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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos dar, então, início à 
nossa Mesa de Debates, eu quero agradecer a presença de todos. O Dr. 
Ricardo Mariz não está presente hoje, pediu que eu presidisse a nossa 
reunião, a nossa Mesa que, como sabemos, então, vai ser hoje 
abrilhantada pelas palestras do Prof. Pasquale Pistone e da Profa. 
Natalia Quiñones. Eu gostaria de, imediatamente, informar que nós já 
temos a Direito Tributário Atual nº 32. Todos os associados recebem 
essa revista, esta que hoje em dia é editada com dupla revisão cega, ou 
seja, cada artigo aqui passou por dois revisores que não sabiam quem 
eram os autores. Eu acredito que a qualidade dessa revista, em termos 
acadêmicos, agora se torna inquestionável. Além disso, comunico que 
recebemos em doação a versão escrita do Manual das Nações Unidas 
sobre Preços de Transferência para Países em Desenvolvimento, essa 
versão que nos foi doada pelo Prof. Jan de Goede. Este manual eu 
recomendo que olhem, conheçam, não só... Ele é um manual de como 
legislar sobre preços de transferência. Bom, está chegando... Desculpe-
me interromper um pouquinho. Ainda, então, no pequeno expediente, 
informando, então a doação que recebemos desse manual 
sobre ‘transfer pricing’, para países em desenvolvimento. O que eu 



recomendo desse manual é que conheçam os anexos também, não só a 
orientação sobre a legislação de preços de transferência, como os 
anexos, onde aparecem alguns modelos de legislações de preços de 
transferência. Eu quero chamar a atenção, porque um dos modelos 
estudados é o modelo brasileiro. Eu digo isso porque com alguma 
frequência eu tenho ouvido falar que o Brasil não segue os padrões 
internacionais de preços de transferência. Na verdade eu estava na 
Alemanha a última vez que discuti esse tema, em que houve uma carta 
do ministro das finanças alemão à comunidade empresarial, em que ele 
informava que, dada a solicitação da comunidade empresarial, uma 
delegação alemã tinha vindo ao Brasil para um novo acordo de 
bitributação; mas que, infelizmente, isso se tornava impossível, já que o 
Brasil não aceitava seguir os padrões internacionais em matéria de 
preços de transferência. E eu, nesse evento, dizia: “Olhe, os padrões 
internacionais em matéria de preços de transferência são os padrões da 
OCDE. A OCDE que representa 30 e poucos países, que, em algum dia, 
foram as maiores economias do mundo. Mas hoje é uma organização 
que não conta com China, com Índia, com Rússia, com Brasil, África do 
Sul. Ou seja, uma organização que de modo algum pode ser dita que 
representa a economia internacional. Se nós vamos falar sobre padrões 
internacionais, vamos perguntar o que o mundo faz, vamos saber o que 
a China faz, vamos saber o que o Brasil faz”. E por isso o gosto deste 
manual em que examinam outros modelos, e é claro, traz algumas 
críticas, alguns comentários, mas de modo algum, neste manual, se 
encontra aquela noção de “eu sei a verdade, o que eu faço é certo e 
quem não cumpre as minhas regras é pecador”. Sim, porque as guias, 
as diretrizes da OCDE são de ou... são no sentido “ou você segue o que 
eu faço ou você é um herege”. E este manual mostra um pouco do que é 
a heresia, mostra as alternativas à legislação de preços de transferência 
e, com muita alegria, inclusive, a alternativa brasileira. Quero insistir 
que não é dizer que só haja aqui encômios ao que se faz no Brasil. Ao 
contrário, se menciona o lado positivo das margens predeterminadas, 
mas se alerta sobre o problema da generalização de adoção de margens 
iguais para setores muito diferentes, começam a questionar em que 
casos isso é possível ou não é. Uma discussão que eu vou chamar ‘por 
dentro’. Ou seja, no lugar de simplesmente se rejeitar o modelo 
brasileiro, se considera o lado positivo e se alerta com relação a alguns 
problemas. Não é dizer, portanto, que aqui nós encontramos apenas 
aquele que diz “o que foi feito em tal país é certo”, ao contrário, os 
modelos são examinados no que é positivo e no que é negativo. Mas eu 
gostaria de alertar que tivéssemos como referência para que nos 
sintamos como um modelo possível, um modelo que merece 
aprimoramento, mas de modo algum como pecadores apenas porque 
não seguimos aquilo que a OCDE prega como a verdade absoluta. Bom, 
isso posto, vamos, para começar a nossa reunião hoje, então, que vai 
ser abrilhantada pela presença de dois queridos professores, o Prof. 
Pasquale Pistone, ele que é professor em Salerno, na Itália, e professor 
titular na Universidade Econômica de Viena, ele que é presidente 
acadêmico do ‘International Bureau of Fiscal Documentation’, e devo 



dizer que nesta qualidade ele está aqui, e daqui a pouco eu vou dizer 
por quê. E também a Profa. Natalia Quiñones, ela que é professora do 
Instituto Colombiano de Direito Tributário, e professora das principais 
universidades da Colômbia, eu me refiro a Externado, Rosário e Los 
Andes, onde ela ensina Tributação Internacional. O Prof. Pasquale vem 
aqui com dupla função: a primeira para nos falar um pouco sobre o 
tema que vamos discutir hoje que é BEPS e transparência. Mas existe 
uma segunda função que ele vem aqui: ele vem hoje representando o 
IBFD, que é, sem dúvida, o maior centro de pesquisa de tributação 
internacional no mundo. É ali que se encontra todas as obras de Direito 
Tributário, é ali que acorrem os pesquisadores em matéria tributária. O 
IBFD, já há alguns anos tem uma parceria conosco no IBDT, já há 
alguns anos nós temos todas as publicações feitas pelo IBFD conosco 
aqui; já há alguns anos professores do IBFD vêm dar aulas no nosso 
curso de Direito Tributário Internacional, pois aquilo que era apenas 
uma parceria, hoje vai ser formalizada num acordo de cooperação. De 
hoje em diante nós vamos passar a nos identificar como os parceiros do 
IBFD no Brasil. Ou seja, o IBDT ganha esse novo status, e é claro, por 
sua vez, o IBFD passa, na sua página também, a sua parceria, a sua 
cooperação com o Brasil. Então, talvez, Pasquale, possamos começar 
com essa cerimônia de assinatura para depois entrarmos nos termos 
dos termos. Esse acordo, uma vez assinado, vai ser colocado também 
na página do nosso Instituto para que todos tenham acesso, saibam 
qual é o teor da nossa cooperação. Pasquale, você gostaria de falar um 
pouco sobre esse acordo? 

Sr. Pasquale Pistone: Muito obrigado. Muito obrigado, Luís, muito 
obrigado, Luís. Para mim é muito importante dizer que, neste momento, 
vamos ter um marco formal de cooperação entre o IBDT e o IBFD, os 
dois já cooperam juntos há muito tempo, mas agora estamos num 
momento de preparação de um contexto global de pesquisa, e o IBFD 
tem uma rede global de excelência na pesquisa e, com certeza, 
queremos que o IBDT possa ser nosso parceiro para essa nova 
aventura. É uma época do Direito Global e na época do Direito Global já 
não é mais possível de fazer uma pesquisa apenas a nível nacional, 
então eu acho que aqui no Brasil e no IBDT há boas energias, há um 
bom grupo de pesquisadores, então é muito importante que também as 
outras partes do mundo possam saber isso em cooperação com a IBFD. 
Isso é, muito simplesmente, a razão por ter proposta de firmar um 
acordo, além de ser honrado de ficar aqui, e também de ser membro 
honorário do IBDT, o que agradeço muito, isso é... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então eu vou registrar agora, 
nesse momento, em público, nós vamos estão assinar esse acordo de 
cooperação. O Dr. Ricardo Mariz já havia assinado, eu estou fazendo a 
segunda assinatura pelo IBDT, e o Prof. Pasquale Pistone, 
representando o IBFD, então, que nesse momento vai ser feita a 
assinatura. 

[aplausos] 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Cumprida a formalidade da 
assinatura, nós vamos começar a nossa Mesa de Debates, hoje, já 
percebemos, com uma visão bastante internacional. Eu propus aos 
professores que nos informassem como anda essa questão do BEPS. Ou 
seja, como tem sido visto, em praias internacionais, tanto na Colômbia, 
quanto... Prof. Pasquale, uma questão mais... uma visão mais 
internacional, o que é esse BEPS, o que vem acontecendo e se temos 
alguma perspectiva efetiva com relação ao BEPS. Qual dos dois quer 
falar antes? Pasquale? Então Pasquale começa. Lembrando, só para 
avisar, nós não perdermos o caráter de mesa de debates, ou seja, os 
dois já sabem que nós vamos conversar e discutir o tema, e que nada 
do que é apresentado aqui é verdade absoluta, debatemos. 

Sr. Pasquale Pistone: Muito obrigado, Luís. O Projeto BEPS é um 
projeto importante. Eu vou dizer que eu acho que vai ser a mais 
importante forma de evolução do Direito Tributário Internacional, pode 
ser mesmo da inteira história da soberania fiscal dos estados. Agora os 
estados estão em tentar fazer uma cooperação no exercício da soberania 
nacional. Isso não tem precedentes na história. Com certeza há muitos 
problemas relacionados com essa grande mudança do Direito Tributário 
Internacional. Os problemas são, o primeiro problema é: tem o grupo do 
BEPS alguma legitimação para fazer, isso é importante, mudança na 
história do Direito Tributário Internacional? Verdadeiramente, não tem 
uma legitimação formal, mas o assunto é que, na época dos desafios 
globais, na época em que as multinacionais trabalham no contexto 
global e tenham problemas globais, é preciso ter também respostas 
globais aos problemas globais. Em muitos países do mundo temos 
problemas muito graves por causa da poupança, por causa de ter as 
empresas multinacionais, alguns esquemas operativos que permitem-
lhes não pagar impostos em nenhum país do mundo. Aqui é um 
problema muito sério, por quê? Para a Fazenda Pública dos diferentes 
estados, para a concorrência a nível internacional. Então é uma 
situação que tem que ser analisada e temos que buscar respostas 
efetivas para não alterar a concorrência a nível mundial. Como é que se 
pode fazer isso? Poderíamos ter feito isso no contexto das Nações 
Unidas; as Nações Unidas teriam uma legitimação para analisar os 
problemas globais. Por que não foi feito no contexto das Nações Unidas? 
Eu não sei. Há possíveis respostas, mas verdadeiramente não há uma 
justificação formal. Por que o G-20 resolveu tratar este problema? 
Resolveu tratar desse problema por causa da pressão de muitos 
estados. Mas é interessante que, desde uma perspectiva de legitimação, 
o G-20 não tem legitimação para introduzir a mudança. É interessante 
também que a OCDE, neste contexto, não considerou fazer a mudança 
sem os outros países.  Os membros do Projeto BEPS não são apenas os 
membros da OCDE, são 44 países, um grupo de países que inclui os 
países membros da OCDE, os membros do G-20 e mais países. Com 
certeza é importante compreender que o mundo está mudando, os 
países membros da OCDE não estão numa condição de introduzir 
reformas sem o apoio dos outros países. Isso, para nós, é muito 
interessante, também, para o nosso grupo da pesquisa desta, que é um 



grupo de pesquisa sobre transparência fiscal e a antena brasileira, e o 
chefe da antena brasileira é o Prof. Schoueri, e a Profa. Quiñones é a 
chefe da antena colombiana. Porque eu acho que há também uma 
diferença entre... conceitual, entre como foi preparada a transparência 
fiscal global e o Projeto BEPS. A transparência fiscal global é um 
resultado de um oligopolismo, então que poucos países trabalharam 
conceitualmente a preparação da transparência fiscal global e depois a 
atuação foi feita para muitos outros países, mas é claro que apenas 
alguns países foram determinantes conceitualmente para a preparação 
da transparência fiscal global, como o BEPS, temos o ‘working 
groups’ do BEPS, que são ‘working groups’ com mais países, com 44 
países. Agora, o assunto é também quem é que é o equilíbrio 
nos ‘working groups’ do BEPS? É um equilíbrio diferente do equilíbrio 
que poderíamos ter tido no contexto das Nações Unidas. Os países 
membros da OCDE são mais que a maioria dos países do grupo BEPS. 
Então ainda podem influenciar os resultados técnicos da análise dos 
grupos de trabalho do BEPS, mas é diferente do que aconteceu no 
contexto da transparência fiscal global, porque no contexto da 
transparência fiscal global foi até um grupo pequeno de países a fazer a 
transparência fiscal global e os outros que tiveram que implementá-la. 
Então é importante. É uma mudança também nos equilíbrios 
geopolíticos a nível mundial. É importante para dizer que a OCDE já 
não tem o poder que tinha antes. Eu não cheguei no início da 
apresentação do Prof. Schoueri, mas ele disse que, efetivamente, não é, 
já não é o tempo que a OCDE diz que assim tem que se fazer, e os não 
fazem, os que não respeitam os padrões internacionais são países que 
têm opiniões divergentes, então que afastam-se dos padrões 
internacionais. Agora, a OCDE está a perder poder e, neste momento, é 
muito importante também compreender que alguns países vão ganhar 
poder, potencialmente o grupo dos BRICS pode ganhar poder, mas o 
grupo dos BRICS, nesse momento, é um grupo que não tem uma 
política fiscal internacional unitária. Como um grupo de pesquisadores 
do IBFD e como um grupo de pesquisadores internacionais, 
trabalhamos um livro que chama-se ‘The Enhanced Role of BRICS in 
International Taxation’. É um trabalho que vai ser publicado no mês de 
fevereiro, e o representante para Brasil foi o Prof. Schoueri. 
Analisaremos neste livro os problemas da política fiscal internacional 
dos países BRICS, sob aspectos específicos, e o resultado é que os 
BRICS não têm uma posição geralmente unitária, têm interesses fiscais 
internacionais potencialmente convergentes, não fazem algumas 
pontuações das sinergias que poderiam realizar, se realizar nesse 
contexto. Agora, no Projeto BEPS não há uma posição unitária dos 
países BRICS. Sem unidade, cada um dos países BRICS não pode lograr 
o que poderia ter logrado em forma unitária. Isso não se nota muito 
para o Brasil, mas se nota mais para a China. A China perdeu uma 
batalha importante em termo de preços de transferência e do 
reconhecimento dos ‘locations of saved (F)’. Então de tudo o que pode 
ser diferente no contexto da China, no que respeita aos preços de 
transferência, por causa dos menores custos de trabalho e por causa de 



outros fatores, mas a China resolveu fazer uma batalha individual, essa 
já não é a época de fazer batalhas individuais, essa já não é a época de 
trabalhar de uma forma isolada. Agora, o Prof. Schoueri estava a falar 
antes das margens predeterminadas, o que é muito importante, não é 
potencialmente uma batalha que o Brasil pode levar sozinho, mas eu 
acho que também, pelo que foi indicado no livro das Nações Unidas, que 
há ideias que existem e padrões que existem em alguns países, que são 
tecnicamente interessantes para o mundo inteiro. Também a posição 
para os países em desenvolvimento, a posição do Brasil e os padrões 
brasileiros com as margens predeterminados, eu acho que podem ter, 
tecnicamente, uma importância maior, porque, neste momento, o 
Projeto BEPS está a reforçar as obrigações para as empresas de oferecer 
informações técnicas no contexto dos preços de transferência. Então vai 
ser mais complicado para as empresas, mas também mais complicado 
para a Fazenda Pública. E nos estados em desenvolvimento, eu acho 
que é impossível atuar o que neste momento o Projeto BEPS está a 
apresentar. É muito importante para nós, em minha opinião... Eu sei, o 
Prof. Schoueri diz que temos que fazer uma Mesa, uma discussão, 
então não fazer coisas unilaterais, porque o formato desse grupo é 
também de discutir, para mim o primeiro ponto que eu gostaria até de 
discuti-los com vocês é: quando chegaremos a ter um resultado do 
BEPS, em 2015, sobre alguns pontos específicos, temos que considerar 
que a atuação desse resultado vai ser automática para todo o mundo? 
Em minha opinião, não. Com certeza, os países que participaram no 
grupo do BEPS, e temos o Brasil dentre esses países, vão ter que ter 
uma posição específica; mas os outros países do mundo não têm 
nenhuma obrigação de atuar o que foi resolvido pelo BEPS, pelo grupo 
BEPS. Além, que a obrigação dos países que participaram, que 
participaram nos trabalhos do grupo BEPS, há uma verdadeira 
obrigação de ter uma atuação no que foi resolvido pelo BEPS? Qual é a 
legitimação do BEPS para introduzir reformas nos países? Como é que 
as reformas poderiam introduzir-se? Como instrução multilateral? E se 
for um instrumento multilateral, poderia ter sido um assunto, poderia 
um assunto de ‘soft law’, um acordo multilateral? Em minha opinião, 
temos que ter em conta o aspecto político. A força do BEPS é o apoio 
político do G-20, mas o G-20 não é todo mundo, embora uma 
coordenação entre os países do G-20 com certeza vai ter uma 
importância muito grande para influenciar os desenvolvimentos ao nível 
mundial no momento em que existe uma pressão muito forte para 
resolver os problemas causados pelas empresas multinacionais. Então a 
pergunta é, e aqui vou acabar, a pergunta é: BEPS e países em 
desenvolvimento, o que vai acontecer? Em minha opinião, nenhuma 
obrigação, automaticamente, de atuar o que foi resolvido pelo BEPS, 
porque não há uma legitimação do grupo BEPS para tratar destes 
assuntos. Mas, também, para os países membros do BEPS há um 
problema de ausência de uma voz importante: é a voz da proteção dos 
direitos dos contribuintes. Não existe, não se fala. São ‘best practices’, 
mas não se fala da proteção dos direitos de contribuintes. Boca fechada. 



Então gostaria de discutir com vocês esses pontos. Eu não sei se o Prof. 
Schoueri... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Muito obrigado, Pasquale. Eu 
vou agora passar para a Profa. Natalia. E vejam um ponto interessante, 
o Pasquale mencionou, então, a questão da legitimidade e falou, “o 
Brasil faz parte desse grupo”. E faz. Agora, o Brasil, leia-se ‘autoridades 
brasileiras’, leia-se, as ‘Receitas’ participam e não sabemos em que 
termos. Ontem eu falava para o Pasquale e para a Natalia, dizia: “O 
nosso representante, o rapaz que estava representando o Brasil no 
BEPS esteve no nosso congresso do IBDT no ano passado”; os que 
vieram ouviram quando ele disse que o Brasil impôs uma série de 
condições para participar, como, por exemplo: “Não falemos de preços 
de transferência, está proibido questionar a prática brasileira”. Nisso ele 
foi explícito. Eu imagino que cada autoridade deva ter tido as suas 
condições. Nós não temos transparência sequer sobre qual o grau de 
envolvimento desses países no BEPS, ou seja, não sabemos o quanto 
eles se comprometeram. Existe uma aura de homogeneidade, de 
consenso, e nós não conhecemos os dissensos dentro desse grupo. 
Primeiro, dissensos. Segundo, nós não conhecemos os dissensos entre 
esse grupo e os seus próprios representados. É bom lembrar, o Brasil 
vem celebrando... o Brasil não, as autoridades brasileiras vêm 
celebrando uma série de tratados internacionais, os quais vêm tendo o 
sono justo do Congresso. Ou seja, uma coisa é o que as autoridades 
firmam, outra coisa é o que o Congresso aprova. Então quando se fala 
em termos de ‘taxpayers’, em termos de contribuintes, é muito bom 
saber, pelo menos, se o legislativo apoiou aquela medida que o 
executivo vem assumindo como se fosse representante do país. Então, 
legitimidade, Pasquale, desse segundo grau. Agora, o que é 
interessante, agora eu gostaria de ouvir, de um país que não é 
integrante do G-20 e que, portanto, teria todas as condições de dizer: 
“BEPS, essas promessas que vocês fazem valem para vocês e não para 
nós”. Mas o que é curioso é que essa pressão, esta falsa, termino em 
falsa, impressão de homogeneidade, o que vem gerando daqueles que 
não participam da festa, dos que não foram convidados, e tenho a 
impressão de que está acontecendo algo muito importante e que é posto 
a seguir. Natalia, por favor, conte-nos como a Colômbia vem enxergando 
o teor do BEPS. 

Sra. Natalia Quiñones: ‘Gracias’, Luís. Bom dia. Muito obrigada pela 
invitação(F). Eu não falo português, vou falar espanhol. ‘Despacio si no 
me comprenden, por favor, levanten la mano’. [pronunciamento em 
outro idioma – 00:28:48 até 00:35:48]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Gerd Rothmann. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, BEPS é um assunto que realmente me 
ocupou as últimas semanas, inclusive tendo ‘input’ bastante 
interessante dos trabalhos do Prof. Schoueri já relativos à transparência 
fiscal, e como frequentemente ou quase sempre, o meu ponto de vista é 
bastante coincidente com o ponto de vista do Prof. Schoueri, o que 



significa uma posição bastante crítica. Inclusive a palavra BEPS. O que 
significa? ‘Base erosion and profit shifting’. Significa medidas para 
exatamente evitar uma economia, vamos dizer, indevida da tributação. 
Na semana passada eu participei a convite do Ministério de Finanças do 
estado da Baviera, na Alemanha, sobre Imposto de Renda administrado 
pelos estados, e esse ministério criou um departamento de Direito 
Tributário Internacional, fizeram um congresso, ‘International Tax Orbit 
Forum’, e convidaram justamente a mim, o que eu achei muito louvável, 
não pela minha pessoa, mas “você representante do BRICS”. Isso já foi 
uma atitude, eu acho, que muito positiva no sentido de ouvir também o 
que esses países têm a dizer, porque a sua importância é cada vez 
maior, econômica e juridicamente. Inclusive, de uma certa forma, a 
Alemanha hoje é um país em desenvolvimento, uma série de países 
industrializados estão ‘em desenvolvimento’, ou seja, têm certos 
problemas idênticos aos países em desenvolvimento devido à crise, 
devido aos efeitos da crise. Então de repente, a Alemanha, que nunca 
gostou, que não gostou da tributação na fonte, de repente pensa em 
introduzir, também, a tributação na fonte e assim por diante. Então, de 
qualquer maneira, eu iniciei... Foi um painel, inclusive do qual 
participou o representante da União Europeia, um representante da 
OCDE, uma professora de Zurique, e o moderador foi o chefe de 
tributação de uma empresa, que foi a Siemens. Então diante dessa 
plateia, aliás, 600 participantes e transcrição simultânea no mundo 
inteiro, teve mais de mil participações no mundo inteiro, inclusive da 
China, que eu achei ótimo. O que eu falei inicialmente foi o seguinte: “A 
palavra BEPS, para mim, tem uma conotação que nem uma palavra de 
ordem dos Cavaleiros das Cruzadas na sua luta contra os infiéis, onde, 
naturalmente, os Templários são os representantes do Fisco e os infiéis 
são aqueles contribuintes que se recusam a pagar o imposto”. E 
realmente, nessa colocação crítica, eu, evidentemente, eu não estou 
sozinho; por exemplo, o [ininteligível] caracterizou o Projeto BEPS 
como ‘military approach’, ou seja, é uma luta. Vejam, as minhas 
‘Cruzadas’ está bem dentro do contexto. O representante, o moderador 
representante de uma multinacional falando sobre ‘joint audit’, ou seja 
a autoria conjunta exercida conjuntamente por dois parceiros, dois 
estados soberanos, ele chamou. É uma situação onde dois cachorros de 
caça se soltam simultaneamente em cima do cidadão. O representante 
do Ministério da Fazenda da Alemanha, do estado da Baviera, das 
Finanças, ele é muito crítico também e ele acha que vai haver muita 
briga entre os estados em relação à interpretação e à aplicação desse 
projeto. Então vocês veem que é um tema muito difícil e, de modo que 
eu, a rigor, não discuto a questão da legitimação ou não, quem é 
legitimado a elaborar um projeto desse tipo, inclusive porque, isso eu 
gostaria de acrescentar, porque agora, em setembro, a ONU enviou, eles 
formaram um subcomitê sobre esse assunto especificamente para os 
países em desenvolvimento ou em países emergentes e mandaram com 
um questionário, fazendo várias questões a respeito do BEPS, o que as 
autoridades dos vários estados membros da ONU, portanto um 
ambiente muito mais amplo, pensa do BEPS. E eu recebi a resposta que 



o Brasil deu. Quem é o Brasil? É a Coordenação das Relações 
Internacionais da Receita Federal, e o chefe, o coordenador é o Jorge 
Rachid, e o colaborador, com o qual eu conversei, é o Fábio Araújo. E, 
nas respostas, o Brasil deixa claro uma série de aspectos. De uma certa 
forma, acham positiva uma uniformização, regras mais claras nesses 
assuntos todos, nos 15 projetos, mas sempre realçando a soberania do 
Brasil. E um dos pontos, por exemplo, foi o ‘joint audit’. Nós não 
concordamos com o ‘joint audit’, nós não vamos permitir que 
funcionários de outros países entrem aqui e façam auditoria. O que nós 
concordamos é cooperar, nós vamos colaborar, nós vamos prestar 
informações, mas não dessa amplitude que... a figura foi esposada pelo 
Projeto BEPS. E, assim, uma série de pontos, inclusive insistindo muito 
na questão dos preços de transferência. Na minha exposição, na 
semana passada, eu mostrei, e foi interessante que o representante das 
empresas multinacionais concordou, a Siemens tem interesse, vocês 
sabem muito bem, tem subsidiárias aqui no Brasil, realmente, hoje, o 
assunto preços de transferência, com a legislação interna, com as 
margens fixas, está mais ou menos pacificada e principalmente se for 
aperfeiçoado um instrumento previsto na legislação, mas na prática nós 
sabemos muito bem, não está sendo realizado, é a possibilidade de 
alterar essas margens fixas. Com isso, a grande desvantagem, que 
agora mesmo já foi referido aqui na Mesa, de introduzir margens iguais 
para atividades completamente díspares, isso pode ser contornado, mas 
no momento em que eu fico dentro das margens, se isso 
economicamente é razoável, eu estou num ‘safe harbor’, eu estou 
tranquilo, eu faço os meus negócios sem problemas maiores e 
assim ‘the end’. O que eu verifiquei é que o maior interesse dos estados, 
vamos dizer, promotores desse projeto é a dupla não tributação, e isso, 
inclusive, por quê? Porque todos esses países chamados 
industrializados estão com problema de caixa, estão querendo 
aumentar a arrecadação e, para isso, estão procurando, evidentemente, 
métodos; e aí a questão da dupla não tributação evidentemente é 
primordial. Não é o problema da bitributação, para evitar a 
bitributação, é evitar a dupla não tributação. E aí, dentro das 
brincadeiras que vocês já conhecem, que eu sempre faço, eu disse que, 
realmente, eu não sou pesquisador da Bíblia, mas eu não conheço 
nenhum trecho da Bíblia que diz que qualquer sinal de riqueza tem que 
ser tributado, necessariamente. Não existe. Então eu não conheço 
nenhum lugar, nenhum texto que proíba a dupla não tributação e 
levantei, como exemplo, o caso, evidentemente, pode acontecer sempre 
com o Brasil, o acordo de bitributação atribuir a competência ao Brasil, 
o Brasil por algum motivo conjuntural acha interessante, necessário, 
conveniente, considera uma isenção. Então, eu tenho uma dupla não 
tributação. Mas isso não deve significar que devolve ao parceiro que 
abriu mão da tributação, dentro dos termos do acordo, devolver a 
competência para ele, porque, com isso, eu anulo exatamente o efeito 
desse instrumento de economia, que é da maior importância, e assim 
por diante. Então, quanto aos serviços que a colega referiu, eu, 
inclusive, eu fiz referência àquela ideia, que eu acho que também já 



expus aqui, no sentido de aumentar a tributação na fonte, tributar os 
serviços, de uma forma geral, não só os técnicos e muito menos 
limitado aos serviços técnicos com transferência de tecnologia, mas 
permitir a tributação pelo art. 7º que, a rigor, dá competência ao estado 
domicílio do prestador do serviço. Isso por quê? Exatamente para 
permitir que o Brasil volte a um caminho mais consentâneo com as 
regras internacionais, que o Brasil volte a cumprir as regras da boa-fé, 
porque, hoje, os serviços que não cabem no art. 12, ou melhor, que não 
cabem no protocolo, onde os parceiros como, por exemplo, o México, 
etc., aceitam tributar serviços sem transferência de tecnologia, que a 
rigor não tem nada a ver com o art. 12, não tem nada a ver 
com ‘royalties’, se não cabem no art. 12, enquadra no art. 21, outros 
rendimentos. Com isso, inverte completamente a sistemática dos 
acordos de bitributação. O art. 7º, que é regra geral dos rendimentos 
empresariais, é praticamente cancelado, e tudo que não couber nos 
outros artigos, caem no art. 21, onde o Brasil, a rigor, tem uma 
competência de tributação na fonte até ilimitada, enquanto que, por 
exemplo, no art. 12 nós temos a limitação da alíquota do Imposto de 
Renda. Então, realmente, seria uma forma de evitar esse procedimento 
irregular e contrário às normas do Direito Internacional Público que 
inclusive eu chamei, vocês também já sabem, eu inventei um novo 
método de interpretação, que é a interpretação teológica. Interpretação 
teológica é baseada num dogma, e esse dogma no Brasil se chama: “Nós 
temos a competência tributária.” Ponto. E não há mais necessidade 
nem outro método de interpretação. No entanto, os países normalmente 
aceitariam essa tributação dos serviços na fonte, desde que não seja 
sobre o bruto, desde que não seja sobre a receita, mas que seja o 
rendimento líquido. Como resolver isso? Muito simples. Por quê? 
Porque, internamente, no Brasil, nós temos a tributação de serviços 
pelo lucro presumido; então, internacionalmente poderia dizer a mesma 
coisa: Muito bem, no art. 7º, como rendimento empresarial nós 
tributamos à base de, sei lá, pegando a legislação existente, do 8%, 
16%, 32% dos honorários ou do preço do serviço, e sobre isso incide, 
então, sobre esse valor, nós cobramos, então, o nosso Imposto de 
Renda. Então, na minha opinião, é algo perfeitamente aceitável, porque, 
de uma certa forma, eles estão reconhecendo, cada vez mais, a 
legitimidade dos países, de fonte, de tributar esse tipo de rendimento. 
Então, eu acho que é nesse sentido que nós devemos pensar e nos 
esforçar. E, de uma forma geral, eu não gosto do guerreiro BEPS, eu 
gosto mais daquilo que eu ouvi, e que acompanhei bem, em 2011, 
quando eu estive justamente na faculdade do Prof. Pistone, não é, onde 
houve vários eventos, inclusive um do Ministério da Fazenda da 
Áustria, que não falava em BEPS, eles falavam exatamente no outro 
sentido, que me parece muito mais interessante, que o ‘enhanced 
relationship’ entre o Fisco e o contribuinte. O que tem que melhorar é a 
relação entre o Fisco e contribuinte, de uma forma de conflito para a 
cooperação, isso que é um sentido muito mais interessante, porque ele, 
necessariamente, envolve a transparência que o Prof. Schoueri defende, 
mas no sentido bilateral, não unilateral. E bilateral significa que 



também o estado tem que fazer a sua tarefa, seu dever de casa. O 
Estado também deve oferecer o sistema tributário racional e justo. É 
nesse sentido que nós temos que trabalhar e não procurar nova 
munição para acirrar a guerra entre os dois. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Bom, todos sabemos que o BEPS é um 
conjunto de medidas extremamente ambicioso e extremamente 
diversificado. Nós encontramos, ali, medidas de harmonização de 
critérios, de sistemas tributários, mas também encontramos medidas 
como troca de informações. Então, talvez a gente não deva assumir uma 
posição muito cética com relação ao BEPS porque, com certeza, algum, 
pelo menos algumas das suas ações deverão ser adotadas pelos países. 
E eu menciono, especificamente, essa questão da troca de informações, 
que é muito importante, eu acho que essa é uma tendência, eu estou 
otimista com relação à implementação de mecanismos internacionais de 
troca de informações. Com relação às outras ações, eu já adotaria uma 
posição um pouco mais pessimista. Como o Schoueri mencionou aqui, o 
BEPS é um grupo de membros das administrações tributárias que estão 
se reunindo, estão conversando, estão, até certo ponto, se 
comprometendo com a adoção de medidas, mas que todas essas 
medidas vão ter que acabar passando pelos Congressos. E, depois, vai 
ser difícil uma aprovação integral, praticamente impossível uma 
aprovação integral de todas essas recomendações nos Congressos de 
todos os países. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, é que, 
realmente, o Pasquale tem insistido na questão dos direitos dos 
contribuintes que, por enquanto, ainda não foram chamados a se 
manifestar e participar das discussões. O BEPS é um grupo que se 
reúne só de membros das administrações tributárias. Agora, eu queria 
colocar uma outra preocupação que eu tenho aqui. O BEPS, ele é ‘base 
erosion’, não é, é uma erosão de base tributária, e ele nasceu a partir da 
constatação dos países desenvolvidos de que estava havendo uma 
erosão das suas bases tributárias. Bom, se alguém está perdendo base 
tributária, outro alguém deve estar ganhando base tributária. Eu acho 
que a questão da dupla não tributação se resolve no âmbito dos 
tratados bilaterais para evitar dupla tributação. Eu não vejo o BEPS 
como um movimento desse tamanho para evitar dupla não tributação, 
eu vejo como uma, vou usar uma expressão forte aqui, eu vejo mais 
como um grande cartel dos países desenvolvidos que querem garantir 
as suas bases tributárias, à custa de trazer de volta, à custa de impedir 
os países menos desenvolvidos, de adotar políticas de incentivos, ao 
chamamento de investimentos por meio de incentivos fiscais. Então, se 
a Irlanda, se a Holanda, se a Áustria, e se mesmo a Colômbia, e se 
mesmo os BRICS adotam regimes tributários mais favorecidos para 
incentivar determinados tipos de investimentos, o grande cartel dos 
países desenvolvidos diz: “Opa, eu estou tendo uma erosão da minha 
base tributária. Então, vamos fazer um grande acordo internacional 
para impedir que os países menos desenvolvidos adotem políticas de 
atração de investimentos a base de incentivos fiscais.” Essa questão que 



me preocupa eu gostaria de ouvir o Pasquale e a Natalia sobre a relação 
dos países menos devolvidos e um eventual prejuízo que estes possam 
ter com a implementação do BEPS. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu já vou passar a palavra, 
mas João, primeiro, ‘base erosion’, ‘profit shifting’. ‘Profit shifting’ é isso: 
É transferência de um para outro. A expressão ‘base erosion’ é um 
pouco mais ampla, ‘base erosion’ também pode significar não 
transferência, mas desaparecimento. Ou seja, eu acho que o BEPS está 
perdendo uma oportunidade de discutir se, afinal de contas, nós temos 
um ambiente propício à geração de riquezas. Ou seja, a grande 
discussão que falta no BEPS é saber: segurança jurídica, regras claras, 
ambiente para geração de riqueza. A erosão da base, erosão de base 
tributária é desaparecimento da própria base, ou seja, é a falta de 
produção de riqueza, são dois temas. Não, me parece que BEPS junta 
dois problemas numa só expressão, que são inversos; ‘profit shifting’ é 
uma coisa, o lucro existe e foi transferido; ‘base erosion’ é outra, é o 
desaparecimento da própria riqueza, aquela riqueza tributável que não 
existe, que é aquele investidor, aquele empresário, diante de tamanhas 
incertezas não empreende. O empresário, ele é um pouco medroso; o 
empresário, ele só põe o seu dinheiro se tiver alguma segurança com 
relação ao que vai vir, ele arrisca, mas ele tem que ser saber em que 
termos. Então, o Prof. Gerd tem razão quando menciona uma 
preocupação, que já tem algum tempo, de dizer: “Vamos olhar o lado 
dos estados, o que os estados têm feito para assegurar a base, 
assegurar a riqueza antes da tributação, assegurar a própria riqueza 
tributável.” Me parece um tema. O João acerta ao dizer que troca de 
informações é algo que deve funcionar. Eu fico me lembrando disso, 
João, que, se na verdade, o que nós temos, como base desse BEPS, em 
boa parte, não seria uma grande desculpa para fazer-se algo que se 
queria fazer há muito tempo, ou seja, utiliza-se, apresente-se um 
problema, um movimento na mídia, nós sabemos, a mídia questionando 
quem toma café numa cadeia de cafés dizendo: Onde já se viu, esse 
empresários não pagam impostos, ou quem usa determinados 
computadores que não pagam tantos impostos, e um movimento 
midiático, e se aproveita disso para um resultado direto, que é 
aumentar a fiscalização, destruir direitos de contribuintes conquistados 
a duras penas, ou seja, um acordo. Então, primeiro, o acordo é o acordo 
de administrações, e este acordo, João, já não é nem cartel, eu diria que 
é algo um pouco diferente, é quase quadrilha, porque nós temos muitos 
combinados com isso, é um tema. Ou seja, os direitos dos contribuintes 
são deixados de lado sob uma alegação de uma necessidade global, ou 
seja, utiliza-se uma grande desculpa para se deixar de lado o direito dos 
contribuintes e os contribuintes não estão vigiando, e esse ponto é um 
trabalho nosso, nesta, é o trabalho de dizer: Vamos, espera aí, vamos 
parar com isso, vamos dizer, existem direitos dos contribuintes que 
devem ser respeitados. Esse é um tema. Agora, o João utilizou uma 
outra expressão forte, cartel, e essa, João, me pareceu brilhante, 
corretíssima, porque há mais ou menos 15 anos, talvez isso, o Prof. 
Fábio Nusdeo, aqui na Faculdade de Direito, falando sobre Direito 



Econômico, ele mencionava o Direito Econômico Internacional, que 
estão estava surgindo, e dizia que, enquanto as economias nacionais 
passaram a ter um estado regulador de abusos, monopólios, oligopólios 
e  que tais, ou seja, nós temos um Direito Econômico, ele dizia, as 
mesmas práticas na esfera internacional vem acontecendo e ele se 
perguntava: Precisamos de um Direito Econômico Internacional para 
regular essas bases? Naquela época ele se referia a empresas 
multinacionais que se utilizam de técnicas conhecidas de concentração 
econômica, preços e que tais, e que não existiria um poder internacional 
a regular essa prática de econômica 8internacional. Talvez você fosse 
me dizer: Mas existe o OMC e que tais. Em parte. Agora, o que não 
existe e esse é o ponto, é um controle com relação a abusos por parte de 
poderosos, quando esses poderosos são os próprios estados. Ou seja, se 
nós tivermos a ousadia de reconhecer que existe o mercado de sistemas 
tributários, se nós tivermos a ousadia de reconhecer que os países 
utilizam-se dos seus sistemas tributários como forma de atrair 
investimentos, então toda a lógica de regulação de mercados pode se 
estender também à regulação de práticas tributárias onde nós teremos 
agentes, no caso estados, mas sob o seu papel: agentes de um mercado, 
utilizando-se das suas posições, muitas vezes em detrimento do próprio 
mercado em que atuam. Sob essa perspectiva, sem dúvida a 
concorrência danosa deve ser reprimida, e esse é um argumento 
interessantíssimo quando se fala em ‘harmful tax competition’, mas 
também o João acerta, igualmente deve ser reprimido o abuso, a 
concentração, o cartel. Ou seja, do mesmo modo como se deve 
repreender aquele país que, vou usar o termo, “joga sujo”, ou seja, é 
aquele país que se vale do seu sistema tributário para práticas desleais, 
também se deve repreender aqueles outros países que já atingiram 
determinado grau de desenvolvimento e que podem partir de uma 
premissa muito adequada: Ora, em iguais condições de custos 
tributários, os investimentos virão para cá. Eu faço um desafio, 
pergunto a você, para você, se for para pagar imposto sueco, carga 
tributária sueca, você prefere investir no Brasil ou na Suécia? Você 
prefere ter um fábrica na Suécia, com empregados suecos, com sistema 
de saúde sueco, ou uma fábrica no Brasil, com empregados brasileiros e 
sistema de saúde brasileiro? Não precisa me responder, apenas pense 
um pouco sobre isso. Ou seja, se os países em desenvolvimento não 
puderem ter uma tributação de acordo com a sua realidade econômica, 
se não puderem oferecer incentivos tributários que compensem a falta 
de estrutura, de infraestrutura que oferecem, esses países estão 
fadados ao subdesenvolvimento. Exigir desses países que tenham carga 
tributária e legislação tributária equivalente àqueles que já atingiram 
um grau maior de desenvolvimento, é condená-los ao 
subdesenvolvimento. Pasquale. 

Sr. Pasquale Pistone: Muitos assuntos interessantes, e eu gostaria de 
começar pelo cartel. A ideia do cartel é potencialmente algo que alguma 
coisa que ainda não foi revelada, mas é alguma coisa que fica, 
indiretamente, entre os objetivos dos países que participam no grupo do 
BEPS. Mas agora é o momento de dizer que é importante atuar o BEPS, 



mas, ao mesmo tempo, é importante evitar que os resultados do BEPS 
possam realizar uma opção de tipo cartel para não permitir aos países 
em vias de desenvolvimento de ter o direito a decidir seu próprio futuro. 
Então, ter direito a não ter interferências dos outros países na própria 
política fiscal internacional. Então, se um país em vias de 
desenvolvimento tiver interesse em estimular o desenvolvimento de uma 
parte do seu próprio país, não pode-se admitir, não se pode admitir que 
outros países possam ter interferência nisto. Então, agora o assunto é 
o ‘Action Item 5’ do BEPS com certeza quer dar uma resposta efetiva à 
concorrência danosa, às práticas desleais, mas isso não implica que 
outros países possam ter interferência na política fiscal de um país em 
desenvolvimento. É muito perigoso o contexto atual, eu leio o 
comunicado do G-20, e ali eu acho que o G-20 não tem ideias muito 
claras, ou tem ideias claras que não se teria que admitir. Os resultados 
do BEPS não podem ser aplicar, não se podem aplicar automaticamente 
aos países em vias de desenvolvimento, agora é o momento de dizer isso 
em voz alta. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Natalia. 

Sra. Natalia Quiñones: [pronunciamento em outro idioma]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, vamos enxergando o 
BEPS com várias facetas, nós temos, de um lado, uma pressão 
internacional em que alguns países assumem compromissos sem medir 
as consequências, ou seja, não existe discussão sequer, como diz a 
Natalia, para saber se o país tem estrutura para cumprir aquilo que se 
comprometeu, então são compromissos fadados ao fracasso já, porque 
não serão cumpridos. De outro lado, o mesmo BEPS surge como uma 
desculpa para qualquer abuso, qualquer atitude estará dentro do BEPS, 
afinal de contas, existe esse tal de movimento internacional? Eu me 
lembro muito e talvez todos aqui vão confirmar, o Pasquale deve 
confirmar, por seu país, e a Natalia, existe uma expressão que todos 
gostamos: Reforma tributária. E todos os países: estamos em marcha 
com a nossa reforma tributária, e é impressionante como em todos os 
países temos consenso sobre a necessidade de uma reforma tributária e 
ninguém sabe o que é a tal da reforma tributária, mas todos são 
favoráveis à reforma tributária. O BEPS me parece que surge com essa 
mesma vocação. Todos aceitam o BEPS, o BEPS é desculpa para tudo, 
qualquer atitude que se faça, doravante, em matéria tributária estará 
compreendida no BEPS, ou estará no espírito do BEPS. Então, direitos 
dos contribuintes vão sendo deixados de lado em função do BEPS. É 
assim no mundo inteiro, é essa a tendência mundial, ou seja, o BEPS 
vem a serviço, na verdade, daqueles que têm interesses... Eu vou dizer, 
das administrações que têm interesses próprios, de um lado, e vamos 
dizer, como o João disse corretamente, algumas administrações, mais 
que outras, têm interesses nesses BEPS. Se tornam  influentes em fazer 
pressão, pressão também, ou seja, aquela... quando algumas 
administrações enxergam que, na sua realidade, não deveriam seguir 
uma prática, existe aquela tendência do argumento do isolamento: 
Onde já se viu a vergonha que o país vai passar se não seguir aquilo 



que, em outros países, fizeram, ou seja, o país, vamos dizer o Brasil, 
nós, mas eu tenho certeza que nos outros países é algo parecido, vamos 
dizer aqui, nós não podemos ir na contramão, nós não podemos nos 
isolar da prática internacional, todos o fazem. O BEPS surge com esta 
aura de consenso, o perigoso consenso. E cabe-nos, aqui, dizer, 
primeiro, e por isso é importante a presença de vocês hoje aqui, para 
dizer que também, nos seus países, esse consenso não é tão claro, ou 
seja, também ali se questiona o que é o BEPS. Nós precisamos passar a 
nos unir e dizer, isso não é consenso. Algumas das ações, porque como 
são várias ações, é claro que uma ou outra prática será mais bem-vinda 
ou com menos, eu não quero aqui dizer, não há nada que preste no 
BEPS, ao contrário. Aliás, se me permitem, a questão de diagnóstico, o 
trabalho efetuado no âmbito do BEPS é bastante positivo, não que 
tenha novidades, mas que reúne, em poucos documentos, algumas 
informações que já se tinham; é importante o diagnóstico. Agora, as 
medidas tomadas, também, mais uma vez, não quero generalizar, não 
quero dizer: Nenhuma delas ser aceitável. Mas o que é importante é 
sabermos que muitas delas não são realizáveis, e se o for, são 
extremamente perigosas, e são principalmente perigosas para aqueles 
que mais se entusiasmam com elas. Pasquale. 

Sr. Pasquale Pistone: Agora, eu quero dizer que eu apoio o BEPS, o 
diagnóstico é importante, mas eu acho que tudo que foi discutido até 
agora no marco do BEPS tem que ser adaptado ao contexto global. 
Então, eu não acho que o BEPS seja perigoso por sua mesma natureza, 
mas eu acho que muito importante que neste momento possam 
considerar-se, também, pontos adicionais para evitar que o BEPS possa 
resolver-se em um cartel. Então, quais são os pontos? Adaptação do 
projeto para os países em vias de desenvolvimento, voz do contribuinte, 
muito importante, e acho que assim podemos permitir ao BEPS de ser 
uma importante reforma no contexto da coordenação fiscal 
internacional, o BEPS não é perigoso por sua mesma natureza, mas 
temos, também, que fazer, com que permitir que o BEPS seja justo ao 
nível mundial. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu tenho que suavizar um pouco a 
minha posição crítica com relação ao BEPS, porque realmente eu tenho 
muito mais medo do nosso Congresso do que do BEPS. Porque nele se 
aprova praticamente tudo, vocês sabem, está para sair uma lei que é 
um termômetro, ou muda, termômetro, ou seja... Quer dizer, realmente 
o BEPS evidentemente tem itens muito importantes, muito técnicos, 
não é, então não é uma condenação nesse sentido. Mas vamos pegar 
alguns aspectos. Nós temos o juro sobre capital próprio. Isso é 
[ininteligível]? Não é. E eu, inclusive, esclareci isso na semana passada, 
isso não tem motivo de... não é sequer um motivo propriamente fiscal, é 
simplesmente evitar que se continue com o ‘thin capitalization’, com a 
subcapitalização de uma forma opcional. Eu dou uma opção, eu, em vez 
de distribuir dividendos, distribuo como juros, que os juros, 
sabidamente, eu posso deduzir do lucro, então é mais interessante, com 



isso temos economia, sei lá, de 19% na tributação global. Então, isso é 
perfeitamente razoável. Por outro lado, referindo, exatamente, os 
direitos do contribuinte, nós temos o problema exatamente do sigilo, 
sigilo bancário, sigilo fiscal e, mais ainda, sigilo empresarial eu 
acrescentaria, porque eu posso, perfeitamente, abusar dessas 
informações para espionagem industrial, eu posso prejudicar as 
próprias empresas. Quanto ao sigilo bancário, nós temos hoje uma 
situação muito curiosa: O Fisco acha que é perfeitamente válido todos 
os tipos de informação, inclusive a automática, está coberto, na minha 
opinião não está coberto, e, em relação ao sigilo bancário, ele admite 
esse acesso aos dados bancários e está pendente, como vocês sabem, 
uma ação no Supremo, o Supremo tem que decidir agora, pelo Plenário, 
se é possível a quebra do sigilo bancário e em que condições. Então são 
temas da maior importância que cabem a cada país. E um aspecto que 
eu acho também importante, de uma forma geral, é louvável que haja 
um esforço internacional nessa matéria, mas, por outro lado, nós 
podemos olhar a legislação interna; o que a legislação interna de cada 
país já fez para evitar, exatamente, essas distorções, evitar esses 
reflexos tributários danosos. E aí nós temos, a rigor, já um elenco 
bastante razoável, a própria legislação dos preços de transferência, de 
subcapitalização e assim por diante. Então eu acho que essa discussão 
do BEPS que, evidentemente, é da maior relevância, inclusive pelo grau 
técnico elevadíssimo dos participantes desse projeto, eu acho bom 
aproveitar; no entanto, tem aquelas ressalvas que eu acabo de referir. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Isabel. No microfone. 

Sra. Isabel: Bom dia a todos. Meu nome é Isabel. Eu queria fazer uma 
pergunta e ouvir a visão dos professores, tanto do Prof. Pistone, quanto 
da Profª. Natalia, da Colômbia, porque a gente... eu concordo com a 
discussão que foi levantada aqui, da questão que o BEPS serve para 
conter essa questão da erosão da base tributária, que são receitas que 
não são tributadas em lugar nenhum. E tem um ponto no Plano de 
Ações do BEPS que me chama muito a atenção, e eu tenho visto muita 
pouca discussão sobre isso, que é a questão de como melhorar a 
transparência e a informação sobre, por exemplo, o que se tem de ativos 
nos paraísos fiscais. Porque eu acho que isso seria uma forma de 
colocar os países em desenvolvimento, aumentar o interesse deles em 
ver o quanto de receita eles têm perdido com o que está estacionado nos 
paraísos fiscais. E eu não vejo uma discussão, eu vejo essa questão do 
contribuinte, como definir o interesse dos contribuintes, como melhorar 
o envolvimento dos países em desenvolvimento, mas eu acho que uma 
questão chave é melhorar a transparência dos paraísos. Porque, quando 
você analisa a informação do Fundo Monetário ou mesmo da balança de 
pagamentos em outras fontes, como do World Bank, você não tem 
transparência nenhuma sobre o quanto de ativos se tem nesses países. 
Então, a minha questão é, o que o BEPS pode fazer para fazer com que 
esses países contribuam e abram mais informação sobre o quanto de 
riqueza realmente tem nesses países, parado lá, porque eu acho que 
isso é uma forma de trazer para a mesa, ter uma convergência de 



interesses, não só dos países desenvolvidos, porque eu entendo que isso 
é um foco de interesse dos países desenvolvidos, mas dos países em 
desenvolvimento. Eu acho que essa visão que tem lá desses países, 
desse “capital flight” que está alocado lá, não se chama tanto a atenção 
dos países em desenvolvimento que ainda batem muito na tecla dessa 
tributação na fonte, enquanto que lá fora tem muita riqueza e eu acho 
que o BEPS seria um instrumento importante para fazer essa 
convergência na discussão. E eu queria ouvir a opinião de vocês sobre 
esse ponto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quer falar? 

Sr. Pasquale Pistone: Sim, quero. É muito importante compreender 
que o BEPS está relacionado ao processo de transparência fiscal no 
contexto do ‘global formal fiscal transparency’. Algumas medidas do 
BEPS não se poderiam realizar sem a prioridade lógica e prioridade, 
também, temporal de uma concreta atuação dos objetivos do ‘global 
formal fiscal transparency’. Então, eu acho que o ponto é muito 
importante, mas que o [ininteligível] é um problema de atuação integral 
e efetiva nos objetivos do ‘global formal fiscal transparency’ nos paraísos 
fiscais para depois permitir as medidas do BEPS que pode ser, também, 
o ‘country by country reporting’ e funcionar apropriadamente. 

Sra. Natalia Quiñones: [pronunciamento em outro idioma]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho uma dúvida, Isabel, 
eu tenho dúvidas se realmente essa preocupação deve ser dos países 
em desenvolvimento, como você diz. Porque você mesma disse, os 
países em desenvolvimento têm a sua solução com a tributação na 
fonte, e é efetiva, ela é muito efetiva, me parece que os países que têm a 
base de tributação na residência, países que se preocupam com a 
tributação em bases mundiais, sem dúvida devem querer saber onde 
está a riqueza dos seus residentes. Mas existe a pergunta anterior que 
é, será que o consenso da tributação em bases universais, usando a 
palavra, não está também, ele, erodindo? Ou seja, num mundo baseado 
em tributação em bases mundiais, é importante saber onde estão as 
riquezas dos seus residentes. No mundo baseado em tributação em 
bases territoriais, é importante saber quais são as riquezas geradas no 
território e a tributação na fonte é muito mais efetiva nesse segundo 
caso. Eu não sei se essa energia que se vem gastando com isso, leia-se 
[ininteligível], leia-se esses acordos multilaterais de informações, eu não 
sei se é um tiro, utilizando mais uma vez a expressão da estratégia 
militar, eu não sei se é um bom tiro, eu não sei se não seria muito mais 
interessante voltar à discussão em bases territoriais, que é a tradição 
dos países norte-americanos. Assim que nós crescemos, e não sei por 
que... Aliás, eu sei por que, mas deixamos de lado essa territorialidade, 
e passamos a adotar um discurso de bases universais. Eu acho que 
existe um descompasso entre um e outro. 

Sra. Isabel: Eu de acordo com o professor, mas eu acho que o problema 
é para a questão dos capitais não declarados, e daí a gente fica nessa 



questão de não ser tributado em lugar nenhum, e aí os países em 
desenvolvimento são, sim, afetados por essa política e eu entendo que o 
volume desse capital é considerável. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos dizer, existe um capital, 
vamos admitir a sua hipótese. Existe um capital não declarado 
investido no exterior e que permanece no exterior, eu vou constituir a 
sua hipótese. Eu volto à minha pergunta: O que o país da residência, se 
adotada a territorialidade, tem a ver com isso? Ou seja, mais uma vez o 
dogma da dupla não tributação. Eu não estou convicto como você; você 
está convicta de que o país em desenvolvimento pode pegar aquela 
riqueza. Eu estou convicto de que o país que participe da geração 
daquela riqueza deve participar também no resultado. E no caso que 
você diz, pelo que você descreve, seria uma situação de uma riqueza 
gerada no exterior, que está no exterior. 

Sra. Natalia Quiñones: Eu imagino que no Brasil. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, a situação que ela 
descreve gerada e está no exterior. Agora, se essa riqueza foi gerada no 
Brasil e desviada para fora, aí voltamos ao tema da fonte. Aí voltamos 
ao tema... O problema já não é mais saber o que está lá, mas sim como 
foi remetido para lá e qual foi o controle na remessa. E na verdade, 
vamos ser claros, no Brasil nós temos um mecanismo extremamente 
eficiente, que é o controle do Banco Central. Na verdade, o grande 
dilema que existe em geral, e que não é dilema nosso, é que as 
economias modernas já não têm controle cambial e, quando você não 
tem controle cambial, o paraíso fiscal se torna um problema insolúvel, 
porque você não tem como controlar as remessas efetuadas aos não 
residentes, você perde a possibilidade da tributação na fonte. A nossa 
realidade, com o Banco Central que nós temos, com o controle cambial 
que nós temos, existe um mecanismo extremamente eficiente de 
tributação de não residentes. Inclusive de paraísos fiscais. Eu ouso 
indagar se, mais uma vez, nós não estamos importando problemas 
alheios para a nossa realidade. Talvez você me diga: Mas a tendência é 
a liberação do câmbio, porque é um atraso para a economia, não é bom 
para a economia que tenhamos um câmbio travado. Isso é uma outra 
discussão e, sem dúvida, aí sim, aí se torna uma questão de escolha, ou 
seja, se eu liberar o câmbio, eu já não tenho mais como me assegurar 
com a tributação na fonte. Eu não sei o que ganha nesse ponto. Natalia 
pediu a palavra, depois João Bianco. 

Sra. Natalia Quiñones: [pronunciamento em outro idioma]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Esses capitais não declarados, 
normalmente eles são capitais financeiros, e normalmente eles rendem 
juros, rendimentos passivos, normalmente são juros. Então, o capital, 
ele não fica propriamente no paraíso fiscal, ele usa o paraíso fiscal, 
aliás, empresas ‘offshores’, ‘conduit companies’, e depois esses capitais, 
na verdade, são aplicados nos grandes centros financeiros do mundo. 



Uma parte considerável desse capital é aplicado nos Estados Unidos. E 
os Estados Unidos dão isenção de Imposto de Renda, tanto na fonte 
como na declaração, porque, para não residente, não tem declaração, 
mas então os Estados Unidos, para atrair capitais do mundo todo, 
concedem isenção de Imposto de Renda na Fonte para os não 
residentes que aplicam, que recebem juros gerados nos Estados Unidos. 
Então, o grande país líder, no contexto internacional do BEPS, que 
reclama de erosão de base tributária, concede... deixa de arrecadar, eu 
diria que volumes significativos de impostos, por quê? Por uma questão 
de política fiscal, ele quer atrair os recursos não declarados no mundo 
todo e concede isenção do Imposto de Renda sobre os juros gerados nos 
Estados Unidos. Me parece que é, sei lá, há uma lógica nisso, a lógica é 
uma lógica que atende os interesses dos Estados Unidos, mas, se fosse 
aplicado o conceito de territorialidade por todos, os Estados Unidos 
então teriam que cobrar Imposto de Renda sobre esses juros e não 
haveria erosão de base tributária, nem dupla não tributação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só em relação à questão da tributação na 
fonte. Naturalmente, um movimento muito recente, vem de 1892 onde o 
[ininteligível], que foi um grande idealizador do Imposto de Renda, ele 
até deu uma fórmula, ele disse: Na divisão, na atribuição entre fonte e 
domicílio, 3/4 devem ir para a fonte e 1/4 para o país de domicílio, 
então, vocês veem como essas ideias são novas, não é? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, chegamos ao final dessa 
sessão de hoje, hoje abrilhantada, então, pela participação dos 
professores Pasquale e Natalia que quero, mais uma vez, agradecer sua 
participação. Saibam, que toda semana, toda semana nós temos... 
Alguém está... João, qual é a sessão de hoje, só para ter essa 
informação? 

Sr. João Francisco Bianco: 1.399. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Saibam que, há 1.399 
semanas, esse Instituto se reúne semanalmente aqui nesse ambiente, 
hoje em dia nesse ambiente, nessa Faculdade, sempre com público 
como este, para discutirmos Direito Tributário. Saibam então, 
considerem-se amigos, parceiros de um Instituto com essa tradição. 
Bem-vindos e voltem. Muito obrigado à participação de todos. 
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