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1. HISTÓRICO

Lei nº 9.249/1995  

Extinção da 

correção monetária 

(CM) de balanço 

patrimonial

Desigualdade entre 

empresas 

financiadas pelo 

capital e aquelas 

financiadas por 

dívida

Impossibilidade de 

criar indexação de 

balanços no 

contexto do Plano 

Real – ideia dos JCP

Necessidade de se manter 

os efeitos da CM do 

patrimônio líquido (PL) –

taxa de juro nominal (TJLP) 

sobre o acervo das 

sociedades para deduzir de 

seu lucro tributável

Busca de maior 

neutralidade fiscal 

na tributação da 

renda

Tentativa de evitar 

uma fuga de 

investimentos via 

capital próprio por 

motivos estritamente 

tributários



Instituto tipicamente brasileiro e sem referência similar

no sistema tributário internacional – objeto de críticas

e incompreensões
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2. POSSÍVEL EXTINÇÃO DOS JCP

Projeto de Lei nº 2.337/2021 – reforma na

tributação sobre a renda – pretensão de

revogar integralmente este instituto

Aprovado pela Câmara dos Deputados e hoje

pendente de análise no Senado Federal



3. RECENTE ADOÇÃO DE FIGURAS SIMILARES EM OUTROS PAÍSES

Países membros da 
OCDE - Allowance for 

Corporate Equity (ACE);

O relatório “Corporate 
Effective Tax Rates” (OCDE 

2018) – indedutibilidade 
dos dividendos induz o 

financiamento empresarial 
para a dívida e contra o 
financiamento de capital;

Previsão de ACEs nas 
legislações dos países 
seria uma maneira de 

lidar com este potencial 
viés de dívida, garantindo 

que a tributação seja 
neutro com aplicação 

certa dos juros;



3. RECENTE ADOÇÃO DE FIGURAS SIMILARES EM OUTROS PAÍSES

Em 2020, segunda edição do 
relatório OCDE - lista de nove 
países que passaram a adotar 

ACEs em seus sistemas 
tributários (Bélgica, Brasil, 

Chipre, Itália, Liechtenstein, 
Malta, Polônia, Portugal e 

Turquia);

Em junho de 2021 a 
Comissão Europeia publicou 
uma iniciativa com o intuito 
de equalizar o financiamento 

por dívida e por capital, 
propondo: (i) fim da 

dedutibilidade das despesas 
financeiras; ou (ii) criação 

de uma ACE (opção 
preferida);

Incentivo à implementação 
de ACEs nos sistemas 

tributários internacionais 
pelos mesmos motivos 
que levaram o Brasil a 

adotar, pioneiramente, os 
JCP - busca pela 

neutralidade fiscal.



2. JCP1. DIVIDENDOS

DUAS FORMAS DE 
REMUNERAÇÃO DOS 

SÓCIOS:

4. DISTINÇÕES ENTRE DIVIDENDOS E JCP



4. DISTINÇÕES ENTRE DIVIDENDOS E JCP | DIVIDENDOS

Dividendos – parcelas de lucros (líquido de tributos) de uma

empresa distribuídos aos acionistas como remuneração do capital

investido, depois de destinadas as parcelas para reservas

específicas

Distribuição de dividendos não afeta o resultado tributável, não

gerando qualquer dedução fiscal. Os dividendos são isentos de

tributação quando da distribuição para todo investidor



4. DISTINÇÕES ENTRE DIVIDENDOS E JCP | JCP

Já os JCP são tidos como instrumento híbrido, uma forma de

remuneração do acionista que gera dedução fiscal. Para fins

tributários, os JCP possuem natureza de despesa financeira,

possibilitando dedução nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL

Os impactos tributários dos JCP são os seguintes:

1. Dedução para a fonte Pagadora (Lucro Real);

2. Tributação para o Beneficiário (IRRF).



4. DISTINÇÕES ENTRE DIVIDENDOS E JCP | JCP

01

02

Impacto tributário global dos JCP (Lucro Real):

Dedução
(34%)

Retenção IRRF
15%

Efeito fiscal
19%

Efeito dos JCP para o beneficiário:

02

 IRRF de Pessoa Física ou Jurídica não-residente poderá ter alíquota majorada (país com tributação favorecida), bem como haverá 

possibilidade de recuperar o imposto pago no Brasil, a depender de Convenção para evitar a dupla tributação.

Beneficiário Retenção IR IRPJ/CSLL PIS/Cofins

Pessoa Física / Não Residente* 15,00%

PJ - Lucro Real -15,00% 34,00% 9,25%

PJ - Lucro Presumido - Holding de Participação -15,00% 10,88% 3,65%

PJ - Lucro Presumido - Demais Empresas -15,00% 34,00% 0,00%



5. DISTRIBUIÇÃO DE JCP ACUMULADOS

Com o principal 
intuito de 

preservação de 
caixa, muitas 

empresas brasileiras 
deixam de fazer o 

pagamento dos JCP 
aos seus acionistas 
no respectivo ano 

calendário. Tal 
postura se 

intensificou após as 
incertezas geradas 
pela pandemia de 

Covid-19.

Fisco brasileiro entende não ser possível a dedução dos JCP 
acumulados, questionando sociedades que pagam juros de 
exercícios anteriores e efetuam dedução das bases de 
cálculo do IRPJ e da CSLL

A Lei nº 9.249/95 não estabelece um prazo para que seja 
efetuado o pagamento e a dedução do JCP; no entanto, a 
Instrução Normativa RFB nº 1.700/17 estipula que a 
dedutibilidade do JCP é possível desde que respeitado o 
regime de competência;



5. DISTRIBUIÇÃO DE JCP ACUMULADOS | ADMINISTRATIVAS

Cenário:     
Desfavorável

SOLUÇÃO DE 

CONSULTA

SC COSIT nº 45/2018
SC COSIT nº 329/2014

É vedada a dedução de 
juros, a título de 

remuneração do capital 
próprio, que tome como 

base de referência contas 
do patrimônio líquido 
relativas a exercícios 

anteriores ao do seu efetivo 
reconhecimento como 

despesa, por desatender ao 
regime de competência



5. DISTRIBUIÇÃO DE JCP ACUMULADOS | ADMINISTRATIVAS

Cenário: Favorável      
Recente decisão da CSRF
(voto pró-contribuinte)

CARF

CSRF Processo nº 
16327.001202/2009-72 –

Acórdão 9101-005.757

Não há limitação legal para 
apuração e fruição dos 
juros, razão pela qual o 

contribuinte pode distribuí-
los e deduzi-los nas 

apurações do IRPJ/CSLL do 
ano corrente, mesmo que 

se refiram a anos 
anteriores, nos quais a 

empresa poderia distribuir 
JCP, mas não o fez. 



5. DISTRIBUIÇÃO DE JCP ACUMULADOS | ADMINISTRATIVAS

NOTAS

1. STF ainda irá concluir

o julgamento acerca da

constitucionalidade do

voto pró-contribuinte,

que desencadeou a

decisão favorável aos

JCP acumulados no

âmbito administrativo;

3. Possibilidade de

extinção dos JCP pela

Reforma Tributária – mais

urgência em discutir o

tema.

2. Assim, o momento atual se mostra bastante

oportuno para as empresas avaliarem a

distribuição dos JCP acumulados, não somente

pelo entendimento atual favorável do Tribunal

Administrativo – ainda que não haja

possibilidade de afastar o risco de um

contencioso tributário;



5. DISTRIBUIÇÃO DE JCP ACUMULADOS | JUDICIAL

Cenário: 
Favorável      

Tribunal Regional

Federal 3ª Região

Acórdãos 3ª e 6ª Turmas: 
5003290-47.2017.4.03.6102/2019
48-07.2016.4.03.6106/2017

1. O artigo que estabelece 
restrição temporal para a 
dedução tributária está 

inovando o ordenamento 
jurídico

2. O ato infralegal ofende o 
princípio da legalidade



5. DISTRIBUIÇÃO DE JCP ACUMULADOS | JUDICIAL

Cenário: 
Desfavorável      

Tribunal Regional

Federal 4ª Região

Acórdãos 2ª Turma: 
5007785-11.2017.4.04.7201/2018
5002439-13.2016.4.04.7105/2017

Deveria ser registrado 
contabilmente a opção pelo 
crédito ou pagamento dos 

juros em cada ano, 
deduzindo-os do lucro 
obtido no respectivo 

período, para que pudesse 
deduzir os juros sobre o 
capital próprio apurados 
nos períodos anteriores



5. DISTRIBUIÇÃO DE JCP ACUMULADOS | JUDICIAL

Cenário: 
Favorável      

Superior Tribunal 

de Justiça

REsp 1086752/PR/2009,
Rel. Ministro Francisco 
Falcão, Primeira Turm

1. 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 

2. Permite que ela ocorra 
em ano-calendário futuro, 

quando efetivamente 
ocorrer a realização do 

pagamento

Nota: Em decisão monocrática, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, em 10/10/2018, no âmbito do RESP nº 1.449.465/RS, julgou-
se favorável o entendimento que 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, podendo ser efetuada em ano-calendário futuro. Porém, após agravo interno interposto
pela Fazenda Nacional o ministro tornou sem efeito a referida decisão e irá realizar uma nova análise da demanda.



6. CONCLUSÃO

JCP – mitigação de problemas trazidos pela extinção da correção monetária dos balanços e

fixação de nova (e mais vantajosa) forma de remuneração dos sócios;

Maior aceitação pela comunidade internacional;

Eventual extinção dos JCP em razão da possível aprovação do Projeto de Lei nº 2.337/2021 não

somente prejudicaria o cenário tributário das empresas brasileiras, como desprivilegiaria instituto

no qual o Brasil foi precursor, indo em sentido contrário à tendência atualmente observada em

âmbito internacional;
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6. CONCLUSÃO

Necessidade de acompanhamento da extinção dos JCP pelo Senado;

Possibilidade de extinção dos JCP, combinada com volta da inflação demonstra impertinência e

perversidade - não permitirá às empresas utilizarem-se de uma estrutura que mitiga o impacto

nefasto da correção monetária para as empresas capitalizadas e ainda continuará sem um

mecanismo que evita o recolhimento do IRPJ e CSLL sobre patrimônio (e não sobre a renda);

Jurisprudência administrativa e judicial que vem se firmando em sentido favorável à possibilidade

de distribuição de JCP acumulados (lucro real e não tenha efetuado o pagamento de JCP em anos

anteriores).
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Acompanhe-nos e receba atualizações

na sua rede social favorita!

www.gsga.com.br

Esta apresentação é de autoria dos advogados do Gaia Silva Gaede Advogados, a quem

pertencem todos os direitos, e sem cuja autorização não deve ser, de forma alguma,

fornecida, reproduzida ou divulgada. Seu conteúdo não tem por finalidade o alcance de um

determinado resultado específico, mas sim a demonstração do panorama legal sobre a

matéria no momento de sua elaboração, sobre cuja atualização não nos responsabilizamos,

não consistindo em qualquer aconselhamento jurídico, que deve ser fornecido apenas

mediante a análise de cada situação concreta.


