
MEMORANDO 

 

MP 694 - JCP, P&D e PIS e COFINS - Perda da eficácia 

 

Prezado Cliente, 

Comunicamos a publicação, no dia 10 de março de 2016, do Ato 
Declaratório nº 5, de 9 de março de 2016, que encerra o prazo de vigência 
da Medida Provisória nº 694/2015, a qual tratava sobre: 

a) O Imposto de Renda incidente sobre os Juros sobre Capital Próprio 
(JCP), prevendo a dedutibilidade dos juros pagos ou creditados a 
titular, sócios ou acionistas, no limite da Taxa de Juros de Longo 
Prazo (TJLP) ou de 5% ao ano, devendo ser escolhido o menor, e a 
alíquota do Imposto de Renda na Fonte sobre os valores foi 
aumentada para 18%. 

b) A suspensão, no ano-calendário de 2016, da possibilidade de exclusão 
do lucro líquido de até 60% dos valores dispendidos com pesquisa 
tecnológica, tidos como despesa pela legislação do IRPJ, e dos 
dispêndios efetivados em projeto de pesquisa ou 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. 

c) Aumento das alíquotas da Contribuição ao PIS-Importação e da 
COFINS-Importação sobre etano, propano e butano, quando 
importados por indústrias químicas, de 0,54% e 2,46%, 
respectivamente, para 1,11% e 5,02%. 

Ressaltamos que, no caso da Contribuição ao PIS-Importação e COFINS-
Importação, eventuais operações realizadas entre o 90º dia da publicação 
da Medida Provisória e a perda da sua eficácia foram alcançadas pela 
alíquota majorada, tendo em vista o atendimento à anterioridade 
nonagesimal e na hipótese de não edição do Decreto Legislativo a que se 
refere o artigo 62, § 11, da Constituição Federal. 

De outro lado, considerando a não conversão em lei da Medida Provisória, 

restarem sem efeito as alterações atinentes ao Imposto sobre a Renda. 

Sendo o que nos reservava para o momento, permanecemos à disposição. 
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Memorando elaborado para fins de informação e debate, não devendo ser considerado como opinião legal 
para negócios específicos. 


