza-se e torna-se efetivo após a deliberação da assembléia geral, de 
distribuí-los, é chamado, então, crédito dividendual; portanto, existe 
potencialmente como direito a participar dos lucros, e torna-se factível quando 
haja tais lucros e quando se decida a sua distribuição". (Manual das 
sociedades anônimas). Se os dividendos, que estão previstos em norma de 
ordem pública, não existem como crédito antes de deliberação societária, o 
que se dirá dos juros sobre o capital que não ostentam essa mesma natureza 
jurídica? O pagamento ou crédito de juros sobre o capital é uma faculdade e, 
como tal, pode ou não ser exercida pelos próprios sócios, razão pela qual eles 
não decorrem de um direito subjetivo inerente à condição de sócio ou 
acionista. Portanto, o período da competência do encargo relativo aos juros 
sobre o capital é aquele em que ocorre a deliberação de seu pagamento ou 
crédito de forma incondicional. Sem aquela deliberação a sociedade não se 
obriga (não assume a obrigação) e o sócio ou acionista nada pode exigir por 
absoluta falta de título jurídico que legitime a sua pretensão. Do ponto de vista 
fiscal, é no momento (período) em que o valor dos juros é imputado ao 
resultado do exercício que o sujeito passivo deverá observar os critérios e 
limites existentes segundo o direito aplicável. Portanto, é fora de dúvida que 
enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação de pagar os 
juros não existe a despesa ou encargo respectivo e não há que se cogitar de 
dedutibilidade de algo ainda inexistente. Em princípio não existem normas 
que proíbam que os sócios ou acionistas deliberem o pagamento de juros 
tendo como base de cálculo o patrimônio líquido de outro exercício já 
encerrado, ou sobre a movimentação do patrimônio líquido para adotar a 
expressão acima utilizada. Todavia, o fato de tomar como parâmetro um fator 
do passado não significa que a decisão retroage a esse passado para fazer com 
que os juros fossem devidos desde então. O ato jurídico que delibera sobre o 
pagamento dos juros outorga ao beneficiário um direito subjetivo que nasce 
com ele próprio, salvo se houver convalidação de ato anterior produzido por 
erro ou com defeito jurídico de qualquer natureza. Sem aquele ato jurídico 
não existe relação jurídica válida, isto é, não há o direito subjetivo do 
beneficiário e, em contrapartida, não há obrigação para a sociedade. Se, em 
determinado exercício social passado, não foram pagos ou creditados juros 
sobre o capital e se as demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas 
pelos acionistas, é lícito inferir que eles deliberaram pelo não pagamento ou 
crédito dos juros. Se as pessoas que detinham competência para deliberar 
sobre o pagamento dos juros não o fizeram e aprovaram as demonstrações 
financeiras sem que tal obrigação fosse considerada, parece fora de dúvida 
que elas renunciaram à faculdade prevista em lei. Em decorrência dessa 
renúncia e considerando que demonstrações contábeis, depois de aprovadas 
pelos sócios ou acionistas, são consideradas "ato jurídico perfeito", impõe-se a 
conclusão de que elas só podem ser modificadas em caso de erro, dolo ou 
simulação. Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a exercícios 
passados os efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica 
específica) tomada no presente. Essa imputação só poderá ocorrer se o 
Balanço vier a ser retificado por determinação dos sócios ou acionistas, mas 
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tal retificação só poderia ser juridicamente justificada se demonstrada a 
anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação. Conclusões. Fundamentados 
em todo o acima exposto, concluímos que: a) por força do disposto no art. 6º 
do Decreto-lei nº 1.598/77, todas as mutações patrimoniais devem ser 
reconhecidas segundo o regime de competência. A Lei nº 9.249/95 e a Lei nº 
9.430/96, não revogaram de forma expressa ou tácita o art. 6º do Decreto-lei 
nº 1.598/77, de modo que o encargo denominado "juro sobre o capital social" 
se submete - para fins de dedutibilidade - ao regime de competência; b) 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. 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 que se cogitar de dedutibilidade de algo ainda inexistente; c) a aferição 
das condições e limites de dedutibilidade do encargo relativo aos juros sobre o 
capital deverá ser feita no período em que ocorrer a deliberação de seu 
pagamento ou crédito, de forma incondicionada. De fato, é nesse período que 
o encargo existe do ponto de vista jurídico e a aferição de sua dedutibilidade 
para fins fiscais será feita de acordo com as condições vigentes nesse mesmo 
período; e d) é impossível, do ponto de vista lógico e jurídico, a imputação, a 
exercícios passados, dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual, 
porque o Balanço, depois de aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato 
jurídico perfeito e que só pode ser validamente modificado se demonstrada a 
anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação. Em face do exposto cabe 
referir que não existe amparo legal para sustentar a dedutibilidade do 
montante dos juros sobre o capital que vier a ser declarado, pago ou creditado 
e que se reporte a exercícios anteriores, salvo se os resultados pudessem ser 
retificados em razão de erro, dolo ou fraude. (g.n.) 3 

                                                           
3 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. In: http://www.fisosoft.com.br, IRPJ e CSLL: Juros sobre o capital próprio 
calculado sobre a movimentação do patrimônio líquido, e Imposto de Renda das empresas, 8 ed., São Paulo, Atlas, 
2011, pp. 280 a 285. 

Conclusão 

12. Destarte, é forçoso concluir que a pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de 

apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, 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 TJLP, 

observado o regime de competência previsto no art. 177 da Lei nº 6.404, de 1976 c.c. o art. 

247, § 1º, do RIR/1999, que são, nesse aspecto, as matrizes legais do art. 29 da IN SRF nº 11, 

de 1996. Portanto, é vedada a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio que tome como 
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base de referência a movimentação do patrimônio líquido havida em exercícios anteriores ao 

do efetivo pagamento. À consideração superior. 

(assinado digitalmente) 
 Roberto Petrúcio Herculano de Alencar 

      Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil  

Ordem de Intimação 

13. Aprovo a solução acima proposta. Forte no art. 48, caput, da Lei nº 9.430, de 1996, os 

processos administrativos de consulta são apreciados em instância única, pelo que esta decisão 

não desafia recurso de ofício ou voluntário, tampouco pedido de reconsideração.  

14. Inobstante, poderá o ora peticionário interpor recurso especial de divergência, destituído 

de efeito suspensivo, se comprovar a existência de dissenso interpretativo em relação a outra 

solução de consulta, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, na forma 

dos §§ 5º a 8º do art. 48 da Lei nº 9.430, de 1996, com redação da Lei nº 12.788, de 14 de 

janeiro de 2013 c.c. IN RFB nº 740, de 02 de maio de 2007, art. 16.  

15. Providencie a Divisão de Tributação a publicação, no DOU, de extrato da ementa deste 

decisório (Lei nº 9.430, de 1996, art. 48, § 4º c.c. IN RFB nº 740, de 2007, art. 13). 

Encaminhem-se os autos ao XXX, para ciência da decisão ao interessado e adoção de medidas 

adequadas à sua observância (IN RFB nº 740, de 2007, art. 6º, IV). 

   Recife/PE, 25 de fevereiro de 2013. 

      (assinado digitalmente) 
     Isabel Cristina de Oliveira Gonzaga 
       Chefe da SRRF04/Disit 
        Matrícula nº 10.941 
      Competência delegada pela 
      Portaria SRRF04 nº 442, de 12/09/2011 

 

 

 


