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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Estamos 
na penúltima reunião do ano, com duas boas notícias, uma é que 
finalmente conseguimos fechar o volume 30 da nossa revista Direito 
Tributário Atual, embora com atraso devido aos problemas de sempre, 
não é? Dos colaboradores enviarem os textos. Na verdade, os textos 
chegaram dentro do prazo marcado, porque nós tivemos um pouco de 
rigor nisso, mas os acertos de textos e alguns incidentes que nos 
forçaram a revisão, e substituição até, mas finalmente a revista 30 vai 
sair, esperamos que com qualidade. A segunda notícia é também 
finalmente, depois de uns problemas de gráfica recebemos o livro do 
nosso associado Hugo Funaro, que é o volume 10, da nossa série de 
Doutrina Tributária. O Hugo escreveu sobre Sujeição Passiva Indireta 
no Direito Tributário Brasileiro, na verdade é a dissertação dele para 
mestrado sobre orientação do professor Gerd Rothmann, aqui na USP, e 
curiosamente dentre os últimos cinco volumes da nossa série, é o 
segundo que trata da substituição tributária, se lembram que nós 
tivemos o trabalho do Vítor, do Paulo Vítor Vieira da Rocha, de 
Substituição Tributária e Proporcionalidade, até um trabalho tão bom 
que nós pedimos ao Vítor que viesse aqui fazer um resumo do seu 
trabalho, e o Vítor, o Vítor abordou aquele grande problema da 
substituição tributária para frente no ICMS, e que apesar da declaração 
de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, nas hostes 
acadêmicas, se trata de uma matéria extremamente controvertida, 
inclusive naquela questão em que se não houver o fato gerador em um 
montante da antecipação, não há direito à restituição. E o Vítor na 
minha maneira de ver apresentou, o Paulo Vítor apresentou a melhor 
explicação para a validade constitucional dessa tributação. Não significa 
que a matéria ficou pacificada, mas ele realmente fez um estudo 
bastante profundo e muito interessante. O Hugo Funaro nos traz agora, 
a mesma matéria, de Sujeição Passiva Indireta, analisando as hipóteses 
de responsabilidade pelo crédito tributário previstos no CTN, aqui já é 
uma obra em que é uma análise mais direta específica das várias 
hipóteses, contempladas pelo CTN.  Trabalho muito interessante, muito 
importante que certamente vai nos ajudar bastante, está na biblioteca à 
disposição de todos, vocês todos vão receber, evidentemente, mas é um 



bom fim de ano. Nós temos agora apenas mais um volume que já está lá 
na Quartier Latin para ser impresso, está sendo impresso, que é sobre 
planejamento tributário escrito pelo Gutierrez. Não temos previsão de 
quando a gráfica entregará e a Quartier Latin nos entregará. No 
pequeno expediente? O Dr. Schoueri não está presente por estar fora do 
Brasil. Temos a presença conosco do Dr. Ednaldo Silva, já tinha sido 
anunciado, o Dr. Ednaldo é um brasileiro residente nos Estados Unidos 
praticamente sua vida adulta toda, e eu vou pedir ao João Bianco que 
faça a apresentação. 

Sr. João Francisco Bianco: Bom, bom dia a todos, bom dia Ednaldo. O 
curriculum do Ednaldo é tão longo que eu vou pedir que ele mesmo, 
faça uma brevíssima apresentação das suas atividades recentes. 
Ednaldo, por favor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agradecendo a sua 
presença, professor. 

Sr. Ednaldo Silva: Muito obrigado. É um prazer estar presente aqui. Eu 
sou um economista, eu tenho doutorado em Economia pela 
Universidade da Califórnia em Berkeley, mas desde 88 que eu trabalho 
com... Mas desde novembro de 88 que eu trabalho com advogados. 
Primeiro com a Procuradoria da Receita Federal Americana, onde eu 
estive por quatro anos, depois como economista tributário chefe do 
escritório de advocacia Sherman & Sterling, e desde 2000 na minha 
própria boutique de apoio a advogados com respeito à duas áreas de 
tributação internacional. Primeiro, preço de transferência e segundo, 
avaliação de intangíveis. Não só com... Ligado a preço de transferência, 
mas ligado também a outras áreas de tributação como Import Prices and 
Location. Bem ao sumário que eu queria fazer bibliográfico. Eu 
proponho hoje, falar sobre o BEPS, uma iniciativa, apresentada pelo 
G20, composto por ministros de finanças e também por diretores do 
Banco Central. É uma iniciativa diferente, até estranha, porque ela 
parte de cima para baixo. Nós temos uma série de iniciativas sobre 
preço de transferências divulgadas pela OCDE, que não só envolvem os 
países do OCDE, a revista inglesa, O Economista, sempre descreve o 
OCDE como o grupo dos ricos, mas o OCDE, nessa área de preço de 
transferência, tem feito um grande esforço para incluir os países do 
chamado do BRICS, que não sei são membros do OCDE, mas também 
para incluir países em desenvolvimento, que não são considerados dos 
BRICS. Então a OCDE tem um conflito muito grande, porque ao mesmo 
tempo em que eles querem expandir o conceito básico de preço de 
transferências, que é o conceito chamado em inglês arm's length, que é 
mal traduzido nas línguas, nas nossas línguas, é mal traduzido em 
espanhol como princípio de concorrência, de concorrência plena, tem 
essa mesma, mau tradução em francês, que não é a mesma coisa. 
Então, tem esse conflito de querer expandir o conceito de arm's length 
para o mundo, mas a base necessária, a base empírica necessária, para 
implementar esse princípio de arm's length, que é baseada em 
comparáveis não existe em muitos países. Não existe também em 



muitos países ricos, não só em países pobres. Então, temos esse grande 
conflito. E a OCDE tem uma série de... Nos últimos dois anos, uma 
série de projetos, um projeto que é muito importante, eu fui convidado o 
ano passado para fazer uma apresentação sobre o projeto de 
intangíveis, é um grande projeto da OCDE, eles têm também um outro 
projeto sobre divulgação de documentos, sobre preço de transferência, e 
agora foram arcados com essa responsabilidade de devolver esse projeto 
do BEPS. E eles saíram em julho deste ano com um projeto de 15 
iniciativas, ou 15 ações, entre elas, quatro ou cinco diretamente se 
referem a preço de transferência. Eu acho que esse BEPS, que é a 
conjunção de duas expressões, que eu acho que são separadas e cuja 
ligação é direta sobre alguns pontos, não todos. O primeiro que é a 
erosão da base fiscal. A erosão da base fiscal reflete uma série de 
mudanças estruturais das economias, principalmente das economias 
dos países ricos, mas eu acho que também, afeta os países do BRICS. 
Essa mudança estrutural tem vários aspectos, mas um dos aspectos é 
que o Estado tem arcado com uma série de responsabilidades 
crescentes, e essa série de responsabilidades crescentes gera uma 
grande necessidade de gerar tributos. E nós temos uma série de crises 
fiscais que são inicialmente apresentadas como déficit orçamentários, 
que excedem um certo limite que é arbitrário a 3%, e que 
eventualmente se convertem em dívidas e quando mensuradas, em 
temos do PIB, se chega, ultrapassa também o limite arbitrário. Então, 
temos essa série de crises fiscais, temos um processo de 
desindustrialização, onde perdemos a base fiscal da manufatura de 
vários países, eu acho que até... Ontem eu almocei com o Alkimar 
Moura, professor da Getúlio Vargas. Foi amigo meu desde 94, 74, 
desculpe, quando nós nos conhecemos nesse tempo. Ele falou que o 
Ademar Bastos, que também é da... Uma geração um pouco maior que 
a minha, mais velha que a minha, escreveu um livro recentemente 
sobre desindustrialização do Brasil, quer dizer, um processo que 
também está afetando os países do BRICS. Então, essa primeira... Esse 
primeiro elemento da Erosão da Base Tributária reflete problemas 
estruturais que eu duvido que a OCDE consiga lidar com esses 
problemas, com o cronograma que eles têm, que é muito agressivo de 
24 meses. E tem o segundo problema, que é... Nós traduzimos, como 
transferência de lucros para o exterior, mas talvez, desvio seria uma 
palavra mais correta, porque a tradução em inglês não é transfer of 
profits, é profit shifting, quer dizer... Shifting, em inglês é uma palavra 
pejorativa, então não tem o mesmo conceito de... Então existe aí, uma 
presunção, uma premissa de que há algo ilícito-- 

Orador Não Identificado: Deslocamento. 

Sr. Ednaldo Silva: Exatamente, obrigado. Então, eu quero agora 
selecionar talvez quatro ou cinco elementos dessas 15 iniciativas e fazer 
um comentário mais detalhado e, portanto, abrir a sessão para uma 
discussão mais... Mais ampla. Eu não sei se tem o meu slide, tem? Não 
tem. Que é uma pena, porque ai vocês não tem... Não tem uma simetria 
de informações, eu tenho... Estou com um tipo de informação de que 



senhores e senhoras não têm. Eu quero dizer também antes de entrar 
em detalhe sobre alguns elementos do BEPS, que nós estamos num 
período que na ciência chamamos de crise, quer dizer, eu lembro que 
desde os anos 60, em economia, por exemplo, quando o Thomas Kuhn 
saiu com o livro dele de The Structure of Scientific Revolutions, falando 
sobre o desenvolvimento de matemática e física. Falando que 
normalmente nós temos um paradigma dominante, mas sempre 
existe... Há paradigmas desafiantes auxiliares, e que em um momento 
de crise o paradigma dominante não consegue resolver ou responder a 
uma série de problemas considerados anormais, e começa a aparecer 
anomalias, e nessa tentativa de responder anomalias, outros 
paradigmas começam a ter uma presença mais forte. E hoje nós temos 
um... Estamos num momento, talvez, no pié the moon(F) de crise 
conceitual com respeito a preço de transferência, porque nós temos esse 
conceito dominante, como eu falei dos Estados Unidos, da relação 
tributária entre o continente de Porto Rico, até a expressão arm's length, 
é coloquial, difícil de traduzir, como eu falei, é traduzida erroneamente 
pelo OCDE, essa foi expandida para o OCDE para uma série de países, 
mas um problema, uma solução coloquial, e nós temos dois outros 
paradigmas um que é eu diria, não é dominante, mas tem uma 
expressão bem forte na academia que é, em inglês se chama formulary 
apportionment, tem uma expressão forte na academia, eu acho que essa 
expressão é ingênua, falta um reconhecimento de uma e série de 
problemas práticos, que não podem ser resolvidos como formulary 
apportionment, uma das grandes desvantagens é que o formulary 
apportionment necessariamente implica consolidação de resultados 
entre empresas controladas e coligadas, e eu acho que nenhum diretor 
financeiro ou diretor tributário vai gostar, mas necessariamente implica 
isso, então eu acho uma solução ingênua. E tem outra solução que é 
parte do outro projeto do OCDE, que se chama: Salvaguardas. O OCDE 
tinha até 2010 uma recepção escrita antagônica com respeito a 
Salvaguardas, mas eles tinham uns problemas, porque os Estados 
Unidos utiliza Salvaguardas com respeito às transações, entre, 
controladas e coligadas financeiras, e o México, que é um membro do 
OCDE, tem um programa chamado Maquiladora, onde utiliza esse 
programa de [ininteligível - 00:16:10]. Então, em 2010 a OCDE chegou 
com uma revisão onde é muito mais receptivo o preço de programa de 
[ininteligível - 00:16:20], mas de qualquer forma é outra paradigma. 
Então, eu digo que é um processo iniciante de crise porque 
continuamos a ter um paradigma dominante, mas esse paradigma 
dominante é desafiado por dois outros paradigmas. Então, está... Os 
três conceitos estão aí descrito nesse primeiro slide meu. Então, eu vou 
continuar... Agora eles seguem e eu posso dispor desse documento para 
você, para todos os presentes aqui. Então tem uma série de apoio e 
suporte que eu coloco para esses três conceitos. Na prática, como eu 
falo, temos grandes problemas onde comparáveis a locais são difícil de 
encontrar, especialmente para intangíveis, porque como sabem, a 
OCDE faz uma distinção entre dois tipos de intangíveis, os que ela 
chama de trade intangibles, ou intangíveis na produção, e market 



intangibles, intangíveis no comércio, e esses dois tipos de intangíveis 
são muito difíceis de encontrar, comparar e nos Estados Unidos se faz 
outra distinção entre o que eles chamam routine intangibles, intangibles 
para onde colocamos, conseguimos obter comparáveis, done routine 
intangibles, que também são chamados de blockbusters intangíveis, 
quer dizer, são intangíveis que conseguem gerar um bilhão de receitas 
por ano, não por um tempo determinado, mas vamos dizer, cinco, seis 
anos, especialmente com respeito a drogas e software, então esses são 
intangíveis são singulares, muito difícil de encontrar comparáveis. Bem, 
eu acho que agora eu vou entrar no BEPS. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Ednaldo Silva: A proposta de discussão de intangíveis, como eu já 
falei. Então temos aqui a ação sobre erosão da base fiscal e de 
transferência de lucros, como eu falei o deslocamento de lucros. Temos 
15 iniciativas, ações, eu coloquei em negrito, aquelas que têm referência 
específica para preço de transferência. Então, como parte dessa reforma 
estrutural e que não só reflete esse processo econômico que eu fiz 
algumas alusões, mas temos, por exemplo, primeiro elemento que é 
desafios da economia digital, talvez isso não seja tão importante para o 
Brasil atualmente, mas é extremamente importante para os países da 
OCDE. Esse tem dois aspectos, pelo menos: o primeiro aspecto, e, por 
exemplo, os ingleses chamam de Google Text, esse programa de desafio 
da economia digital. Um primeiro problema é quando você tem uma 
empresa em uma jurisdição que vende em vários países, mas reconhece 
a receita em um país só. Então nós temos, por exemplo, o caso do 
Google, que, por exemplo, faz a venda na Irlanda para a Inglaterra, para 
a França e Alemanha e reconhece a receita só na Irlanda, onde a taxa 
de tributos sobre os lucros 12%. Comparando com outros países, são 
29%, 30%, 35%. Então a Inglaterra diz, eu quero taxar a receita, aí cria 
o seguinte problema, a base do tributo que a Inglaterra quer, que a 
França quer, depende da localização do cliente ou da localização dos 
servidores? É uma grande questão legal essa aqui. Eu estou... Agora 
com um litígio em Nova York onde essa questão, entre os estados de 
Nova York e o estado de Delaware. Mas quer dizer, a empresa vende a 
parte de Delaware para Nova York, mas não paga tributos em Nova 
York, então a questão colocada para mim foi: A fonte do tributo vai ser a 
localização do cliente ou a localização dos servidores?  A resposta não é 
trivial, porque tem outro projeto da OCDE, com um posicionamento 
ambíguo, dizendo o seguinte, que: a localização do servidor pode causar 
um estabelecimento permanente e a OCDE... Nem a OCDE nem os 
Estados Unidos tem uma posição clara sobre esse ponto. Então, na 
economia digital, nós temos o que chama server farms, temos fazendas 
de servidores em um país reconhecendo receita de vários países. Então, 
é um problema muito sério para os países da OCDE, talvez não esteja 
ainda importante para o Brasil. Então, não é especificamente preço de 
transferência, mas tem aspectos relacionados a preço de transferência. 
Bem, o primeiro dos, eu vou para os 15, a listagem dos 15 e volto. 
Temos os 15 fatores aqui. Então, o primeiro... A primeira iniciativa da 



OCDE com respeito ao BEPS, falando preço de transferência, deduções 
de juros, e a segunda é ... Intangíveis... Os intangíveis são os bête noir 
dos preços de transferência. Temos riscos e capital, transações de alto 
risco, nós vamos ver quando entramos em detalhes de transações de 
altos riscos que o grupo narrador do BEPS da OCDE se exauriu, então 
os exemplos sobre transação de alto risco não são aplicáveis. Temos 
divulgação obrigatória de planejamento fiscal agressivo, esse eu acho 
que vai causar muitos problemas para advogados tributaristas. Primeiro 
como definir um planejamento agressivo, como é que vamos definir 
isso? Mas o-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No Brasil todos são. 

Sr. Ednaldo Silva: Todos são. Mas em segundo lugar, essa obrigação de 
você ter que divulgar. Porque eu sei que, por exemplo, no direito 
americano tem esse... Essa, eu vou chamar, eu não quero ofender 
ninguém, dessa ficção legal de privileged. Eu lembro que eu uma vez eu 
estava indo... Eu estava trabalhando ainda, para o Governo, para a 
Procuradoria da Receita Federal, eu estava indo para uma conferência 
em New Orleans, com uma das advogadas chefes da Procuradoria, e 
estamos discutindo de um caso desse negócio de privileged. Ela falou 
para mim: Ednaldo it's a myth. É um mito, eu consigo tudo que eu 
quero. Mas de qualquer forma, existe agora esse desejo de divulgar, eu 
acho que vai afetar esse clima, não é? Do que é privilegiado, do que não 
é privilegiado. Então vai ferir uma série de relacionamentos entre os 
advogados e os clientes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou me permitindo 
aqui fazer uma intervenção, porque você está colocando a questão para 
os advogados. A obrigação de divulgação de planejamentos fiscais e 
agressivos e o julgamento da condição de ser ou não ser agressivo, cabe 
ao advogado, cabe ao planejador, que nem sempre é o advogado ou cabe 
à própria empresa-contribuinte? 

Sr. Ednaldo Silva: Esses detalhes não são ainda divulgados. A 
tradição, pelo menos a tradição americana, é que é obrigação da 
empresa exemplo, é obrigação da empresa divulgar esses documentos. 
Deixa eu ver o que mais. Então, eu vou agora falar sobre esses fatores 
com mais detalhes. Nós temos um grande problema nos países da 
OCDE, que chamamos de thin capitalization. Onde empresas 
controladas e coligadas utilizam a dívida como uma maneira de 
exportar capital para um país central, pode ser um... Que essa 
exportação de capital não é necessariamente para paraíso fiscal. Isso 
que nós temos que entender. Por exemplo, o maior caso de preço de 
transferência dos Estados Unidos foi o caso do Glaxo, onde estava em 
disputa US$ 14 bilhões, e foi negociado por US$ 3,4 bilhões em 
impostos, em tributos. O problema era entre os Estados Unidos e a 
Inglaterra, não tinha paraíso fiscal no meio. Quer dizer, eu sei a razão 
porque isso acontece, mas eu quero que nós entendamos que quando 
falamos de erosão, de tributos ou de desvio de lucros ou transferência 
de lucro, não necessariamente exige a existência de um sanduíche com 



o paraíso fiscal no meio, pode ser entre países com tributos 
semelhantes. Mas uma das maneiras que... Normalmente o preço de 
transferência é feito, nos países do OCDE, ao nível do lucro operacional, 
e abaixo desse lucro operacional tem a dedução dos juros, e os tributos 
são pagos sobre o lucro líquido. Líquido de tributo, líquido de 
depreciação e de juros. Então você pode fazer um trabalho 
demonstrando que a transação entre controladas e coligadas satisfaz os 
princípios de arm's length, mas não pagar imposto porque você tem 
uma dedução de juros anormal, é isso que eles querem coibir, esse é o 
processo de thin capitalization. Bem, é um objeto que vocês entendem 
muito, eu não vou passar muito tempo aqui, eu vou para outro. 
Intangíveis, eu acho que não é um problema muito grande o Brasil. 
Primeiro porque, o Brasil nessa divisão global da economia não é um 
produtor de intangíveis. Eu lembro que eu estava no sul da África há 
um mês atrás, eu tinha uma tabela mostrando a exportação de 
royalties, para os países do BRICS, e a minha recordação é que o Brasil 
exportava US$ 2,5 bilhões por ano em royalties, quer dizer, não é uma 
quantia que causa alarme. Mas, por que eu digo que o Brasil não é um 
país produtor de intangíveis? Porque utilizando essa distinção da OCDE 
de intangíveis na produção, intangíveis no comércio, market intangibles 
and trade intangibles. O trade intangibles ou intangíveis na produção, 
são resultados principalmente de empresas que têm uma base de 
pesquisa e desenvolvimento muito forte, 15% da receita. Difícil 
encontrar empresa brasileira com esse tipo de incidência. Segundo, é a 
existência de Universidades de pesquisa. Então, tem vários países da 
OCDE com essa característica, os Estados Unidos é um dos principais, 
onde nós temos um grupo de que chamamos de Green Short University, 
quer dizer, por exemplo, em Berkeley, que é uma Green Short University, 
um professor tem uma carga de pesquisa de 85% do tempo, ele leciona, 
mas o objetivo principal é a pesquisa. Então na área de ciências 
naturais, etc., isso produz uma série de intangíveis. Inclusive essas 
universidades têm departamento de licenciamento de intangível. Então, 
temos essa combinação de empresas, software, de farmacêuticas, que 
têm incidência de produção de intangível muito forte, e temos também 
órgãos do governo de pesquisa como [ininteligível - 00:29:35], é um 
Instituto de Saúde Americana que é um grande produtor de intangíveis, 
e temos Universidades de pesquisa, então um grande produtor de 
intangíveis. E nós sabemos, por exemplo, quando olhamos as contas 
nacionais, nós temos salários e o excedente econômico. Excedente 
econômico, ele é dividido entre lucro próprio, arrendamento e royalties. 
Royalties é uma parte minúscula, continua sendo a parte minúscula 
das contas nacionais, mas, a mais importante nos países da OCDE, 
Alemanha, Brasil, etc., Brasil não, por exemplo, os países da 
Escandinávia têm uma incidência de pesquisa sobre o PIB maior do que 
os Estados Unidos. Os Estados Unidos é mais ou menos 3% do PIB, 
desde 55, não tem aumentado essa fração, o que tem modificado é a 
combinação que antes, vamos dizer, nos anos 60 era principalmente do 
governo, e hoje é mais privado, então houve uma recomposição. Não é 
problema que afeta muito o Brasil em minha opinião. Riscos e capital: 



esse é um fator importante porque muito dos planejamentos fiscais 
constituiu em você pegar uma empresa, onde tem uma série de funções 
unificadas, nós vamos dizer: pesquisa e desenvolvimento, a produção, 
distribuição e serviços, então você começa a desagregar essas funções e 
colocar funções, em outros países, por exemplo, problema de preço de 
transferência começou nos Estados Unidos, quando as empresas, 
principalmente as empresa farmacêuticas americanas no início dos 
anos 60, tiraram a manufatura dos Estados Unidos, levaram para Porto 
Rico e depois descobriram que poderiam fazer isso também com os 
intangíveis. Então, quando levaram a manufatura não houve muitos 
problemas, mas quando levaram os intangíveis, então houve muitos 
problemas. Daí partiu essa preocupação com preço de transferência. 
Bem, a partir do momento que você tira funções de um país chave para 
outros países também realoca os riscos, a lucratividade que é sujeita ao 
tributo, diminui. Então, esse é considerado uma erosão da base fiscal. 
Riscos e retornos tributários. Eu acho que vou falar sobre isso e vou 
parar, para ter mais momentos para discussão. As primeiras leis de 
preço de transferência foram dirigidas nos Estados Unidos em 1968, foi 
a primeira vez que o preço de transferência era representado por três 
métodos para estabelecer preço de transferência, a primeira vez. E a 
OCDE seguiu esses métodos no ano seguinte, em 1969. A base teórica 
para os preços de transferência é a seguinte, é que os lucros de 
empresas são constituídos por três elementos, essa é a teoria, essa 
teoria não é controvertida, ela é muito conservadora, quer dizer, ela é 
convencional. Os três elementos são, um elemento que reflete os juros 
sem riscos, porque o investidor tem a opção de pegar a sua base 
monetária e colocar em um banco com risco mínimo e receber uma taxa 
de juros, que normalmente reflete a taxa de inflação, então a reserva da 
base monetária, que é o primeiro elemento, o I, para interests da minha 
equação. Tem o segundo elemento, que é o P, que o David Ricardo, que 
era um advogado. Os primeiros economistas eram advogados. O Adam 
Smith era um advogado, o David Ricardo, grande economista, primeiro 
grande economista era um advogado, e até eu acho que o Celso Furtado 
que foi o nosso primeiro economista fez o curso dele na Faculdade de 
Direito. Só nos anos 60 que houve essa bifurcação que eu acho que 
empobrecemos com essa bifurcação. Então temos esse segundo 
elemento que é o P, que o Ricardo chamava profits of enterprise, que é o 
grupo próprio de atividade de investimento, atividade econômica, e 
temos o outro fator, que é o S, que é o excedente refletindo os 
intangíveis, então poucas empresas tem esse elemento S. Então, na 
parte legal sobre proteção de concorrência essa é a função não de 
intangíveis, mas de a fração do mercado- market share, então qual é o 
problema que nós temos? A teoria é a seguinte, é que nós temos o 
retorno, que é aquele R do lado esquerdo da equação, na vertical, e do 
lado direito podemos colocar riscos, atividades econômicas e 
intangíveis. Normalmente se, como uma primeira aproximação, nós 
pensamos que é uma relação direta, uma reta, normalmente não é reta, 
é curva linear, então a expressão do governo é o seguinte, o termo do 
governo é o seguinte: os retornos que são sujeitos os tributos, refletem 



os riscos. A partir do momento que você transfere riscos de uma 
jurisdição para outra, você faz uma erosão da base fiscal. O problema 
aqui é o seguinte, é se existe realmente uma transferência de riscos, é 
uma discussão de substância e forma legal, substância econômica e 
forma legal. Essa discussão de alocação de risco é exatamente isso. 
Existe de fato uma relocação de riscos ou é uma relocação de risco 
fictícia? Eu vou dar um exemplo: As big four, que chamamos de big four, 
que hoje, domina o preço de transferência, apareceram com uma teoria 
de limited the risks the distributor, o distribuidor com riscos limitados. 
Como nessa equação se os riscos são limitados, os retornos são 
limitados. Então, eu fui chamado para revisar um projeto de 
biofarmacêutica com um produto que gerava US$ 7 bilhões por ano. 
Quando eu comecei já gerava só quatro e a distribuição nos Estados 
Unidos era 3% a margem, sobre margem operacional sobre receita, com 
a teoria de que era uma... Tinha riscos limitados. Eu perguntei: O que 
acontece se essa droga criar problemas à saúde, e essa empresa for à 
julgada, o que acontece? Aí ficaram... Eu digo quem vai assumir esse 
risco, é a Irlanda ou é os Estados Unidos? Aí ficaram... Eu digo, bem, 
eu acho que é os Estados Unidos. E se pensarmos que é a Irlanda vai 
esse processo que se chama Piercing the Veil. Como você falou, por 
favor?  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Ednaldo Silva: É bem a longa.  

Orador Não Identificado: Levantando o véu. 

Sr. Ednaldo Silva: Levantando o véu, tá? Então, a noiva fica despida. 
Então, eu desafiei essa premissa, porque em minha opinião, era uma 
locação de risco falsa, então o retorno teria que refletir o risco que 
realmente essa empresa americana estava assumindo. Então, esse é um 
problema muito grave nos Estados Unidos. Nós podemos ao invés risco, 
colocar atividade econômica, temos também essa premissa que o 
retorno que é sujeito ao tributo reflete atividade econômica. E por fim 
podemos colocar os intangíveis. Bem, mais detalhes, os senhores e as 
senhoras vão ter acesso a minha apresentação. Eu quero parar aqui 
com um simples sumário que vai parecer no sector(F), que parece que 
não segue o que eu tenho dito anteriormente. Eu tenho estado bem 
ativo nos últimos, ano e meio, com respeito à primeira discussão de 
intangíveis, mas recentemente com respeito à discussão do BEPS, como 
sabem o Brasil não é um participante, não é membro do OCDE, mas é 
um membro convidado, como todos os outros países do BRICS. O Brasil 
tem estado ausente, e um dos primeiros de pontos que quero fazer, é 
que é importante para o Brasil, não só para o governo, mas também 
representantes de empresas brasileiras comecem a ter uma voz ativa 
nessa discussão que nós temos internacionalmente. Isso é importante. 
Porque atualmente é até meio vergonhoso ser brasileiro, porque o Brasil 
é sempre apontado, ou quase sempre, como anomalia, mas de maneira 
meio ridícula. Eu acho que o um dos objetivos de ter uma voz ativa é 
combater e desmentir e mostrar que temos um posicionamento que tem 



a sua razão, e essa razão tem que ser... O segundo ponto que eu quero 
dizer, é que uma série de práticas envolvendo Direito Tributário vai ser 
desafiada. Primeiro esse princípio de divulgação de documentação, 
segundo o próprio princípio de, ou prática, de planejamento fiscal vai 
ser muito mais sujeito à diligência e revisão. Como eu falei 
anteriormente, eu penso que até essa distinção de que é privilegiada e 
que não é privilegiada vai ser desafiado, eu acho que essa... esse 
conflito entre substância econômica e forma legal vai ser desafiado. Nos 
Estados Unidos já temos leis próprias definindo isso e legalizando o que 
é e o que não é. Eu, por exemplo, estive em um caso, era um caso de 
preço de transferência, mas eu consegui demonstrar que a empresa no 
paraíso fiscal não tinha valor adicionado, tinha um empregado, e valor 
adicionado é ligado à folha de pagamento e o juiz opinou que o 
problema não era preço de transferência, mas era falta de substância 
econômica. Então, tem uma série de práticas de Direito Tributário que 
eu acho que vai ser talvez abalada, shake, nesse... abalada nesse 
processo do BPES. Eu agradeço muito a sua paciência, e estou 
preparado para uma discussão mais ampla. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós é que agradecemos. 

[aplausos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós é que agradecemos. Eu 
acho que no Brasil nós precisamos, eu digo, nós agora, aqui advogados 
e a própria academia precisamos estar atentos para o BEPS. O Dr. 
Ednaldo mencionou que os objetivos da OCDE são muito ambiciosos, 
até pela questão de tempo, mas a OCDE está trabalhando nisso. E a 
Receita Federal do Brasil também está acompanhando. O senhor 
mencionou aí a ausência do Brasil, não sei em que nível, mas sabemos 
que a Receita Federal está participando e acompanhando, claro muito 
interessada nesse assunto. O grande problema do BEPS é a 
preocupação dos governos com a base tributária e o contribuinte, que é 
a galinha dos ovos de ouro, fica fora desse debate. O Fernando pediu a 
palavra. Quem mais pediu? Plínio. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, é com satisfação que eu brindo a 
participação do Sr. Ednaldo nessa nossa Mesa de Debates, e num tema 
que, particularmente, me a atrai muito, até escrevi um artigo sobre isso, 
e fiquei exitoso de lançar a publicação ainda, porque tem tanta coisa 
que eu tenho que aprender e que eu tenho testar, e o teste nessa Mesa 
de debate para mim é muito bacana e que vai realmente mexer muito 
com todos. E me chamou muito atenção, já partindo para o debate na 
sua colocação, esse aspecto crítico em relação ao papel da OCDE, 
porque uma das coisas que eu venho colocando nos meus artigos, e até 
nesse artigo e me detive um pouco mais, é que a OCDE, no seu 
relatório, culpa um pouco as empresas pelo o que ela chama de shifting 
profits buscam uma tradução como traslação, porque até o Seligman(F) 
usa essa expressão, traslação do lucro, não é? Não transferência, é uma 
traslação, jogo para outra jurisdição, e isso se aplica muito em imposto 
sobre consumo, e o que eu vejo, até isso é uma provocação, é que eu 



vejo que a OCDE é uma grande responsável pela erosão de bases 
tributárias quando ela promove uma estandarização de sistemas 
tributários e tentando... Aí eu tenho e já se fala um pouco em um 
Sistema Tributário Global, se discute pouco se já poderíamos falar em 
Sistema Tributário Global, mas já se sabe que nos blocos econômicos 
isto é uma realidade e que contribui para a erosão, porque você passa a 
criar mecanismos simplificadores para buscar arrecadação, uma escusa 
de evitar que as empresas se organizem no plano global, só que você o 
quer recorrer ao problema de falta de meios de arrecadação, como você 
disse que os Estados estão precisando de arrecadação, e eles próprios 
provocam estandarizações e provocam estandarizações no sistema 
global e o preço de transferência é um caso emblemático que no final 
não funciona como deveria funcionar, porque é muito difícil você 
trabalhar com meios estandarizantes, e provoca a erosão, sem contar a 
questão, como o professor disse da própria desindustrialização, que é 
um fenômeno que a gente não pode esquecer e que no Brasil já está 
amplamente presente. E a questão do comércio eletrônico também, o 
comércio eletrônico é uma realidade galopante que afeta todas as 
empresas e afeta muito o mundo jurídico tributário como nós estamos. 
Então, a minha questão é a falta de jurisdição ou a criação de 
jurisdições, as soberanias, como o professor disse, você criar 
soberanias, você artificialmente criar soberanias. Não seria também um 
jogo de gato e rato? Mas no final de contas você critica as empresas pelo 
shifting, por criar instrumentos jurídicos artificiais e a própria 
arrecadação cria instrumentos jurídicos artificiais pelo lado dela, 
quando faz simplificações. Então, não havia uma razão de você criar 
tantos artifícios para se defender de artifícios criados pelo contribuinte, 
talvez, essa forma de atacar o problema poderia ser revisto. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Dr. 
Ednaldo, eu já tive um pouco de experiência também nos Estados 
Unido, onde eu morei quase dez anos, em Washington, capital e fiz um 
curso de Direito lá também Master of Comparative Law-American 
Practice, e estudei também, a Legislação Tributária Americana e 
acompanho esses assuntos, inclusive aqui e fora daqui, e a gente 
verifica na realidade que é a OCDE nada mais do que um organismo 
internacional de defesa do erário dos Estados, e estabelecendo regras 
que na verdade interferem no princípio da livre escolha do contribuinte. 
Eu vejo nas regras da OCDE na realidade muitas vezes uma 
interferência indevida nos estados de modo geral, na legislação e nas 
garantias constitucionais de vários estados e principalmente no Brasil. 
Porque no Brasil nós temos antes de mais nada, uma legislação 
tributária que não está apenas nas leis infraconstitucionais, está na 
própria Constituição. Nós temos ali, os princípios que garantem ou pelo 
menos buscam garantir aos contribuintes, vamos dizer no seu 
planejamento tributário, porque ninguém é obrigado a exercer uma 
atividade pelo lado que propicie mais arrecadação ao Estado. E no 
plano internacional o que que eu vejo? Eu vejo exatamente a 
possibilidade sim de se fazer um planejamento porque eu posso ter o 
lucro onde eu quiser ter. Essa história de transferir, você não pode 



transferir daqui para lá ou de lá para cá, isto está interferindo 
exatamente na minha livre escolha, no meu direito de escolher onde o 
lucro vai ocorrer ou onde não vai ocorrer. Essa questão de tributação, 
por exemplo, nós estamos vendo agora a criação de presunções, tributar 
em cima de presunções, as controladas no exterior. Nós temos que 
considerar que nas controladas no exterior elas estão regidas pela lei do 
país onde elas estão constituídas. Se nós estamos aqui, se tem uma 
empresa brasileira com uma subsidiária no exterior, como é que se 
pode tributar o lucro aqui no Brasil, quando esse lucro, ainda não foi 
distribuído? Então eu vejo, por exemplo, aqui, que é como disse o Dr. 
Fernando, nós estamos numa situação em que aquela antiga briga do 
gato e do rato, na realidade os estados querendo fazer os papéis de 
gatos e nós os contribuintes, pessoa física ou jurídica sendo tratados 
como se fossem ratos. E eu pergunto aqui, existe ainda, campo para 
planejamento tributário, se deixar de respeitar as garantias 
constitucionais? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:: Eu vou passar a palavra 
para o João Bianco. Têm várias pessoas na fila. Antes eu queria fazer 
uma observação, João, se me permite um pouco na linha do que o 
Plínio mencionou, mas também o senhor mencionou um caso em que a 
Corte entendeu que não se tratava de preço de transferência, mas de 
substância, não é? Eu acho que nós caminhamos no mundo todo e no 
Brasil, em questão de planejamento tributário para a efetividade das 
coisas, porque nós vemos muitas vezes no plano internacional e no 
plano local são planejamentos tributários formais, destituídos de 
conteúdo, de conteúdo efetivo. Eu não estou defendendo a interpretação 
econômica, mas estou defendendo à realidade. Eu quero citar aqui um 
caso muito, na linha do que foi mencionado, o primeiro caso Marcopolo. 
O primeiro caso Marcopolo, o contribuinte alegou que ele cumpria, o 
caso Marcopolo é o seguinte, a empresa brasileira tinha uma 
subsidiária no exterior que revendia toda a exportação da empresa 
brasileira, sendo que o produto saía diretamente da fonte local de 
produção aqui no Brasil para a clientela no mundo. Então, esta 
empresa colocada num terceiro país ela refaturava para a empresa 
efetivamente adquirente. E o Marcopolo, a exportadora brasileira alegou 
que tinha cumprido a legislação de preço de transferência. A decisão do 
Tribunal Administrativo, foi no sentido de que, não era problema de 
preço de transferência, era problema de substância, porque a empresa 
no exterior não tinha o que foi mencionado aqui, como valor agregado, 
ela não tinha um empregado. Eu não vou citar os desdobramentos que 
o caso Marcopolo teve, houve outros processos, mas de qualquer forma, 
essa 1° decisão aponta para essa questão, que é fundamental nos 
planejamentos tributários. Nós temos tido muitos casos atualmente em 
que se criam empresas no exterior para funcionar como revendedoras 
ou como agentes de exportação dos exportadores brasileiros, e muitas 
vezes não se encontra uma efetividade de trabalho lá fora. Nós tivemos 
um caso famoso aqui que posso falar porque é público, da companhia 
Vale do Rio Doce. A Vale... O governo ficou em cima dela, dizendo que 
ela estava fraudando a tributação brasileira porque ela tinha esse 



esquema de uma empresa no exterior que simplesmente revendia toda a 
produção brasileira. Só que a Vale tem um prédio na Suíça, com quatro 
ou cinco andares, tem 400 funcionários, e essa empresa, essa trading 
da Vale, ela revende produtos de outras fontes, que não é a empresa 
brasileira, então, aí sim, nós temos uma estratégia uma liberdade. 
Agora, muitas outras vezes vocês procuram uma jurisdição que não tem 
tributação ou tem um acordo favorável com o Brasil e coloca lá dois 
funcionários e na verdade as coisas continuam a correr aqui. Então, eu 
acho que essa questão da substância, da efetividade ela faz parte da 
decisão da liberdade que a empresa tem de se organizar, mas ela tem 
que trabalhar com elementos concretos. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Ednaldo, eu queria que você comentasse 
um pouquinho sobre a legislação brasileira de preço de transferência. 
Eu sei que você conhece... não conhece profundamente o nosso 
sistema, mas você conhece suficientemente, para fazer um comentário 
crítico sobre a nossa legislação. Você sabe que a legislação brasileira vai 
um pouco, na contramão do que é normalmente adotado nos outros 
países, nos países desenvolvidos, você acha que o princípio arm´s length 
está em crise, você acha que ele se mostrou viável e eficiente na 
alocação de lucros entre os países, e essa adoção, esse regime brasileiro 
seria uma saída que o Schoueri tem dito aqui frequentemente, que é 
uma saída simples, prática, que é um grande safe harbor que se adapta, 
que é praticável diante da nossa realidade aqui, será que diante da crise 
do principio arm´s length  a saída seria adoção de margens fixas, como a 
gente tem adotado aqui no Brasil, eu queria que você comentasse um 
pouquinho isso, Ednaldo. 

Sr. Ednaldo Silva: Obrigado. Eu não discordo de nenhum dos 
comentários que foram... Que foi feito, eu antes de responder a sua 
pergunta direta, eu quero fazer duas observação, não são coisas fatuais, 
são opiniões. A primeira é que OCDE não é muito forte, e a segunda é 
que o BEPS representa um enfraquecimento da posição dos Estados 
Unidos na OCDE, e nessa discussão e tributação internacional. Por que 
digo isso? Porque eu fiz parte do grupo redator das leis de transferência, 
dos regulamentos da lei de transferência dos Estados Unidos em 1994 e 
fiz contribuições com método que hoje fazem parte da OCDE. As leis 
americanas, as primeiras leis americanas, o regulamento de 1968 foram 
seguidos quase verbatim, com o excedente de 1964. Noventa e quatro 
foram seguidos pel OCDE quase verbatim, agora esse quase tem uma 
grande decepção em 1995. A grande decepção é que em 1986, o Estado 
apresentou um Código no Congresso, um código e não um regulamento, 
um outro princípio para preço de transferência com respeito a 
intangíveis de que é o princípio de [ininteligível 0:57:52]. Quer dizer que 
o intangível tem que ter um lucro tributável que é comensurável com o 
benefício projetado. Esse princípio não foi adotado em 1995 pela OCDE. 
Mas o que é claro é que a OCDE tentou expandir esse conceito 
americano simples. O BEPS representa o enfraquecimento dos Estados 
Unidos por quê? E até a recepção dos Estados Unidos e como o Brasil 
não é membro do grupo dos 20, tem uma posição que entre os eles que 



é considerada warm quer dizer, é considerada morna. Porque abrange 
uma série de elementos que não são dos interesses dos Estados Unidos. 
Então, eu queria só fazer essa observação, que o OCDE não é tão forte 
assim. Agora, eu me dirijo à questão brasileira. Bem, eu acho sim que o 
princípio de arm´s length está no princípio do fim, eu chamei no pié the 
moon(F) da crise, entre os dois desafiantes eu acho que o que tem mais 
probabilidade de sucesso é o sistema de salvaguardas, agora, eu acho 
que seria um erro o Brasil incorporar o sistema do arm´s length da 
OCDE eu acho que seria um erro. Ao mesmo tempo, eu acho que o 
sistema brasileiro ele é uma aproximação grossa, talvez a tradução não 
seja tão elegante- sistema de salvaguardas, porque o Sistema de 
Salvaguarda Brasileiro tinha uma série de defeitos, defeitos que eu 
chamaria de inocentes. A grande vantagem é que como todo sistema de 
Safe Harbor, cria uma, como se diz... Uma certeza para o contribuinte, a 
margem fixa, você planeja com a aquela margem fixa e tira toda aquela 
ansiedade da incerteza de qual seria sua tributação. Então, como todo 
Sistema de Salvaguarda tem essa certeza, mas eu acho que a próxima 
ação é grossa e pode ser refinada de maneira fácil. Primeiro, é que no 
meu entender o Sistema de Salvaguarda brasileiro é baseado no lucro 
bruto. Nós sabemos que lucro bruto é uma, eu permito, eu peço a 
permissão de fazer uma expressão que talvez, outra vez seja 
deselegante, mas é um número sujo, por exemplo, os casos tributários 
que se referem a preços de transferência nos Estados Unidos, houve um 
caso em 1979, a Cristiana que faz pesquisa, ela é advogada, faz 
pesquisa para mim, pode me corrigir o ano, se eu errei, a primeira 
legislação foi em 1968, 1979, houve esse caso entre os Estados Unidos 
e a Suíça e DuPont, nos Estados Unidos era a manufatura, DuPont era a 
distribuidora quase aquele que o Ricardo estava se referindo à Vale na 
Suíça. E tanto o governo inicialmente como o contribuinte, utilizaram 
métodos, não tinham [ininteligível 01:01:54], de lucro bruto e o tribunal 
rejeitou. E foi persuadido por dois economistas, um em principal, dois 
peritos, representando o Fisco americano, um demonstrando que o 
lucro bruto tem um relacionamento com despesas operacionais, então 
tem um grupo de empresas que tem um lucro bruto alto porque as 
despesas operacionais são altas. Outro grupo de empresas que tem o 
lucro bruto baixo porque suas despesas operacionais são baixas. Então, 
quando você utiliza o lucro bruto você tem sempre que ajustar pelas 
despesas operacionais e ele saiu com uma forma chamada Berry Ratio 
porque o economista que fez isso foi o Charles Berry, que era o 
professor de economia de Princeton, ele morreu dois ou três anos atrás. 
E nós ouvimos o Charles Berry quando estávamos redatando as leis de 
1994. E diz o seguinte, que existe essa relação proporcional entre o 
lucro bruto e as despesas operacionais, portanto, você não pode fazer 
salvaguarda só com lucro bruto desrespeitando as despesas 
operacionais. Então, a solução que foi feita para evitar, qual é a sua 
despesa operacional para chegar ao lucro bruto? A solução que foi feita, 
foi fazer uma análise através de lucro operacional, que é o [ininteligível 
01:03:23], esse foi contribuição minha nas leis americanas. Quando eu 
digo leis, eu quero dizer regulamentos, não as leis, porque as leis é o 



código. Aqui também é sobre [ininteligível 01:03:38 ]. Então eu acho que 
o primeiro naufrágio desse... Eu concordo com o conceito de 
salvaguardas, e eu acho que o Brasil deve resistir e ir para o princípio 
de comparabilidade, deve permanecer com o sistema de... Mas tem que 
ter um naufrágio aí, tem que perder o conceito de que o lucro sujeito à 
análise é o lucro bruto, para mim tem que ser ou o lucro operacional ou 
o lucro líquido, depende de como os juros são tratados em preço de 
transferência. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que 
eu acho que a ciência, nós temos mais ou menos 200 anos de 
experiência com isso, na ciência e não escapamos disso em economia, 
somos parte dessa ciência, é que não se fala sobre um valor como valor 
de intangível, preço de transferência como um ponto, com em inglês se 
chama point investment. Então a estimativa de um ponto é sempre, 
quanto é sujeito a erros aleatórios e, portanto, temos que ter o intervalo 
ao redor disso. Então, eu acho que devemos ter a salvaguarda em 
termos de lucros operacionais ou líquidos, dependendo da legislação 
nacional, do país, mas temos que ter um conceito de preço de 
transferência com intervalo. Esse intervalo tem que ser eficiente, ele tem 
que ser não muito... Tem um terceiro elemento que eu acho que é 
extremamente importante, e aí vai essa experiência que eu tinha nos 
Estados Unidos que eu acho extremamente favorável, mas eu acho que 
para fazer esse terceiro elemento tem que provavelmente mexer nas, 
tem que envolver o Congresso, é que eu acho que é importante quando 
estamos falando em tributação é uma economia complexa, é importante 
que a Receita Federal tenha descrição para negociação. Isso eu acho 
muito importante. E temos ao mesmo tempo uma estrutura 
institucional para o cliente recorrer, o cliente, quer dizer, o outro 
contribuinte, recorrer à presunção do Fisco. Eu tenho um caso 
interessante, eu estava agora em julho, em Portugal, eu estava em 
Algarve, em Portugal, um cliente meu queria me encontrar em Lisboa, 
então estava tentando encontrar um carro em... Serviço de carro para 
me levar a praia, não um táxi, duas horas, quase três horas de viagem. 
Encontrei uma empresa inglesa, e me levou, e nós estávamos 
conversando e ela, inclusive não só a empresa era inglesa, mas o 
motorista era inglês também. Aí, ele falou para mim, e eu estava 
conversando de Portugal, e ele falou: "Isso aqui uma ditadura, aqui não 
é uma democracia." Eu disse: “Mas por quê?”, ele disse: "Porque o 
cliente não tem direito a recorrer à premissa do governo.", ele estava 
tentando comprar mais dois carros e não conseguia, e o governo disse 
que não podia e ele não podia recorrer. Então eu vou com essa mesma 
história dizendo que eu acho extremamente difícil você ter uma 
estrutura inerentemente controvérsia, onde não temos uma estrutura 
administrativa de negociação. Eu acho que isso é uma grande felicidade 
nos Estados Unidos onde o Fisco tem uma série, um grupo de... Uma 
hierarquia de poder de negociação. Então, em sumário, perdão pela 
grande, pela longa resposta, eu acho que, eu concordo que o Brasil foi 
feliz nessa escolha de Salvaguarda, mas foi ingênuo ou infeliz porque 
desconhece a literatura de preço de transferência, desconhece os casos 
legais lidando, por que escolher, eu sei por que escolher o lucro bruto? 



Porque foi o método primitivo anunciado pelos Estados Unidos em 68, 
lucro bruto e pelo OCDE, mas é um método descartável, hoje ele tem 
um legado histórico, não tem prática. Então eu acho que isso tem que 
ser vazado. 

Sr. Presidente Ricardo de Mariz Oliveira: Eu queria fazer uma 
pergunta ao Dr. Ednaldo, eu queria dizer o seguinte, com relação à 
legislação brasileira de preço de transferência, o erro mais grosseiro que 
eu vejo nela, não tanto com relação à Salvaguarda, mas às margens 
fixas, aos métodos de controle na importação e na exportação, 
descobrindo o [ininteligível 01:08:57 ], que são médias anuais. Quer 
dizer, eu calcular qualquer dos critérios um valor médio anual, eu posso 
ter distorções contra ou favor do Fisco e, portanto contra ou a favor do 
contribuinte. Eu posso ter feito uma exportação rigorosamente de 
acordo com o preço de mercado na data ou no período próximo da 
exportação, e a média anual por razões de variações de mercado ser 
substancialmente diferente. Essa é a grande crítica que eu faço ao 
sistema brasileiro. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, procede... 
não é bem uma informação, mas a ideia que de vez em quando passa 
aqui por nós de que os Estados Unidos chegou a considerar aplicar lá 
na sua legislação os critérios brasileiros ou não? 

Sr. Ednaldo Silva: Isso não. Eu acho que isso é... não me parece 
correto. Eu quero fazer mais uma apreciação sobre esse ponto que o 
senhor fez com respeito da margem anual, e não fiz o comentário sobre 
isso por ignorância minha, eu estou contente de faz essa apreciação 
porque um dos elementos do método de [ininteligível 01:10:23], é que a 
margem, o [ininteligível 01:10:27] é baseado no princípio de 
comparáveis, mas não é difícil traduzir isso para um sistema de 
Salvaguarda, mas nós como economistas sabemos que a economia é 
baseada em uma série de crises, um grupo de crises, e essas crises 
econômicas elas refletem numa série de elementos no balancete de uma 
empresa. Por exemplo, temos a crise de três anos, que é a crise do 
inventário, o inventário e sai, temos a crise de equipamentos, o 
investimento sobre equipamentos que é nove a doze anos, e temos a 
crise de estrutura que é de dezoito a vinte e dois anos. Então a grande 
crise é quando elas três se coincidem. Então, quando nós 
desenvolvemos o método de [ininteligível 01:11:18] fizemos uma 
proposta que hoje está a parte dos regulamentos que as margens tem 
que refletir o ano fiscal tributável sobre análise, mas pelo menos dois 
anos anteriores. Porque você não... eu concordo que é difícil fazer um 
planejamento fiscal ou planejamento tributário para uma companhia, 
onde cada ano você tenha possivelmente, não sei se exatamente é o que 
acontece no Brasil. Eu estava vários anos atrás tinha uma conferência 
sobre, com diretores financeiros de empresas e tinha um diretor da 
Zero-X, então tinha uma economista dizendo: Mas como você estabelece 
a taxa de desconto? Porque nós usamos o Capem e não tudo a mesma 
coisa. Ele falou: “Eu trabalho com um número, meu número é 12%. 
Você que trabalha para apoiar ou não, suporte esse número, eu não vou 
modificar esse número, eu faço planejamento de três, cinco anos com 



12%.” Então, eu acho que um dos processos da Salvaguarda é, também, 
chegar a margens, eu estou chamando de lucro líquido ou lucro 
operacional, se reflita pelo menos esse ciclo de três anos. Nós temos 
hoje o ciclo que tipicamente é três anos e já ultrapassaram quatro anos, 
então nesse caso, nós teríamos que medir do pico ao pico ou fase da 
baixa a fase baixa. Então tem que refletir vários anos de experiência 
econômica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luis. É Luis Guilherme 
Gonçalvez? É mais uma curiosidade. Não sei se o senhor saberia 
informar como que anda no âmbito do BEPS essa questão, a análise 
sobre a utilização de instrumentos híbridos, se o grupo está focando 
nesse tipo de instrumento, se atende uma recomendação por extinção 
ou, digamos, [ininteligível 01:13:31 ] dessa utilização, como que anda 
mesmo essa análise por parte do grupo. 

Sr. Ednaldo Silva: Essa é uma das, tem vários elementos entre dos 
cinco a quinze iniciativas muito vagas, essa é uma das mais vagas. E eu 
sempre procuro elementos onde eu posso contribuir com a parte 
econômica, nessa parte eu não posso, portanto eu não tenho uma 
opinião. Eu não tenho opinião, eu tenho já encontrado com o... por 
exemplo, com o representante do México na OECD, que faz parte do 
BEPS, e que ele falou que de fato esse cronograma ambicioso vai ser 
implementado, e que um dos primeiros elementos é de divulgação 
obrigatória, os primeiros elementos... Então eu não perguntei a 
hierarquia dos outros elementos, eu estive também no Ministério da 
Fazenda do Sul da África, e também na Finlândia, então, todos esses 
países estão preocupados com o BEPS, com o cronograma do BEPS, 
mas nesse ponto eu não tenho competência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. Depois 
Fernando. 

Sr. Alexandre(F): Dr. Ednaldo, aproveitando a sua presença aqui, sua 
ilustre presença, o senhor comentou que a Inglaterra não seria um 
paraíso fiscal na sua preleção, e nós aqui já comentamos que 
empiricamente a Inglaterra para alguns casos é paraíso fiscal, por 
causa dos bilionários que às vezes, resolvem morar lá. Eu gostaria de 
ouvir do senhor o seguinte, qual é a sua visão no direito que o senhor 
está trazendo, Direito Tributário, de paraíso fiscal americano, por 
exemplo, para a gente, sendo uma ótica estrita ou ... eu queria ouvir a 
sua opinião sobre isso, sobre paraísos fiscais que está atrelado ao tema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu posso acrescentar à 
pergunta do Alexandre, a sua opinião sobre a lei brasileira que define 
limites de tributação a partir do, ou abaixo dos quais, conforme a carga 
tributária desses países ou ausência de divulgação de controle, se este é 
um critério razoável, quer dizer, é um critério legislado. Que 
evidentemente dá segurança, mas, é um critério razoável? 

Sr. Ednaldo Silva: A sua pergunta é extremamente perigosa para mim. 
Então, eu vou deslizar desse perigo. O que é... Os Estados não tem um 



conceito assim legislativo do que é paraíso fiscal, no meu entender. 
Porque nós não podemos conceber diferença de tributação, de taxa de 
cotação como base ou fundamento para paraíso fiscal. Existe um 
conceito generalizado, eu acho que isso não é bem definido, de que 
países com uma taxa de tributação sobre o lucro de 10%, 12% ou mais 
baixo, que é o caso da Irlanda, ou mais baixo como é o caso de Chipre, 
ou Luxemburgo, é considerado paraíso fiscal. A Holanda que tem uma 
taxa de tributos sobre o lucro é alta, mas tem um regime de B.V e N.V, 
como a Inglaterra tem, onde... Como se chama Pass-Through, onde você 
pode constituir uma empresa que é inglesa, mas os investidores são 
fora. De passagem? Então, onde existe um regime de passagem que 
confunde com esse processo de paraíso fiscal. Então, o que é 
importante para o outro mim, eu acho que, no sentido de não mim 
pessoalmente, mas uma posição que eu posso defender é o conceito de 
subsistência econômica. Eu prefiro me restringir a esse conceito do que 
ficar com uma coisa axiomáticas ou legislada, ou postulada de que é o 
paraíso fiscal, para mim o que é importante é se existe de fato 
substância econômica que eu posso mesurar como economista, e posso 
basear nos princípios que eu conheço de economia para mesurar se 
existe ou não do que ficar nessa discussão do que é ou o que não é 
paraíso fiscal. Normalmente isso é postulado pelo governo ou pela 
prática do que é o paraíso, a Irlanda é considerada um paraíso fiscal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Professor, mais uma vez tratando da sua 
exposição e chama a atenção a sua preocupação sobre o Google Text 
que é uma preocupação que afeta a todos nós como eu já disse. Eu 
queria que o senhor nos falasse um pouco sobre a questão da captação 
da riqueza em face desse novo desafio trazido pelo Amazon Case, de não 
tratar muito de servidores, onde estão os servidores, mas criar uma 
ficção do apertar da tecla e que este apertar da tecla detonaria os 
impulsos texts(F), e agora com essa revisão recente do, eu não sei, é o 
estado de... é o estado de Illinois, né? O Illinois reverteu. Decidiu 
diferente de Nova York, e agora a Suprema Corte Americana está com o 
desafio de uniformizar essa discussão. Qual é a sua expectativa, ou 
seja, é possível vislumbrar uma solução que não seja tão agressiva 
quanto essa do apertar da tecla do computador? 

Sr. Ednaldo Silva: Bem, acho que essa é uma solução imaginária, eu 
acho que é não prática. Tanto ao autorizado fiscal, as autoridades 
fiscais de vários países, quanto os contribuintes tem um interesse em 
comum, esse interessante em comum é simplificar a... Como se diz 
compliance? O cumprimento dos regulamentos. Então, por exemplo, 
esse caso ele me parece extremamente acadêmico, uma solução não 
prática. Eu acho que a localizações do servidor como fonte de tributação 
também não tem fôlego, o que não é uma opinião, a minha impressão 
inicial é que o que tem mais fôlego é a localização do cliente, de onde 
parte a fonte da receita. Isso tem mais fôlego. Eu penso que é 
extremamente difícil lidar com soluções atributárias sem obedecer ao 
princípio que eu chamaria de “a navalha de Occam”, em inglês Occam’s 



Razor, que é o princípio de simplicidade. Eu acho que atualmente nós 
temos uma série de regulamentos que são extremamente complexos, 
por exemplo, os regulamentos de: Code Scharing dos Estados Unidos 
tem mais de 600 páginas, e para mim é um labirinto teórico, uma falta 
de coesão teórica então para mim aquilo é uma receita, para mim é o 
resultado de uma grande falha e ele tem que ser simplificado. Eu acho 
que esse é o princípio que deve mover, em minha opinião, qualquer 
solução, é o princípio de simplicidade. E bater na tecla para mim é 
extremamente complexo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Princípio da simplicidade 
que nós temos falado muito no Brasil, em princípio da praticabilidade, 
geralmente é usado pelo Fisco para facilitar a fiscalização e 
arrecadação. Mas nessa questão do comércio eletrônico realmente o 
princípio da simplicidade ou da praticabilidade dirigindo para a fonte 
consumidora com competência tributária parece bastante interessante. 
Eu queria fazer uma brevíssima interrupção. Nós vamos realizar em... 
Estamos tentando fazer em abril ou maio do próximo ano o congresso, 
3º Congresso IBDT, a Faculdade de Direito do Departamento Econômico 
Financeiro, e eu vou solicitar colaboração dos nossos associados, nós 
vamos fazer um grupo de trabalho porque a organização de um evento 
como esse é muito trabalhosa e fica concentrada toda a 
responsabilidade na Diretoria e geralmente em um ou dois diretores. 
Então eu vou pedir para todos que puderem, quiserem dispor de algum 
tempo para participar da organização deste evento, organização mesmo, 
eu não estou falando de ficar recebendo palestrantes que vem de fora 
no aeroporto, nada disso, é organização com ideias e com a execução no 
momento da execução, dos convites, os contatos. Quem quiser 
participar, por favor, deixa o nome com a Eloiza, para que nós 
possamos ter um grupo de trabalho nesse sentido. Eu garanto que não 
será muita trabalho se for visto sob o ponto de vista individual. Claro, 
se houver participação, caso contrário nós vamos ter o sofrimento que o 
João Bianco pode atestar do Congresso Internacional recentemente 
finalizado com grande êxito novamente. O Mateus está aí, para 
testemunhar a grande dificuldade, o grande trabalho. Mas aí Mateus, 
você sabe muito bem que ficou concentrado em você e em poucas 
pessoas, né? Então nós precisamos fazer um, eu quero fazer um grupo 
afeto diretamente à diretoria para que possa ser distribuindo o trabalho 
e ser, portanto mais eficiente também. Voltamos ao tema. Alguém mais 
quer participar, fazer alguma indagação, alguma consideração? 

Sr. Ednaldo Silva: Se me permite, eu quero adicionar uma coisa sobre 
esse terceiro ponto que eu fiz sobre o regime brasileiro, que é capacitar 
ao Fisco, ao regime tributário em geral dar mais flexibilidade de 
negociação. Eu quero dizer que nos Estados Unidos, o Fisco é sujeito 
em caso de litígio a um princípio legal, que eu acho interessante, que 
em inglês é “Arbitrary Capricious and Unreasonable.” é o princípio de 
que a autoridade fiscal pode ser considerada, três expressões, 
arbitrária,  caprichosa e razoável. E temos o último caso de litígio nos 
Estados Unidos que o caso de Veritas que é uma companhia de 



software, onde o Fisco americano foi uma transferência de intangível 
com o respeito à compra de intangíveis para um processo de relocação 
de custo Code Scharing, onde o governo, eu acho que inicialmente, não 
me cito os número porque vem de memória. Esse caso saiu em 
dezembro ou novembro de 2009. Ah, outra vez não cito o ano porque eu 
posso estar enganado, mas é recente, o caso de Veritas. Onde a 
empresa eu acho que estabeleceu o valor dos intangíveis por 80 milhões 
e o Fisco achou que foi 1,8 bilhões através de um cálculo de fluxo de 
caixa. E quando o tribunal começou a posição do governo modificou por 
mais ou menos metade, 800 bilhões, e a opinião que é como economista 
é muito detalhada, e a crítica do juiz tributário segue a fórmula de fluxo 
de caixa, e também critica, e não obedece a recaracterização da 
transação feita pelo governo e achou que a posição do governo era 
arbitrária e caprichosa então, opinou em favor do contribuinte naquele 
caso. Eu acho que é importante fazer parte de uma comunidade 
internacional. Eu estou dizendo que o conceito de preço de 
transferência ou que, que é constituído somente ao princípio de 
contabilidade, para mim é extremamente, e não é aceitável, tem que ser 
mais flexível, tem que ser mais amplo e nós temos a oportunidade de 
fazer isso mais amplo, porque é uma definição axiomática. Então nós 
podemos definir da maneira que achamos mais conceitualmente 
consistente e mais prática. Portanto, a coisa que eu quero adicionar é 
que eu acho importante o Fisco ser sujeito à rejeição, e ser sujeito, o 
contribuinte ser sujeito a fazer apelos e o Fisco ser encarregado de 
estabelecer que de não ser arbitrário, de não ser caprichoso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre isso eu queria fazer 
um breve comentário também. O arbítrio é definitivamente inexistente 
sobre o ponto de vista da legalidade no Brasil, o arbítrio. A fiscalização 
não tem arbítrio, mas ela tem uma grande dose de discricionariedade 
na avaliação das coisas, e aí o limite confrontante entre a discrição, 
uma mera avaliação discricionária e o arbítrio se torna uma fronteira 
bastante cinzenta. Em relação aos dois outros comportamentos são 
absolutamente comuns na fiscalização brasileira. Por exemplo, nós 
atualmente estamos vendo um verdadeiro ataque da fiscalização 
indiscriminado, sem critério com relação algumas operações que 
existem dentro de grupos empresariais com recursos financeiros, são os 
caixas únicos administrados por uma central, uma empresa que 
centraliza o caixa disponível, e até mesmo às vezes repasses de recursos 
temporariamente de uma empresa para outra, em que o Fisco se 
verifica que se o repasse é sem cobrança de juros ou uma cobrança de 
juros “X”, e a empresa que repassou, às vezes nem repassou, às vezes 
ela tinha recursos e disponibilizou para a empresa coligada, associada, 
às vezes até controlada, não é? Mas ela tem despesas financeiras e o 
Fisco vem dosar a despesa financeira dizendo que ela está tendo 
despesa financeira em proveito de uma terceira entidade, ainda que do 
grupo, e que isso contraria o princípio da entidade. Eu não estou indo 
contra o princípio, e nem contra a possibilidade de haver realmente 
uma indevida transferência de recursos financeira ficando a despesa 
numa outra pessoa jurídica, e não aquela que usa o capital. O problema 



é que a fiscalização não faz distinção entre casos, ela tem efetuado 
glosas absolutamente sem critério nenhum, ela simplesmente, quer 
dizer, ela adota um critério para codificar o auto de infração, mas não 
tem um critério conceitual do que seja a transferência de recursos com 
a manutenção do encargo financeiro, este é um grande problema. E 
com relação à questão do BEPS, o grande risco que nós temos no Brasil 
é a incapacidade do Congresso Nacional de avaliar as medidas 
propostas pela Receita Federal, quer dizer a legislação é feita dentro da 
Receita Federal que verifica exclusivamente, nós estamos agora com 
uma medida provisória que revela claramente isso, apesar de alguns 
méritos que ela tem, mas ela revela que a legislação é feita pela Receita 
Federal, não existe dentro do próprio Ministério da Fazenda nenhum 
outro órgão competente para avaliar, competente no sentido técnico e 
com autoridade política para segurar as iniciativas da Receita, via de 
regra, é encaminhado para a Presidência da República sem nenhuma 
avaliação de conveniência política, econômica para o país e o Congresso 
não tem condições técnicas absolutamente, nem políticas, nem vontade 
da avaliar adequadamente, e nós ficamos, portanto, sujeito a legislações 
extremamente complicadas, inconvenientes, não para um, ou outro 
contribuintes, mas para a segurança jurídica, para a economia nacional 
e vez ou outra, conforme um ou outro dispositivo tem um impacto 
maior, aí é uma resistência maior, mas muito pontual, e quem sabe aí 
sim se consegue alterar no congresso, mas esse é o grande problema, 
implantação de medida do BEPS. Somente complementando que o 
direito de recorrer existe, mas de o recurso ser bem apreciado por cortes 
preparadas não existe. 

[Orador não identificado 01:33:34 ]: Professor Ednaldo, o senhor 
comentou aí então que nos Estados Unidos-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Última pergunta, desculpa, 
porque nós estamos em cima do horário. 

[Orador não identificado 01:33:40 ]:Que ela é comum então as 
empresas arbitrarem, usar ao livre arbítrio para colocar um valor de 
preço abaixo, inclusive até como estratégia até de contar que o Fisco 
não aceita e se chega ao valor médio, talvez. No Brasil entender-se-ia 
essa atitude como dolosa até, com multas até agravadas se empresas de 
150%, no caso a multa já seria 75% agravada para 150%. Como é a 
visão então do, não sei, claro que não do Fisco, mas a visão do doutor 
sobre esse tema, como que essa conduta seria encarada lá e aqui, se o 
senhor veja... Verifica o que quê o senhor entende sobre isso, não sei se 
o senhor... Se me fiz compreender. 

Sr. Ednaldo Silva: Outra vez me fez uma pergunta complexa, né? A 
experiência nos Estados Unidos, que nós temos leis específicas sobre 
obrigação de ter, de manter documentações sobre preços de 
transferências e tem um código da lei que é a [ininteligível 01:34:46] 
onde mesmo com essa obrigação de manter documentação, que chama-
se documentação contemporânea, sobre as transações de preço de 
transferência, mesmo com documentação tem dois tipos de 



discrepância ou erros que o contribuinte pode fazer, e dependendo do... 
o erro quer dizer, o que é o contribuinte ou a empresa estabeleceu como 
preço de transferência e que o governo acha que é o valor de ambos. 
Então, a multa que ela não é facultativa, ela é, a partir do momento que 
houve esse acordo, de que existe uma discrepância a multa passa a ser 
obrigatória, de 20% a 40%, dependendo do valor da transação. Uma 
coisa que é muita perigosa nos Estados Unidos, que é quase como o 
gigante adormecido, é que esse outro princípio que foi introduzido, 
apresentado em 1986, que é o princípio de [ininteligível 01:36:13 ], que 
o valor é proporcional ao benefício, é que ele, esse sistema é sujeito a 
um ajuste periódico de cinco anos, então, por exemplo, você faz uma 
transferência de um intangível entre uma jurisdição e outra, aí faz um 
cálculo do valor através de um fluxo de caixa, e diz que 80 milhões de 
dólares usando o exemplo de Veritas. Então utilizando projeções de 
lucro líquido, então no primeiro ano você faz uma comparação entre a 
projeção e o lucro atual, o lucro efetivo, tem uma margem de erro de 
20%, pode ser o atual, pode ser acima ou abaixo do projetado de 20%, 
se não for, tem que ser ajustado, e você faz esse teste por cinco anos. 
Atualmente esse princípio, ele é suplementar ao princípio de Arm’s 
Lenght, ele é um requerimento para toda transferência de intangível 
independente do método que é utilizado para estabelecer o valor. Ele 
não é, por isso que eu chamei a fera adormecida, não é... Não está 
enforcado (F)... O governo está... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não está sendo aplicado. 

Sr. Ednaldo Silva: Não está sendo aplicado. Eu até estive numa 
reunião, onde tinha uma controvérsia entre eu como... Assessor e 
[ininteligível 1:37:49], e ele falou: “Eu dei essa opinião para oito clientes, 
eu acho e a senhora que era diretora financeira pode dormir em paz.” 
Porque eu estava fazendo ponto que como isso era um regulamento nós 
teríamos que fazer o planejamento fiscal levando em conta, e não 
levando em conta que não está sendo implementado, então estava à 
composição conservadora. Então o perigo é que você faz uma projeção, 
quer dizer, vantajosa, mas essa projeção pode ser testada por cada de 
cinco anos, depois de cinco anos, você passa de cinco anos, está livre e 
está ausente de qualquer... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Ednaldo, muito 
obrigado novamente, eu acho que nós hoje fugimos completamente dos 
padrões da Mesa, que é uma Mesa de Debates sobre vários temas, mas 
a sua presença sobre um tema tão importante mostrou-se realmente 
interessante para todo o grupo aqui, uma visão diferente, uma visão de 
alguém que tem experiência nos Estados Unidos e fora dos Estados 
Unidos, eu acho que nos ilustra muito, não somente a sua palestra, 
mas as intervenções posteriores, nós que agradecemos muito a sua 
presença, o seu tempo a nós dedicados, e a Casa está sempre à sua 
disposição quando quiser. Inclusive se precisar de informações sobre as 
coisas no Brasil, sobre a legislação brasileira nossa biblioteca estará à 
sua disposição. Pessoal, muito obrigado pela presença, lembrando que 



na próxima semana é a ultima Mesa do ano e solicito assuntos para a 
pauta, por favor. 

Sr. Ednaldo Silva: Muito obrigado. 

[aplausos] 
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