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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos dar início à 
nossa Mesa de Debates. O Dr. Ricardo não está no Brasil, por isso eu 
assumo a presidência. Pergunto, no pequeno expediente, algum 
comunicado? Vou fazer o primeiro comunicado, dizer que hoje foi 
publicada a pauta do Carf, e as sessões começam no dia 7 a 8 de 
dezembro, com a 1ª Turma da Câmara Superior. Dias 9 e 10, sessões 
da 2ª Turma da Câmara Superior. Entre 8 de dezembro e 10 de 
dezembro, julgamento de todas as Câmaras da 1ª e 2ª Sessão. Ou seja, 
o Carf retoma agora suas atividades. Não ultrapassou o ano de 2015. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Semana que vem tem férias. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda no pequeno expediente, 
algum comunicado? Bom, hoje nós temos como pauta o principal tema, 
o Ramon Tomazela que se propôs a começar uma série que nós vamos 
ter aqui de exposições sobre o plano BEPS. Os últimos relatórios BEPS 
foram publicados agora em outubro, e o Ramon, acho que pode já 
direto, Ramon. O Ramon trouxe as apresentações, e eu sugiro, João, 
que nós tenhamos no site junto com, de algum modo, um link, junto 
com a própria ata, se for possível, para que aquele que leia e encontre a 
ata, também encontre a apresentação. É claro que o Ramon vai se 
basear muito na apresentação de seus slides. Ramon, então fique à 
vontade. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Bom dia a todos. Eu vou falar, vou 
iniciar essa série de apresentações sobre o BEPS que vai ter no IBDT 
com base na Ação 4, que trata da limitação da dedução de despesas de 



juros e outras compensações financeiras. Eu vou falar, tentar explicar 
brevemente, primeiro por que a OCDE considera que as regras 
brasileiras são insuficientes hoje, no cenário atual. Depois eu vou 
explicar brevemente quais são as propostas da OCDE, nessa ação 
quatro, e depois levantar algumas questões para debate da Mesa, de 
quais seriam as possíveis discussões em relação ao ordenamento 
jurídico brasileiro e em relação aos acordos de bitributação celebrados 
pelo Brasil. Então assim, começando pelas medidas adotadas pelo 
Brasil e por que a OCDE considera ineficientes. O primeiro ponto é a 
alíquota majorada de Imposto de Renda na Fonte. O Brasil adota uma 
alíquota de 25% para as remessas para países com, aliás, países ou 
jurisdições com tributação favorecida, e a OCDE considera, a parte que 
está em azul aqui, qual é o benefício desse tipo de proposta, que ela 
considera que é prático, que é fácil de aplicar, você segue a ‘blacklist’ 
das jurisdições e aplica ali, toma de Imposto de Renda de Fonte, então é 
fácil de aplicar e fácil de fiscalizar. Quais seriam os problemas dessa 
medida na visão do OCDE? O primeiro é que continua havendo espaço 
da erosão das bases tributáveis, porque você deduz a 34%, 
considerando IRPJ e CSL no Brasil, e tributa na fonte a 25%, então 
imaginando que o beneficiário está num paraíso fiscal, você ainda teria 
uma economia fiscal de 9%. O segundo ponto é que a retenção na fonte, 
na visão da OCDE, ela facilita o duplo aproveitamento, aquelas 
estruturas de ‘double dip’, quando você tem uma companhia que é 
residente, que tem residência em duas jurisdições, ‘dual resident 
company’, que ela tem o ‘place of corporation’ em um país, e o ‘place of 
manegement’ em outro, ela poderia aproveitar o IR Fonte em dois 
lugares, então, a OCDE considera que essa medida não é tão efetiva. O 
terceiro é a possibilidade de interposição de países que tenham acordos 
de bitributação, então a OCDE afirma que existem jurisdições que, 
primeiro, a rede atual de acordo com a bitributação não está atualizada, 
nem todos os países, nem todos os acordos de bitributação têm 
cláusulas de beneficiário efetivo, então ela considera que facilita a 
interposição de pessoas no IR Fonte, e por fim, ela fala do aumento do 
custo de capital, porque quando você tem uma restrição à dedução de 
despesas de juros, você tem um aumento do custo de capital, ou via 
repasse do custo de IR Fonte fielmente da taxa de juros, ou por meio de 
um cláusula de gross up, e isso acaba prejudicando a empresa. Por 
exemplo, uma empresa que dá lucro presumido, que não deduziu nada, 
a 34% ela continua fazendo a retenção majorada, então, na visão da 
OCDE, essa medida também ela acaba pegando, além de aumentar o 
custo de capital, ela acaba pegando outros contribuintes. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você quer debater item a item 
ou no final? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Como vocês preferirem. Eu estou só 
levantando os pontos, eu não vou me posicionar especificamente em 
nada. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então eu pergunto a vocês, 
vocês preferem que a gente faça exposição total e depois a gente volta os 



slides? Porque tem um monte de coisa aqui para debater. Então se 
quiser avança, mas depois a gente volta os slides, está bom? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Sem problema. Daí o segundo ponto da 
OCDE é, isso tudo que eu estou falando não é a minha visão, é a visão 
da OCDE sobre as regras brasileiras, que dá para inferir sobre os 
relatórios que ela apresentou. Então o controle do Brasil sobre 
capitalização comparando endividamento com o patrimônio líquido da 
pessoa jurídica. Qual é o lado bom que a OCDE vê? Praticabilidade, o 
patrimônio líquido, ele não sofre tantas alterações, ele é de certa forma 
menos volátil, ele é mais estável que outros coeficientes que se possa 
adotar, então esse é um lado bom da regra. O que ela fala de crítica a 
essa regra? Primeiro, facilidade de manipulação. Se você, por exemplo, o 
ajuste for no final do ano, você consegue fazer um aumento de capital 
quando você vê que você vai passar do endividamento, você faz um 
aumento de capital e foge da regra. Ou se você quiser fazer uma ‘finance 
company’ que vai concentrar todas as captações do grupo econômico, 
você coloca um capital bem alto nessa empresa específica, e consegue 
fazer todas as captações por ela e deduzir tudo. Terceiro ponto, você 
consegue usar instrumentos financeiros híbridos que são classificados, 
por exemplo, no Brasil, pelas novas regras contábeis do IFRS, uma 
debênture subordinada conversível em ação, uma dívida perpétua, 
eventualmente pode ser classificada num PL, e então ela sai no cálculo 
do endividamento e entra para o cálculo de patrimônio líquido, então 
aumenta a capacidade de endividamento. Então a OCDE considera que 
isso não é tão efetivo. O segundo ponto da OCDE, não impede que o 
grupo econômico realize operações de financiamento, ela faça uma 
captação, e invista esse dinheiro que foi captado em rendimentos 
isentos. Então, por exemplo, ela está muito preocupada com aquelas 
operações ‘outbound’, que a pessoa faz uma captação de recurso, paga 
juros e usa esse investimento, por exemplo, para adquirir uma 
participação societária, e ela vai receber dividendos isentos por conta de 
regimes de participation exemption. Então a OCDE está preocupada 
com isso. No Brasil isso pode acontecer, embora a gente não tenha na 
lei doméstica uma participation exemption, a gente tem os tratados, tem 
cinco tratados como: Áustria, Espanha, Argentina, Equador, Índia, a 
gente tem essas cláusulas de isenção no tratado, e aí você poderia fazer 
isso, adquirir uma participação societária, pagar juros do percurso que 
você captou e receber dividendos isentos, ou num plano doméstico, você 
poderia adquirir, captar recursos, pagar juros e adquirir uma 
participação societária e receber dividendos isentos ou, a distribuição é 
isenta, e os dividendos recebidos também estão isentos. Então a OCDE 
está um pouco preocupada com isso. E aí, só para lembrar, a gente teve 
aquele julgamento no caso Colgate, que a Receita Federal não 
conseguiu pegar o ganho de capital feito pelo vendedor, e daí, sem ter 
regras de subcapitalização tentou tributar quem tinha despesas de 
juros para adquirir a participação societária. Então só para lembrar, 
que é um ponto que também preocupa o fisco brasileiro. E o último 
ponto da OCDE em relação a essas regras, como a brasileira, porque a 
regra brasileira ela só se aplica ou para partes relacionadas ou para 



paraísos fiscais. Então a OCDE fala que mesmo que a regra preveja 
abstratamente a possibilidade de ‘back to back’, ela fala que é muito 
difícil fiscalizar, porque se você tem uma captação com um banco, você 
não consegue verificar se uma pessoa jurídica no exterior deu recursos 
para o banco antes, ou se ela está garantindo a operação antes. É uma 
coisa que é difícil, falta praticabilidade. Então a OCDE considera que 
isso também é um problema das regras brasileiras. E por fim, a última 
medida aqui do Brasil, que é o controle por preço de transferência, a 
OCDE considera que uma vantagem do controle de preço de 
transferência é considerar a situação concreta de cada pessoa jurídica, 
e aqui ela está falando principalmente dos países que adotam o 
padrão ‘arm’s length’, o Brasil no caso ele considera uma margem 
predeterminada de juros, que ou é percentual, uma margem ‘spread’, 
ou a taxa de juros soberanos, que não é necessário, que daí dá para se 
discutir se isso é exatamente a do isento ou não, mas mesmo assim, no 
Brasil você não controla. Você controla a taxa de juros e não o volume 
de endividamento de ‘arm’s length’, como acontece nos países que 
seguem a prática da OCDE. E daí os pontos negativos que a OCDE 
aponta é, primeiro, instrumentos financeiros híbridos, como a regra 
geralmente fala, os juros só serão dedutíveis, então se você tem uma, 
por exemplo, uma ação preferencial, resgatáveis com dividendos fixos e 
com ativos, você não enquadra no conceito de juros, se você tem um 
‘total return swap’, você não está no conceito de juros. Se você usa 
algum instrumento derivativo que tem aqueles juros sintéticos, eles só 
equivalem à remuneração de juros que foi pago anteriormente, você 
também poderia não cair na regra. Então a OCDE dá vários exemplos 
que você poderia estar caindo fora desse controle de preço de 
transferência. E por fim, o preço de transferência também não impede 
que você faça uma captação de recursos no mercado e invista num 
investimento que traga rendimentos isentos. Então também seria uma 
limitação desse controle. Então por esses três motivos, se você tentar 
comparar as propostas do OCDE com as regras brasileiras, as regras 
brasileiras seriam insuficientes, no cenário atual, para conter todos os 
tipos de estrutura de planejamento tributário que estão sendo usados 
pelos contribuintes. Então visto que as regras brasileiras, na visão da 
OCDE, são insuficientes, eu vou passar aqui brevemente pelas 
propostas, né? O primeiro ponto é que a OCDE fala em introdução de 
melhores práticas, então quando ela fala de melhores práticas, isso é 
um ponto que o BEPS em geral, ele tem 15 ações, e ela divide entre 
melhores práticas, padrões mínimos e uma coisa que seria, assim, 
reforçar os padrões mínimos. Então, quando ela está falando de 
melhores práticas que seria a Ação 2, a Ação 4 e a Ação 3, problemas do 
CFC, ela está dando recomendações para os estados, mas ela reconhece 
que tem considerações de política fiscal por trás e que o estado não é 
obrigado a adotar. Então isso é uma coisa que eu acho que é importante 
frisar, porque às vezes quando a gente escuta falar de BEPS, fala, ah, os 
estados estão escolhendo o que é mais importante, estão no ‘cherry-
picking’, que você lê quando você vê artigos do exterior, e na verdade é 
assim, a própria OCDE coloca o que é o padrão mínimo que ela 



considera, e o que é melhores práticas, e aqui a gente está dentro das 
melhores práticas. Então não necessariamente os países são obrigados 
a adotar essas recomendações que eu vou falar. E os objetivos 
principais quando ela lista quais seriam esses objetivos principais, são 
quatro, ela fala em três principais fatores, que seriam: restringir a 
locação de dívidas em países de alta tributação, então ela está 
preocupada quando o país faz uma, ela faz uma captação de recursos 
num país com uma tributação alta, digamos o Brasil, 34%, e ele deduz 
essa despesa no Brasil, repassa via equity, por exemplo, para um país 
com baixa tributação, e esse país com baixa tributação repassa de novo 
via empréstimo para um outro país de alta tributação que paga juros de 
novo. Então você tem uma dupla dedução de despesas de juros com a 
mesma captação de recursos externos. O segundo ponto é limitar 
justamente esses repasses entre grupos econômicos, então além de 
alocar, sempre fazer captação por países com baixa tributação, você 
evitaria esses repasses internos. E o terceiro é evitar essa captação 
quando você gera rendimentos isentos, então ela quer fazer 
um ‘matching’ entre, sem ter a dedução da despesa e uma tributação de 
um resultado. Seriam os objetivos principais. Então para atingir esses 
objetivos da OCDE, ela recomenda primeiro uma regra geral, que 
seriam um limite da dedução da despesa líquida de juros com base no 
‘ebitda’ da pessoa jurídica, que é os ‘earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization’. Então ela pegaria qual é o resultado 
econômico tributável da pessoa jurídica, tiraria as receitas de juros, a 
depreciação, e amortização e chegaria ao EBITDA fiscal, nesse 
coeficiente por cálculo. Isso seria feito com base sempre no lucro, no 
resultado fiscal para evitar que num país adota o IFRS, o outro adota 
um GAAP ou qualquer coisa desse tipo. Para evitar essas divergências 
lá, você sempre pegaria o lucro líquido ajustado, e na visão da OCDE 
você sempre faria só uma dedutibilidade de juros, então não teria 
reclassificação, porque as regras de subcapitalização de alguns países 
fazem aquela requalificação do rendimento, os juros excessivos seriam 
considerados dividendos, por exemplo, e a dívida excessiva seria 
considerada aumento informal de capital social, como acontece na 
Bélgica, por exemplo, a OCDE se afastou desse parâmetro, ela só fala, 
os juros são indedutíveis. Então aqui só para dar um exemplo, para 
ficar claro, ela partiria do lucro líquido ajustado de cem, tiraria desse 
lucro líquido o que são dividendos isentos, por exemplo, a receita de 
juros, e adicionaria, voltaria, né, a despesa de juros, a depreciação, se 
tivesse amortização também, e chegaria num ‘ebitda’ fiscal, em 125. Ela 
aplicaria 30%, se a gente considerar o 30% dessa regra, ela chegaria a 
37,5% e poderia ser dedutível. Então aqui no caso, como a gente teria 
uma despesa líquida de 50, 12,5% seria indedutível, e daí fica a critério 
do país ter uma regra de ‘carry forward’ ou não. Essas regras que a 
OCDE propôs, elas são baseadas no que a Alemanha introduziu a partir 
de 2008, quando a... OCDE é em 2002 na verdade, ela considerou as 
regras antigas da Alemanha, que serviram de inspiração inclusive para 
a brasileira, ela se considerou incompatível com a ‘freedom of 
establishment’ e com a ‘non-discrimination’ na União Europeia. E a 



Alemanha mudou as suas regras e adotou esse parâmetro do ‘ebitda’, 
então na Alemanha ela se aplica tanto para não residentes, quanto para 
residentes, e a OCDE seguiu, e depois da Alemanha outros países, 
como tem um mercado comum, a Itália, a Espanha, outros países 
começaram a seguir esta regra que eu estava falando, mas a Alemanha 
e a OCDE se inspiraram nessas medidas. Então um pouco das 
discussões que eu vou trazer lá na frente foi um pouco com base no que 
surgiu já na Alemanha, no que eu pude ler, que foi nas discussões que 
surgiram na Alemanha. Então, e daí a OCDE além dessa regra geral, ela 
traz algumas regras opcionais. A primeira é um ‘group relief’, que ela 
fala: se a despesa, se o endividamento, se a pessoa jurídica não passou 
no primeiro teste considerando a despesa líquida de juros contra o 
‘ebitda’, se ela não passou nesse primeiro teste, ela pode tentar ver qual 
é a despesa líquida de juros do grupo econômico dela, com partes 
independentes em proporção ao ‘ebitda’, e se ela sair, se ela passar por 
essa regra, ela poderia ainda deduzir a despesa. Isso é uma medida da 
OCDE que reconhece dois fatores, o primeiro é que grupos econômicos 
distintos podem ter níveis diferentes de alavancagem, então se você está 
no setor de avião, construção civil ou qualquer outro setor que tem um 
alavancagem maior, você conseguiria sair pelo ‘group relief’, e também 
considerar que a pessoa jurídica, como você está considerando o 
‘ebitda’, que é o rendimento da pessoa jurídica, uma pessoa jurídica que 
tem um nível cíclico, uma hora ela tem prejuízo, outra hora ela tem 
lucro, ela poderia evitar um pouco essa variação do ‘ebitda’ saindo 
pelo ‘group relief’. Então é uma regra opcional da OCDE que ela 
recomenda para adotar porque ela torna essas regras mais plausíveis 
na prática. O segundo ponto é o ‘carry forward’ e o ‘carry back’ que a 
OCDE fala que os países poderiam adotar. Então se você tiver uma 
despesa de juros indedutível hoje, você poderia carregar para o ano 
seguinte, desde que você observe o ‘ebitda' do ano seguinte, e aqui tem 
uma diferença que a Alemanha considera só o ‘carry forward’ dos juros 
que forem dedutíveis e, por exemplo, os Estados Unidos considera tanto 
o ‘carry forward’ dos juros indedutíveis como o ‘carry forward’ do nível 
de ‘ebitda’. Então se você ficou um ano 20% do ‘ebitda’, você poderia ser 
30%, esses 10% a mais você carrega para o outro ano. Então os países 
podem optar entre esses dois regimes. A OCDE também fala que os 
países podem adotar uma isenção para financiamentos relacionados à 
obra pública, então, por exemplo, se você pensar no sistema brasileiro, 
você tem às vezes contratos de concessão do governo, que você faz uma 
operação de captação, constrói obra pública, mas você só vai realizar as 
receitas, ou à medida que você preste serviços para os usuários, ou à 
medida que você realiza ativo financeiro para o poder público. Como 
você tem esse descasamento, você poderia ter uma exceção específica, 
porque senão no começo da obra pública você não consegue deduzir 
nada. E por fim, a OCDE fala de regras específicas para bancos e 
seguradoras, porque, primeiro, que instituições financeiras em geral, 
elas têm uma receita líquida de juros, não uma despesa, se ela tiver 
uma margem de ‘spread’ positivo, então essa regra seria ineficiente, e 
segundo, porque o ‘ebitda’ não é um parâmetro adequado, porque se 



você pega o ‘earnings before interest’, a renda da instituição financeira 
antes das receitas de juros, ela não teria, teria taxas e emolumento, 
essas coisas assim, então seria muito baixo. Então a OCDE propõe 
medidas específicas para as instituições financeiras. Então agora 
entrando no detalhe do âmbito objetivo e subjetivo das regras. No 
âmbito objetivo, a OCDE propõe que ela não se aplique apenas para 
juros no sentido jurídico de juros, né, de remuneração do capital 
emprestado, mas também qualquer outro rendimento que produza o 
mesmo resultado econômico. Então se você tiver, como eu falei, um 
‘swap’, por exemplo, de taxa de juros, ou qualquer outro instrumento 
financeiro que tem uma remuneração equivalente aos juros, estaria, na 
visão da OCDE, deveria estar compreendido no âmbito de aplicação da 
regra. Ela fala que a forma jurídica da operação de financiamento não 
deve ser importante, então ela propõe uma substância econômica sobre 
a forma jurídica, então se você tiver operações de financiamento que 
têm o mesmo resultado econômico, ainda que não seja um empréstimo 
ou qualquer operação parecida, deveria estar compreendida. Ela 
também propõe que compensações financeiras, por isso que o título do 
projeto fala em outras compensações financeiras, ela fala que variação 
cambial perdas, derivativos, contratos de garantia, qualquer coisa que 
esteja relacionado à obrigação em si, deveriam estar cobertos também 
na limitação da dedução, para que você não tenha como driblar essa 
regra por meio de contratos acessórios, e que operações com 
instrumentos híbridos, conversíveis, operações estruturadas, também 
deveriam estar compreendidas nessa regra da OCDE. Isso só fazendo 
um contraponto com o Brasil, aqui no Brasil hoje, na regra de 
subcapitalização o conceito de endividamento é amplo, mas a lei só fala, 
quando ela fala da hipótese, ela fala, juros serão indedutíveis acima de 
determinado percentual. Então, se você tiver, por exemplo, uma 
debênture participativa que tem uma parte de juros e uma parte de 
participação de resultados, tem discussão se a participação de 
resultados estaria sujeita ao limite ou não. A OCDE adota regras assim, 
que seriam, no âmbito objetivo, mais amplas que as regras atuais 
adotadas pelo Brasil. No âmbito subjetivo, ela fala que, no mínimo, as 
regras deveriam ser aplicadas para grupos econômicos, multinacionais, 
mas que idealmente deveriam ser também aplicados para operações 
domésticas, com uma ressalva para pequenas empresas, empresas de 
pequeno porte e daí, você poderia usar um ‘safe harbor’ para tirar essas 
empresas fora do âmbito. Então aqui agora, os últimos dois pontos, 
primeiro os problemas internos, em relação ao ordenamento jurídico 
brasileiro, e aqui eu só vou levantar algumas questões, lendo a doutrina 
que já foi escrita sobre essas questões pelos países que adotam essas 
regras. O primeiro é uma questão de capacidade contributiva em 
inversão de sujeição passiva, porque o devedor, quando você restringe a 
dedução de juros, quem está sendo tributado, ou uma das pessoas que 
está sendo tributada é o devedor, e ele na verdade tem uma redução de 
capacidade contributiva, e na verdade, quem está recebendo uma renda 
é o credor, que está recebendo a receita de juros. Então por exemplo, o 
Professor Eric Kemmeren, da universidade de Tilburg, ele está batendo 



bastante nesse ponto quando ele escreve sobre o BEPS, que teria uma 
oscilação de capacidade contributiva, uma inversão da sujeição passiva, 
e ele também levanta essa questão de um dilema, né, se você aplicar 
amplamente essas regras para todas, tanto operações com partes 
relacionadas, quanto operações domésticas, você teria esse problema de 
violação constitucional, e se você aplicar restritivamente, só para partes 
relacionadas ou para paraísos fiscais, você teria problema em relação 
aos acordos de bitributação. E assim, por exemplo, se você fizer um 
paralelo na realidade brasileira, hoje, como se aplica só para partes 
relacionadas em paraísos fiscais, você teria, você fugiria da discussão 
constitucional se você falar, bom é uma regra antielisiva, você teria uma 
justificação, porque você fala, é só partes relacionadas, paraíso fiscais, 
mas se você aplicar amplamente como a OCDE propõe, você teria que 
ter essas discussões, qual o limite do legislador para dedução de 
despesas e se viola ou não a capacidade contributiva. Outro ponto é que 
ela não é uma regra antielisiva bem direcionada, então se você pensar 
uma empresa com situação de prejuízo fiscal, ela tem um ‘ebitda’ 
negativo, ela não consegue deduzir nada, independente de ser com 
parte relacionada ou não, ou independente de ter abuso ou não, se você 
tem uma ‘startup company’ que lá no começo da atividade econômica 
ela só tem despesa, mas não tem renda, ela também não conseguiria 
deduzir nada, independentemente de ter abuso ou não. Se é uma 
indústria cíclica, tem lucro num ano, despesa em outro, também ela 
não conseguiria independente de abuso, e se você tem crise econômica 
também, esse critério pode agravar a situação de crise. Então aqui teria 
duas questões para discutir em relação a esse ponto também, seria 
primeiro, aquela regra do ‘carry forward’ de juros ser, não pude deduzir 
nesse ano, mas eu posso deduzir no seguinte, resolve problema? Ou 
também às vezes você pegar, para evitar esse problema do ‘ebitda’, se 
você pegasse um ‘ebitda’ de três anos, em vez de pegar do próprio ano, 
se resolveria esse problema? É um ponto para discussão. O terceiro, 
efeitos econômicos nocivos, então sempre que você restringe uma 
dedução de juros, você tem um aumento do custo de capital e uma 
redução da competitividade do país, então você tem um ‘trade off’ entre 
proteção das bases tributáveis e atração de investimentos estrangeiros e 
desenvolvimento econômico. Então eu acho que qualquer país que for 
adotar essas recomendações deve sopesar esses dois pontos. Se tem a 
questão da dupla tributação, principalmente econômica, porque os 
juros deixam de ser dedutíveis num país, então eles estão sendo 
tributados no estado da fonte, estão sendo tributados no estado da 
residência e ainda você tem uma retenção na fonte, que a OCDE não 
propôs medidas para resolver isso, então ela está sempre assumindo 
que esse pagamento é feito para paraíso fiscal ou para alguma pessoa, 
sempre assumindo que os juros são planejamento tributário. E por fim, 
na parte ainda interna, se teria uma alternativa, se uma amortização de 
juros ou dividendos ou redução de dividendos ou as duas medidas, o 
‘allowance for corporate capital’, que daí seria, e o ‘allowance for 
corporate equity’, a diferença entre os dois é que o ‘corporate 
capital’, ele seria a dedução que você admite para o capital próprio, 



então, que a aqui no Brasil seria a TJLP, por exemplo, no JCP, você 
teria que admitir só essa dedução, só que teria tanto da TJLP para juros 
do capital quanto para juros externo, e o ‘allowance for corporate equity’ 
é só é uma dedução sobre juros do capital, então são medidas 
alternativas adotadas por alguns países. E daí, passando agora para o 
último slide, por parte dos tratados, aí você teria, poderia ter discussão 
em relação ao art. 9º, que o art. 9º fala que os países podem ajustar o 
preço de transferência nas operações entre partes, empresa associadas 
até o ‘arm’s length’, o limite do ‘arm’s length’, e daí se teria um efeito 
bloqueio do art. 9º em relação a empresas não relacionadas. Outra 
discussão é se isso é ‘arm’s length’ ou não, se esse teste do ‘ebitda’. 
Porque a OCDE considera tanto nos comentários da convenção modelo, 
quanto no ‘thin capitalization report’ que o ‘arm’s length’ você poderia 
usar tanto para ver a taxa de juros, quanto para ver o volume de 
endividamento. Mas hoje está tendo com o BEPS uma discussão que até 
o Professor Schoueri comentou um pouco em Viena, na Klaus Vogel 
lecture, que a OCDE está indo até além do patamar do arm’s lenght, 
talvez isso encaixe um pouco na discussão que é entre, a OCDE está 
saindo um pouco do ‘arm’s length price’ para ir a um ‘arm’s length 
behavior’, o que, qual seria o comportamento, então se você falar ‘arm’s 
length behavior’, você poderia falar, a empresa deveria, uma parte 
independente do mercado, ela teria captado via juros ou ela teria feito 
aumento de capital? Você chegou a um ponto de não só ver o volume de 
endividamento, mas ver se ela teria, qual a opção uma parte 
independente teria feito? Então se você chegar nesse ponto, a gente 
teria que ver se isso está dento do art. 9º ou não, uma discussão, e 
depois, se teria ajuste, se eu fizer o ajuste, o estado da fonte fizer um 
ajuste com base no ‘ebitda’, se o estado da residência faria o ajuste 
correlativo para evitar dupla tributação, porque no Brasil não temos o 
acordo de bitributação dele, mas também é uma discussão que existe 
em relação aos tratados. Outro ponto é que isso surgiu na Alemanha, a 
Alemanha argumentou quando surgiram as primeiras discussões 
acadêmicas sobre violação dos tratados, ela falou, não, isso é uma 
aplicação uniforme, é um ajuste da base de cálculo, como eu aplico 
tanto para não residente, como para residentes, isso é como se fosse 
uma depreciação, PDD, ou uma despesa necessária, ou é um ajuste 
normal da base de cálculo. E daí a doutrina também na própria 
Alemanha levantou que teria que ter cuidado com as exceções porque 
na Alemanha você tem uma ‘stand-alone clause’ que fala que só se 
aplica essa regra para empresas que não integram grupo econômico, 
então isso afastaria o argumento que é uma regra geral de dedução de 
despesa ou qualquer coisa assim, então afastaria esse argumento. O 
segundo ponto é se ‘carry forward’ é a solução. Se o fato de eu poder 
deduzir em anos posteriores afasta a necessidade de observar o padrão 
‘arm’s length’, e se por exemplo, a questão de fluxo de caixa, de falta de 
atualização da despesa, se há uma extinção da pessoa jurídica, e no 
fundo ela não pode deduzir essa despesa lá na frente, como ela tem 
prejuízo fiscal, se afetaria essa discussão. E, se quando você introduzir 
essas regras de indedutibilidade, que limita com base no ‘ebitda’, se 



você poderia, se você permitir prova em contrário, pelo contribuinte, 
provando que ele está no padrão ‘arm’s length’ se isso ficaria compatível 
com o art. 9º. E por fim, o último ponto é a regra de não discriminação 
dos acordos de bitributação, principalmente o art. 24-IV, que ela fala 
que os juros pagos por uma pessoa residente no exterior têm que ser 
dedutíveis na mesma condição de um juros pago por um pessoa jurídica 
no país. Essa regra, ela é uma comparação objetiva, então às vezes se 
confunde um pouco. Tenta se trazer o teste de comparabilidade para 
falar que um pagamento feito no exterior, com um pagamento feito por 
não residente não é igual, mas ela não faz, os outros incisos do art. 24 
fazem essa comparação, mas o 24-IV especificamente não faz. Então é 
diferente de uma regra geral de igualdade ou de não discriminação. E 
outra coisa do tratado é a impossibilidade de discriminação, então 
trazendo essa discussão para o contexto brasileiro, os tratados com 
Bélgica, China, Coreia, México, Peru e Ucrânia, eles têm o 24-IV sem ter 
uma cláusula de ressalva em relação à subcapitalização. Os que têm 
cláusula de ressalva são África do Sul, Chile, Israel, Peru, Portugal e 
Turquia. Daí eles têm uma regra falando que a não discriminação não 
impede a aplicação das regras domésticas de subcapitalização. E de 
qualquer forma essa discussão, essa ‘saving clause’, só para deixar 
claro, elas não falam expressamente do art. 9º, então ainda estaria, 
mesmo que tenha ‘saving clause’ nos tratados, eu ainda estaria 
obrigado a observar o art. 9º. Então acho que são essas as 
considerações gerais. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, Ramon, muito bom seu 
resumo. E claro deixou, eu estou com coceira para discutir um monte 
de assuntos. Eu queria saber de vocês, vocês preferem, uma questão de 
ordem, João, voltar cada um dos slides, começar com os problemas que 
o Ramon já levantou? Como é que a gente faz por ordem? O Ramon 
levantou várias questões, mas é claro os slides podem trazer outras. Só 
por uma questão de ordem, João, você poderia propor que a gente fosse 
slide por slide, em vez de fazer simplesmente assim, apesar de que corre 
o risco de se começar perder a própria discussão. Então a gente poderia 
pegar cada um dos slides, abrir para cada um deles quem quisesse 
discutir cada um dos temas. Pode ser assim? 

Sr. João Francisco Bianco: Pode. Mas... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas o João quer um 
comentário geral. Por favor, João. 

Sr. João Francisco Bianco: Realmente eu gostaria de antes de entrar 
nos slides, eu queria fazer uma questão preliminar aqui. Nós devemos 
ter uma regra fiscal que limite a dedutibilidade de juros? Eu acho que é 
uma questão preliminar que a gente tem que discutir. Em que 
condições? Para credores residentes no país? Para credores residentes 
no exterior? Por que há necessidade haver uma regra que limite a 
dedutibilidade de juros? É só para evitar planejamento tributário? 
Então por que não ter uma regra que se aplique só nos casos de abuso? 
Por que ter uma regra que se aplique em todos os casos? Eu acho que 



essas questões preliminares, a gente poderia iniciar a discussão por 
elas. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu vou deixar vocês falarem 
antes. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu não sei, a primeira pergunta que o 
João faz, né, eu entendo que realmente o país necessita de uma regra 
desse tipo, sob pena de você não ter nenhuma entrada de capital para 
investimento e tudo vir através de empréstimo. Eu sei que não tem 
problema, mas não é uma coisa adequada, porque você não, em tese, o 
empresário no exterior não assume o risco da atividade, porque no 
capital o rendimento dele é o dividendo, se não tem lucro, não tem 
dividendo. Por outro lado, se ele tem só lucro à base de empréstimo, ele 
tem os juros, que é dedutível aqui e não tem uma tributação do outro 
lado, como tem nas operações internas. Então isso é o primeiro ponto 
de vista econômico sério. Porque o que se vê muito é, até 2010 antes 
da regra de subcapitalização era isso. As empresas faziam empréstimo 
de 99 anos, e capital mesmo capital baixinho. Então a primeira 
pergunta, pessoalmente eu acho que precisa da regra de 
subcapitalização e de diferença entre o contribuinte do mercado 
tomador cedente no mercado interno, uma situação, no mercado 
externo, dinheiro do mercado externo é planejamento tributário 
mundial. Isso aí é a regra que tem, inclusive há muitos estudos sobre, é 
uma complicação matemática grande, mas se chega à conclusão de 
fazer exatamente toda essa movimentação financeira no sentido de se 
aproveitar dessa questão da dedução de juros sobre empréstimo quando 
não havia regra da subcapitalização na legislação. Porque essa coisa já 
começa, não é muito antiga, essa história de subcapitalização é coisa 
recente, é de 95, por aí. Então está crescendo isso. Bom, a primeira 
coisa. No primeiro slide você falou do, só para responder. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos entrar nos slides ou 
vamos manter aqui? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É o primeiro, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, a proposta do João está 
sendo uma questão genérica prévia, e não a primeira questão. Eu acho 
que nós temos, quem ainda que queira comentar a questão prévia, já 
que o João quis colocá-la, eu acho que não poderia ter sido no slide, 
mas já que entrou, vamos manter a questão prévia. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, em relação a essa problemática, o fato 
é que o Brasil, com a sua legislação doméstica, já está tentando tomar 
medidas que inclusive, de uma certa forma, são reconhecidas com uma 
certa eficiência. A primeira medida para justamente coibir esse abuso 
de fazer, realizar tudo via empréstimo em vez de capital, a primeira foi 
justamente a questão dos juros sobre capital próprio. E aí o Brasil, em 
vez de impor uma restrição e punição, simplesmente acenou com a 
vantagem. Ou melhor, nem, a rigor vantagem é uma forma para reduzir 
exatamente esse desequilíbrio. Então, isso foi um passo muito bom. 



Podemos eventualmente discutir se essa legislação pode ser 
aperfeiçoada ou não, mas a orientação, eu acho, é bastante razoável. 
Inclusive, está um pouco mais naquele espírito que, na minha opinião, 
deveria reger essas questões, que é o espírito de cooperação e não o 
espírito... essa foi o Holmes que usou o apelido para o BEPS, ele 
chamou de ‘military approach’, ou seja, manus militaris. Quer dizer, em 
vez de mostrar caminhos para melhorar a relação, cooperação entre os 
contribuintes, vem assim, regras mais rígidas, penalidade, etc. sanções. 
Então o Brasil já fez nesse sentido, evidentemente isso não foi o 
suficiente, e introduziram também a questão da subcapitalização, que é 
outro ponto que está exatamente nessa mesma linha que a rigor o BEPS 
pretende seguir. Então eu, e o terceiro ponto, que aliás o Professor 
Schoueri não gosta, é a questão das regras de transferência. É outra 
legislação, outras medidas que podem contribuir. Então em suma, já 
que estou bastante, vamos dizer o mínimo, crítico em relação ao BEPS, 
eu acho que o Brasil já está no caminho de tomar medidas razoáveis 
que evidentemente podem ser atualizadas e inclusive aproveitando esse 
trabalho que é fantástico, impressionante o trabalho doutrinário que 
está atrás desse plano. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Dentro dessa questão, o 
Professor Gerd tocou num ponto. O Brasil adotou um caminho diverso 
com juros de capital próprio, e esse caminho não é só o Brasil, Brasil 
Bélgica, enfim, poucos países adotaram, o Brasil foi pioneiro nisso, e é 
uma solução alternativa à Ação 4. E o dilema que nós temos é esse, que 
de repente vem um BEPS atropelando, como dizer, existe uma crença 
no BEPS, a crença que existe é um tal de ‘international tax regime’, e 
que na verdade nada mais é que o sistema norte-americano com doses 
europeias, isso é, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o 
mundo. E não se considera a possibilidade, não se faz um estudo para 
saber, será que este é o melhor caminho para o tema do BEPS? Ou seja, 
a nossa legislação de juros do capital próprio, ela, como o Professor 
Gerd disse com razão, no sentido de cooperação, é extremamente 
eficiente no seu escopo, de evitar a subcapitalização. Eu até questiono, 
Professor Gerd, se nós precisarmos até uma legislação 
de subcapitalização. Eu acho assim, só no planejamento tributário no 
nível 8 é que eu consigo enxergar alguma vantagem,  considerando o 
tamanho do trabalho que nós temos para todas as empresas com 
análise de thin cap, que seria desnecessária, eu diria que eu já tenho o 
JCP. Quer dizer, uma empresa hoje que pode deduzir tranquilamente os 
juros da TJLP, ficar se preocupando em regra de preço de 
transferência não faz sentido. Porque veja, a opção é, quanto está a 
‘Libor’? ‘Libor’? ‘Libor’? Zero. Zero. Veja, eu vou tomar um empréstimo, 
vou fazer uma subcapitalização para poder pagar, quando muito, 
variação cambial, porque a ‘Libor’ é próxima do zero, quando eu tenho 
uma tranquilamente, agora assim, uma dedução de custo do capital 
próprio de 4,5%, é um planejamento tributário às avessas. Eu ficar 
imaginando que eu vou estruturar uma subcapitalização. Então existe 
um elemento aqui, até se é necessária a medida de subcapitalização 
como tal. Ou seja, o cenário internacional, não chegaram a considerar 



que existem alternativas. Eu pessoalmente tenho que, em juros sobre 
capital próprio, das medidas mais inteligentes que nós tivemos, porque 
nós tratamos diferentemente aquilo que deve ser diferente, ou seja, uma 
coisa é a remuneração do capital financeiro, do financiamento do 
capital, e outra coisa é da atividade produtiva. Eu não consigo achar 
aceitável que uma empresa que tenha recursos no próprio acionista 
pague um imposto diferente daquela empresa que tem recursos de 
terceiros. Naquilo que elas são iguais, devem pagar o mesmo imposto. A 
legislação da JCP tem essa virtude de dizer, não me interessa qual é a 
origem do recurso, seja próprio, seja de terceiros, o recurso, o 
pagamento do capital será sempre dedutível, e o lucro que ultrapasse o 
pagamento de capital será sempre tributado na mesma alíquota. Eu 
acho extremamente sábia a legislação brasileira, e realmente uma 
crítica que a gente pode fazer ao BEPS como um todo é não ter olhado, 
realmente, ele não foi global. Ele foi uma análise feita por um grupo de 
países, e guiou alguns, como o Brasil dizem que participaram, mas 
quando a gente vê o resultado, dá dúvidas se houve participação. Se 
houve participação, com certeza não foi ouvido, dá na mesma. Você não 
encontra sequer uma, sequer cogitação, sequer uma análise séria sobre 
as alternativas. Agora sim, João, será que nós podemos? Realmente eu 
gostaria de pegar cada um dos slides e enfrentar os temas, essas 
afirmações que a OCDE apresenta, e o que Ramon honestamente nos 
disse, não é minha opinião, é a opinião da OCDE, para agora nós 
podermos ouvir até qual é a sua opinião, Ramon. Qual é a opinião de 
cada um de nós em cada um dos temas. Primeiro slide que aparece aqui 
é a questão da retenção na fonte mais elevada, 25% no caso de paraísos 
fiscais. Vantagens e desvantagens. Agora sim, quer falar sobre esse 
tema? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é só a questão que o princípio que 
queria constar aí, ao que me consta, né, na verdade a alíquota de 25% 
se transforma em 33%, então nós temos 33% e fica 34%, eu acho que 
seja só uma questão aritmética quando você remete o contribuinte ao 
exterior você reajusta, faz o gross up, né? Então na verdade esse 
primeiro item... 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Se tiver cláusula de gross up ou não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe. A cláusula de gross up é 
nossa, quando você remete... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O que o Ramon diz é o 
seguinte, alguns contratos de empréstimo preveem que o imposto será 
assumido pelo devedor. E o Salvador tem razão, é bastante comum que 
se imponha ao devedor, o ônus do imposto. Salvador diz, quando o 
contrato prevê o pagamento de juros líquidos, eu acabo tendo uma 
tributação de 33% e não de 25%. O Ramon já foi naquela ideia, não, o 
credor vai aceitar o imposto. Ramon, isso é verdadeiro se o credor tiver 
condições de usar esse imposto por conta. Num país com uma altíssima 
tributação não vamos enxergar, 25% de retenção na fonte é altíssimo. 
Poucas entidades terão como aproveitar tanto imposto retido no país. 



Então assim, é bastante, ainda mais num cenário de paraísos fiscais, 
supondo que seja, o cenário do Salvador não é desprezível. E essa 
equiparação das taxas realmente é uma crítica bastante válida quando 
se fala de um e de outro. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Só para colocar, num cenário de paraíso 
fiscal, o país ele não necessariamente, ou ele poderia repassar na taxa 
de juros, você tem que pensar que aqui sempre, não sempre, mas muito 
provavelmente você pode estar numa operação entre partes 
relacionadas também em paraíso fiscal, e você pode não ter, não 
necessariamente ter a cláusula de gross up, porque o IR Fonte vira 
despesa aqui no Brasil porque você não tem aproveitamento lá, e ele faz 
34% contra 25%. Então assim, eu acho, eu concordo com o que o 
Salvador levantou, mas eu falo, a OCDE também tem um ponto que, a 
gente fala na questão da IR Fonte, por exemplo, serviços e outras 
coisas, o Brasil colocou CIDE, colocou Pis/Cofins importação, o Brasil 
colocou uma série de coisas que você não tem erosão das bases 
tributadas, mas os juros não têm CIDE, não têm desconto de 
importação, então ainda há sim, eu acho, pelo menos um espaço, pode 
ser um planejamento tributário 105, 110, num nível avançado, mas há 
espaço sim para uma certa erosão. Não concordo com tudo que a OCDE 
colocou aqui, eu acho que tem coisas que não acontecem tanto na 
prática brasileira que a gente vê nas operações de planejamento 
tributário, mas eu acho que existe um ponto, se você considerar um 
cenário internacional, e essas regras são direcionadas não para o 
Brasil, para todos os países. Então eu acho que assim, uma proposta 
que você tenta pegar todos os países, você tem que considerar o que 
acontece na prática. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu queria fazer uma pergunta 
sobre proporcionalidade. Veja, é fácil o raciocínio de eu dizer que do 
ponto de vista econômico, tornar uma despesa indedutível ou fazer uma 
retenção na fonte dá na mesma. Ou seja, tanto faz eu tributar no 
pagador ou tornar indedutível no recebedor, que é o imposto. Agora, na 
medida que eu tenho pagamentos a paraísos fiscais e a não paraísos 
fiscais, adotar uma medida de indedutibilidade de juros sem qualquer 
discriminação com relação ao regime tributário do outro lado, não é 
igual, e eu vou correr o risco de dizer, é até desproporcional. Porque o 
imposto brasileiro, o imposto na fonte, por mais alto que seja, poderá 
ser em muitos casos, e permita-me dizer, na maioria dos casos poderá 
ser um crédito, pelo menos até algum ‘relief’, alguma vantagem eu 
tenho em relação à bitributação. Ao passo que nenhum acordo de 
bitributação preverá a possibilidade de crédito em virtude de uma 
indedutibilidade. O crédito só existe se houver retenção na fonte. Então 
quando eu adoto como prática mínima a indedutibilidade da despesa, 
eu estou pegando anos de evolução do tema da bitributação, das 
medidas para evitar a bitributação, e jogando fora. Eu estou, e 
lembrando, eu adoto medidas para evitar bitributação visando a 
permitir maior fluxo de capitais entre os países. Quando eu, se eu, país 
ávido por recursos, fecho a minha porta com a indedutibilidade, eu 



digo, não invista no meu país, fica em outro país. Aqui haverá um 
problema muito sério, porque o país que não seguir esta recomendação 
e que se mantenha no bom e velho sistema de retenção na fonte, que eu 
diria, será suficiente, mais que suficiente para a grande maioria dos 
casos, ele ganha uma vantagem competitiva brutal na atração de bons 
investimentos. É uma frase conhecida que diz que maus problemas 
levam a más soluções. Eu tenho um caso como esse, ou seja, sem 
dúvida eu posso ter problemas concretos, eu posso ter o problema do 
paraíso fiscal, mas eu adotar, como a gente vai ver daqui a pouco, essa 
indedutibilidade genérica, me parece que o tiro está sendo muito mais 
forte, o remédio vai matar o paciente. Como o alemão diria, vamos jogar 
a água, jogar o nenê junto com a água suja. Ou seja, está indo tudo de 
uma vez. É frase conhecida na Alemanha e é exatamente o que estaria 
acontecendo aqui. Então eu acho que uma crítica que deve ser feita é a 
desproporcionalidade da medida, porque não é verdadeira a premissa 
de que é neutro eu tornar algo indedutível ou eu fazer a retenção na 
fonte. A retenção na fonte tem uma virtude sobre a indedutibilidade. O 
segundo ponto que eu faria como crítica... Vocês querem falar sobre 
isso primeiro ou passamos? Segundo ponto que eu faria como crítica, 
desculpe-me, eu vou falando, mas à vontade para interromper e 
continuarmos. A segunda frase aqui, o duplo aproveitamento do crédito 
do imposto no exterior. Eu detesto a expressão ‘double-dip’, porque 
o ‘double-dip’, duplo aproveitamento, sempre ignora que só existe duplo 
aproveitamento quando existe dupla tributação. Ou seja, a única 
hipótese em que eu posso aproveitar imposto no exterior é se eu tributei 
o rendimento. A não ser que eu esteja numa situação de um país que 
permita um aproveitamento de imposto sem que haja um rendimento 
correspondente. Via de regra, e aí sim posso considerar como ‘best 
practice’, via de regra, o aproveitamento do imposto no exterior é 
limitado à minha tributação sobre aquele rendimento. Então o cenário 
do ‘double-dip’ só existe para aquele país, que deve existir no mundo, 
pelo menos não é a nossa situação, que permita que eu tenha um 
crédito mesmo que eu não tenha rendimento tributável, ou que o meu 
crédito ultrapasse o imposto que eu cobraria sobre o rendimento. Não 
seria a realidade brasileira, pelo menos. Então esse perigo do ‘double-
dip’, porque é comum, ‘double-dip’ é uma expressão bastante frequente. 
E nós temos que pôr o dedo na ferida e dizer, o que é isso? Ou seja, aí 
sim, a medida mais adequada para evitar o ‘double-dip’ é simplesmente 
dizer, não se aproveita imposto no exterior se não há tributação local 
sobre o rendimento. Por favor, Ramon. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Só... eu concordo integralmente com o 
que o Professor Schoueri colocou. É só para contar um ponto que a 
OCDE coloca, e aí, ainda especificamente nesse relatório, quando ela 
fala do ‘double-dip’ é, ela fala que alguns países, quando ela adota essa 
limitação, ela fala, o Imposto de Renda incidente sobre o rendimento no 
exterior, mas ela não considera as despesas locais. Então se você tiver 
um rendimento, uma sociedade seja com dupla residência, mas num 
dos países você tem esse rendimento, mas você tem despesa que faça a 
erosão dessa base tributável, você ainda teria o crédito, mas você não 



teria o aproveitamento, e ainda assim teria aproveitamento de imposto 
porque o limite seria calculado sobre a renda, e não a renda menos 
despesas locais. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Despesas locais relativas a 
esse rendimento ou... 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Gerais. Mas aí é um problema da 
legislação do país. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, permita-me. Se eu deduzo 
despesas locais, não é ‘double-dip’, ali aquela despesa local eu abateria 
contra qualquer receita que eu tivesse. Eu teria, eu volto, o dilema 
do ‘double-dip’ é daquelas verdades que se repetem e que o estudante 
começa a ficar falando sobre esse assunto como se fosse um grande 
problema. Desculpe-me, não há um problema. Se eu tenho despesas 
locais, eu posso deduzi-las sim, mas não é ‘double-dip’, dizer que eu 
abati contra essa receita no exterior e não contra uma receita local é 
uma questão temporal, porque se não foi contra a receita no exterior, 
haverá de ser contra outra receita. Ah não, mas haverá uma situação 
tal que a empresa não tem nenhuma outra receita, nem terá outras 
receitas quaisquer, e só tem essa despesa. Vejam o tamanho do cenário 
que eu tenho que montar para criar um remédio que cria uma 
burocracia internacional, cria um obstáculo a investimentos, porque 
uma medida como essa de indedutibilidade diz ao investidor: fique em 
casa, não vá para fora. Você é louco de ir para fora? Ou seja, vejam o 
que nós estamos fazendo com o comércio internacional por conta de um 
problema como esses. Um problema sério de proporcionalidade. A 
questão da interposição de acordos de bitributação para evitar Imposto 
de Renda na Fonte, aí nos traz um tema que não é Ação 4, é Ação 6, é a 
ação do ‘treaty shopping’, eu acho que nós vamos ter uma reunião 
nossa para discutir somente o action 6. E se isso é ou não é um 
problema. Qual era última? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Aumento do custo de capital. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Aumento do custo de capital, 
nós já falamos sobre isso, exatamente. Esse é o ponto mais importante. 
É aumentar, aumentar o custo não, é escassez de capital. Escassez de 
capital estrangeiro. O que eu vou fazer realmente é criar barreiras, ou 
seja, toda a ideia liberal que fomentou a existência de tantos acordos de 
bitributação, eu crio aqui uma barreira enorme a esse fluxo 
internacional. E é importante que se diga, embora se fale em G20, 
embora se fale que o BEPS é uma iniciativa do G20, os países do G20 
importadores de capital não estão sendo ouvidos, ou não estão 
pensando, que é mais grave ainda. E é importante que a gente fale esse 
tipo de questão, porque o problema é nosso. Quem vai pagar a conta 
deste projeto dessas ações são os países que buscam recurso do 
exterior. E se nós entramos nessa conversa, porque é claro, nós vamos 
ouvir daqui para porta para fora, vamos ouvir as pessoas dizendo, é 
tendência mundial, porque afinal de contas é a nova era, temos que 



entrar. E a pergunta é, por que nós temos que entrar? Qual é a 
justificativa que nós temos que entrar? Qual a razão que o Brasil tem 
para entrar? Ou seja, eu tenho uma expressão, Professor Gerd, que eu 
sempre ouvi do meu pai. Meu pai dizia: olha, nunca perca o trem da 
história, mas fique no último vagão. Ou seja, espere os outros irem na 
frente. É algo sábio aqui também. Não é deixar de acompanhar, mas 
não tem razão para ser o primeiro, para ser o primeiro da classe, ir lá 
direto e adotar a medida como essa. Porque o primeiro da classe vai se 
dar muito mal. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Logicamente, não tenho todo esse 
capital de informação referente a essa questão internacional, mas do 
que foi falado aqui, lógico que a TJLP ou o juro sobre capital próprio, foi 
um tremendo de um avanço. Eu que fiz Economia em 1969 e 1973, era 
cartilha do Paul Samuelson sempre falava muito dessa questão de custo 
de oportunidade, falava de juros, o que se aplicava nos Estados Unidos, 
e só depois de muitos anos eu vi, puxa vida, agora, implantaram. Com 
as restrições absurdas, porque não há, há uma incompreensão tal, 
principalmente da Receita, sobre essa questão. Eles querem suprimir de 
qualquer maneira, acho que isso é uma coisa inaceitável. Agora, uma 
empresa que analisa, você está no exterior e vai aplicar aqui, a questão 
dos juros sobre capital próprio tem essa restrição, quer dizer, uma 
empresa lá planeja, faz um cálculo, olha, eu vou entrou no Brasil, vou 
ficar dez anos tendo prejuízo, para mim não importa. Principalmente 
essas grandes incorporações sabem que vão ficar dez anos no prejuízo. 
E durante dez anos elas não vão ter juros sobre o capital próprio, que 
dá restrição com referência a lucro. Então, esse é um ponto que se leva 
em consideração. A outra questão o que Schoueri levantou é a questão 
da indedutibilidade, ela não provoca imposto. Não é um tabu você 
tornar uma despesa indedutível, principalmente interna, e uma receita 
tributável de outro lado, de quem aufere aquela receita. Infelizmente 
nós já, é posição pragmática que o Supremo já definiu isso como, 
praticamente já não há mais discussão sobre isso. Uma despesa típica, 
Natal, eu mando fazer brindes, os brindes não são dedutíveis, no 
entanto, quem fez o brinde para mim vai ser uma receita tributável e, 
né, já se levou isso à discussão e está sacramentado. Então se você tem 
um juro indedutível na pessoa jurídica cuja controladora está no 
exterior, eu vou ter o Imposto de Renda sobre o lucro, e ao remeter esse 
lucro, ao incorporar esse lucro na controladora, o imposto pago vai 
poder e ser reduzido lá também, né? Então eu acho que também tem 
uma certa influência essa questão da.., porque haverá um pagamento 
de imposto, e se houver lucro vai ser remitido, isento, isento, mas na 
incorporação do lucro lá na controladora, vai ser tributado na medida 
que... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: No exterior? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador, só para dizer, que 
regra ela pode adotar, que regra, sem medo de errar. Que regra os 
dividendos no exterior não são tributáveis? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, dividendos sim. Essa é a 
discussão, né, o que a Vale recebe é dividendo ou é lucro? Não é essa a 
discussão que nós temos? Ela recebe dividendos ou ela recebe lucros, 
porque ela tem a controlada dela? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Que regra, dividendos ou 
lucros, pelo menos no que se falar Europa ou Japão são... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só Estados Unidos que tributa 30%. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Os dois países que eu conheço 
que tributam são os Brasil e os Estados Unidos. Deve haver o terceiro, 
mas eu não tenho notícia. Mas só o que Brasil, os Estados Unidos 
quando tributam é somente aquilo que receba. Portanto, foi um risco de 
errar, talvez haja uma jurisdição, não conheço a Venezuela, por 
exemplo, mas de regra, eu só tenho notícia de que o Brasil seja o único 
país que tributa hoje os lucros. 1) tributa lucros no exterior; 2) tributa 
lucros no exterior mesmo que não distribuídos. Deve haver outro, mas 
eu não sei. Vamos para o seguinte? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vamos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom... a questão agora é 
controle de endividamento por subcapitalização, ou seja, aí a discussão 
eu acho que o João já apresentou quando falou do Beps. Aí sim tem a 
questão básica, se eu devo ou não devo controlar o endividamento. Se 
isso é um problema, ou se a medida alternativa que nós adotamos não é 
muito mais saudável em vez de ficar controlando esse tipo de controle 
pelo endividamento? Algum comentário sobre isso? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Eu queria só colocar para ouvir a 
opinião de vocês em relação à questão dos rendimentos isentos. Se eu 
tenho uma aplicação, eu tenho uma captação, tem uma despesa de 
juros, mas eu adquiri uma participação societária, seja num país que 
eu tenha tratado, ou seja interna que eu receba dividendo isentos, se 
isso seria uma forma de erosão das bases tributárias ou não, ou seria, 
não digo que o Brasil precisa adotar isso, mas se ele poderia colocar 
uma restrição, tentar fazer um ‘matching’ entre juros e rendimentos, ou 
não? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Essa medida, desculpe 
responder, Ramon, na verdade é algo que sempre me causou muito 
espécie na legislação interna brasileira. Quando você vai, assim, em 
Direito Comparado, conheci bastante do alemão, é claro, não tem 
sentido eu considerar qualquer tipo de rendimento isento e deduzir as 
despesas necessárias para formação daquele rendimento. Ou seja, o 
que gera uma certa complexidade, mas lógico que no sistema alemão, é 
que seria quase um lucro da exploração, ou seja, eu posso até não 
tributar a receita, mas as despesas necessárias para a formação 



daquela receita não são dedutíveis. O Brasil tem essa situação 
paradoxal que eu tenho rendimentos isentos, qualquer tipo de isenção, 
e o legislador não toma o cuidado de dizer que as despesas que eu tive 
para ter aquele rendimento isento são indedutíveis, o que acaba 
gerando um duplo incentivo, um duplo incentivo. Um exemplo mais 
claro, eu tenho uma ‘holding’ no Brasil. Eu tenho gastos, ‘holding’ tem 
gastos, tem o conselho de administração, tem todas as despesas dessa 
‘holding’, então é assim, a ‘holding’ pura, nós que estamos na prática já 
vimos, toda a ‘holding’ pura tem prejuízo fiscal. Para evitar o prejuízo 
fiscal, nós que operamos no Direito Tributário, recomendamos que não 
seja uma ‘holding’ pura, que ela tenha alguma atividade para aproveitar 
aquelas despesas, porque na verdade a distorção começa por aí, não 
deveria formar prejuízo fiscal. Ou seja, então, o problema é mais sério e 
não é apenas aí. O problema é esse ‘matching’ que nós no Brasil jamais 
adotamos, e dizer, se uma receita não é tributável, as despesas relativas 
a essa receita não podem ser deduzidas. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Existe uma construção da jurisprudência 
administrativa no sentido de que se você toma recurso de terceiro e 
empresta para sócios sem encargos, essa despesa, a despesa de juros é 
indedutível. Então é um início, é um começo de aplicação desse tripé. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas é o argumento da 
desnecessidade. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Mas isso é volatilidade. 

Sr. João Francisco Bianco: Certo, tudo bem. Agora, se você toma um 
dinheiro emprestado e compra uma participação societária que vai gerar 
dividendo, realmente essa despesa, ela é dedutível, mas existe uma 
regra que, se não me engano, é opcional, que você pode segurar a 
dedutibilidade dessa despesa para o momento em que você alienar o 
investimento e apurar ganho de capital. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Mas ela foi revogada, ela existiu durante 
um tempo e não existe mais. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu só quero dizer o seguinte, 
no caso da ‘holding’, eu teria um argumento contrário ao seu raciocínio, 
porque a ‘holding’ especificamente, a empresa, a investida pagou 
imposto, então não estou diante propriamente de uma isenção, ou seja, 
eu teria um argumento econômico para dizer, olha, não é dizer que essa 
receita não foi tributável, eu só estou evitando uma dupla tributação já 
que a minha subsidiária pagou. Eu quero dizer que o problema é mais 
geral. Eu posso ter várias receitas isentas em geral, ou pega qualquer 
tipo de isenção, incentivo fiscal e tudo, e ainda assim eu autorizo a 
dedução da despesa. Eu acho que aí eu tenho um problema mais sério. 
A ‘holding’ tem essa peculiaridade, porque não é verdade que ela não 
paga imposto, a ‘holding’ não paga porque a subsidiária pagou. Então 
eu posso dizer assim, enquanto grupo eu tive uma tributação, a receita 
foi tributada em algum lugar, e as despesas foram deduzidas em algum 
lugar. Então eu consigo enxergar uma lógica para a ‘holding’. Eu digo 



assim, nosso sistema precisa revisitar o tema da indedutibilidade. 
Agora, existe na parte final, o último comentário o ‘back-to-back’, que 
foi imposto aqui, na Ação 4, que se permitirem, não é só da Ação 4. 
Existem outras situações, essa ideia de que para poder funcionar o 
BEPS, eu preciso ter um grau de transparência que eu jamais vou 
alcançar. Ou seja, eu preciso, vamos pegar a Ação 2, também só para 
comparar, que é a história dos híbridos. Quando falam, olha, se o 
rendimento não é tributável na outra jurisdição, você torna indedutível 
aqui. Se você olhar a Ação 4 aqui com o BEPS é a mesma coisa. Eu 
preciso saber o que acontece em outra jurisdição. Por mais sofisticados 
que sejam os mecanismos de troca de informação, eu não creio que seja 
possível, pelo menos enquanto esses que me escutam aqui estivermos 
vivos, eu não acredito que nós teremos condições de uma tamanha 
transparência a ponto de eu pegar um ‘back-to-back’. O ‘back-to-
back’ só para lembrar, o Ramon disse, o modelo mais simples é uma 
empresa no exterior, faz investimento num banco, e esse investimento 
vira um colateral, vira uma garantia por conta de um empréstimo que 
eu recebo aqui no país. Se eu não declarar, jamais o Fisco vai saber. Eu 
digo isso porque no livro em homenagem ao Professor Alcides Jorge 
Costa que eu coordenei, tem um artigo do Professor Klaus Tipke, que 
fala sobre a igualdade na aplicação da lei tributária. Em que o 
professor, eu recomendo a leitura, o Professor Klaus Tipke fala de uma 
figura na Alemanha chamada ‘Dummensteuer’, imposto dos bobos, em 
que ele diz que, é muito parecido com isso, ele diz que o fiscal do 
Imposto de Renda alemão dizia: olha, eu sou um cumpridor da lei, se a 
lei me manda fazer alguma coisa, eu faço. E por isso mesmo, porque eu 
cumpro a lei, porque eu sou alemão, eu lanço todas as minhas receitas 
financeiras no exterior. Agora, porque eu sou fiscal do Imposto de 
Renda eu sei que a única razão por que eu estou pagando esse imposto 
é porque eu informei ao Fisco, já que o Fisco alemão não tem condições 
de conhecer rendimentos no exterior se não forem informados pelo 
próprio contribuinte. Então eu estou tendo um tratamento desigual, 
não pela lei em abstrato, mas pela aplicação da lei, porque em concreto, 
só eu pago e outros não pagam. E em virtude dessa afirmação, surgiu o 
caso do ‘Dummensteuer’, relatado pelo Professor Tipke, eu recomendo a 
leitura, em que foi julgado inconstitucional a tributação de rendimentos 
no exterior enquanto não houvesse medidas para assegurar que todos 
os investidores tivessem igual tratamento. Eu olho para 
o ‘Dummensteuer’ e vejo o raciocínio do ‘back-to-back’, e fico me 
perguntando se essa legislação que exige que eu informe os colaterais 
no exterior, se passasse por uma corte constitucional séria como a 
alemã, se não seria um caso de ‘Dummensteuer’. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Esse raciocínio, eu não quero desviar o 
assunto, mas esse raciocínio realmente é extremamente perigoso. Outro 
dia foi um cliente no escritório e disse, olha, no meu setor todo mundo 
vende sem nota, como eu vendo com nota, eu estou sendo prejudicado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas a diferença, no seu setor 
existem medidas legais para fiscalizar. 



Sr. João Francisco Bianco: Que não são aplicáveis. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: No caso do 
‘Dummensteuer’ não havia medidas legais, não havia um instrumento 
para a autoridade fiscal alemã conhecer o rendimento exterior. Não 
havia como ela saber, legalmente falando. No caso do ‘back-to-back’ é a 
mesma história. Na falta de uma transparência global, não existe 
mecanismo para a autoridade fiscalizar. O seu cliente, desculpe, 
existem mecanismos de fiscalização, então não acho uma comparação 
feliz. Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Olha, eu só queria falar uma coisa sobre 
o ‘Dummensteuer’, imposto dos tolos, dos bobos. Na verdade, isso não é 
nenhuma criação germânica, porque um ex-ministro bastante 
conhecido no Brasil, ele pronunciou uma vez a seguinte palavra: “No 
Brasil só paga imposto quem não tem um bom contador ou bom 
tributarista". 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas não é a mesma coisa. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho que é. Só aqueles que não têm essa 
assessoria ignoram as possibilidades que a própria legislação permite, 
esses são os tolos que pagam imposto. É nesse sentido que eu entendo. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Eu só queria colocar assim, essa questão 
que o Professor Schoueri colocou, eu acho que é uma assunção do 
projeto BEPS que está totalmente, ele parte do pressuposto, 
principalmente na Ação 2, como você pega, ele pega uma regra anti-
híbrido, que tenta evitar assimetrias entre duas jurisdições, ele parte, 
ele fixa uma regra e fala, você tem que aplicar se a outra jurisdição não 
aplicar. Assumindo que existe uma troca de informações, que se você 
pega mesmo um acordo de troca automática, um acordo multilateral de 
troca de informações, essas informações não estão lá. Você pega as 
informações que tem um ‘template’, das informações que vão, não está 
se um pagamento foi dedutível ou não, está volume de receita, volume 
de rendimento, várias coisas que você não tem esse acesso. Então você 
teria que antes de restringir uma despesa, fazer um pedido específico, 
daí você não está mais na troca automática para o outro país, então a 
OCDE assume, tanto na Ação 2, como na Ação 4, um pressuposto que 
não existe no cenário atual de troca de informação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João. 

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe-me, eu vou fazer um comentário 
maldoso aqui, mas quando eu vejo esses projetos, todas essas ações do 
BEPS, eu acho que elas estão num nível de ingenuidade e num nível de 
utopia tão grande que eu vou me permitir agora chamar esse projeto 
“projeto dos burros”. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Próximo slide. Terceiro slide, 
fala controle da taxa de juros por preços de transferência. Quem quer 
falar sobre isso? Eu acho que na verdade isso você criticou mais tarde, 
né? O ‘arm’s length’. Por favor, gente, ‘arm’s length’ lembrem-se de mim 



e coloca um T antes do H, porque tem sido muito frequente isso. 
Mandei para lembrar. Aqui a questão de dizer que o preço de 
transferência não é, nós temos, esse problema aparece, acho que no 
Brasil, bem claramente, não é isso, porque nós temos uma regra para 
juros, e os instrumentos híbridos, a pergunta que vira e mexe acontece 
é, eu submeto à regra de juros ou não? Então eu acho que é assim, esse 
problema do limite, da limitação da regra do preço de transferência em 
relação a outros, eu acho que é mais, é assim, é bem válido no Brasil. A 
crítica é válida. Ramon, alguma crítica aqui, Ramon? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Eu concordo, eu acho que o ponto é 
assim, duas considerações em relação à OCDE. Primeiro que a gente 
não usa o ‘arm’s length’ para dizer o volume do endividamento, a gente 
só para taxas de juros, e em outros países eles usam também para ver 
volume, isso é uma questão. E o segundo é, a própria hipótese do art. 
22 na Lei 9.430 começa: os juros e decorrentes de operações de 
empréstimo, daí tem aquela discussão se só empréstimo ou não, se ele 
usou no sentido de privado ou não, mas mesmo assim, se você tiver 
algo que não seja juros como um híbrido ou um instrumento de 
transação sintético, você não estaria no âmbito da regra, então é uma 
regra que é fácil driblar. Então você poderia contornar esse problema 
com outras disposições específicas para pegar o planejamento 
tributário, não necessariamente adotar o ‘ebitda’ que a OCDE propõe. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos passar. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Só essas propostas e aqui já é a regra 
específica da OCDE. 

Orador não identificado: Falta ainda mais propostas? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Aqui é só geral, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Aqui são objetivos. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Objetivos gerais. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Introdução de melhores 
práticas. Algum comentário sobre os objetivos aqui? O slide dos 
objetivos? 

Sr. João Francisco Bianco: Veja, o que eu estou vendo aqui, me parece 
que os objetivos são para a criação de uma regra de limite à 
dedutibilidade de juros nas situações em que há planejamento 
tributário, em que há abuso, e não... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E se era esse o objetivo, eles 
estão, é a bazuca para matar mosca. Às vezes mata a mosca. 

Sr. João Francisco Bianco: É exatamente. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho que isso é muito parecido com a 
legislação CFC. Exatamente porque a legislação CFC 
internacionalmente, em Direito Comparado, é para coibir abusos, e no 



Brasil é considerado como um método normal para tributar dividendos 
fictos, é o caso exatamente... 

Sr. João Francisco Bianco: Precisaria tudo isso para criar uma 
legislação só para evitar abusos? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quando aparece o slide com 
relação à metodologia, a questão da limitação, e tudo mais, a ideia de 
uma limitação dizendo, juros que ultrapassem tanto por cento do lucro 
são indedutíveis, e é essa a pergunta, na verdade, são indedutíveis? 
Poderia o legislador tratar, trazer um limite como esses aos juros? Eu 
fico me lembrando, nós tivemos no Brasil por muito tempo algo 
parecido com relação à remuneração de dirigentes. A remuneração de 
dirigentes que ultrapassara tanto por cento do lucro é indedutível. E 
isso sempre foi aceito aqui como algo tranquilo. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: ‘Royalties’. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: ‘Royalties’. Bom, ou seja, a 
ideia de uma limitação parece ser aceitável, desde que a limitação seja 
razoável. Porque eu gostei muito da ideia de dizer, aquilo que você paga 
a mais pode ser deduzido em outros anos. Por que eu gosto dessa ideia 
do ‘carry forward’? Porque o grande dilema que a gente tem no Brasil e 
que em outros países não têm é o tal do conceito de renda, a ideia que é 
constitucional ou código tributário, o fato é que o preciso ter renda e 
renda líquida. Então quando eu crio uma limitação a uma dedução e a 
crítica que a gente sempre faz dos brindes, ou o que seja, mas espera aí, 
isso é necessário, não é necessário. Essa discussão sobre a necessidade 
quanto, se o legislador te diz, olha, eu não vou autorizar dedução neste 
ano, mas no ano seguinte você pode aproveitar essa dedução já que o 
limite é anual, tem algo muito parecido com a sistemática dos prejuízos. 
A dizer, renda é um fenômeno que não é anual. A renda existe por toda 
a existência da empresa, o que eu vou fazer é distribuir essa despesa e 
essa receita dentro do critério que eu considere razoável. Eu te diria que 
a chance de uma regra de restrição de dedutibilidade de juros somada 
ao ‘carry forward’ com o limite que o Ramon disse da extinção da 
empresa, a chance de isso ser aceito pelo Supremo é bastante alta, 
considerando o precedente da equalização do prejuízo. Se eu tivesse um 
limite puro e seco, os tais dos 5% de ‘royalties’, Gerd, que já foram 
muito aceitos, e eu escrevi no meu livro Preço de Transferência dizendo, 
olha, isso aqui tem que ser revisitado porque tem um problema sério de 
inconstitucionalidade aqui. Eu tenho problemas com esse limite puro e 
seco, sem que eu possa fazer uma prova em contrário, sem que eu 
possa justificar o que aconteceu. Agora, se eu tiver um limite, com 
o ‘carry forward’, eu ponho isso em debate agora, seria 
inconstitucional? Assim, essa limitação com o ‘carry forward’, eu diria, 
eu tenho, o ano que eu paguei, eu tenho como deduzir, ou é aceitável 
que o legislador diga, olha, quando você tem tanto de juros, esses juros 
já não podem ser alocados somente a esses ganhos, eles devem ser 
alocados a outros anos? Como vocês enxergam isso? Só para trazer um 
argumento contrário. Quer falar antes? 



Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, queria só olhar a trava de 30% da 
compensação do prejuízo, é perfeitamente constitucional. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Existe uma diferença que eu 
quero trazer para vocês considerarem. Na contabilidade adota um 
preceito do ‘matching’ contábil. Receitas e despesas devem ser alocadas 
ao mesmo ano. Quando o legislador manda fazer um ‘carry forward’ de 
uma despesa, ele manda que eu lance uma despesa para um período 
em que as receitas daquele ano não são compatíveis com aquela 
despesa. Eu gero uma distorção no próprio ‘matching’ contábil. 
Diferente do prejuízo fiscal. Então, eu pergunto, essa seria uma questão 
a ser enfrentada, João, que pediu a palavra, porque aqui seria uma 
questão a ser enfrentada a dizer, olha, se você reconhece o ‘carry 
forward’, você reconhece que a despesa pode ser necessária. Se você, se 
você ultrapassou esse ponto e você diz, realmente é necessária, por que 
você me manda fazer despesa no outro ano quando a receita está aqui? 
Como fica o princípio da renda líquida? João. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que esse ‘carry forward’ não é 
imprescindível para que essa regra restritiva de dedutibilidade seja 
considerada inconstitucional. Eu não vejo nenhum problema em uma 
regra antielisão específica, como é o 5% de limite da dedutibilidade de 
‘royalties’, ou uma regra que limite em 30% da dedutibilidade de 
prejuízos, é o que seria, teria a natureza de uma regra antielisão 
específica. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu vejo o problema por não 
admitir que prove o contrário. Eu admito isso, eu admito uma regra 
como essa com uma presunção, presume-se que essa despesa seja 
necessária. Inverte-se o ônus da prova, o ônus argumentativo, para se 
mostrar que naquela situação foi necessário. Agora, com uma 
presunção, que é uma presunção absoluta, de que não é necessário. De 
que acima disso, uma empresa não precisa pagar juros. Eu tenho 
problemas com isso. 

Sr. João Francisco Bianco: Como eu estava dizendo, nós convivemos 
durante tantos anos com a limitação da dedutibilidade da despesa de 
pró-labore de diretores, mesmo com essa regra de limite a 5% de 
pagamento de ‘royalties’, eu vejo essas regras como normas antielisão 
específicas, e fazem parte da política fiscal e realmente não consigo ver 
problemas de constitucionalidade. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, em ver de ser 30% de 
limite, ou 10%, se fosse 2%, a gente poderia? 

Sr. João Francisco Bianco: Mas aí é uma outra discussão. A discussão 
é de política fiscal. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas se é política fiscal, eu 
posso fazer 2% que é constitucional, ou se você disser que tem que ser 
razoável, se você falar assim, não, tem que ser no mínimo razoável, 
então nós estamos encaminhando o seguinte, estou no campo das 



presunções. Eu admito presunções desde que razoáveis. Mas se é 
presunção, ela tem que ser relativa. 

Sr. João Francisco Bianco: Claro, mas aí é uma outra discussão, aí 
vamos discutir se os 2% era restrição razoável ou não. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Queria só, também pegando assim, para 
tentar discutir os pontos levantados pelo Professor Schoueri. Primeiro, 
eu acho que assim, que é um pouco diferente da questão do prejuízo 
fiscal, porque o prejuízo fiscal, ele foi dedutível totalmente num ano, 
mas como você teve um lucro menor, você tem uma regra que te 
permite carregar para o exercício seguinte. E a gente está tratando de 
uma despesa que na verdade, ela às vezes, ela pode ser menor do 
produto daquele exercício, só que ela é menor do limite do ‘ebitda’ 
quando você fala desse cálculo. Então ela está no próprio exercício. Daí 
você entra na questão da possibilidade manipulação temporal, e eu 
acho que aqui foge um pouco da questão que o Professor Schoueri 
colocou do ‘matching’ contábil, na verdade, o critério da imputação da 
despesa de juros, é o ‘pro rata temporis’, é de acordo com o prazo da 
concessão de recursos, e ele não tem uma ligação necessariamente com 
os rendimentos da atividade que você, onde você investiu. Pelo menos 
contabilmente não existe exatamente essa imputação, então você 
poderia fugir do argumento contábil para entrar, ah, o legislador está 
dando uma lá uma regra de depreciação, outras regras que têm que ter 
uma imputação temporal de despesa no resultado de exercício. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Está aqui o nosso Salvador 
para não deixar mentir. O ‘matching’ contábil se aplica aos juros. Eu 
aplico linearmente porque de regra eu considero, e é contabilmente 
razoável considerar que o capital remunerou vários períodos, e eu pelo 
menos, inclusive, já cheguei a dar parecer dizendo que numa hipótese 
em que eu verifique um grande descompasso, que mesmo a linearidade 
da despesa, ou seja, se eu tenho um capital para financiar uma receita, 
e essa receita, ela tem um grande descompasso, que no ponto de vista 
contábil e tributário eu tenho que acompanhar. Aquele capital 
remunerou aquela atividade, aquela atividade gerou aquela receita. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu acho que está no art. 17 do Decreto 
Lei 1.598, uma regra desse tipo. Por coincidência eu estava exatamente 
olhando que os juros ou outros encargos associados a empréstimos 
contraídos especificamente ou não, para financiar a aquisição, 
construção ou produção de bens classificados... [Opa, saiu]. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Tudo bem, eu conheço essa regra que 
você estava comentando. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está aqui, desculpe. O art. 17 fala: “os 
juros e outros encargos associados a empréstimo contraídos 
especificamente ou não, para iniciar aquisição, construção ou produção 
de bens classificados como estoque de longa duração, propriedade para 
investimento, ativo imobilizado, ativo intangível”, aquela regra que você 
estava... “pode ser registrado como custo do ativo, desde que incorridos 



até o momento em que os referidos bens estejam prontos para uso ou 
venda”. Então tem uma limitação temporal. “E considera-se como 
encargo associado a empréstimo aquele que o tomador deve necessidade 
incorrer para fins de obtenção do recurso”. Então essa aqui é regra de 
planejamento. Então você tem que ter realmente uma vinculação entre 
as despesas e a receita que você está vinculada. Alternativamente às 
hipóteses, hipótese que se refere à alínea "b", os juros e outros encargos 
poderão ser excluídos na apuração do lucro real quando incorridos e 
tal. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quer falar, Ramon? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Não, só queria colocar que assim, existe 
essa regra de contabilidade, e existem outras regras específicas quando 
você fala em contrato de concessões e algumas outras que fazem esse 
planejamento, mas você tem, por exemplo, um empréstimo, uma 
participação societária que não necessariamente tem esse 
planejamento. Então eu concordo com o que o Professor Schoueri 
colocou que assim, o cenário ideal é esse, e a gente pode discutir 
quanto o legislador pode manipular isso, e existem outras manipulações 
no momento temporal na legislação, que a gente pode discutir isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então o tema seria esse. O 
legislador pode manipular ou não? Ou seja, temos ou não temos o 
princípio da renda líquida? Se o temos, se o temos, ele pode divergir? 
Pode, mas ele tem que justificar. É assim, eu preciso ter uma razão 
para sair da renda líquida. O João diz, a razão é ser uma norma 
antielisão. Eu não acredito que ser uma norma antielisão seja razão 
suficiente para eu ter uma indedutibilidade a esse ponto. Agora, é 
preciso, eu acredito, o debate tem que ser feito nesse padrão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Dentro desse quadro de 
emparelhamento, uma subvenção para custeio que você recebe 
antecipadamente, você não pode lançar em receita enquanto não 
incorrido na despesa. É uma vedação, até para preservação da empresa 
no sentido de distribuir resultados e etc. Então recebido uma 
subvenção que ainda não houve a despesa, tem que ficar no passível 
exigível. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Mas a subvenção, ela está diretamente 
relacionada com o projeto que está sendo incentivado, quando você tem 
uma captação, você pode usar para uma atividade X, e você pode usar 
uma parte para o investimento, uma parte para o fluxo de caixa, uma 
parte para outra atividade. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, mas daquele ano, Ramon. 
O que me incomoda, o que me incomoda é o seguinte, se eu não tenho 
como alocar, é daquele ano, jogar para o ano seguinte, quando eu tenho 
outras receitas, isso me parece que distorce o ‘matching’ contábil, eu 
preciso ter uma grande justificativa, eu tenho um problema aqui de 
justificativa para isso. O debate é: por ser uma norma antielisão versus 



princípio da renda líquida. Porque eu tenho problema aqui sim, eu não 
estou tranquilo ao dizer que seria possível. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Eu concordo com esse problema, eu só 
estou dizendo que a contabilidade não resolve, se a gente falar só que a 
contabilidade resolveria. Eu teria que seguir a contabilidade, também 
não acho que ela resolve 100% do problema. O primeiro problema é, 
existe esse ‘matching’ contábil, a contabilidade traz isso? E segundo, o 
legislador, mesmo tendo incorporado o lucro líquido contábil, a gente 
tem a discussão da renda líquida e qual seria o limite dele. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu vou avançar o slide, até 
porque estou começando a ficar com medo de nós não conseguirmos 
sequer a Ação 4 inteira hoje. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Aqui a gente já discutiu. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É que as regras opcionais já 
foram bem discutidas, né? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Aqui tem o conceito se deve ficar ou não 
o restrito ao conceito de juros, substância econômica versus forma 
jurídica, não sei se alguém tem alguma... São os principais pontos, né, 
eu não sei se alguém tem alguma consideração. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Na medida que a gente 
dá seguimento na própria ideia da limitação de indedutibilidade, eu já 
fico com vontade de dizer, tomara que seja somente para juros e não 
mais que isso. A crítica que eu posso fazer, a questão não é muito 
objetiva, é anterior, é dizer, bom, se eu tiver que restringir, tem que ser 
para tudo. 

Sr. João Francisco Bianco: Isso aqui é um planejamento tributário 
legislado. Você faz uma lei para atingir um objetivo e deixa um monte 
de furo? De válvula de escape. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: A questão seria só adotar uma forma 
mais ampla na redação, porque se fala juros, aí vai invocar 109, forma 
de direito privado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu estou curioso o que é 
o islamic finance. A gente sabe que nos países islâmicos é proibido você 
pagar juros, então existem estruturas para, que jamais serão juros, mas 
cujo efeito é muito semelhante ao dos juros. 

Sr. João Francisco Bianco: Isso é fraude à lei. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Daí também no âmbito subjetivo, eu não 
sei se tem...   

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Essa questão de restrição, ou 
seja, se eu devo restringir isso somente para pessoas do mesmo grupo 
ou para terceiros, ou seja, se eu restringir para pessoas do próprio 
grupo, só do grupo, eu abri espaço para operações ‘back-to-back’. Se eu 



faço para todas eu tenho o problema do tiro da bazuca. Esse é e o 
dilema que eu tenho aqui de novo. Ou seja, imagine que aquele 
empresário, agora pensando no feirante que vai tomar o empréstimo no 
banco e não pode pagar os juros, porque normalmente os juros para o 
pequeno empresário são muito acima do que 30% do ‘ebitda’ dele, ou 
seja, o risco que eu tenho aqui é que eu, mais uma vez, a título de evitar 
planejamento tributário, eu posso introduzir uma regra que será 
destoante da realidade, o pequeno e médio empresário vive de 
empréstimo de bancos. E o pouco lucro que ele gera na atividade vai 
para os bancos. E cada um de nós conhece, lembrou de alguém da 
família que tem uma empresa que vai me contar o que é que é quando 
ele começa, quando ele entra no banco, e que a partir dali, ele passa a 
trabalhar para o banco. Em falar em ‘ebitda’ de 10%, esse ‘ebitda’ não é 
razoável. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: E o safe harbor? Por exemplo, na 
Alemanha é três milhões de euros o faturamento da pessoa jurídica ela 
não entra na regra. Resolveria, pegaria, tiraria fora os pequenos... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que seria 
mandatário o safe harbor nesse caso. É mandatário mesmo, assim, é 
uma realidade de, pelo menos no Brasil, eu tenho que ter um safe 
harbor muito alto. Eu insisto, a nossa realidade é de que as empresas 
de pequeno e médio porte, poucas são aquelas capitalizadas, assim, é 
muito grande o número de empresas que dependem do banco. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas também nem têm acesso ao 
exterior. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não é no exterior, o problema é 
que a restrição não é para exterior, a restrição, a ideia de restringir 
entre país é no exterior. Só para esclarecer, Salvador, na Alemanha eles 
tiveram, no Brasil não tem esse problema. Na Alemanha, quando eles 
tiveram esse problema, quando eles restringiam o acesso ao exterior, 
existe o problema da comunidade europeia. Eu não posso descriminar 
um pagamento feito por um alemão, a um pagamento feito por um 
austríaco, porque eles estão dentro da comunidade. Então as regras de 
thin cap europeias, foram julgadas todas contrárias ao tratado europeu, 
porque elas discriminavam com a emissão de pagamento para o 
exterior. Então a Alemanha foi a primeira, e outros seguiram, Itália, por 
exemplo, seguiram dizendo, não, é indedutível mesmo. O italiano 
pagando para o italiano também é indedutível, nós no Brasil não temos 
o problema europeu, mas, e aí vem o ponto, na medida nós venhamos a 
tolerar que eles, europeus, por conta da legislação deles, não sejam 
obrigados a adotar BEPS, não sejam obrigados a Ação 4, não sejam 
obrigados a adotar medidas de restrição a pagamento de juros, e nós 
sejamos obrigados, eu volto ao primeiro tema que eu dizia hoje, quem é 
o primeiro no vagão, e quem está no último? Ou seja, numa situação 
como essa, nós corremos o risco de tornar indedutíveis os pagamentos 
feitos pelo Brasil, e o europeu sob a desculpa de que ele está na 
Europa, ele continua tornando indedutível, dedutível, ou seja, ele vai 



atrair capitais que de outro modo viriam para cá. Não? Bom, agora nós 
temos mais seis minutos para os problemas que o Ramon já levantou 
agora. A questão da capacidade contributiva, eu acho que nós já 
falamos sobre isso. Essa inversão da sujeição passiva é aquela questão 
dedutível versus tributável. Só que o Ramon não mencionou, se, um 
ponto que merece  atenção, que é a questão do crédito. Não é idêntico. 
O problema da inversão não só capacidade contributiva. O problema é 
que não conheço o país que autorize que eu me credite de um imposto 
que não é que eu paguei, é que a fonte pagadora pagou por ser 
indedutível. Não há acordo de bitributação prevendo essa possibilidade, 
que eu saiba. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: A versão de sujeição passiva também 
está no título devedor dos juros, sempre tem uma redução da 
capacidade contributiva e quando.. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, é que eu digo, essa 
discussão é mais ampla. Eu estou sendo mais concreto, o problema da 
inversão é inversão realmente com relação ao imposto mesmo, isso tem 
que ser enfrentado. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Tem algo mais, comentários. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que com relação as 
críticas que estão feitas por esse slide, eu não conseguiria fazê-las 
melhor. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: E as medidas alternativas também já 
foram discutidas logo no começo, quando o Bianco colocou. Fica só a 
questão do tratado, não sei se alguém quer colocar... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, num cenário que eu 
tenho hoje, com muitos acordos de bitributação, uma regra de 
indedutibilidade geral, que seja válida para empresas relacionadas e 
para empresas não relacionadas igualmente, contraria o art. 9º? Eu 
penso que não. Eu penso que se ela for para empresa relacionada e 
empresa não relacionada não é assunto do art. 9º. O art. 9º somente se 
aplica se eu tiver distinção entre empresas relacionadas e não 
relacionadas. Ou seja, o problema é anterior, o problema é 
indedutibilidade, mas em si eu não veria um problema nisso. Agora, se 
eu tiver aqui mínimo ‘standard’, que as regras somente se aplicam para 
empresas relacionadas, vem a grande questão, que o Ramon resumiu 
aqui, é assim, quando a dicção do art. 9º diz, ela fala assim, olha, um 
país pode fazer um ajuste de lucros quando a transação não for ‘at 
arm’s length’. Por acaso essa dicção está a dizer que se a transação for 
‘arm’s length’, não pode fazer ajuste? Ou seja, existe no art. 9º uma 
proibição de ajustes ou apenas uma permissão? Eu tendo a ler, li, e 
escrevo assim, que se eu permito o ajuste quando não for ‘arm’s length’, 
significa que se for ‘arm’s length’, eu não permito ajuste. Mas realmente 
o art. 9º não tem essa dicção com isso. É esse o problema que você está 
apresentando? 



Sr. Ramon Tomazela Santos: É, exatamente. E só para colocar que a 
OCDE mesmo e o Sasseville, por exemplo, eles acham que não existe 
esse efeito bloqueio, o que acaba dando muita discussão. E quando 
você pega a jurisprudência internacional ainda é muito pouca, as 
decisões, mas têm algumas que são desfavoráveis para a Holanda, uma 
favorável da França falando que tem efeito bloqueio na Espanha, na 
verdade, na Espanha e França e na Holanda falando que não tem, então 
é um ponto que é polêmico mesmo na exposição do art. 9º, então por 
isso que eu quis colocar. 

Sr. João Francisco Bianco: É meio estranho essa conclusão, porque se 
não tem o efeito bloqueio, porque tem o art. 9º? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Mas ele fala assim que, o Sasseville fala 
que as restrições da soberania do estado em tributar ou ajustar lucros 
próprios residentes teria que estar expressamente no tratado, 
interpretação ao contrário sensu como é feito, se pode ajustar de uma, 
se não pode de outro, o Sasseville chegou a falar, conversando com ele, 
falou, isto não é nem interpretação jurídica, essa interpretação a 
contrario sensu. Então assim, eles têm, a OCDE tem uma visão muito 
restritiva em relação a esse efeito bloqueio do art. 9º, mas eu concordo 
totalmente com o Professor Schoueri quando ele escreveu sobre esse 
assunto. Porque eu acho que não faz sentido, se você pode ajustar o 
lucro de partes relacionadas, você tem limites para ajustar em partes 
relacionadas, quanto mais partes independentes você poderia ajustar 
da forma que você quiser. 

Sr. João Francisco Bianco: Você disse que tem uma decisão da França 
no sentido de que tem efeito bloqueio? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: França e Espanha que têm que efeito 
bloqueio, e Holanda que não tem. 

Sr. João Francisco Bianco: É o Felipe Martin, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E com relação à não 
descriminação, no art. 24. Seria pedir muito para a gente ver o art. 24? 
Um acordo para a gente chegar neste tema? Porque nem todos, no 
Brasil, o art. 24 variam muito. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Pode pegar o primeiro da África do Sul, 
que é um dos recentes, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ramon, esse é o último ponto, 
né? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: É o último ponto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu estou olhando o relógio 
aqui. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: É aí, pode pegar o primeiro, ver se tem. 
O 24-III ali, nesse caso. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, esse dispositivo não 
aparece em todos os acordos. É bom, são alertas, eu sempre gosto de 
mencionar, cuidado, gente. É vício da Receita Federal falar, nos acordos 
assinados pelo Brasil tal, tal, tal, nos acordos... Nunca, nunca confie 
nesse procedimento. Olhe cada acordo, olhe cada acordo e cada 
protocolo, porque o protocolo também desmente o que está no acordo. 
Aqui talvez seja uma prova. Ramon, pode falar um pouco sobre isso, 
então. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Esse é um dos casos, infelizmente, por 
isso eu acho que isso seria legal colocar, mas o art. 24-III, ele fala: salvo 
nos casos, para o que interessa, né, salvo nos casos que o art. 9º 
permite, o que interessa, aqui que o art. 9º permite o ajuste, ou seja, 
salvo nos casos que o ajuste for ‘arm’s length’, os juros pagos por uma 
empresa de um estado contratante, aqui no estado da fonte há um 
residente contratando ao estado da residência, tem que ser, serão para 
fins de determinação do lucro dessa empresa do resultado da fonte, 
dedutíveis nas mesmas condições que tivessem sido pagos a um 
residente do primeiro estado. Ou seja, um residente no estado da fonte. 
Então um juro pago a um não residente, tem que ser dedutíveis nas 
mesmas condições dos juros pagos para um não residente. E o critério 
da contabilidade, o critério da comparabilidade aqui é só a relação da 
despesa, ele não fala, se você comparar com o § 1º ele não fala, nas 
mesmas circunstâncias. Ele não exige um critério de comparabilidade 
entre os contribuintes, entre o pagamento. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E mais ainda, o primeiro fala 
em nacionais. Agora o 3 fala em residente, é exatamente o critério 
utilizado. Então, o 24-III se aplica sim. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: A restringir. E daí só para colocar, 
Bianco, lá embaixo, no protocolo, para colocar justamente a questão 
que o Schoueri falou, se você for na alínea ‘f’ aí do protocolo, desce mais 
um pouquinho, fica entendido que as disposições do art. 24 não 
impedem um estado contratante de aplicar a legislação interna a 
respeito de CFC ou da subcapitalização. Então ele tem uma ressalva, 
uma ‘saving clause’ expressa, mas essa ‘saving clause’ é só em relação 
ao 24, então em relação ao art. 9º continuaria aplicável. Então se a 
gente entender que não observa o art. 9º uma regra que é com base no 
‘ebitda’, a gente continuaria com problema. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, até daria uma discussão, 
mas nós temos a primeira regra da Mesa, às 10h nós encerramos. 
Ramon agradeço muito a sua colaboração, eu acho que todos nós 
aprendemos muito e espero que nas próximas reuniões sobre BEPS 
sejam tão frutíferas como essa. Muito obrigado, está encerrada a 
reunião. 
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