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1. Tema, contexto, objetivos e delimitação de escopo

O tema a ser desenvolvido no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Direito
Tributário da FGV denomina-se “Juros sobre o Capital Próprio versus remuneração do capital
de terceiros – função e efeitos na tributação da renda corporativa”. O tema apresenta conexão
direta com o atual ambiente de discussão da reforma tributária e, principalmente, ganhando
notoriedade em decorrência do momento político de campanha eleitoral.
O desenvolvimento da pesquisa do tema se dará a partir do estudo, reflexão, análises
comparativas e críticas, visando verificar os reflexos da remuneração do capital próprio
comparativamente à remuneração do capital de terceiros no contexto da tributação da renda
corporativa. Objetiva-se verificar a hipótese do Juros sobre o Capital Próprio ter função de
equilíbrio da tributação da renda corporativa, face a eventuais distorções dessa tributação. A
pesquisa abrangerá a análise histórica do Juros sobre o Capital Próprio (JCP), sua relação com
o dividendo, seu reflexo na tributação da renda corporativa, bem como seu reflexo no contexto
global da economia, considerando o Brasil e, até três, países previamente selecionados para
comparação. A análise comparativa do modelo adotado no Brasil com modelos estrangeiros irá
avaliar aproximações e/ou distanciamentos, bem como os reflexos fiscais de cada modelo.

2. Justificativa da relevância prática e do potencial inovador

A relevância prática do tema pode ser inicialmente vinculada à contemporânea
discussão acerca da reforma da tributação da renda corporativa, abrangendo a tributação dos
dividendos. Considere-se, ainda, o impacto das alterações implementadas por outros países em
sua tributação da renda corporativa que geram reflexos na economia local, vez que aumentam
a atratividade de capital para aqueles países, como, por exemplo, a significativa redução da
alíquota da tributação corporativa pelos Estados Unidos.
Nesse contexto, doméstico e internacional, verifica-se a relevância de se avaliar quais
são os reflexos da remuneração do capital próprio na tributação da renda corporativa, qual a
relevância do modelo adotado pelo Brasil e suas vicissitudes possíveis e/ou desejadas.
Nessa linha, o potencial inovador da pesquisa consiste na avaliação dos Juros sobre o
Capital Próprio não só sob o ponto de vista de sua natureza jurídica, cuja celeuma ainda persiste,
mas também pelo viés de seus reflexos na tributação corporativa nacional e internacional.
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3. Familiaridade com objeto da pesquisa
A familiaridade com o tema decorre da experiência acumulada em consultoria tributária
para empresas de diversos tipos, desde empresas familiares a grandes organizações
internacionais, nas quais a remuneração do capital dos sócios sempre esteve na pauta
discussões, fosse como instrumento para redução de carga tributária ou como meio de incentivo
ao investimento no desenvolvimento dos negócios.

4. Modelo de pesquisa

Considerando o objetivo da pesquisa, seu desenvolvimento se dará a partir do estudo da
gênese dos Juros sobre o Capital Próprio, analisando a exposição de motivos de sua norma
instituidora, o contexto histórico, aproximações com o dividendo, efeitos de sua adoção em
cotejamento com instrumentos adotados em outros países.
Para tanto, partiremos da pesquisa bibliográfica jurídica e econômica acerca do instituto
dos Juros sobre o Capital Próprio, do dividendo, da tributação da renda corporativa no Brasil e
em outros países a serem selecionados (considerando no máximo três países). Na sequencia
será realizada pesquisa de jurisprudência contemporânea acerca da natureza dos Juros sobre o
Capital Próprio e do dividendo. Para fins de análise comparativa a outros países, serão
pesquisados manuais e periódicos relativos ao tema, publicados por organizações, instituições,
universidades e empresas, acerca da tributação da renda na Brasil e nos países a serem
selecionados.
A partir das pesquisas mencionadas, serão realizadas análises comparativas e críticas
cujo resultado será base para as inferências necessárias à verificação da função dos Juros sobre
o Capital Próprio em relação à remuneração do capital de terceiro na tributação da renda
corporativa.
Concluindo, o modelo de pesquisa abrangerá as pesquisas bibliográficas, descritiva e
exploratória como métodos para o desenvolvimento do conhecimento científico objeto do
estudo.

5. Quesitos

No contexto da pesquisa a ser realizada espera-se verificar:
1. Qual a natureza jurídica e econômica do Juros sobre o Capital Próprio?
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2. Como a doutrina e os tribunais interpretam esse instituto no Brasil?
3. O Juros sobre o Capital Próprio é uma “jabuticaba”? Há outros países que o utilizam?
4. Qual a função do Juros sobre o Capital Próprio comparativamente ao dividendo?
5. O Juros sobre o Capital Próprio deve ser mantido em eventual reforma da tributação da
renda corporativa no Brasil? Qual seu impacto na tributação dos dividendos?

6. Fontes de pesquisa e forma de acesso

Em linha com o modelo de pesquisa a ser desenvolvido, as fontes de pesquisa a serem
exploradas consistem na doutrina jurídica, literatura econômica, e jurisprudência
contemporânea acerca do Juros sobre o Capital Próprio, mediante acesso às obras físicas
correspondentes, bem como pesquisa eletrônica aos sítios de entidades públicas e/ou privadas
com material disponível para acesso.
Atualmente, principalmente a jurisprudência é acessada via pesquisa eletrônica aos
sítios da Receita Federal do Brasil (RFB), do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), dos Tribunais Regionais Federais, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal.
Informações relacionados a países estrangeiros serão pesquisadas eletronicamente nos
sítios com conteúdo disponível, tais como o da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), e dos respectivos governos federais cujo país for
selecionado para a pesquisa.
Universidades nacionais e estrangeiras com materiais disponíveis também serão
pesquisados. Assim como, manuais e periódicos relacionados ao tema que são regularmente
publicados com grandes corporações tais como PWC, Deloitte, EY.
Por fim, serão consideradas as fontes formais de direito, quais seja, as leis, regulamentos
ou projetos de leis que possuam relacionamento com o objeto da pesquisa.
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