
 

MEMORANDO 

 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 694/2015 – ALTERA A TRIBUTAÇÃO DOS JUROS 

SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO – SUSPENDE BENEFÍCIOS FISCAIS PARA A 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – ALTERA AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO 

AO PIS-IMPORTAÇÃO E DA COFINS-IMPORTAÇÃO  

 

Prezado Cliente, 

Comunicamos a publicação da Medida Provisória nº 694, que alterou a 

tributação dos Juros sobre o Capital Próprio, suspendeu os benefícios 

vinculados a programas de Incentivos à Inovação Tecnológica e alterou 

as alíquotas da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas na importação 

e em operações no mercado interno. 

I. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 

De acordo com a referida Medida Provisória, a dedutibilidade, na 

apuração do lucro real, dos juros sobre o capital próprio pagos ou 

creditados a sócios ou acionista, a partir de 1º de janeiro de 2016, está 

limitada à Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP ou a cinco por cento ao 

ano; dos dois, o menor.  Assim, foi fixado um teto de 5% para o cálculo 

dos Juros sobre Capital Próprio que poderão ser pagos. Adicionalmente, 

a Medida Provisória aumentou a alíquota do Imposto de Renda na 

Fonte incidente sobre o valor pago ou creditado de 15% para 18%. 

II. INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

A partir do ano-calendário de 2016, estão suspensas as disposições 

relativas à possibilidade de exclusão do lucro líquido de até 60% da 

soma dos dispêndios realizados com pesquisa tecnológica e 

desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesa 

pela legislação do IRPJ, e de dispêndios efetivados em projeto de 

pesquisa científica e tecnológica e de inovação tecnológica a ser 

executado por Instituição Científica e Tecnológica (ICT), de que tratam 

os artigos 19, 19-A e 26 da Lei nº 11.196/05. 

 



III. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS 

A Medida Provisória também aumentou a Contribuição ao PIS-

Importação e a COFINS-Importação incidente sobre a importação de 

etano, propano e butano, destinados à produção de eteno e propeno; de 

nafta petroquímica e de condensado destinado a centrais petroquímicas; 

bem como na importação de eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-

xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno, quando efetuada por 

indústrias químicas, de 0,54% e 2,46%, respectivamente, para 1,11% e 

5,02%, alíquotas estas vigentes a partir de 1º de janeiro de 2016.  

Adicionalmente, a Contribuição para o PIS e a COFINS devidas pelo 

produtor ou importador de nafta petroquímica, incidentes sobre a 

receita bruta decorrente da venda desse produto às centrais 

petroquímicas também foram aumentadas de 0,54% e 2,46%, 

respectivamente, para 1,11% e 5,02%. 

 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 

Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 

T.: +55 (11) 3568-3168 

F.: +55 (11) 3568-3180 

Brasil 
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