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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Obrigado pela 
presença. Vamos começar mais um ano, um ano que será trabalhoso, dois 
congressos e muitas realizações, esperamos.  

Quero começar justificando a ausência do Dr. Zilveti, professor Zilveti que está 
com algum problema de saúde, e também lamentar o falecimento de dois 
tributaristas, um recente, o professor e Dr. Ylves José Miranda, exatamente, que 
durante muito tempo conviveu conosco nos eventos tributários. E um 
falecimento mais difícil para nós que é do Dr. Ettore Rebecca, não sei se lembram 
do Ettore, e o Ettore foi secretário do instituto durante muitos anos, ele 
participava da mesa como secretário e nós devemos muito a ele. Isso no tempo 
inclusive do professor Ruy Barbosa Nogueira. Então durante essa ausência aí 
nós tivemos esses dois falecimentos.  

Quero também comunicar doação feita pelo nosso amigo João Dácio Rolim de 
dois livros, um é “Resolving Transfer Pricing Disputes” é um livro da Cambridge 
[ininteligível], será incorporado à nossa biblioteca. E um, outro trabalho 
interessante, Arbitragem Geral E Em Direito Tributário, soluções alternativas de 
resolução de conflitos. É um livro de coletânea com coordenação do João Dácio 
Rolim, da Salete Nascimento, José Carlos Francisco e José Levi Mello do Amaral 
Junior. Então, obrigado, Rolim, dois livros estão disponíveis para consulta.  

Na pauta nós temos um assunto apresentado por mais de um colega, e temos 
uma questão interessante, personalidade jurídica, desconsideração e simulação 
que foi o último assunto que nós discutimos em dezembro e achamos que valia a 
pena voltar ao tema, mas como a presença do Zilveti é absolutamente necessária 
para esse tema, aliás, ele é o expositor, nós vamos retirá-lo da pauta de hoje.  

Eu vou também me permitir alterar a ordem aqui da... Bianca está aí? Bianca. A 
Bianca colocou dois assuntos e eu ia pedir licença para ela para alterar a ordem, 



embora os assuntos que ela colocou são de muito interesse, acho que vamos 
debatê-lo independentemente da presença dela. Mas há uma questão importante 
aqui, que é a dedutibilidade de despesas financeiras. Problema da concomitância 
de normas, necessidade, preço de transferência e subcapitalização. Esse assunto 
foi debatido aonde, Elidie? Fenaban(F)? É, foi debatido e no pet(F) também, foi 
trazido para cá pela importância, tem inclusive tem várias pessoas aqui que 
vieram assistir por força desse artigo. Eu vou pedir para você Elidie, você vai 
fazer a apresentação, senta aqui, fica mais fácil, ou prefere falar aí? Como você 
quiser.  

Sra. Elidie Palma Bifano: João, C(F), só tecla aí para mim, obrigada. Bom dia 
aqui a todos. O que eu fiz aqui não é uma apresentação formal e especialmente 
não tem conclusões, porque é um tema bastante controverso, o que eu trago é a 
relação das normas aplicáveis e as questões que foram levantadas nesses dois 
debates dos quais eu participei e algumas que são frutos de reflexão que eu fiz. 
Então, vamos lá João, até chamei sobreposição de normas ou concomitância 
ponho como uma indagação. Não sei se existe ou não existe. Qual é o nosso 
problema inicialmente? A questão da concomitância de normas ou sobreposição 
de normas sobre dedutibilidade de juros nasce com o instituto da 
subcapitalização no Brasil. Rigorosamente até se poderia dizer que existia já com 
o preço de transferência e com a questão da operacionalidade e necessidade de 
juros. Mas por que quê ele aparece muito claramente com as normas de 
subcapitalização? Só para rememorar, copiei aqui o texto de lei. Disponha a 
norma que introduziu o art. 24 que é a primeira norma que se refere à 
subcapitalização da lei 12.249. Ela diz que: “Sem prejuízo do disposto no art. 22 
da lei 9.430, portanto sem prejuízo das normas de preço de transferência, serão 
aplicadas as normas de subcapitalização que são normas que objetivam regular o 
financiamento entre partes ligadas, partes relacionadas, vinculadas, de tal forma a 
evitar que um país perca parte da riqueza tributável em favor de outro”. E diz mais 
essa norma: “Sem prejuízo das normas de preço de transferência, e sem prejuízo 
das normas gerais ou das normas que regulam a dedutibilidade de despesas 
serão aplicáveis as normas de subcapitalização”. Então o que nós observamos 
nesse art. 24 da lei 12.249 é que três diferentes regras de dedutibilidade de 
despesas financeiras aparecem. As próprias regras de subcapitalização, as regras 
de preços de transferência e as normas gerais de dedutibilidade. Esse mesmo 
conceito aqui aplicado para partes que tem, que são vinculadas para as partes 
que são relacionadas, ele é aplicável também. João, tecla o próximo dispositivo, 
no art. 25 que cuida de subcapitalização quando há um envolvimento com 
paraísos fiscais, regimes favorecidos sem aí a questão de vínculo, apenas a 
localização do credor é que é referido. De novo volta o dispositivo nos mesmos 
termos, ou seja, sem prejuízo das normas de preços de transferência e sem 
prejuízo das regras gerais de dedutibilidade, serão aplicadas as regras de 
subcapitalização. Então esse é o tema. E só para referenciar, João, tecla o 
seguinte, o art. 26 também tem algumas normas gerais que devem ser aplicadas 
quando se trata de despesas em corridas relativamente a paraísos fiscais ou 
regimes fiscais favorecidos que são a comprovação da despesa, a identificação do 



beneficiário, enfim esse é o contexto da subcapitalização e a introdução do 
problema de concomitâncias. Só para que nós uniformizemos o nosso 
conhecimento em termos de onde sai a questão que a gente vai debater.  

João, quando a lei faz referência a três diferentes regras de dedutibilidade, as 
referências dessas regras de dedutibilidade são diversas. Quando eu falo de 
necessidade operacionalidade de juros é irrelevante a relação com o credor. Ela 
tem que ser apurada a cada contrato, eu examino cada contrato, a questão da 
[ininteligível] necessidade e é o efeito fiscal se apura ao longo do ano. Isso não 
prova a necessidade daquele gasto, ele não será um gasto dedutível. Então essa é 
a regra geral. Na regra de preço de transferência, é relevante a natureza do 
credor, se ele tem vínculo ou sua localização, se os juros são de mercado, depois 
a gente entra até no conceito legal de mercado, se for o caso, e quando esse 
excesso é apurado, ele é apurado sempre contrato a contrato e a tributação de 
eventual excesso ela é considerada apenas no final do ano. Então é outra 
natureza essa... Outro tratamento que essa dedutibilidade tem. E por fim, nas 
regras de subcapitalização, é relevante a natureza do credor, se ele é vinculado 
ou a sua localização, o excesso ele é apurado mês a mês, embora ele seja 
oferecido à tributação eventual excesso, anualmente, trimestralmente, em 
balanço de suspensão dependendo da condição da sociedade. É o que dispõe 
também a instrução normativa.  

Quando é que esse problema se agrava? E rigorosamente não havia muita 
preocupação com esse problema porque nós tínhamos na legislação anterior que 
regulava os preços de transferência, nós tínhamos uma salva guarda que dizia 
que contratos de mútuo(F) registrados no Banco Central, eles ficavam fora dessas 
regras. Quando é que ele se agrava? Com a lei 12.766, quando, muda a relação... 
A natureza do contrato ou a característica do contrato. O que quê dispõe o art. 5º 
da lei 12.766? “Juros pagos ou creditados à pessoa vinculada somente serão 
dedutivéis para fim de determinação do lucro real, até o montante que não exceda 
o valor calculado com base em taxa determinada...” E eu estou lendo 
integralmente porque cada uma dessas questões tem um tema diferente. 
“Conforme este artigo...”, ele diz quais são as taxas, como elas serão calculadas, 
nós vamos ver mais para frente. “... Acrescida de margem percentual a título de 
splead conforme definição do Ministério da Fazenda com base na média 
ponderada de mercado, proporcionalidade em função do período a que se referiam 
os juros”. Omite-se... Vamos na próxima João. O que quê acontece de relevante, 
que mudanças relevantes nesse art. 5º? Elimina-se o chamado safe harbor, ou 
seja, eu não tenho mais o registro do Banco Central como uma salvaguarda para 
não precisar mais calcular o excesso. A incidência do contrato da regra sobre 
todos os contratos formulados, não há exceção para segmento nem para o 
modelo de contrato, a única referência é que ele tenha se pague em juros a 
partes vinculadas ou em paraísos fiscais. O momento da verificação do preço de 
mercado, portanto, [ininteligível - 0: 11:23] dos juros vai ser na data da 
contratação, essa é uma mudança importante, e vai ser aplicado aos contratos 
celebrados a partir de 1º de janeiro de 2013. Então essas são as grandes 
mudanças que o art. 5º tem.  



João, o seguinte. Como, a primeira questão, a gente tem questões que são 
jurídicas, de cunho especificamente jurídico e a partir daí nós vamos ter 
problemas no cálculo. O primeiro, a primeira questão importante: Como se 
interpreta essa expressão, sem prejuízo do disposto no art. 22, contido no art. 24 
e no art. 25. O que significa isso? Sem prejuízo significa que eu tenho que seguir 
rigorosamente todas as regras. Não, então vamos ver quais os problemas que daí 
decorrem. Qual é o limite da literalidade da norma? Eu a sigo em todas... Em 
todo o seu conteúdo ela pode prevalecer frente a um eventual, eu estou 
chamando de absurdo jurídico, absurdo econômico, nós vamos ver que podemos 
chegar a isso. Há primazia de algum critério? Por exemplo, primeiro vou verificar 
se é operacional o juros, se eu necessito tomar esse contrato para depois ir para 
o preço de transferência(F), para depois cair na subcapitalização? Eu tenho que 
tomar algum, em primeiro lugar? João. Eu devo aplicar essa regra isoladamente, 
no fim do ano, cada um dos excessos verificados em cada uma das metodologias 
são somados e oferecidos à tributação? Essa é uma, outra questão. É possível 
afirmar se o limite da indedutibilidade é um montante de juros pagos? Isso até 
parece que tem alguma razoabilidade, porque se eu chegasse num cálculo de 
excesso que fosse além do montante pago, seria um absurdo, quer dizer, zero 
seria o limite, eu poderia partir... Essa seria a minha primeira premissa, penso 
logo existo. Então, zero é a minha primeira premissa, porque existem situações 
que podem causar. Tenho até exemplo de situação prática. Há outras situações 
similares na lei brasileira? Há outras situações na lei brasileira em que há uma 
indedutibilidade somada? É possível aplicação de três diferentes regras de 
dedutibilidade para fins de imposto de renda sobre o mesmo fato econômico, 
considerando que nós estamos falando de um tributo, nós estamos falando de 
um imposto, não estamos falando de mais de um imposto em que um fato 
econômico poderia ser tratado de formas diferentes, como é o caso de uma 
importação, que eu tenho o imposto de importação ICMS, IPI e por aí fora. A 
próxima, João. Como calcular o excesso? Primeiro, apurado o excesso em um 
método, a correspondente base não deve mais submeter-se ao crivo de outro 
método? Ou seja, se eu digo que eu tenho a regra da indedutibilidade, eu 
emprestei 10% do empréstimo que eu tomei sem cobrar juros. Isso não deve 
submeter mais nenhum outro método? Eu consigo fatiar isso? A lei admite um 
cálculo por diferença? O que não foi tributado num, eu vou completar com outro. 
Calculado o excesso de juros sobre três diferentes metodologias, pode se tributar 
o maior excesso apurado, eu tenho autorização para pegar de todos o maior e 
esquecer os demais? Renegociação de contrato, eu entro no contrato na regra 
nova ou qual é o conteúdo de uma renegociação de contrato? Isso é em problema 
muito sério nas instituições financeiras. Taxa a ser praticada. As taxas eu as 
registrei lá embaixo. A gente fala de taxa dos títulos brasileiros no exterior, a 
gente fala de Libor, as taxas que são admitidas em lei. Aonde e como obtê-la, 
quem vai fixar essa regra, é o Banco Central, de onde vem isso? E o spread? O 
spread é considerado a diferença entre o valor do dinheiro que o banco empresta 
e aquele que ele toma o que toma é o nosso do CDB o quanto ele nos renumera, o 
que ele empresta é o que ele cobra de terceiros. O spread na cobrança ele tem 
embutidos outros elementos, ele tem risco, ele tem tributos, então ele é diferente. 



O spread da pessoa física é diferente da pessoa jurídica, eu colhi isso exatamente 
no relatório 2012 do Banco Central. Qual vai ser o spread que eu vou aplicar 
aqui? A pessoa domiciliada no exterior, ela não tem nem rosto, não tem sexo, ela 
não é pessoa física, não é pessoa jurídica, ela é um não domiciliado. O que quê 
eu aplico aqui? Precisamos de um conselho definitivo, alguém tem que nos dar. A 
falta de regulação. Todas as instruções que saíram até agora, embora o problema 
já existisse no passado de alguma maneira, foram [ininteligível - 0:15:25], a 
Receita Federal não falou de nenhuma delas. João, vai na última. E só 
resumindo, muito rapidinho. Se eu tiver juros pagos de cem, primeiro eu vou 
submeter a uma questão de operacionalidade, supondo o exemplo que eu dei 
para os senhores, que 10% não sejam operacionais, que eu repassei sem custo 
10% do meu empréstimo. Eu já reduzo a minha base por aquilo que eu tributei e 
já vou para o preço de transferência. Eliminando a primeira base que eu reduzi, 
ou eu tenho de novo que aplicar sobre sempre a mesma base de cem? Há 
autorização para fazer coisa diferente? Vejam que são critérios que podem levar a 
tributações diferentes. E supondo na subcapitalização que também eu esteja, eu 
entrei em todas as hipóteses, eu entrei na hipótese da não operacionalidade, eu 
entrei na hipótese de preço de transferência e também entrei na 
subcapitalização. Eu posso compensar uma com outra, eu devo tomar de toda a 
maior, ou devo me limitar a uma delas e dizer, a indedutibilidade deve acontecer 
uma vez só e não acontecem outras. Esse é o resumo de tudo que eu consegui 
enxergar, não sei se alguém conseguiu enxergar mais coisas.  

Então, Ricardo, devolvo para você a palavra.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Antes de... Eu queria 
convidar o professor Rolim para sentar aqui à mesa, porque é um expert no 
assunto. Vamos antes de passar a palavra aqui para todos que queiram 
apresentar as suas ideias, sugestões e opiniões, perguntar se está claro, se está 
bem entendido, eu acho que podemos resumir tudo dizendo que existem três 
normas que podem ser aplicadas a juros. Três normas com características 
distintas, não é, e três normas que, apesar das suas características distintas e 
até objetivos distintos, elas abarcam nas suas hipóteses de incidência o mesmo 
fato: Juros. Então, a partir disso é possível aplicar as três cumulativamente? 
Aplica-se a que resultar em maior resultado pró Fisco, isto é, maior 
indedutibilidade, aplica-se ao contrário a que acarreta a menor dedução. Vamos 
lembrar uma hipótese. Bom, a Elidie dimensionou a questão da 
proporcionalização. Enfim, nós estamos aqui colidando com soluções que não 
estão expressas na lei. O desafio é saber na interpretação das normas legais 
como se chegar a uma solução, supondo que eu seja o juiz, eu tenho que dar 
uma decisão, não posso ficar quieto e dizer: “Ah eu não posso decidir porque a lei 
não estabeleceu a regra”, eu tenho que criar a regra. Então a nossa missão aqui é 
tentar descobrir a melhor interpretação possível.  

Eu queria lembrar, só para encaminhar o assunto, de duas coisas importantes: A 
primeira é que se por acaso uma despesa de juros for totalmente indedutível pela 
regra da necessidade, eu vou ter uma despesa indedutível maior que a despesa. 



Eu posso ter... Não, e ela colocou exemplos aqui que eu... Entre 24 e 25, mas eu 
posso ter excessos que somados acarretam um valor maior do que o total da 
despesa, o que é um absoluto contrassenso. Aí eu perguntaria: “Mas haveria um 
limite uma nova regra de interpretação desta regra de interpretação?” Então, só 
para... Como eu estou dizendo, só para encaminhar a discussão. A segunda 
questão que eu queria lembrar é que na existência de aparente conflito de 
normas, resolve-se esse aparente conflito por vários critérios que nós todos 
conhecemos aqui, dos quais me parece mais ajustado o da especialidade. De 
qualquer forma é uma questão que está em aberta, porque se fosse o da lei mais 
recente nós teríamos sempre que aplicar a última e esquecer as anteriores, não 
faz muito sentido. Por fim eu só queria lembrar o seguinte, existe a possibilidade 
de haver duas, uma norma geral que aparentemente aqui no nosso contexto é o 
art. 299 do RIR, a questão da necessidade, e apesar disso haver mais de uma 
norma especial. Eu vou dar um exemplo, é um exemplo até retirado de uma 
discussão que está no Carf, existe uma norma que diz que a participação nos 
lucros atribuídos à debêntures é excluída do lucro real. Vamos afastar alguns 
casos que ocorreram lá no Carf, que as debêntures eram meramente fictícias, 
que não houve captação de dinheiro. Vamos supor uma operação efetiva de 
captação de dinheiro via debêntures e renumeração com a participação no 
resultado. Há uma norma especifica que diz que essa participação é dedutível. 
Há uma outra norma especifica do art. 17, do decreto lei 1.598 que diz que as 
despesas financeiras em geral são dedutíveis. E existe o 299. A Receita Federal 
tem invariavelmente autuado com base no art. 299. É verdade que muitas vezes 
ela autua, porque ela diz que aquele título não existe regularmente, então não 
poderia se submeter à hipótese da norma especial. Mas nós estamos aqui 
trabalhando com a possibilidade de uma debênture inquestionável, como existe, 
e qual norma que nós aplicamos em última análise é a mesmo, o mesmo 
problema. É verdade também que quando a receita autua com base no art. 299, 
ela dá uma interpretação do conceito de necessidade muito peculiar e que não é 
o conceito correto, é um conceito que inclusive ingere na decisão empresarial de 
se capitalizar por via de debêntures, e não por via de aumento de capital, por 
exemplo. Então o que a receita diz é: “Ah, poderia ter aumentado o capital e não 
teria despesa”. Não, não é verdade, poderia ter a despesa de juros sobre capital 
próprio, não é? Se fosse possível a receita dizer que não é necessário porque 
poderia não ter tomado debênture, e tomado mutuo, não é, ela também poderia 
dizer, não, eu não vou admitir a dedução de um juros sobre capital próprio, 
porque vocês poderiam ter pago o dividendo. Claro que poderia ter pago o 
dividendo. Então esse tipo de ingerência é que não é possível. E é uma indevida 
aplicação do art. 299. Não, os comentários assim, de encaminhamento que eu 
queria fazer são esses, o Schoueri já deseja. Rolim?  

Sr. João Dácio Rolim: Durante a apresentação da Elidie, eu não tinha me 
colocado ainda entre a possibilidade dos abusos que poderiam ocorrer, não é? 
Mas eu concordo plenamente que pode ocorrer, e me lembrei da integração que 
deve haver também preço de transferência e lucros do exterior. Quer dizer, não 
pode haver em qualquer hipótese uma bitributação. E aqui também me parece 



que o limite é esse, não pode haver um excesso de tributação. Considerando a 
finalidade de cada norma. Então, é lógico que se os juros, o empréstimo não é 
necessário, a glosa(F) é total. Então, e acabou, morreu o assunto não tem que 
buscar mais normas punitivas de excesso de capitalização ou infracapitalização, 
não é? Então eu acho que essa integração se resolve, digamos assim, vendo a 
finalidade de cada norma, e que não acarrete uma dupla tributação mais do que 
desejada pela norma, pela finalidade de cada uma delas. E aí lembrando a 
discussão de lucros do exterior e prestações que também deve haver uma 
integração sem acarretar dupla tributação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz  de Oliveira: Não vamos esquecer também, e eu 
me esqueci de chamar a atenção, que muitas situações elas se encaixam em 
alguma norma de incidência de distribuição disfarçada de lucro, e também de 
preço de transferência. Não me ocorre na lembrança que alguém tenha dito que 
teria somar os dois e tornar indedutível os dois excessos, que podem ser 
diferentes. Então... Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que até para efeito de encaminhamento da 
discussão também, eu queria colocar uma primeira questão que é a questão da 
natureza dessas normas, não é, que regulam essa dedutibilidade dessa despesa. 
Nós temos uma norma de caráter geral e duas normas de caráter especial. Será 
que a gente pode aplicar aqui aquele princípio de que a norma especial afasta a 
norma geral? Eu acho que não, até porque uma das normas especiais ela faz 
expressa remissão(F) à norma geral. Então, que é o art. 24 aqui da 12.249. Que 
trata de subcapitalização. Então, pelo menos uma delas chama a norma especial 
para ser aplicada em conjunto. Eu acho que se eu não me engano, a outra não 
faz referência à norma geral. Mas pelo menos uma delas faz, então, as duas tem 
que ser aplicadas em conjunto, eu acho que essa é a uma primeira questão, está 
todo mundo de acordo com relação a isso. A segunda questão é a seguinte, existe 
uma ordem, o Rolim acabou de dizer aqui que acho que ele exprime uma espécie 
de bom senso, não é, nós vamos começar pela regra geral, e depois ir para as 
regras especiais. Acho que também é uma regra de bom senso isso daí, não sei se 
está todo mundo de acordo, ou alguém pensa diferente. Elide pensa diferente? 

Sra. Elidie Palma Bifano: Se alguém já pediu a palavra, não... Eu só queria uma 
intervenção. João, concordo com você. Quando eu falei de primazia, a primeira 
coisa que para mim aparece é a regra geral e a função da regra geral de 
dedutibilidade, eu acho que ela seria a primeira, se eu tivesse que olhar alguma 
coisa. Porque essa regra do art. 24 ela consolida todas as... Chamemos de 
consolidação de todas as normas de dedutibilidade de juros, então me parece que 
faz muito sentido que a gente diga que há uma regra mais especial e uma regra 
mais geral. Eu acho que é essa é cláusula geral, o art. 299 do regulamento, a 
necessidade de visibilidade, que deveria prevalecer em qualquer exame, me 
parece. Então esse é um primeiro comentário, e eu tenho uma tendência a 
acreditar que tenha primazia. O outro comentário que eu queria fazer, que eu 
não incluí aqui, é que esses que nós estamos comentando, afeta alguns tipos ou 
tem relação com alguns tipos de tratados internacionais, porque é tratado que 



respeitam as regras internas de subcapitalização e outros não. Então, eu queria 
só fazer essa referência também que transita dentro desse conteúdo. Ok?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria, se você me permitir, só 
queria fazer um... Só uma intervenção do Bianco. Eu queria dizer o seguinte, não 
vamos esquecer também que todas as regras do ordenamento jurídico incidem ou 
não incidem, não é? Há uma incidência da totalidade do ordenamento jurídico, 
na verdade a norma aplicável numa determinada situação fática, é aquela que 
decorre da totalidade do ordenamento jurídico. Por isso que nós podemos ter 
duas normas especiais ou até uma geral também aplicando.  

Quando eu menciono aqui o critério da especialidade, eu acho que deveria 
lembrar... Fazer uma aplicação desta regra da especialidade casuísticamente, 
não teoricamente. “Ah, entre as três disposições não aplicadas a fato nenhum, 
essa tem primazia ou aquela não tem primazia, porque essa primazia não está 
estabelecida na lei, como eu disse a totalidade [ininteligível]. Então a primazia 
está no fato, está submetido a uma norma e não está na outra, ou até pode estar 
na outra, mas uma, que é o art. 299, pode tornar a totalidade da despesa não 
dedutível. Então, como disse o Rolim, não há muito que ficar questionando 
limites de subcapitalização, ela não é dedutível. Na verdade essa despesa, ela não 
é necessária porque os recursos não foram aplicados na empresa, os recursos 
foram desviados, é uma hipótese comum do repasse dos recursos e a 
manutenção dos encargos perante terceiros. Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Refletindo ainda, sujeito a mudanças aqui do 
debate. Com relação à thin cap e o art. 299 parece que a solução está dada pelo 
legislador, ele disse não há conflito. Ele está dizendo aplique as duas regras, e 
assim, é necessário passar pelos dois filtros, não passou por um, ou não passou 
pelo outro, mas não é que cumulativo, não passou por um ou não passou pelo 
outro. Então passando por um, dez são indedutíveis, por outro, doze são 
indedutíveis. Doze são... Não é 22, não faria sentido nenhum. Ou é doze, oito(F), 
diria dos dois limites o maior entre o art. 299 e a thin cap, porque não estão em 
conflito, apenas cumulam, e não é caso de lei especial não, são dois. Assim 
estava lembrando o João, nós estávamos lendo, quem lembra do tal do excesso 
de renumeração de diretoria, a gente tinha um monte de critérios que a gente 
tinha que passar, passar por um, por outro, por outro, tinha que passar por 
vários para admitir que fosse dedutível ou não. Isso não me incomoda nesses 
dois. Agora, o mais complicado para mim é a questão de preço de transferência, 
porque nós vivemos um caso parecido quando... Com o famoso caso Marco Polo, 
em que havia uma regra de preço de transferência, a empresa seguiu a regra de 
preço de transferência, e a fiscalização pretendeu aplicar uma clausula geral, 
uma regra geral sobre dedutibilidade, e não a regra específica de preço de 
transferência. E na época nós defendemos, e continuo defendendo, se você tem 
uma regra especial sobre a matéria, você não pode aplicar geral. Ou seja, preço 
de mercado é aquilo que a lei de preço de transferência diz. Trazendo esse 
raciocínio ao caso concreto eu diria que um limite da aplicação do 299 é com 
relação à taxa. Note o exemplo que a Elidie nos deu, foi bastante feliz, que ela 



disse: “O problema não é taxa, o problema é que o dinheiro não é aplicado, a 
empresa não utiliza aquele recurso”. Então, o 299 se aplicaria em tudo, a ideia de 
liberalidade do 299 se aplica em tudo, exceto com relação a qual é a taxa. Para o 
critério da taxa eu tenho que aplicar a lei de preço de transferência 
especificamente, porque é a única lei que fala de taxa, assim me parece possível 
conciliar. Então, no ponto de vista prático, eu passaria pelos critérios thin cap - 
299 em primeiro lugar, uma parte é dedutível, outra parte é indedutível. 
Chegamos a uma parcela pelo menos, que não é liberalidade e que está dentro do 
limite do patrimônio. Bom, temos uma pergunta que não foi feita ainda: Aquela 
parcela, a taxa que renumera aquela parcela, é taxa de mercado? Essa pergunta 
tem que ser respondida pela lei de preço de transferência especificamente e 
ficando... Enfim, as taxas do art. 22 da lei 9.430.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mais uma observação. O sem 
prejuízo, ou conforme definido pelo art. 47, nós já temos no art. 9.249 também 
umas regras de indedutibilidade de várias espécies e despesas ou custos, e está 
dito lá sem prejuízo da aplicação do art. 47. Eu entendo que mesmo que não 
tivesse escrito, o 47 se aplicaria, que é o 299. Se aplicaria, toda vez que uma 
despesa não for necessária. Ele é a única possibilidade do 299 ser aplicado, 
quando alguma regra, alguma despesa tem uma regra especifica. Então ela esta 
sempre presente sim. O fato de estar expresso no art. 24, como está no art. 13, 
não me parece que seja tão relevante assim. Elidie. 

Sr. Elide Palma Bifano: Eu queria fazer um comentário, quando o Luís disse 
que, você disse operacionalidade, barra, subcapitalização, barra, 
operacionalidade seria um primeiro critério aplicado. Eu nem acho qual é o 
primeiro, para mim não tem muita relevância se eu vou usar um ou outro. O que 
eu estava dizendo quando eu disse da primazia da operacionalidade é que eu 
poderia ter passado nas duas primeiras barreiras do thin e do preço de 
transferência, ou vice e versa, é irrelevante, mas se não fosse necessária eu cairia 
nesse critério. Então me parece que esse é um filtro muito, muito grande 
também, é nesse sentido que eu queria colocar.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A razão... É uma questão de praticidade, eu diria o 
seguinte: qual aplicar antes? É uma questão de praticidade, parece fácil que o 
primeiro critério do 299, que é assim, a despesa foi utilizada, não tinha sentido 
aquele recurso para a empresa, já passou, acabamos o problema. Mas você tem 
toda razão do sentido que a ordem inversa... É que o problema da ordem inversa 
é que eu correria o risco, e esse é o desafio maior. Admita que eu tenha, e esse é 
o ponto que eu não sei resolver, eu vou trazer para debate. Vamos só... Esquece 
do 299 de lado, deixa o 299 de lado, eu tenho agora uma ideia de só thin cap, eu 
sei que metade dos juros que eu pago são indedutíveis. Metade. Só que eu tenho 
vários contratos, todos posteriores a 2013, com taxas das mais variadas. Alguns 
contratos a taxa é baixinha, é taxa de amigo. E outra taxa é taxa de cheque 
especial. Na média, eu pergunto o seguinte, eu posso, eu considero a média dos 
juros pagos ou eu escolho e falo o seguinte: “Bom, já que alguma coisa vai ser 
indedutível...”, ou seja, “Já que 50% dos meus juros vão ser indedutíveis de 



qualquer modo, eu vou pegar os empréstimos... Eu vou lá sair pescando...”, o 
termo é pescando mesmo, “Eu vou pescar os contratos, vou chamar 
inconvenientes e dizendo ruim por um, ruim por dez, já que ele é indedutível 
mesmo eu também considero que o juro que eu paguei já era excessivo mesmo, é 
totalmente indedutível”. E daí eu saio pescando e dizendo, os restantes 50% que 
são dedutíveis, são exatamente... Por uma baita coincidência ou por escolha, os 
contratos que cujo o juro é baixo. Então nós temos três caminhos que eu posso 
imaginar: Pescaria, ou seja, eu contribuinte tenho o direito de escolher os 
contratos que serão considerados [ininteligível-36:16] transferência, já que os 
demais de qualquer modo são indedutíveis. Segundo: primeiro que entra, 
primeiro que sai. Terceiro: média dos juros pagos.  

Eu trago esse desafio porque o Ricardo disse não. Ricardo, eu não veria, não vejo 
na lei uma indicação de um critério ou de outro, na lei... Aliás, a lei não fala nada 
sobre isso, e não me parece absurda a defesa de dizer o seguinte, não. É o 
seguinte, estes contratos aqui são indedutíveis, os juros são indedutíveis, eu não 
quero deduzir esses contratos. Por quê? Porque eles já não passariam na 
[ininteligível]. Tiro aqueles, sobraram tais e tais contratos. Esse eu submeto à 
regra de preço de transferência e o juro é de mercado. Eu não vejo ilicitude em 
termos de lei, a lei não fala alguma coisa sobre isso. Ela fala o seguinte, os juros 
pagos... Oi? 

Sr. João Francisco Bianco: [ininteligível] interessaria integrar [ininteligível]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É, eu estou perguntando por que ou é o médio ou é 
esse, o primeiro que ele quiser, eu falei sobre uma brincadeira, não sei, a 
primeira contratação, mas não me parece quem sustentaria isso com muita 
força. Mas entre o médio e a pescaria, não me parece que a ideia de pescaria 
caracterize abuso do contribuinte. Parece que ela caracterizaria faculdade. Eu 
diria, bom, esses daqui são indedutíveis então vamos trabalhar com esses outros 
e garantir pelo menos a dedutibilidade desses juros, porque esses estão em 
mercado, esses sozinhos, enfim, são todos os critérios. Pergunto à mesa, se a 
Elidie permitir, eu sei que estou derivando seu tema, mas eu acho que é bem 
diretamente do tema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É derivou um pouquinho, porque eu 
poderia pensar que a empresa só tem um financiamento, um único contrato, e 
ela está com as duas regras. Na verdade o conflito não está com o 299. O 299 
simplesmente se aplica e excluiu o resto, não interessa o resto. O conflito está 
entre a subcapitalização e preço de transferência. Aí que eu posso ter no mesmo 
contrato, não é, não é então, hipótese da pescaria, num mesmo contrato eu 
posso ter dois excessos, volta à pergunta, eu somo os dois excessos, pego o 
maior, pego o menor, para tornar indedutível(F). Esse é o ponto. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu ia falar de outra coisa, mas o Schoueri--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pescaria, desculpa, pescaria é até 
uma possibilidade casuística, não é?  



Sr. João Francisco Bianco: Mas, olha o Schoueri, [ininteligível] usou esse termo 
pescaria de um, certo ar, assim, pejorativo, mas eu acho que na verdade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É claro que é pejorativo, porque ele é 
pescador mesmo.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu acho que todos esses-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que é muito comum à expressão da literatura 
internacional do fishing(F), eu quis usar o fishing(F) nesse sentido, quer dizer, 
picking a cherries, eu me referi, eu escolhi algumas cerejas e não outras.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas escuta, essas regras todas elas são aplicadas 
contrato a contrato. Elas não são aplicadas pelo conjunto das despesa.  

Sra. Elidie Palma Bifano: Desculpe João, na data, na data da contratação daqui 
para frente.  

Sr. João Francisco Bianco: Pelo saldo da despesa, tanto que até um dos 
dispositivo faz referência: “Olha os contratos a partir de 1º de janeiro de 2013 
tem um regime, os contratos anteriores tem outro regime”. Mas então, essas 
regras todas tem que ser aplicadas contrato a contrato. Então não é bem uma 
pescaria, mas é uma pescaria, não é? É um peixe por peixe, não é? Agora...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade é saber em que aquário 
está o peixe, não é?  

Sr. Rogério Peres: Se permite, é Rogério Peres. Eu acho que foi bem colocado, a 
zona de intersecção entre a regra de subcapitalização e preço de transferência. 
Subcapitalização você pode olhar limite global de endividamento, não é? Se você 
tem um limite global de endividamento com uma entidade ligada em um não 
paraíso fiscal, você pode ficar endividado até duas vezes o PL. Se for um paraíso 
fiscal que está no art. 25, pode ser até 30% do PL. Independentemente se é ligado 
ou não. O preço de transferência tem que olhar contrato a contrato na data de 
contratação a que os juros se refiram, não é, o que está dispositivo legal. O 
problema é a zona de intersecção, porque eu posso ter um endividamento 
superior à norma de subcapitalização. Por exemplo, se meu PL é um milhão de 
reais e eu posso ficar endividado pelo 25 numa ligada e não paraíso até dois 
milhões de reais, meu PL era um milhão, eu posso dever até dois, mas o meu 
contrato é de cinco milhões de reais, ou seja, três milhões de reais estão em 
excesso pela norma de thin cap(F), ok? Aí eu vou olhar os juros desse contrato, e 
aí esse contrato me diz que é libor mais 10%. E aí vamos supor que a norma de 
preço de transferência permita que seja libor mais... Libor mais nada, só libor. 
Então, eu vou ter um excesso de endividamento pelo thin cap(F) que já vai pegar 
10%, esse 10% que está em excesso já vai ser aplicável sobre os três milhões que 
estão em excesso da subcapitalização, e eu vou ter que olhar aquilo que eu não 
estou excedido pela subcapitalização, ou seja, os dois milhão, e aí eu vou olhar o 
que estou em excesso de juros, 10% também, não é, sobre os dois. Então eu 
posso ter uma zona comum de indedutibilidade entre subcapitalização e preço de 



transferência. A questão é, por uma questão de lógica tributária eu não poderia 
ter uma dupla adição desta parcela comum, mas não me parece, até esse 
momento, que no plano legal eu tenho isso tranquilamente de não adicionar 
pelas duas normas, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João Bianco?  

Sr. João Francisco Bianco: Tem mais uma questão que eu queria colocar, que 
foi lembrado aqui pela Elidie, que é a seguinte: Digamos que tem uma certa 
ordem, digamos que a gente passe pela primeira porta, não é, que é a porta da 
necessidade e depois chegue na porta do preço de transferência e na porta da 
subcapitalização. E aí digamos que a gente passe pela porta da subcapitalização, 
mas deixe lá uma parcela de indedutibilidade da despesa. Será que na hora de 
passar pela terceira porta a gente tem que considerar aquela parcela já 
indedutível, e começar a trabalhar na terceira porta com o saldo que restou da 
dedutibilidade, ou a gente começa tudo de novo e aplica dos três a maior 
parcela?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Edson, você vai responder essa 
perguntas? Porque eu vou responder. Ou você quer dar opinião?  

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Enquanto você vem até o microfone, 
Edson. Eu quero dizer o seguinte, João. Edson, eu vou tomar na sua frente para 
não perder a indagação do João. Eu não vejo como é possível eu ir segregando, 
porque aí eu comecei a fazer uma norma jurídica. Certo? Ah isso aqui fica sujeito 
a isso, e isso fica sujeito aquilo. Na verdade nós não podemos fugir disso. Todas 
as normas, no caso as duas normas se aplicam concomitantemente, a lei não 
deu primazia para nenhuma, muito pelo contrário, e a lei não disse que se as 
duas incidirem você resolve o problema por fatias.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Problema técnico não há antinomia. Só cabe em 
falar em lei especial, lei geral, lei anterior, lei posterior se houvesse antinomia, 
não há antinomia. Não há conflito normativo. Por isso que a gente tem que fazer 
assim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Daqui a pouco, depois do Edson, se 
ninguém mais quiser falar eu vou dar o meu pensamento a respeito. Edson por 
favor. 

Sr. Edson: Bom, não eu concordo, não são normas antinômicas, elas são 
aplicáveis concomitantemente, só que eu vejo o seguinte, somar as duas 
indedutibilidades, a gente corre o risco de perder qual é a função disso. Nós 
estamos falando em limite de dedutibilidade de despesa, a despesa tem que ter 
ocorrido, eu tenho que ter deduzido no meu lucro contábil aquela despesa. Se eu 
vou somar dois cálculos, um da thin captalization, e do preço de transferência, eu 
posso adicionar a despesa que eu não tive. Então, o primeiro norte que a gente 
tem que ter é assim, eu só tenho o efeito se eu tiver despesa. Se eu tiver 500 



contratos e nenhum deles eu registrei a despesa de juros, pouco importa se é thin 
captalization, se é preço de transferência, eu não tive a despesa que deve ser 
estornada para [ininteligível]. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí 
com isso conciliar as duas coisas, não é, eu não vou poder deduzir mais, não vou 
poder adicionar mais do que eu deduzir.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que, está mais ou menos 
aqui, você não tinha chegado ainda, está mais ou menos no consenso de que eu 
não posso ter uma despesa de cem e ter que oferecer a tributação a 120, aí eu 
acho que seria uma limitação inerente. Inerente às normas como o Edson 
colocou, qual é a finalidade da norma. Nesse ponto nós estamos de acordo, mas 
não nós chegamos a tanto, uma dá excesso de doze e outra dá de vinte e cinco. 
Eu vou arriscar aqui a minha opinião desde o primeiro momento que o assunto 
foi apresentado para mim, eu confesso que eu não tive muito tempo depois para 
voltar a pensar nele, fiz uma série de anotações para o futuro, inclusive. Mas eu 
penso o seguinte, fiel ao que eu mencionei a pouco, as duas normas incidiam ao 
mesmo tempo. Nesse particular realmente não existe antinomia, as duas são tão 
especiais quanto à outra, cada uma delas é tão especial quanto à outra. 
Diferentemente daquela situação que eu falei da despesa financeira do art. 17, 
que é a despesa financeira em geral, e um tipo de despesa financeira que tem 
uma norma especifica que é a participação das debêntures no resultado, nos 
lucros. Então, lá eu tenho uma, bem mais específica, aqui eu não posso dizer que 
é uma mais especifica que a outra. Eu tenho que admitir que as duas incidem. 
Além do mais, ambas tem por objetivo impedir deduções teoricamente excessivas, 
sou o prisma legal presuntivamente seriam excessivas, seriam verdadeiramente 
desnecessárias no sentido, não do art. 299, mas porque a empresa está pagando 
mais do que deveria pagar em condições normais. Há quem diga, eu não sei se o 
Schoueri concorda, que essas normas tem caráter antielisivo(F - 0:47:40). Porque 
elas não questionam a legalidade das operações, simplesmente tem a finalidade 
de proteger a arrecadação.  

Dentro dessa ideia... Evitar abuso, exatamente, bem lembrado, evitar abuso. 
Dentro desta ideia eu tenho uma conclusão, eu não posso dizer que para mim é 
muito clara porque eu estaria até tendo a pretensão de... Não é? Mas na minha 
cabeça, dos dois excessos prevalece o maior, por uma razão muito simples, a 
finalidade da lei é nesta situação de endividamento, quantidade de 
endividamento você não pode deduzir X. Nessa outra que não tem nada a ver, 
mas que também está pagando juros para o exterior você não pode deduzir mais 
que a libor, o spread, enfim aquilo que está na lei conforme a data do contrato. 
No momento em que uma dessas normas alcança uma tributação maior do que 
da outra, esse maior absorve necessariamente aquilo que não teria sido dedutível 
pela primeira norma. Mas não é que eu tive duas vezes a dedução da despesa 
correspondente à primeira norma, aquela que gerou um excesso menor. Não, eu 
tive uma despesa. Agora, tem dois excessos. Dos dois excessos o maior 
necessariamente absorve o menor, porque assim eu estarei atingindo o objetivo 
da norma que gerou o excesso menor. Então, na minha opinião, até esse 
momento pelo menos, aplicam-se todas as normas em conjunto e o excesso é um 



só, deles o maior. E eu não preciso que a lei diga que é assim, é a interpretação 
finalística, teleológica das normas legais levam essa conclusão. Para mim, neste 
momento eu penso assim.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Queria compreender se por caminhos diversos, eu 
estou querendo compreender um pouco dos números, se dá diferença ou se não 
dá diferença. Quando você diz dos dois, o maior, e quando eu digo, não, você 
aplica como eu sugeri, a thin cap aquilo já é indedutível, no que sobrar você 
aplica o teto, eu tenho a impressão de que o resultado vai dar igual, mas eu não 
tenho certeza absoluta, eu não estou enxergando, é uma questão de por no papel 
e verificar se eu estou errado no número, mas eu acho que está no mesmo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O meu senso matemático, não é 
grande coisa, mas o meu senso matemático diz que pode haver diferença.  

Sr. João Francisco Bianco: Não. Olha, desculpe se você parte sempre da mesma 
base, se você parte de 100% da despesa financeira e aplica as duas regras 
especiais de subcapitalização e de preço de transferência, você sempre vai 
chegar... Não, vai chegar a valores diferentes, mas você parte da mesma base.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A partir do 100, 30 foram indedutíveis, já estão 
indedutíveis, sobraram 70. Para os 70 eu aplico a regra de preço de 
transferência. Então, não é que eu vou, eu não vou somar, somar, eu vou aplicar 
no que sobra. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, eu discordo disso pelo 
seguinte, mas independentemente do exemplo, eu quero dizer que eu discordo 
disso porque eu teria que aplicar uma norma primeiro, começar por uma, não é, 
e não existe primazia legal. Pronto.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, é exatamente isso, é que foi essa... Aquilo que 
eu havia mencionado, que era uma questão que a Elidie tinha colocado aqui, 
qual era a base, e acho que há um consenso na mesa aqui no sentido de que as 
normas se aplicam ao mesmo tempo, se ela são concomitantes, então sempre 
vamos partir da mesma base, sobre a base total. Sempre. E nunca sobre uma 
base já considerada a dedução de alguma regra especial anterior. Eu acho que há 
um consenso aqui nesse sentido.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não há, não há consenso porque justamente a 
minha proposta foi que eu considere uma, não, proporcional, não, tira o 
proporcional, eu gostei do picking a cherries, eu gostei da ideia de tirar as cerejas, 
ou seja, primeiro eu aplico uma e tanto... O meu ponto de vista é o seguinte, eu 
aplico uma e depois eu aplico a outra. Mas não é uma e outra concomitantes, eu 
aplico uma, uma parte já é indedutível. Bom, você é indedutível, vai para aquela 
sala. Sobrou você, vamos ver se você passa pelo segundo filtro. Tanto faz a 
ordem, porque vai dar na mesma. Eu acho que matematicamente dá na mesma 

Sr. João Francisco Bianco: Não, não vai dar na mesma não, de jeito nenhum.  



Sr. Edson: Deixa-me só... Enquanto o Rogério coloca ali, um caso concreto, é 
extremado, mas é concreto, é real. Uma empresa está com o patrimônio líquido 
negativo no Brasil e tem empréstimo do exterior. Por thin capitalization é tudo 
indedutível. Vou aplicar a regra de preço de transferência? Não. Porque qualquer 
regra que eu aplicar ali... Então, é o que o Ricardo colocou, são dois cálculos, eu 
faço ao mesmo tempo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Edson, pega o meu critério, todo mundo foi para a 
outra sala, então não sobrou para aplicar... É assim, é que eu estou falando... É 
que eu acho que o Ricardo falou o que eu falei, eu estou insistindo, mas a gente 
vai compreender com o Rogério, com números aqui, eu estou achando que 
sempre vai dar no mesmo.  

[pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Elidie o microfone. Eu vou verificar se faz diferença, 
é que eu tenho a impressão de que dá na mesma.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O problema da proposição aqui é que 
eu tenho que aplicar uma das normas primeiro, e o que ela resultar eu mando 
para o outra sala, conforme a expressão do professor Schoueri. Qual que eu 
aplico primeiro? Eu escolho?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, do Direito a gente está acostumado, 
puxando para mim a sardinha para minha brasa aqui, quando você tem matérias 
de acordo de tributação, você aplica o acordo e a lei interna, qual dos dois aplica 
primeiro? Tanto faz.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, é diferente. Desculpa, é 
diferente Schoueri. É que eu não tenho como escolher uma das normas para 
aplicar primeiro. E eu não posso legislar e dizer assim, o que essa já considerou 
indedutível, o resto ainda continua sujeito à outra norma.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por que não? Desculpe, nós tivemos isso, eu quero 
insistir, quando você tinha excesso de retiradas você passava por um teste e 
passava por outro e passava por outro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E aplicava-se o quê? Os limites 
estourados o maior. Aplica-se(F) o maior. Qualquer um deles poderiam tomar 
indedutível, mas o maior absorvia o menor.  

Sr. Rogério Peres: Obrigado. Desculpe o quadro que fiz na correria aqui da 
reunião. Aqui a gente tem um PL da empresa de um milhão de reais. A dívida de 
cinco milhões de reais, o juros são de 10%. Os juros aceitos pela regra de preço 
de transferência são 5% só. Então eu estou com excesso de juros pela regra de 
preço de transferência em 5%, porque ele aceita, vamos supor que a lei aceitasse 
5% e a dívida traz 10% de juros. O endividamento nesse caso, vamos colocar que 
é uma entidade do art. 24, uma empresa ligada e não paraíso fiscal, então o 
limite de endividamento segundo a regra de thin cap seria duas vezes o PL, ou 
seja, dois milhões. Eu poderia ficar endividado até duas vezes o PL. Se eu estou 



endividado cinco milhões de reais, eu estou três milhões de reais acima do meu 
limite de thin cap. Então, qual é a zona de indedutibilidade pelo thin cap? É esse 
quadrinho que eu coloquei assim, porque eu tenho duas vezes o PL, vamos supor 
que seja dois milhões, a dívida são cinco, então toda essa zona de cima, tudo isso 
de cima é uma zona indedutível por norma de thin cap. Ok? Essa parte superior. 
A zona de indedutibilidade por preço de transferência é essa hachurada. Por quê? 
Porque eu tenho juros de 5%, são juros dedutíveis, segundo norma de preço de 
transferência, e eu tenho o excesso de juros que eu excedi a norma de preço de 
transferência nessa zona que eu coloquei numa outra forma aqui para ficar 
hachurada. Então eu tenho esta zona comum de indedutibilidade.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Rogério, você me convence que eu estou aqui, que 
não é o mesmo cálculo, porque eu acho que você deveria por na transversal até 
embaixo, tudo que passasse de 5% seria indedutível.  

Sr. Rogério Peres: Perdão, bem lembrado.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você me convence que não dá o mesmo resultado e 
me convence que eu tenho que-- 

Sr. Rogério Peres: Bem lembrado. Eu só me esqueci disso. Obrigado. Por isso 
que tem professor e aluno. Então, essa zona aqui também, gente, ela é uma zona 
indedutível por preço de transferência. É por isso que eu tenho uma zona que eu 
deveria adicionar thin cap, parte superior, essa parte toda da direita indedutível 
segundo o preço de transferência. E essa parte a zona comum de 
indedutibilidade das duas normas, não é? Então eu tenho concomitância.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso prova que, não, isso prova que se eu aplicar, 
isso prova que dedutível é só a parte branca.  

Sr. João Dácio Rolim: É um raciocínio, mas eu acho que tem que levar em 
consideração, talvez aí na linha do ponto de vista do Ricardo, talvez semelhante, 
é que as duas normas tem sido concomitantemente, não há dúvida, mas a 
finalidade das duas é empréstimos com empresas do exterior e empresas ligadas. 
Está certo que para preço de transferência há um conceito específico. Mas será 
que foi a intenção do legislador gravar ainda mais a mesma situação, empréstimo 
com empresas do exterior e empresas ligadas de alguma forma. Exato, é isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Gente, eu quero insistir com esse ponto. Quando o 
legislador, pois a regra da thin cap ele falou, sem prejuízo do 299. Veja... Eu 
pagar juros.  

Sr. João Dácio Rolim: Mas o 299, qual que é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Do RIR. 

Sr. João Dácio Rolim: Então, é despesa necessária, isso é outra coisa.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, veja o seguinte Rolim. Pela tese do Ricardo, 
da qual agora eu verificando o mesmo resultado eu discordo claramente. Ricardo, 



eu diria o seguinte, veja juros de mercado são 5%. Os juros todo mundo paga 
5%, e você está dizendo que é possível um pagamento de 10% continuar 
dedutível porque, afinal de contas, já passei pelo thin cap.  

Sr. João Dácio Rolim: Só uma coisa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não falei isso, hein, Schoueri. 
Deixa-me só fazer uma observação. O Schoueri e eu depois de muitos anos aqui 
discordando, conseguimos chegar a um acordo em 90% das nossas discussões 
aqui. Eu já lamento começar o ano discordando, no primeiro tema do ano. Mas 
eu não falei isso, eu disse que as duas se aplicam e vou verificar pela aplicar 
conjunta, qual o maior excesso a ser tributado a não ser dedutível.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No gráfico [ininteligível-59:42] claramente a parte de 
cima é maior do que a outra.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Do [ininteligível]? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Do Rogério, desculpa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, eu queria também 
complementar dizendo, além do que eu já disse, não é, dizendo mais o seguinte, 
não existe dentro da despesa, uma partezinha dela, uma partícula dela que 
esteja submetida a uma norma e não esteja submetida a outra. Todas as 
partículas da despesa são sujeitas às mesmas normas, as duas, admitindo-se 
que se aplica que há uma situação que se submete as duas. Nesse caso, se uma 
diz que dez não é dedutível e a outra diz que doze não é dedutível, esses doze 
refere-se aquela mesma despesa, formada por uma quantidade de partícula que 
chegou a doze. Eu não posso agora tirar desses doze, dez e dizer, olha, dez 
também tem que ser tributado de novo. E adicionar. Todo mundo está de acordo 
que não pode adicionar. O que eu não posso fazer é pegar dez e dizer assim, dez 
não é dedutível, agora, só o saldo é que eu vou submeter à segunda regra, porque 
eu não tenho como começar essa aplicação. Eu tenho que escolher uma norma 
primeiro, qual das duas, a que for mais conveniente?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Está parecendo, Ricardo, se me permitir, que o 
Rogério, o Rogério está aplicando as duas normas, uma e outra e ele não pôs 
nenhuma... Foi muito feliz, Rogério, seu gráfico, porque você mostra que é uma 
antes da outra, é horizontal e vertical, portanto não é antes e depois, aplicou 
uma integralmente, aplicou outra integralmente e descobriu somente um espaço 
de branco. Não, não. Calma, se estamos de acordo, vamos de novo. Vamos dizer 
que no hachurado mais para o vertical, dê doze, como o Ricardo sugeriu, e no 
hachurado mais para o sentido inverso, dê dez. O fato é que o que sobrou não é, 
é menos do que doze. Porque não é dez ou doze. O Rogério foi muito feliz no 
gráfico dele, mostrando que o pedaço que sobra não é idêntico ao maior dos dois, 
existe uma soma aqui. O exemplo está muito claro. Tem de ser... No microfone, 
no microfone. 



Sr. Rogério Peres: Obrigado. Os números são os seguintes aqui, só para a gente 
ilustrar com números, não é? Então, como eu estava dizendo, essa parte toda 
superior é indedutível por subcapitalização, ou seja, se a parcela é indedutível 
pela subcapitalização de três milhões de reais, porque o PL é um milhão e eu 
posso ficar endividado até duas vezes o PL, então 10% que são os juros sobre os 
três milhões dá a indedutibilidade da subcapitalização. Até aí, tranquilo. Aí 
vamos olhar o preço de transferência. A gente tem duas alternativas, não é? Uma 
delas que é a que eu entendo, eu deveria aplicar, já que eu tenho essa zona, já 
indedutível, eu deveria aplicar o excesso de taxa de juros, que é 5% no nosso 
exemplo, sobre aquilo que não é indedutível segundo a norma de 
subcapitalização, 5% sobre dois milhões. Eu vou ter quanto? Cem mil. Ou, aí 
uma adição total de 300 mais 100, 400.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É exatamente minha opinião, eu só queria 
confirmar uma coisa, só para a gente evidenciar. Se fizesse o cálculo integral dos 
5% sobre o total da dívida, daria os 250, mas daí a gente teria que abater, 
verificar 250, 150 já estava na parte de cima, sobraram 100. Daria na mesma. 
Salvo dizer que não é, ou seja, o que eu entendi do que o Ricardo havia dito, é 
que como num caso o limite é 300 e o outro é 250, 300 são indedutíveis. Na 
minha opinião, seguindo o Rogério, 300 mais 100, 400 são indedutíveis.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, mais aí eu estou superpondo para 
uma única despesa, dois limites de dedutibilidade, está certo, estou fazendo... 
Posso começar a pensar da seguinte maneira também: ah, não, 5% está aceito 
pela norma de preço de transferência, então não tem indedutibilidade nenhuma. 
Como, esqueço a outra norma?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, ninguém esqueceu.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As duas normas estão juntas. Eu 
vejo numa única despesa, sobre risco de eu ter uma indedutibilidade superior a 
100%, eu vejo um excesso que absorve o outro.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não há risco de dedutibilidade(F), desculpe, não há 
risco. Cem mil reais são dedutíveis, aqui no caso cem mil reais são dedutíveis, 
não há risco de excesso de tributação, é uma mera combinação de duas regras. 
Não houve esse risco, esse risco não existe, a proposta que o Rogério fez que eu 
sigo e endosso, me parece claramente que não existe o risco do excesso, apenas 
eu aplico uma regra e outra, tanto faz a ordem, ou seja, se eu começasse ao 
contrário, calculasse 250 aqui, calcularia outros 50, daria exatamente na mesma 
situação. Ou seja.  

Sr. Rogério Peres: Não, deu excesso de cem mil no segundo.  

[falas sobrepostas] 

Sr. Rogério Peres: Então você soma as duas dá 400 mil.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, é que 400 mil eu digo o seguinte, se você 
aplicasse os 250, é que do calculo dele... Oi? Espera aí. Calma.  



Sra. Elidie Palma Bifano [01:05:23]: Isso é um trabalho do total da sua 
despesa. Dez por cento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que eu disse que existe uma combinação, uma 
união dos dois, ou seja, uma intersecção. Então, o problema é que claro que não 
havia a somatória, dos 250 mil que estão ali embaixo, 150 já estão no... Eu diria 
o seguinte, dá para afirmar que o local do xadrez no cálculo do gráfico dele 
equivale a 150 mil. Ou seja, dos 300 mil, 150 mil estão à direita e 150 mil à 
esquerda. Esses 150 acabaram ficando com xadrez, porque eles são atingidos por 
duas normas. Concordo com o Rogério. 

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Microfone.  

Sr. Rogério Peres: Essa parte toda vermelha são os 300 mil, então o thin cap é o 
300 mil. 300 mil... Essa parte aqui é o cem mil. E essa zona comum, não é, 
seriam os 150, 150 mil, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria manter a minha opinião, 
porque uma lógica jurídica não se desenvolve desta forma, não é? Não é esta a 
maneira da lógica jurídica, do processo dedutivo de aplicação das normas, não é 
assim. Eu estou aí segregando partes de uma mesma despesa para dizer, ah, 
essa aqui já está indedutível. Eu acho que não dá. Se no período seguinte aquele 
PL mudar para baixo, está certo, eu posso começar a ter sim mais que 100%, 
certo? E aí eu não vou... Sim, senhor, pode acontecer.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, não haveria uma hipótese. Se o PL for 
negativo, 100% de indedutível, não há o que aplicar preço de transferência(F).  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por que quê não? Dentro da lógica eu 
vou fazer esse quadrinho de novo, eu vou chegar à conclusão que é 150% 
indedutível. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se o PL aumentar eu tenho mais dedutibilidade de 
thin cap, tenho mais thin cap, daí vai aplicar mais por causa do DP, sem dúvida. 
Sem dúvida. 

Sr. Rogério Peres: Posso falar? Eu continuo, acho que seria excessivo somar os 
300 mil com os 100 mil. Vamos pegar outro exemplo de tratados, de tratados 
internacionais. Preço de transferência tem que guiar também às normas de thin 
cap. Não dá para somar as duas já que as duas tem a mesma finalidade. 
Empréstimos com empresas do exterior e empresas ligadas. Então, me parece 
que está, se um critério já é reconhecido como suficiente para evitar abuso, não 
é, manipulação de taxa de juros, etc., com empresas ligadas, aquele critério é o 
razoável. Agora, por que, precisa ter uma justifica a mais que eu não estou 
vendo, porque acrescentar outro critério já que as transações são internacionais 
e com as mesmas pessoas jurídicas, os controladores, em última palavra, não é?  



Sra. Nereida de Miranda Finamore Horta: Se você considerar que a despesa é 
indedutível, aí você adicionou 100%, aí você não precisa olhar thin cap e preço de 
transferência. Agora, o preço de transferência ele está limitado a cada dívida só 
pode ter, libor mais 3%, não pode ter 10%. Entendeu?  

Sr. Rogério Peres: Sim... Mas a dúvida é essa, como integrar a duas normas, 
como integrar.  

Sra. Nereida de Miranda Finamore Horta: Enquanto thin cap o cálculo é 
proporcional no total. Então são dois... Eu acho que são dois cálculos.  

Sr. Rogério Peres: Dois cálculos, mas como integrar esse cálculo dentro das 
normas antiabuso.  

Sra. Nereida de Miranda Finamore Horta: É... A gente está fazendo exatamente 
assim, o que a gente faz? A gente pega o total da dívida, o que tem de excedente 
de thin cap, a gente tira os juros dessa... O que eu adicionei.  

Sr. Rogério Peres: É... Eu não tenho dúvida que esse cálculo é razoável.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A única coisa-- 

Sra. Nereida de Miranda Finamore Horta: Porque tem gente achando que vale 
os 250.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A única coisa que eu acrescento é o cherrie picking, 
ou seja, na hora que você vai tirar você pode escolher os contratos que você tira 
ou não?  

Sra. Nereida de Miranda Finamore Horta: Não. O thin cap... É essa a diferença, 
o thin cap ele vê o total da dívida, não vê. Quem vê cada dívida é o preço de 
transferência.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sem dúvida Nereida(F - 1:10:17), o thin cap olha o 
total, aí deu 300 mil indedutíveis. Os 200 mil debaixo são compostos de vários 
contratos, no exemplo do Rogério havia uma única taxa de 10%, mas pode ser 
que eu tenha no meu portfólio contratos variados.  

Sra. Nereida de Miranda Finamore Horta: Tem que olhar cada contrato. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, mas eu não acho que eu não preciso olhar 
cada contrato, eu acho que eu posso pegar aqueles contratos com taxa mais alta 
e dizer: vocês estão no limite de cima, então eu vou deixar para baixo os 
contratos com taxas mais baixas. Eu não vejo problema nenhum para isso.  

Sra. Nereida de Miranda Finamore Horta: Não. Não é isso que a gente está 
fazendo. Cada contrato o que tem acima da libor mais alguma coisa, que a gente 
não sabe.  

Sr. João Francisco Bianco: Nereida, só uma pergunta, você está considerando 
os 300 mil indedutíveis ou os 400?  



Sra. Nereida de Miranda Finamore Horta: 400. É que tem, existe a discussão, 
tem gente que está adicionando 550.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sra. Nereida de Miranda Finamore Horta: Eu estou te falando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, mas eu queria só dizer o 
seguinte, para a gente raciocinar, está difícil, vamos pensar que existe um único 
contrato. Certo? Um único contrato, e este único contrato está sujeito, claro, está 
sujeito a preço de transferência e também representa um endividamento que 
submete ao thin captalization. Então, como é que eu resolvo esse problema?  

Eu só acho que esse assunto foi bem discutido hoje, hein, eu acho que nós não 
temos a possibilidade de baixar a instrução normativa, de forma que vamos em 
frente com outro assunto do Paulo Akio e da Juliana, está aí a Juliana? Paulo, 
então se apresenta. Ele não está aí, o Diego.  

O Diego não está aí também. Vamos ficar na pauta.  

Sr. Paulo Akio Yassui: Posso colocar, Ricardo?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz Oliveira: Você vai colocar o do ICMS, não é?  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Isso. Bom dia, professores. Esse tema ainda referente à 
resolução do Senado Federal, 1312(F) sobre a alíquota de 4%. E no caso tenho 
uma particularidade, que a empresa na venda desse outro produto específico já 
goza da redução de 60% de redução da base de cálculo. E aí a alíquota cai para 
2,8%. Então, se poderia ainda aplicar esse 2,8% de alíquota na operação 
interestadual. E só para rememorar, eu teria que dizer que o convênio(F) ICMS 
197, realmente na cláusula 1ª diz que fica reduzido em 60% à base de cálculo de 
ICMS na saída interestadual nos seguintes produtos: inseticida, formicida, etc., 
etc.. E por sua vez, o convênio 123 de 2012 dispõe que na operação 
interestadual, esse é o ponto, com o bem o mercado importado do exterior, ou 
com o conteúdo de importação sujeito alíquota de ICM de 4%, prevista na 
resolução do Senado 13 de 12, não se aplica benefício fiscal anteriormente 
concedido, no caso 60% da redução da base de cálculo. Exceto, esse é o ponto da 
questão, exceto se: de sua aplicação em 31 de dezembro de 2012 resultar carga 
tributada menor que 4%. E o Parágrafo Único diz. "Na hipótese do inciso I do 
caput deverá ser mantida carga tributária prevista na data de 31 de dezembro de 
2012”, que no meu caso seria alíquota de 2,8%. No entanto, o ato de 
declarador(F) com fase 18 de 2012, ratificando o convenio 123 [ininteligível], 
trouxe declaração nos termos seguintes: Dispõe sobre a não aplicação de 
benefício fiscal de ICMS na operação interestadual com bem no mercado 
importado submetido à tributação prevista na resolução do Senado Federal 
13/12. E em razão dessa... Esse ato [ininteligível- 01:15:09] que a gente não 
concorda, consulta informalmente a Secretaria da Fazenda Estadual, esse 
declarou que simplesmente que no caso deve informar a base de cálculo sem a 
redução de 60% e aplicar a alíquota de 4%.  



Eu gostaria de colocar à mesa, se essa informação, orientação da Fazenda estaria 
correta. Eu, data vênia, discordo dessa posição da Fazenda Estadual, no caso 
aplicaria 2,8 de alíquota com base na exceção que está no convênio 123 de 2012.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Paulo, você já deu sua opinião e eu concordo 
com ela. Na verdade o próprio presidente do Confaz disse quando assinou o ato 
declaratório que o objetivo do ato declaratório era só ratificar o convênio. E o 
convênio diz exatamente isso, quando a carga tributária for menor que 4%, está 
mantida. Se ela for maior que 4% ela fica reduzida a 4%. Não tem nenhuma 
dúvida quanto a isso. Se algum fiscal informou para você de maneira diferente.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Não, a Fazenda Estadual informou que-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah sim, mas informal. O que está no convênio é 
exatamente isso, inclusive o exemplo que eles dão que são 15 convênios que 
tratam de redução de base de cálculo, são 10 convênios de redução de base de 
cálculo e 15 convênios que trata de isenção, então a isenção também não se 
aplica, quando você tem um produto tributado ao invés de redução de base de 
cálculo. Se fosse isenção você ia aplicar 4%, se você tem uma regra de isenção?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De acordo com o quadrinho, sim, não 
é?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse quadrinho aqui ainda vai ficar aqui. Vou 
fotografá-lo para discutir na próxima semana. Mas a regra de interpretação, o 
texto do convênio que você leu, eu acho que não maior indagação não.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: É, que a Secretaria da Fazenda Estadual e--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas então, leva ao extremo, não é? Você tem 
um produto que é isento na operação interestadual. O Senado fixou ela em 4%, 
não, houve uma exceção exatamente para os incentivos vigentes entre um de 
dezembro de 2012, salvo aqueles cuja... Aliás, está bem difícil inclusive, não é, 
vamos supor que a alíquota fosse 4,8%, como é o caso, e você vendesse o mesmo 
produto para Minas Gerais, quando se aplica quatro vezes doze, quatro vírgula 
oito, aí esse [ininteligível] se reduz para 4%, não é isso? Ou se aplica 4,8 
seguro(F) fiscal? 

Sr. Paulo Akyio Yassui: Não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, você aplica quatro porque é a alíquota teto. 
A isenção, redução de 0,1 até 3,9 está dentro do convênio. Não tem dúvida.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar a palavra ao colega, eu 
não estou recordando o seu nome, é da Secretaria da Fazenda, não é?  

Sr. Roberto Biava Junior: Olá, eu sou Roberto Biava(F - 1:17:59). Como eu 
trabalho na parte da consultoria tributária da Secretaria da Fazenda, acho que 
só dar... Fazer um comentário. Esse convênio, 123, na verdade o que ele falou. 
Ele falou basicamente o seguinte: Você teria que... É claro que são raros os casos 



de redução de bases de isenção e operação interestadual, mas eles existem, são 
poucos os casos, mas eles existem. Daí, qual que foi o objetivo desse convênio? O 
convênio ele não quis, ele quis tratar a seguinte situação, porque se houver 
redução de base ou isenção em operação interestadual, embora são casos raros, 
ele quis fazer o seguinte, como foi introduzido a nova alíquota de 4% para os 
produtos importados, então ele determinou a seguinte regra, se, vamos supor 
que seja um caso, por exemplo, de isenção, que foi dado uma isenção por um 
convênio aprovado no Confaz por alguns produtos em operação interestadual. Se 
houver isenção é óbvio que daí não vai importar se o produto estaria na alíquota 
de 4%, se no caso dele ser importado ou ter conteúdo de importação acima de 
40%, nesse caso vai ser aplicável à isenção. Todavia, esses convênios que tem 
redução de base você não pode aplicar a redução de base em cima da alíquota de 
4%, isso você não pode fazer. Exceto se... Então ele colocou uma seguinte regra, 
na verdade você tem fazer o seguinte, você tem que olhar a legislação em 31 de 
dezembro do ano passado. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha uma 
redução de base no exemplo que ele deu, de 60%, e daí seja uma operação que 
em 31 de dezembro não importava se era importado ou não, a alíquota seria ou 
de 7% ou de 12%, conforme o estado de origem ou de destino. Vamos até 
imaginar que seja uma alíquota de 7%, que é a menor. Se você... Vamos imaginar 
a de 12%, se você reduzir a base em 60% você vai ficar só com 40% dessa base, 
não é? Se a alíquota em 31 de dezembro era 12%, então você teria 4,8%, em 31 
de dezembro se você fizesse a operação interestadual com esse produto, certo, 
Paulo? Com esse produto agrícola, se eu fizesse a operação interestadual em 31 
de dezembro, ainda que esse produto tenha origem importada, a alíquota era 
12%, daí você ficava só com 40%, que se reduzia a 60%. Então na prática a carga 
tributária era só de 4,8%. Então, o que esse convênio está dizendo é o seguinte, 
olha, nesse caso, a partir de primeiro de janeiro você vai utilizar a alíquota de 4% 
e não a de 4,8%. Daí uma segunda possibilidade. Vamos supor que seja alíquota 
de 7%, que seja uma operação, que seja alíquota de 7%, você vai fazer reduziu 
em 60%, não é, vai sobrar 40%, 40% de 7%, dá 2,8, então nesse caso prevalece o 
2,8, você pode a partir de 1º de janeiro utilizar ou continuar utilizando a carga 
tributária de 2,8. O que você não pode fazer é aplicar 40% sobre os 4%. Na 
verdade você vai continuar utilizando. É porque tem gente que está questionando 
isso, tem gente que está achando que tem que usar a alíquota de 4% e ainda 
reduzir a carga tributária novamente. Não é o seu caso. Mas eu acredito que se 
você formalizar uma consulta formal, tal, você vai ter essa resposta que eu estou 
dizendo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Resolveu o problema, Paulo. A Dra. 
Mara Caramico, havia apresentado esse mesmo assunto sobre um outro enfoque, 
muito interessante. É a legalidade da imposição pelo ajuste Sinief 19 de 2012, de 
informar na nota fiscal o valor do custo de operação e operações interestaduais, a 
fim de que seja aplicada a alíquota de 4%. Ela acrescenta aqui: “O problema 
reside em ter que abrir o custo da mercadoria vendia para adquirente ferindo os 
princípios posicionais da livre iniciativa, da livre concorrência e do sigilo fiscal”. 
Proponho que a gente discuta um pouquinho sobre isto. Por favor, [ininteligível], 



se eu falar alguma coisa errada me corrija? Os estados não admitiriam sem o 
cumprimento dessa exigência na nota a aplicação da alíquota reduzida, é certo 
ou errado? Estado destinatário?  

Sr. Roberto Biava Junior: É, o que está acontecendo atualmente é que a 
resolução do Senado ela fixou aquele conceito de conteúdo de importação, então 
você tem o numerador e o denominador. Lá fica claro que teria que ser 
conhecido, na verdade essa norma veio de cima para baixo, o Senado é que fica 
com a impressão de que os estados aqui estão fazendo um ajuste que fere a livre 
concorrência, mas o senado quando fixou a alíquota de 4%, ele falou, olha, para 
eu saber se eu aplico a alíquota de quatro ou aplico as antigas de sete ou doze eu 
tenho que fazer o seguinte cálculo: Eu pego o valor da importação e divido pelo 
valor da operação interestadual. Daí o que aconteceu? Quando fizeram o ajuste 
Sinief, eles falaram, bom, para mim saber se o produto é de quatro ou de doze eu 
tenho que fazer esse cálculo, dividir o valor da importação pelo valor da operação 
interestadual. Se for maior que 40%, eu vou chamar esse produto de importado, 
que ele tem um produto de importação maior que 40%, então eu vou dizer que a 
alíquota dele é quatro. Daí o que aconteceu, o ajuste Sinief [ininteligível] 19 para 
operacionalizá-la isso, criou a seguinte obrigação, uma obrigação acessória, mas 
ela interfere na principal, não é? Então, ela fala assim, vamos supor, vamos 
supor que o senhor faz uma mera revenda, o senhor é uma empresa que faz uma 
mera revenda de produto importado, só que aquilo de repente não é um produto 
final, ele é um produto que pode ser um insumo industrial de uma operação 
seguinte, então ele quer que nessa nota fiscal de venda, ainda que interna, seja 
informado o valor da importação original e daí toda a briga que os contribuintes 
estão tendo com a secretaria de fazenda é... Eles estão dizendo o seguinte: “Olha, 
então eu importo um insumo e vendo para um industrial, e eu tenho que 
informar nessa nota o valor pelo qual eu importei?” Porque aquele industrial na 
hora que ele utilizar aquele insumo, ele vai à hora de processar o cálculo lá da 
ficha de conteúdo de importação, ele vai colocar o valor da importação, não vai 
colocar o valor que ele pagou, então de repente foi importado por 100 e ele 
vendeu por 200, então na hora que ele fizer o calculo de conteúdo de importação, 
ele não vai considerar os 200 que ele pagou e sim os 100.  

Daí está todo uma briga política, pode ser que o ajuste venha a ser alterado 
porque está sendo discutido em Brasília alteração do ajuste, a Fiesp mandou 
proposta, um monte de gente mandou proposta, só que... Bom, eu sinceramente 
eu acredito que haja uma tendência de flexibilização, só não sei se não vai dar 
uma discussão jurídica depois, porque há contribuintes que conseguiram alguma 
medida liminar, algum mandado de segurança para não estar informando, mas 
imagina o problema que cria, porque se a empresa é uma empresa industrial, ela 
está comprando um insumo, se aquele importador, vamos supor, conseguiu um 
mandado de segurança, não vou informar por quanto eu estou importando. Mas 
como que ele vai calcular o conteúdo de importação? Tem gente dizendo, olha, ele 
vai considerar o valor total da nota, então vai criar uma distorção, porque ele 
importou por 100 e vendeu por 200. Se eu não posso conhecer, eu comprador, 



que ele comprou por 100, então eu vou fazer o cálculo por 200, e aí não vai ficar 
distorcido o cálculo da... Então, não...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom, obrigado. Então, 
esclarecido, não é? Eu já vou te dar a palavra, Luiz. Há um incentivo, há uma 
redução da base de cálculo subordinada a que você declare em nota fiscal o 
componente importado ou 100%, ou uma parcela, e o custo desse componente 
importado sob pena de não ter esta redução de alíquota e isto repercute no 
estado subsequente, caso seja uma operação interestadual, repercute lá porque 
ele também quer para reconhecer a validade da redução, ele quer a declaração na 
nota do vendedor de origem para o seu contribuinte do seu domicílio, do seu 
estado, não é?  

A Mara colocou aqui três princípios constitucionais, eu queria só acrescentar 
para a gente ter o quadro na cabeça, é uma obrigação acessória, sem dúvida 
nenhuma, que visa a fiscalização da aplicação da legislação tributária, então está 
perfeitamente dentro da definição legal do CTN de obrigação tributária acessória, 
mas há aí um... Para que essa obrigação seja cumprida, eu tenho que abrir mão 
do meu direito de sigilo ao meu custo. Então aí nós ficamos naquela situação de 
princípios e regras que se chocam, e mais ainda, se eu tiver errado também me 
corrija, por favor, a Secretaria da Fazenda de São Paulo, ela tem essa informação 
por outros meios que não a nota fiscal. Há um documento qualquer, uma 
declaração qualquer que esses dados são entregues à Secretaria da Fazenda. O 
que significa que o outro estado poderia ter essa informação através de uma 
troca de informações com a Secretaria da Fazenda de origem, sem precisar estar 
declarando o curso da importação. Muitas vezes o resultado é o mesmo, mas nem 
sempre é. Então, a pergunta que se coloca é... A Mara colocou sobre a legalidade 
dessa imposição de declarar na nota, se isto tem validade evidentemente 
constitucional. Luiz Carlos, por favor.  

Sr. Luiz Carlos: Luiz Carlos. Na verdade esse assunto ele tem rendido muitas 
discussões, ele tem diversas ramificações, cabe uma distinção, por exemplo, 
entre importação de um produto que pela essência dele é um produto para 
consumo final, e importação de um produto que pode ser destinado a um 
insumo, por exemplo. O que eu queria sugerir antes de qualquer consideração 
era que esse assunto fosse colocado também para a pauta da próxima semana, 
porque eu acho que o tempo está acabando e a gente não teria condições de 
explorar acho que todas as implicações desse tema.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, Luiz, tudo bem então. Vamos 
voltar ao assunto na semana que vem. Lembrando que aqui existe uma norma 
jurídica que estabelece sua obrigação. Essa norma para ser inconstitucional ela 
teria que ferir o princípio do limite do poder de legislar, não é? Aonde que está 
ferido esse princípio? A partir do fato em que o estado, os estados podem ter esta 
informação não por via da nota fiscal. Então, você vai se expor para a 
concorrência, para o seu próprio contratante adquirente quando o estado pode se 
proteger para fiscalização do cumprimento do direito à redução de alíquota por 



outros meios, e aí nós sabemos que no princípio da proporcionalidade uma das 
regras que se utiliza é não se estabelecer uma obrigação que seja desproporcional 
ao seu objetivo, entendendo-se como tal aquela que apresenta um ônus para a 
pessoa maior do que precisaria para cumprir o objetivo. Pois não?  

Sr. Caio Augusto Takano: Caio Takano. Só para fazer um complemento ao que o 
professor Ricardo acabou de falar. Essa proporcionalidade, inclusive está no 
próprio CTN, quando ele fala sobre o interesse da arrecadação e da fiscalização 
de tributos, que como o professor Schoueri costuma falar, tem que ser... Esse 
interesse tem que ser como necessário, algo que está sendo indispensável para o 
cumprimento. Então, se tem princípio sem ter ramificações numa abordagem 
mais geral, se há uma forma do fisco ficar sabendo dessa informação pelo 
preenchimento das fichas de conteúdo de formação, que vai ter que falar o valor 
da parcela importada e tal, também não parece ser razoável essa exigência de por 
o valor da nota fiscal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. O que a gente poderia então 
concluir da sua intervenção, é que a obrigação acessória não é uma obrigação 
que se desvirtua como tal. É uma obrigação acessória, só que o meio, a finalidade 
está correta, só que o meio para atingir a finalidade é desproporcional.  

Sr. Caio Augusto Takano: Exato. Mesmo porque na FCI a gente consegue a 
informação com a mesma eficiência, consegue fazer a mesma fiscalização, não 
teria nenhum prejuízo para o fisco se mantivesse só a outra.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz, tem que ser rápida a 
intervenção. Por favor.  

Sr. Luiz Carlos: Acho que também pode deixar para a semana que vem, mas só 
adiantando. Dentro da lógica operacional dessa norma e da necessidade de se 
aferir o conteúdo da importação, infelizmente o adquirente ele precisa ter a 
informação sobre o insumo importado. Por quê? Porque o adquirente ele... 
Quando ele... O adquirente quando ele compra, por exemplo, um insumo 
nacional, mas que tem no seu DNA, digamos assim, componentes e 
matérias-primas importadas, ele precisa saber exatamente qual é a porcentagem, 
qual é o valor dessas matérias-primas importadas para submetendo esse insumo 
a um novo processo de industrialização calcular o conteúdo de importação do 
produto resultante. Então, nessa circunstância, e eu acredito até que essa 
exigência seja inconstitucional, mas na lógica da norma seria necessário 
informar ao adquirente o conteúdo de importação de todas as mercadorias. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bastaria... Vamos discutir semana 
que vem, não é? Mas bastaria saber que o limite de 40% foi atingido ou não foi 
atingido, sem entrar no detalhe. Só para apimentar a discussão a semana que 
vem. O Dr. Schoueri, prof. Schoueri. Sobre o outro assunto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sobre outro assunto, na verdade, um assunto 
importante para o instituto. Nós vamos ter o curso de especialização este 
semestre em direito tributário, nós já temos... Eu já vou chamar até de 



tradicional o nosso curso de especialização em direito tributário internacional, 
coordenado pelo João Bianco, agora o prof. Zilveti está coordenando um curso de 
especialização em direito tributário. É a primeira vez que o IBDT faz isto, o curso 
vai durar um ano, vão ser aulas quintas, sextas e sábados pela manhã. O que eu 
quero chamar atenção é do fato... O curso vai ser feito na Faculdade de Direito. O 
que eu chamo atenção, é que a diretoria decidiu que a totalidade do superávit 
desse curso vai ser voltado à uma doação que vai ser feita à faculdade, 
provavelmente por uma... Possivelmente por uma sala de aula. Ou seja, nenhum 
professor vai receber um centavo. A ideia é que todos os professores estão 
doando o seu tempo para que nós possamos fazer uma contribuição material 
para a Faculdade de Direito. A excelência do curso basta dizer que o coordenador 
é o Fernando Zilveti, já imaginam qual a excelência do curso. Por que eu estou 
preocupado? O IBDT não é profissional em divulgação, nós não somos aqueles 
que colocam anúncios no jornal e tudo o mais. Nós sempre funcionamos no boca 
a boca. Eu estou extremamente preocupado se o boca a boca está funcionando 
adequadamente ou não. E o boca a boca somos nós, cada um de vocês. Eu peço 
que voltando, passe no seu escritório, pegue o pessoal lá e fale assim: “Escuta, 
está acontecendo uma coisa...” Não vou chamar o primeiro, é a única vez que o 
IBDT, por enquanto é a única, e possivelmente será a única, oferece um curso de 
um ano de especialização em direito tributário com o gabarito que tem. Então eu 
peço a todos os associados, todos que visitam aqui, que acreditam no trabalho do 
IBDT, que divulguem esse curso porque a coisa mais triste seria não acontecer o 
curso por falta de divulgação. Falta de interesse eu não acredito, eu acredito em 
falta de divulgação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O período é muito ruim, não é, nós 
tivemos que começar o curso logo agora em início de março, por causa da 
duração dele. É um período ruim, muita gente de férias, muita gente pulando o 
carnaval, e as inscrições estão abaixo do esperado, embora já sejam bastante as 
inscrições. Acho que a divulgação é importante realmente, e mais ainda, solicitar 
que cada escritório, cada empresa que apresente algum candidato, porque 
realmente o curso é especial. O programa já está divulgado ao público, basta ver 
o programa, não estão mencionados os professores... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Estão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguns professores já estão? Ou 
todos? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Já estão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Todos? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Acho que todos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A maioria já está. No início não 
estavam mencionados, porque não havia confirmação da parte deles, mas pelos 
que já estão mencionados podem tirar uma ideia da excelência do curso, não é? 
O programa é bom, os professores são bons, a ideia é muito boa. E lembrando 



um outro detalhe também, é um curso que preenche um vazio dentro da USP, a 
Faculdade de Direito da USP, por razões internas não terá esse ano o curso de 
especialização. Então nós estamos fazendo um curso, teoricamente, que a USP 
daria. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E quando você for falar com alguém sobre o curso, 
menciona um elemento importantíssimo, claro, porque normalmente o típico 
aluno do curso é recém-formado, enfim, para quem a parte financeira conta. 
Menciona o seguinte, o curso, a mensalidade é de R$ 1.300,00. Agora, para sócio 
do IBDT, é R$ 650,00. E diga que não é feio você vir aqui se inscrever no IBDT, 
que você paga anuidade de duzentos e poucos reais, recebe todos os livros e fala: 
“Bom, agora eu sou sócio, eu quero me inscrever no curso”. Não é feio, é normal, 
e não vai ser só você que vai fazer isso. Então, esse é o caminho, ou seja, 
considere o... Estatutariamente nós somos obrigados a dar uma redução para 
associados, então esse é o caminho que a gente faz e até por que... E ser 
associado do IBDT, todos sabemos como é bom.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que o Schoueri mencionou, ele 
chegou a dizer que é normal isso, e é mesmo, todo congresso acontece, há uma 
série de novas inscrições antes para associados, antes da mesma pessoa se 
inscrever para o congresso. Aí ele ganha o desconto que em si já paga a anuidade 
de associado e ainda ganha todas as outras vantagens que nós costumamos dar 
anualmente.  

Pessoal, muito obrigado pela presença. Semana que vem a pauta vai ficar 
extensa, porque houve solicitação do Luiz de manter o assunto do ICMS. 
Provavelmente a Mara estará aí para dar a sua opinião. E o Brandão sugeriu que 
a questão da dedutibilidade das despesas financeiras, que a Elidie apresentou, 
seja também mantida. Será bom, nós teremos talvez outros diretores presentes. 
Então, muito obrigado e bom dia a todos. 
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