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1. Delimitação do tema e tratamento pretendido
No ano de 2013, durante reunião dos Ministros das Finanças dos EstadosMembro do G20, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(“OCDE”) apresentou o Base Erosion and Profit Shifting Action Plan (“BEPS”)1, plano
de ação compreensivo com 15 (quinze) 2 recomendações de ação aos países, cujo
objetivo é a preservação da arrecadação tributária, soberania, neutralidade e justiça
social.
Isso porque países desenvolvidos e em desenvolvimento estão cientes de que as
atuais regras nacionais de tributação internacional, as normas internacionalmente aceitas
e os princípios internacionais comuns esteados nas experiências nacionais de partilhar a
competência tributária não acompanharam o ritmo da mudança dos negócios, pois
elaborados (as) em uma época na qual o ambiente econômico se caracterizava pela
reduzida integração econômica entre os países3.
Atualmente as regras internacionais criadas para mitigar sobreposições
tributárias (dupla tributação), muitas das quais baseadas nos princípios estabelecidos
pela Liga das Nações na década de 1920, se tornaram eficientes mecanismos para a
obtenção de dupla não tributação de rendimentos, principalmente por Sociedades
multinacionais.
Essas Sociedades, detentoras de sofisticado conhecimento fiscal em nível
mundial, trilhando o mesmo caminho dos países para a integração das economias e
mercados nacionais, constituíram estruturas globais integradas que atendem demandas
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Action 1 Address the tax challenges of the digital economy
Action 2 Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements
Action 3 Strengthen CFC rules
Action 4 Limit base erosion via interest deductions and other financial payments
Action 5 Counter harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance
Action 6 Prevent treaty abuse
Action 7 Prevent the artificial avoidance of PE status
Actions 8-9-10 Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation
Action 11 Establish methodologies to collect and analyze data on BEPS and the actions to address it
Action 12 Require taxpayers to disclose their aggressive tax planning arrangements
Action 13 Re-examine transfer pricing documentation
Action 14 Make dispute resolution mechanisms more effective
Action 15 Develop a multilateral instrument
3
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regionais e globais por bens e serviços, em detrimento do modelo operacional próprio
aplicável a cada país, outrora utilizado.
A integração econômica e a adoção de estruturas globais por essas Sociedades
propiciaram a exploração de oportunidades tributárias advindas da interação de distintos
regimes tributários independentes, da qual resultam deficiências que acarretam a erosão
da base tributária e a transferência artificial de lucros, mediante uma dupla não
tributação do rendimento, ou uma imposição tributária inferior à ordinária, implicando
efetiva ameaça à soberania e às receitas fiscais dos países4.
Ciente de que muitos planejamentos tributários são implementados em
decorrência da assimetria das legislações internas dos países, ou da interação entre
legislações internas divergentes e acordos para evitar a bitributação, o plano BEPS
buscou identificar as principais estruturas utilizadas por essas Sociedades
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,

recomendando aos países uma abordagem coerente, abrangente e coordenada para
conter a erosão da base tributária e a transferência artificial de lucros.
Nesse sentido, não obstante os desafios jurídicos para a implementação das
propostas, sendo que um deles é a existência de ao menos 3.000 (três mil) tratados
bilaterais6, a abordagem abrangente e coordenada é imprescindível, segundo a OCDE,
para a implementação de qualquer solução, ainda que os instrumentos não sejam
integralmente utilizados por todos os países, pois ações unilaterais descoordenadas
implicariam em risco de dupla ou múltipla tributação dos rendimentos, impactando
negativamente o investimento e o crescimento econômico7.
Dentre as 15 (quinze) ações sugeridas no projeto BEPS, analisar-se-á de forma
conexa e contextualizada à luz dos JCP as Ações nº 2, 4 e 6, por meio da qual a OCDE
recomenda aos países a adoção de medidas que neutralizem os efeitos dos instrumentos
e entidades híbridos8, a limitação do uso de juros e outras espécies de financiamento
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entre partes relacionadas, bem como a alteração no Modelo-OCDE e nas regras fiscais
domésticas, a fim de mitigar a utilização abusiva dos tratados.
A preocupação dos países acerca da utilização dos instrumentos híbridos decorre
do fato de que esses instrumentos são constituídos e adaptados a fim de otimizar a carga
tributária da operação, mediante a adaptação da sua estrutura às assimetrias legislativas.
Isso permite, por exemplo, que um mesmo instrumento receba classificações jurídicas
distintas, culminando com a dedução de valores no Estado Fonte (característica de
dívida) e a não tributação no Estado de Residência (característica de investimento),
implicando em uma dupla não tributação.
A fim de neutralizar esses efeitos, a OCDE9 recomenda aos países a adoção, de
forma coordenada, de regras anti-híbridos. A consecução desse objetivo poderia ser
alcançada mediante a adoção pelo Estado da Fonte de regra interna, vedando, por
exemplo, a dedutibilidade dos valores dispendidos com esse instrumento. Na hipótese
da omissão do Estado Fonte, o Estado da Residência deveria aplicar o seu mecanismo
de defesa, incluindo, por exemplo, os valores recebidos do Estado Fonte na base de
cálculo do imposto de renda10.
Dentro desse contexto, mister analisar o impacto das Ações 2, 4 e 6 do Projeto
Beps sobre os Juros sobre o Capital Próprio (JCP), criado pela lei nº 9.249/1995, diante
de sua possível natureza híbrida, equiparada a capital de terceiros, bem como diante de
uma possível utilização abusiva das disposições dos Tratados firmados pelo Brasil
quando do pagamento dos JCP.
Nos termos do item 10 da Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda nº
325/1995, o qual acompanhou o Projeto de Lei nº 126/1995, posteriormente convertido
na Lei nº 9.249/199511, o principal escopo da criação do JCP seria a equiparação do
tratamento fiscal atribuído ao capital próprio ao capital de terceiros e o incentivo à
capitalização das pessoas jurídicas, reduzindo a necessidade de endividamento perante
terceiros. Não obstante a controvérsia, sustenta-se que a atenuação dos efeitos da
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“Com vistas a equiparar a tributação dos diversos tipos de rendimentos do capital, o Projeto introduz a
possibilidade de remuneração do capital próprio investido na atividade produtiva, permitindo a dedução
dos juros pagos ao acionista, até o limite da variação da Taxa de Juros de Longo Prazo – “TJLP”

extinção da correção monetária das demonstrações financeiras também fazia parte do
escopo inicial do legislador. 12
Nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.249/199513, o JCP, calculado sobre o valor
das contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica, mediante exclusões legais, e pago
aos sócios ou acionistas, pode ser deduzido do lucro líquido para efeito de apuração do
IRPJ e da CSLL, recebendo, para fins tributários, tratamento de despesa financeira no
período correspondente.
Ocorre que não obstante o tratamento fiscal atribuído ao JCP, equivalente a
capital de terceiros, mediante autorização legal para a sua dedutibilidade, desde que
observados os requisitos atinentes, para fins Societários esse instituto possui
característica de capital próprio, pois o seu pagamento aos sócios ou acionistas
pressupõe aprovação em assembleia geral ou reunião de quotistas, e o valor dispendido
pode ser imputado aos dividendos obrigatórios, conforme § 7º do artigo 9º, da Lei nº
9.249/199514, e artigo 202 da Lei nº 6.404/197615.
Nesse sentido, nos tratados firmados pelo Brasil, no qual o Estado de residência
atribui a natureza de dividendo aos valores recebidos a título de JCP de fonte
estabelecida no Brasil, comprometendo-se com a isenção da tributação desse
rendimento, estar-se-ia diante de um instrumento híbrido, considerando a dedutibilidade
do rendimento no Brasil e a não tributação no destino? A hipótese de pagamento dos
JCP caracterizaria utilização abusiva das disposições previstas em Tratado?
Acaso a resposta a esse questionamento seja afirmativa, deverá o Brasil
estabelecer a regra anti-híbrido do Estado Fonte, sugerida pela OCDE, vedando a
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dedutibilidade desses valores quando remetidos à destinos que os classificam como
dividendos isentos? Veja, por exemplo, que países da Europa, inclusive alguns com os
quais o Brasil possui tratado, bem como o Conselho de Economia e Finanças da União
Europeia, já incluíram regras anti-híbridos em suas legislações, demonstrando a
atualidade e importância da temática.16.
Vale ressaltar que há tratados nos quais o Brasil indicou expressamente que o
JCP será classificado como juros, tributando-se o rendimento no Estado da Residência,
motivo pelo qual para essas hipóteses a discussão é inaplicável17.
2. Formato do trabalho de conclusão
Diante das sugestões propostas pela OCDE e pelos países do G20, no contexto
do plano BEPS, pretende-se, por meio da dissertação, refletir acerca dos efeitos
decorrentes das Ações nº 2, 4 e 6 sobre as remessas efetuadas por sociedades
estabelecidas no Brasil ao exterior, a título de JCP.
Ademais, na hipótese de o Brasil reconhecer que o JCP é um instrumento
híbrido, nos termos propostos pela OCDE, é possível se vedar a dedutibilidade desses
valores para fins de apuração do IRPJ e CSLL exclusivamente quando remetidos à
destinos que os classificam como dividendos isentos, sem ofensa às demais regras
nacionais e internacionais vigentes?
3. Principais questões a serem enfrentadas
As propostas formuladas por meio do Plano BEPS da OCDE vinculam o Brasil?
O que são e quais as principais dos Planos de Ação nº 2, 4 e 6, no contexto do
Plano BEPS da OCDE?
Houve motivo (s) determinante (s) para a criação do JCP?
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Áustria
Seção 10 (7) - “Austrian Corporate Income Tax Act”
Dinamarca
Section 2 B – Corporate Tax Act
Espanha
Artigo 21 da Lei nº 27/2014
Alemanha
Seção 20, Abs. 1 do Income Tax Act
Reino Unido
Seções 931 B e 931 D do Corporate Taxation Act
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Vide Tratados celebrados entre Brasil e Trinidad e Tobago, Peru, Venezuela, Rússia, África do Sul,
México, Ucrânia, Israel, Chile, Portugal e Paraguai.

Após 20 anos de sua criação, o (s) motivo (s) para os quais o JCP foi criado são
atuais ou foram implicitamente revogados?
Nos termos da legislação brasileira, qual a natureza jurídica do JCP?
A natureza jurídica atribuída pela legislação brasileira ao JCP vincula os demais
signatários de acordo de bitributação firmados com o Brasil?
O JCP é um instrumento híbrido, nos moldes definidos pelo Plano BEPS da
OCDE?
Há utilização abusiva de disposição de Tratados na hipótese de pagamento dos
JCP ao exterior?
Na hipótese de o JCP se caracterizar como instrumento híbrido, é possível a
vedação do direito à dedutibilidade desses valores para fins de apuração do IRPJ e
CSLL exclusivamente quando remetidos à destinos que os classificam como dividendos
isentos, sem ofensa às demais regras nacionais e internacionais vigentes?
4. Objetivos pretendidos, perspectivas de análise e resultados esperados
Pretende-se analisar a natureza jurídica do JCP à luz do Plano BEPS,
especificamente em relação aos Planos de Ação nº 2, 4 e 6, a fim de se delimitar se o
JCP possui a natureza de instrumento híbrido, e, na hipótese afirmativa, se o seu
pagamento ao exterior caracterizaria utilização abusiva das disposições dos Tratados.
5. Justificativa da relevância prática e do potencial inovador
Conforme exposto, a OCDE apresentou o Plano BEPS contendo 15 (quinze)
recomendações de ação aos países, cujo objetivo é a preservação da arrecadação
tributária, soberania, neutralidade e justiça social, na medida em que as atuais regras de
tributação não acompanharam o ritmo da mudança dos negócios, pois elaborados (as)
em uma época na qual o ambiente econômico se caracterizava pela reduzida integração
econômica entre os países.
Isso porque muitas Sociedades multinacionais, detentoras de sofisticado
conhecimento fiscal em nível mundial, passaram a explorar oportunidades tributárias
advindas da interação de distintos regimes tributários independentes, da qual resultam
deficiências que acarretam a erosão da base tributária e a transferência artificial de
lucros, mediante uma dupla não tributação do rendimento, ou uma imposição tributária
inferior à ordinária.

Dentre as 15 (quinze) ações sugeridas no projeto BEPS, analisar-se-á
especificamente os Planos de Ação nº 2, 4 e 6, por meio da qual a OCDE recomenda
aos países a adoção de medidas que neutralizem os efeitos dos instrumentos e entidades
híbridos, a limitação do uso de juros e outras espécies de financiamento entre partes
relacionadas, bem como a alteração no Modelo-OCDE e nas regras fiscais domésticas, a
fim de mitigar a utilização abusiva dos tratados.

Nesse sentido, diversos países da Europa, inclusive alguns com os quais o Brasil
possui tratados, bem como o Conselho de Economia e Finanças da União Europeia, já
incluíram regras anti-híbridos em suas legislações, o que, na prática, neutralizará
eventuais efeitos benéficos do JCP, demonstrando a atualidade e a importância da
temática, principalmente para as sociedades estabelecidas no Brasil que remetem ao
exterior valores a título de JCP.
6. Fontes de pesquisa e métodos de investigação
A consecução do presente trabalho se socorrerá de fontes legislativas nacionais e
internacionais, de princípios tributários internacionalmente aceitos, bem como de
bibliografia atinente ao tema, a fim de se analisar a natureza jurídica do JCP, bem como
a natureza a ele atribuída em outros países com os quais o Brasil possui acordo de
bitributação.
Ademais, diante das discussões judiciais acerca da tributação do JCP pelo
PIS/COFINS no Brasil, implicando, por conseguinte, na definição da sua natureza
jurídica pelos Tribunais, bem como diante da existência de decisão proferida por
Tribunais de países estrangeiros acerca da natureza jurídica do JCP, para fins de
tributação no Estado de Residência, o presente trabalho também utilizará a fonte
jurisprudencial.
7. Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento
pessoal
Acerca da familiaridade com o objeto, acompanho com afinco as discussões
fomentadas pela OCDE por meio do Plano BEPS, seja por meio da leitura dos relatórios
emitidos pela própria OCDE, por meio de publicações de organizações voltadas para
essa temática, bem como por revistas e artigos direcionados a esse assunto.

Diante da atualidade do tema e das preocupações acerca dos efeitos efetivos do
Plano BEPS, as informações usualmente são acessadas com facilidades, por meio físico
ou virtual, ainda que oriundas de outros países e escritas em língua inglesa.
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