
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.200.492 - RS (2010/0116943-3)
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : REFINARIA DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A 

A

DVOGADO

: ÂNGELA PAES DE BARROS DI FRANCO E 
OUTRO(S)

RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL 
PROCURADO
R

: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

VOTO-VISTA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA 

HELENA COSTA: 

Cuida-se de Recurso Especial sob o regime do art. 543-C, 

do Código de Processo Civil, mediante o qual a Recorrente postula a 

exclusão, das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, dos 

valores recebidos a título de juros sobre o capital próprio , bem como a 

compensação, das quantias assim recolhidas, com débitos relativos a 

quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil.

Em 12.11.2014 a Seção deliberou pela renovação do 

julgamento em razão da ausência de quórum mínimo para sua conclusão 

e o recurso foi novamente incluído em pauta na sessão de 26.11.2014. 

O Relator, Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, 

inicialmente, salientou que, não obstante a oposição de embargos 

declaratórios, não houve o prequestionamento da matéria relativa aos 

arts. 591 do Código Civil, bem como 99, 109 e 110 do Código Tributário 

Nacional. Em sequência, entendeu pela impossibilidade de incidência da 

contribuição ao PIS e da COFINS sobre os juros de capital próprio, dada 

a sua natureza jurídica de receita financeira, estranha ao conceito de 

faturamento, e tendo em vista o seu regime não-cumulativo. Assim, 

conheceu em parte do recurso e, nessa parte, deu-lhe parcial provimento.

O Ministro Mauro Campbell, inaugurando a divergência, 
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sustentou, em síntese, não ser possível classificar os juros sobre o capital 

próprio como “lucros e dividendos” em razão da diferença de regimes 

aplicáveis, constituindo categoria nova e autônoma, impondo-se que sua 

exclusão da base de cálculo de tais contribuições fosse explicitada em lei. 

Acrescentou que tal conclusão não conflita com o teor do acórdão 

proferido pela 2ª Seção no REsp 1.373.438/RS, submetido ao regime dos 

recursos repetitivos (Rel. Min. Paulo Sanseverino, j. 11.06.2014), no qual 

se asseverou tratar-se os juros sobre o capital próprio de instituto “sui 

generis”, “de modo que ele possa apresentar, do ponto de vista tributário, 

caráter de juros e, do ponto de vista societário, caráter de lucro a ser 

distribuído”. Sublinhou, ainda, que ontologicamente, os juros sobre o 

capital próprio são parcela do lucro a ser distribuído aos acionistas e que 

apenas por ficção jurídica a lei tributária passou a considerar que 

possuem natureza de juros, negando provimento ao recurso especial.

O Ministro Og Fernandes acompanhou a divergência.

O Ministro Benedito Gonçalves acompanhou o Sr. Relator.

A Ministra Assusete Magalhães aderiu, igualmente, à 

divergência.

Em 12.08.2015 solicitei vista dos autos.

Feito o breve relatório, passo a examinar a pretensão 

recursal.

I – MOLDURA NORMATIVA

Trata-se de analisar se os juros sobre o capital próprio 

sujeitam-se à incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime 

da não-cumulatividade.

Para tanto, impende expor, ainda que singelamente, a 

moldura normativa na qual se insere a questão.

A categoria dos juros sobre o capital próprio foi introduzida 

no ordenamento jurídico no contexto da disciplina do Imposto sobre a 

Renda, pela Lei n. 9.249/95 que, em seu art. 9º, em sua redação atual, 
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prescreve: 

“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.
            (...)
§ 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.
 (...)
§ 11.  O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido.       (Incluído pela Lei nº 
12.973, de 2014)
(...)” (destaques meus).

Como visto, a lei, ao assim disciplinar tais juros, afirma que 

seu pagamento é efetuado a título de remuneração pelo capital próprio e 

que 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” (art. 9º, § 1º), permitindo a sua dedução, para efeito 

de apuração do lucro real, base de cálculo do Imposto sobre a Renda, 

bem como da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (caput  e § 11).

No que pertine às contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, 
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por seu turno, a referência aos juros sobre o capital próprio surge com a 

edição do Decreto n. 5.164, de 2004, nos seguintes termos: 

Art. 1 o  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as receitas 
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao 
regime de incidência não-cumulativa das referidas 
contribuições.

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica às 
receitas financeiras oriundas de juros sobre capital 
próprio e as decorrentes de operações de hedge.

Art. 2 o  O disposto no art. 1o aplica-se, também, às pessoas 
jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas 
submetidas ao regime de incidência não-cumulativa 
(destaque meu).

Tal regramento, no que tange aos juros sobre o capital 

próprio, foi reproduzido pelo Decreto n. 5.442, de 2005, que substituiu o 

anterior, mantendo sua qualificação como receita financeira  (art. 1º, 

parágrafo único, inciso I).

Atualmente, a hipótese é regulada pelo Decreto n. 8.426, de 

2015, que restabeleceu as alíquotas da Contribuição ao PIS/PASEP e da 

COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas 

jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa, prescrevendo 

que “ficam mantidas em 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos 

por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), 

respectivamente, as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 

COFINS aplicáveis aos juros sobre o capital próprio” (art. 1º, § 2º).

Do exposto, remarque-se que a qualificação dos juros sobre 

o capital próprio como receita financeira emerge, tão somente, do 

regramento contido nos atos normativos infralegais apontados, 

definidores das alíquotas das contribuições em tela.
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II – NATUREZA JURÍDICA DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

Vista a disciplina básica acerca dos juros sobre o capital 

próprio, impõe-se perquirir sua natureza jurídica.

De antemão, cabe relembrar a salutar advertência contida 

no art. 4º, inciso I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a 

denominação, bem como as caraterísticas formais adotadas pela lei, são 

irrelevantes para determinar a natureza jurídica específica do tributo. 

A lição a ser extraída desse comando normativo emana da 

própria teoria geral do direito e preconiza que o rótulo atribuído pela lei a 

determinado instituto é desinfluente na identificação de sua natureza 

jurídica: o que importa para esse fim é o seu regime jurídico, isto é, o 

conjunto das normas que sobre ele recaem.

Dito isso, convém anotar, por primeiro, que os juros 

remuneratórios, como instituto do direito privado, constituem, nos termos 

do art. 591 do Código Civil, a remuneração paga, no contexto do mútuo, 

pela utilização de capital de terceiros.

Já a categoria em tela, contemplada na legislação do 

Imposto sobre a Renda, embora denominada de “juros”, ostenta natureza 

bastante diversa, qual seja, a de remuneração pelo capital próprio.

Sobre esse ponto, Sacha Calmon Navarro Coêlho e 

Eduardo Junqueira Coêlho pontuam:

“Ora, nos negócios jurídicos, o pagamento de juros decorre 
de uma relação de crédito. Mas o acionista ou sócio 
beneficiário dos juros sobre capital próprio não detém um 
direito de crédito contra a sociedade, do qual nasceria seu 
direito ao recebimento dos juros sobre capital. Na verdade, 
os juros (JCP), neste caso, são pagos como remuneração 
da contribuição para a formação do capital social, tal como 
ocorre no pagamento de dividendos, em decorrência da 
titularidade das cotas ou ações representativas do 
patrimônio da sociedade. Tanto os dividendos quanto os 
juros sobre capital próprio só podem ser pagos caso haja 
acréscimo ao patrimônio da entidade (lucro), o que não 
ocorre com os juros em sentido estrito”. ¹
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Insta salientar, outrossim, que os juros sobre o capital 

próprio sujeitam-se a regime multidisciplinar, porquanto o instituto 

permeia tanto o direito societário quanto o direito tributário, o que resulta 

claro do exame da Lei n. 9.249/95, que define institutos de natureza 

societária e cuida igualmente dos respectivos efeitos tributários, no 

âmbito federal.

Esse aspecto não passou despercebido pela 2ª Seção desta 

Corte, por ocasião do recente julgamento do REsp 1.373.438/RS, sob 

regime do art. 543-C, do Código de Processo Civil, em 11.06.2014, no 

qual concluiu pelo descabimento da inclusão dos dividendos ou dos juros 

sobre o capital próprio no cumprimento da sentença condenatória à 

complementação de ações sem expressa previsão no título executivo.

Extrai-se do voto do Sr. Relator, Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, que examinou a questão à vista do disposto no apontado 

art. 9º da Lei n. 9.249/95, que disciplina os juros sobre o capital próprio 

no regramento do Imposto sobre a Renda, o seguinte :

O nome de "juros" e a referência à Taxa de Juros de Longo 
Prazo - TJLP sugere que estaríamos diante de uma 
modalidade de juros compensatórios, devidos como 
remuneração pela indisponibilidade do capital investido 
pelos acionistas na companhia.
Porém, a condicionante da existência de lucro (§ 1º, 
supra) é incompatível com a noção de juros, fazendo-se 
supor que o JCP constituem, na verdade, parcela do 
lucro distribuído aos acionistas (a par dos dividendos), 
tendo como fundamento o êxito econômico da 
companhia, não a indisponibilidade do capital investido.

__________________
¹ "PIS/COFINS: Não-incidência sobre valores recebidos a título de juros sobre capital próprio", 
Fundamentos do PIS e da COFINS e o regime jurídico de não cumulatividade , São Paulo, MP 
Editora, 2007, pp. 397-417

A natureza dos JCP tem consequências relevantes do ponto 
de vista tributário e societário.
Do ponto de vista tributário, se os JCP são considerados 
juros, a contabilidade registrará a saída como despesa da 
companhia, reduzindo o lucro real, que é a base de cálculo 
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da 
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Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (no caso 
de companhias de grande porte, para as quais não se 
admite a tributação pelo lucro presumido).
Ao contrário, se os JCP forem considerados parcela do lucro 
a ser distribuída aos acionistas, entrarão na base de cálculo 
do IRPJ e da CSLL.
Do ponto de vista societário, as diferenças também são 
evidentes.
Se os JCP têm natureza de juros e, consequentemente, de 
despesa da companhia, eles não entram na base de cálculo 
dos dividendos obrigatórios, pois estes, em regra, são 
calculados sobre o lucro líquido (cf. art. 202, inciso I, da Lei 
6.404/76). 
O resultado é uma diminuição da parcela obrigatória dos 
dividendos.
Diversamente, tendo natureza de lucro, os JCP são 
computados na base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
Daí a importância de se definir, como premissa desse voto, 
a natureza jurídica dos JCP. 
(...)  
A melhor solução, portanto, é a cisão dos efeitos produzidos 
pelo instituto jurídico para efeitos tributários e para efeitos 
societários.
Mas, como pode um ente ter, ao mesmo tempo, duas 
naturezas opostas?
Na verdade, ontologicamente, os JCP são parcela do lucro a 
ser distribuído aos acionistas.
Apenas por ficção jurídica, a lei tributária passou a 
considerar que os JCP  tem natureza de juros.
Ressalte-se que o Direito Tributário não é avesso a ficções 
jurídicas, que alteram a natureza de institutos jurídicos.
 
Efetivamente, a cumulação de dividendos e JCP não 
configura bis in idem , pois os dois institutos embora 
tenham a natureza jurídica semelhante do ponto de vista 
societário, não são idênticos, incidindo cada um sobre 
parcelas distintas dos lucros a serem distribuídos aos 
acionistas.
Também não se vislumbra, na cumulação, possibilidade de 
ofensa ao princípio da intangibilidade do capital social, pois 
a própria Lei 9.249/95 (art. 9º, § 1º) condicionou o 
pagamento à existência de lucros equivalentes ao dobro dos 
JCP a serem pagos (destaques meus).

Portanto, a 2ª Seção, em sede de recurso repetitivo, 

concluiu que os dividendos e os juros sobre o capital próprio, embora 

constituam institutos diferentes, assemelham-se, exatamente, por 
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incidirem sobre os lucros a serem distribuídos aos acionistas.
Sob a ótica tributária, a doutrina especializada conclui em 

consonância com a orientação adotada pela 2ª Seção desta Corte quanto 

à natureza jurídica dos chamados juros sobre o capital próprio.

Ilustra a assertiva o pensamento de Luciano Amaro, que, ao 

analisar o instituto à luz do art. 9º da Lei n. 9.249/95,  pondera: 

"Os JCP e os dividendos ostentam igualdade 
ontológica: ambos constituem lucros distribuíveis. A 
diferença, meramente acidental, não de essência, é que 
"enquanto o dividendo pode implicar a distribuição de todo o 
lucro (líquido de uma série de destinações, como, por 
exemplo, a reserva legal), os JCP só podem ser distribuídos 
se houver lucros em montante igual a pelo menos duas 
vezes os JCP que se pretende distribuir". "Os JCP nada 
mais são, em essência, do que dividendos, no sentido de 
que se prestam a remunerar o capital social e, por isso 
mesmo, são atribuídos aos acionistas".
(...)
Aliás, os juros sobre o capital próprio só têm esse nome por 
opção do legislador. Poderiam chamar-se dividendos com 
tratamento fiscal diferenciado, ou dividendos com 
dedutibilidade e restrita ou qualquer outra perifrase similar. 
Certamente, a designação de juros sobre o capital 
próprio, sem fugir à essência de que se trata de 
remuneração do capital aportado pelos sócios, 
apresenta um nome que se presta não a designar um 
instituto de diferente natureza ontológica, mas apenas 
um instituto que, sem perder a natureza de distribuição 
de lucros sociais, apresenta diferente tratamento fiscal, 
restrito e limitado a uma certa porção de lucros 
distribuíveis
(...) E é o que basta dizer para evitar elucubrações sobre 
despesas de juros e receita financeira. Nem se cuida de 
despesa financeira, nem se trata de receita financeira. 
Os juros sobre o capital próprio são partes do lucro 
atribuídas aos seus sócios e, portanto, representam 
para estes receita com a mesma natureza dos 
dividendos, embora com tratamento fiscal diferente 
daquele que, em regra, costuma ser dado aos 
dividendos". 2

Posto isso, penso que a discussão relativa à natureza 

jurídica dos juros sobre o capital próprio – dividendos ou receita 

financeira - revela-se de fácil solução.
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A despeito da equivocada denominação recebida pela lei – 

“juros” que não são autênticos juros - e da natureza jurídica 

surpreendentemente “definida” pelos mencionados decretos 

disciplinadores das alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da 

COFINS – “receita financeira” quando, em verdade, representam 

modalidades de lucros distribuíveis - dividendos e juros sobre o capital 

próprio constituem espécies de um mesmo gênero, qual seja, os 

lucros distribuíveis.

III – DA CONSEQÜENTE NÃO ABRANGÊNCIA DOS JUROS SOBRE O 
CAPITAL PRÓPRIO PELAS BASES DE CÁLCULO DA 
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS

O faturamento, ao lado da receita, da folha de salários e do 

lucro, constituem as bases de cálculo expressamente autorizadas pela 

Constituição da República para a instituição de contribuições sociais para 

o financiamento da seguridade social (art. 195, I, a a c).

Secundando esse dispositivo, as leis que disciplinam a 

contribuição ao PIS/PASEP e a COFINS, sob o regime não-cumulativo, 

assim indicam suas bases de cálculo: 

Lei 10.637/02
Art. 1o A contribuição para o PIS/PASEP tem como fato 
gerador o faturamento mensal, assim entendido  o total 
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 
independentemente de sua denominação ou 
classificação contábil  (destaque meu).

__________________
2 "PIS/COFINS e Juros sobre o Capital Próprio", Revista Dialética de Direito Tributário  n. 239, 
2015, pp. 99-100, destaques meus.

Lei 10.833/03
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem 
como fato gerador o faturamento mensal, assim 
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa 
jurídica, independentemente de sua denominação ou 
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classificação contábil (destaque meu).

Tais tributos ostentam, portanto, idêntica base de cálculo, 

qual seja, o faturamento mensal , equivalente ao total das receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua classificação 

contábil. 

Como não incidem sobre o lucro - base de cálculo que, 

diante das balizas constitucionais, enseja tão somente a incidência do 

Imposto sobre a Renda e de contribuição distinta, a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido – CSLL - a contribuição ao PIS e a COFINS não 

podem recair sobre os juros sobre o capital próprio, dada a sua 

inequívoca natureza de parcela de lucros distribuíveis.

Daí porque equivocada, em meu sentir, a afirmação 

segundo a qual seria necessária expressa previsão legal para “excluir” os 

juros sobre o capital próprio da base de cálculo dessas contribuições. Os 

juros sobre o capital próprio, como salientado, não pertencem ao universo 

do faturamento, são estranhos a ele e, desse modo, como decorrência 

lógica, dele não precisam ser “excluídos”.

Em consequência, os atos administrativos normativos que 

qualificam os juros sobre o capital próprio como receita financeira, são 

instrumentos inidôneos para efeito de inserí-los no conceito de 

faturamento e, assim, integrá-los à base de cálculo da contribuição ao 

PIS e da COFINS.

IV – CONCLUSÃO

Isto posto, pedindo vênia aos que entendem diversamente, 

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, nessa parte, DOU-LHE 

PROVIMENTO para afastar a exigência das contribuições ao PIS/PASEP 

e da COFINS sobre os juros de capital próprio, autorizando a 

compensação das quantias indevidamente recolhidas a esse título, 
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preenchidos os requisitos legais.

Para efeito de recurso representativo de controvérsia, 

extrai-se a seguinte tese:

Os juros sobre o capital próprio constituem parcela de lucros 
distribuíveis, não integrando as bases de cálculo das 
contribuições ao PIS/PASEP e da COFINS .

É o voto.
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