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RESUMO 

 

ANDRADE, Leonardo Aguirra de. A informação obrigatória de planejamento tributário e 

os seus limites. 815 p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2019. 

 

Este trabalho se dedica a três tarefas (i) analisar a Ação 12 do BEPS, (ii) justificar a 

incompatibilidade das suas recomendações com o ordenamento jurídico brasileiro, e (iii) 

propor um acordo de planejamento tributário como medida alternativa a essas 

recomendações. O trabalho investiga as razões que levaram a OCDE a defender, na Ação 12 

do BEPS, um regime de informação obrigatória, ao invés dos regimes baseados na 

voluntariedade. Essa investigação se depara com um contexto no qual se adotou uma visão 

limitada de transparência fiscal. Feito esse estudo, a pesquisa examina os conceitos 

principais adotados na Ação 12 do BEPS e nela busca constatar as condições estruturais (dos 

ordenamentos jurídicos dos países modelos) para a implementação do regime de “mandatory 

disclosure” de planejamento tributário. Objetiva-se testar essas constatações no exame das 

respectivas experiências estrangeiras sobre o tema. Superada a avaliação do âmbito 

internacional, analisa-se a implementação, no Brasil, das referidas recomendações. Diante 

da sua possível incompatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro, o trabalho propõe 

um regime alternativo àquele recomendado pela Ação 12 do BEPS, de modo a privilegiar a 

voluntariedade como medida mais adequada para realizar a informação segura e incentivada 

de planejamento tributário no Brasil. Para estruturar esse regime voluntário, o trabalho 

objetiva fundamentar o direito ao acordo de planejamento tributário, como forma de garantir, 

da maneira mais ampla possível, a efetivação do direito ao planejamento tributário, enquanto 

direito fundamental do contribuinte. Para tanto, a tese sugere uma releitura dos artigos 100, 

146 e 178 do CTN e propõe a (re)construção de um conceito antielusivo brasileiro. Ao final, 

o trabalho enfrenta alguns dos desafios à implementação de um regime de informação 

voluntária, incentivada e compromissada no Brasil, fundado em um acordo específico entre 

fisco e contribuinte por prazo determinado.  

 

Palavras-chave: Ação 12 do BEPS, informação obrigatória, “mandatory disclosure”, dever 

de colaboração, acordo de planejamento tributário, “tax ruling”. 

  



 

 

 
 

 

ABSTRACT 
 

ANDRADE, Leonardo Aguirra de. Mandatory disclosure of tax planning and its limits.  

815 p. Thesis (Ph.D.). Law School. University of São Paulo. São Paulo, 2019. 

 

This work is dedicated to three tasks: (i) to analyze BEPS Action 12, (ii) to justify the 

incompatibility of its recommendations with the Brazilian legal system, and (iii) to propose 

a tax planning agreement as an alternative measure to these recommendations. At first, the 

thesis investigates the reasons that led the OECD to advocate a mandatory disclosure regime 

in the BEPS Action 12, rather than voluntary regimes. This research finds a context in which 

a limited view of tax transparency was adopted. The study examines the main concepts 

adopted in Action 12 of the BEPS and seeks to verify the structural conditions (from legal 

systems of the model countries) for the implementation of the mandatory disclosure regime 

of tax planning. The goal is to test these structural conditions in the examination of their 

respective experiences on this matter. Once the evaluation of the international scope has 

been overcome, it is analyzed the implementation in Brazil of those recommendations. In 

front of its possible incompatibility with the Brazilian legal system, the work proposes an 

alternative regime to that recommended by Action 12 of the BEPS, in order to privilege 

voluntariness as the most adequate measure to carry out the certain and incentive disclosure 

of tax planning in Brazil. In order to structure this voluntary regime, the objective of this 

work is to base the right to the tax planning agreement, as a way of guaranteeing, as broadly 

as possible, the accomplishment of the right of tax planning, as a fundamental right of the 

taxpayer. Therefore, the thesis suggests a re-reading of Articles 100, 146 and 178 of the 

Brazilian Tax Code and proposes the (re)construction of a Brazilian anti-avoidance concept. 

In the end, this study addresses some of the challenges to the implementation of a voluntary, 

stimulated and compromised regime in Brazil, based on an individual agreement among 

taxpayer and tax authorities for a fixed term. 

 

Keywords: BEPS Action 12, mandatory disclosure, tax planning agreement, tax ruling. 

  



 

 

 
 

 

 
RIASSUNTO 

 

ANDRADE, Leonardo Aguirra de. Le informazioni obbligatoria della pianificazione fiscale 

e dei suoi limiti. 815 p. Tesi (Dottorato). Facultà de Giurisprudenza. Università di São Paulo. 

São Paulo, 2019. 

 

Questo lavoro è dedicato a tre compiti: (i) analizzare l'Azione 12 BEPS, (ii) per giustificare 

l'incompatibilità delle sue raccomandazioni con l'ordinamento giuridico brasiliano e (iii) 

proporre un accordo di pianificazione fiscale come misura alternativa a queste 

raccomandazioni. Inizialmente, la tesi indaga sulle ragioni che hanno portato l'OCSE a 

sostenere un regime di divulgazione obbligatorio, piuttosto che regimi volontari. Questa 

ricerca trova un contesto in cui è stata adottata una visione limitata della trasparenza fiscale. 

Lo studio esamina i concetti principali adottati nell'Azione 12 del BEPS e cerca di verificare 

le condizioni strutturali (dai sistemi legali dei paesi modello) per l'attuazione del regime di 

divulgazione obbligatorio della pianificazione fiscale. L'obiettivo è di testare queste 

condizioni strutturali nell'esame delle rispettive esperienze in materia. Una volta superata la 

valutazione della portata internazionale, viene analizzata l'implementazione in Brasile di tali 

raccomandazioni. Di fronte alla sua possibile incompatibilità con l'ordinamento giuridico 

brasiliano, il lavoro propone un regime alternativo a quello raccomandato dall'azione 12 del 

BEPS, al fine di privilegiare la volontarietà come la misura più adeguata per attuare la 

comunicazione certa e incentivante della pianificazione fiscale in Brasile. Al fine di 

strutturare questo regime volontario, l'obiettivo di questo lavoro è di basare il diritto 

sull'accordo di pianificazione fiscale, come modo per garantire, nel modo più ampio 

possibile, la realizzazione del diritto alla pianificazione fiscale, come diritto fondamentale 

del contribuente. Pertanto, la tesi suggerisce una rilettura degli articoli 100, 146 e 178 del 

Codice Fiscale brasiliano e propone la (ri)costruzione di un concetto anti-evasione 

brasiliano. Alla fine, questo studio affronta alcune delle sfide per l'attuazione di un regime 

volontario, stimolato e compromesso in Brasile, basato su un accordo individuale tra il 

contribuente e le autorità fiscali per un periodo determinato.  

 

Parole chiave: BEPS Azione 12, divulgazione obbligatoria, accordo di pianificazione fiscale, 

ruling fiscale.  
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INTRODUÇÃO 

 

I.1.  Tema e objetos de estudo  

 

O tema da presente tese é a transparência fiscal por parte dos contribuintes no 

contexto das recomendações constantes da Ação 12 do Projeto BEPS (“Base Erosion and 

Profit Shifting”)2 para fins da edição de um regime de informação de planejamento 

tributário3. A abordagem desse tema se desdobra no exame de quatro conjuntos de objetos 

de estudo segmentados em quatro capítulos: 

 

(i) os conceitos preliminares e pressupostos da Ação 12 do BEPS, a partir do estudo 

do seu relatório final e dos documentos da OCDE que antecederam a sua edição 

(capítulo 1);  

 

(ii) as recomendações da Ação 12 do BEPS e a experiência estrangeira sobre o tema 

(capítulo 2); e  

 

(iii) os princípios e as regras brasileiras pertinentes à qualificação e à implementação 

de um regime de informação de planejamento tributário no Brasil (capítulo 3); e 

 

(iv) a incompatibilidade das recomendações da Ação 12 do BEPS com o 

ordenamento jurídico brasileiro e a nossa proposta para a instituição de um regime 

                                                
2 A expressão “Base Erosion and Profit Shifting Project” foi traduzida pela OCDE como “Plano de Ação para 
Combate à Erosão da Base Tributária e à Transferência de Lucros”. Por praticidade, o Projeto BEPS será 
referenciado muitas vezes ao longo do presente trabalho apenas como BEPS. No entanto, fica registrada a 
ressalva de que o termo BEPS pode ser encontrado na doutrina com o significado correlato ao efeito dos 
planejamentos tributários atacados pela Ação 12 em questão. Ou seja, o termo BEPS seria a própria perda de 
arrecadação ou transferência de lucros. No presente trabalho, considera-se a palavra BEPS como tendo o 
significado correspondente ao conjunto das 15 Ações objeto do Projeto BEPS. A referência bibliográfica da 
Ação 12 do BEPS é a seguinte: OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264241442-en>.  Acesso em 26 ago. 2018. A versão em português, de 
Portugal, do Plano de Ação BEPS pode ser encontrada em: OECD, Plano de Ação para Combate à Erosão da 
Base Tributária e à Transferência de Lucros. Paris: OECD, 2014. Disponível em:  
<http://www.oecd.org/ctp/plano-de-acao-para-o-combate-a-erosao-da-base-tributaria-e-a-transferencia-de-
lucros-9789264207790-pt.htm> . Acesso em 26 ago. 2018.  
3 Como exposto no item 1.2., adota-se a tradução da expressão “mandatory disclosure” como “informação 
obrigatória”. 
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de informação voluntária no Brasil tendo como objeto um acordo de planejamento 

tributário (capítulo 4). 

 

A estrutura de análise divide-se em dois planos: 

 

(i) o contexto internacional, no qual se aborda o desenvolvimento dos conceitos 

pertinentes ao regime de informação obrigatória (“mandatory disclosure”) de 

planejamento tributário no âmbito da OCDE (o que dialoga com a primeira parte do 

título do trabalho: “a informação obrigatória de planejamento tributário”); e 

 

(ii) o contexto brasileiro, em que se trata (ii.a) dos parâmetros jurídicos nacionais 

correlatos à implementação desse regime, (ii.b) das incompatibilidades entre as 

referidas recomendações e o ordenamento jurídico brasileiro, assim como (ii.c) se 

apresenta uma proposta para o desenvolvimento de um regime alternativo àquele 

recomendado da Ação 12 do BEPS com base nas particularidades locais brasileiras 

(o que dialoga com a segunda parte do título do trabalho: “os seus limites”). 

 

O desenvolvimento da tese foi pautado por diferentes objetivos, os quais, para fins 

didáticos, foram organizados em três fases: 

 

(i) primeira fase: conhecer o regime de informação obrigatória de planejamento 

tributário proposto pela Ação 12 do BEPS e a sua origem; 

 

(ii) segunda fase: avaliar as regras e os princípios brasileiros que seriam aplicáveis 

ao tema e fundamentar as incompatibilidades entre esse regime e o ordenamento 

jurídico brasileiro; e 

 

(iii) terceira fase: propor, justificar e fundamentar um regime alternativo àquele 

sugerido na Ação 12 do BEPS, tendo em vista as particularidades do contexto 

jurídico brasileiro. 

 

Assim, inicialmente, é efetuada uma análise aprofundada da Ação 12 do BEPS, que 

recomendou a imposição aos contribuintes e/ou aos seus assessores tributários de um dever 
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de informar obrigatoriamente (“mandatory disclosure”) seus planejamentos tributários às 

autoridades fiscais. Esse exame perpassa a identificação (i) da linha de argumentação 

adotada pela OCDE para recomendar o regime de informação obrigatória em questão, (ii) o 

escopo da exigência de informação, (ii) as características do planejamento tributário 

abarcado por tal recomendação, bem como (iii) a tentativa de definir os conceitos pertinentes 

ao regime de informação obrigatória de planejamento tributário nos moldes pretendidos pela 

Ação 12 do BEPS.  

 

Desse estudo, extrai-se uma questão central para o desenvolvimento da tese: por que 

o regime de informação de planejamento tributário deveria ser obrigatório? Essa pergunta 

se conecta com a proposta apresentada no capítulo 4 no sentido do desenvolvimento de um 

regime voluntário no Brasil para o mesmo fim. A reflexão sobre a necessidade do regime 

ser primeiramente voluntário se relaciona com o fato de que o Brasil (i) não atende às 

condições estruturais extraídas do relatório final da Ação 12 do BEPS, para fins da 

implementação do regime em questão, bem como (ii) apresenta particularidades jurídicas 

que justificam a sua incompatibilidade com as recomendações da aludida Ação. 

 

Uma vez realizado o estudo dos conceitos preliminares e pressupostos da Ação 12 

do BEPS e as respectivas recomendações para fins da edição de um regime de “mandatory 

disclosure” de planejamento tributário, a tese examina a experiência internacional dos países 

que já implementaram esse regime. Nesse ponto, busca-se, com base em um exercício de 

legislação comparada, (i) identificar os parâmetros jurídicos já experimentados e o seu 

alinhamento, ou não, com as recomendações do BEPS, e (ii) testar as mencionadas condições 

estruturais inferidas do relatório final da Ação 12 do BEPS.  

 

São analisados os países cujos regimes foram utilizados como modelos para 

elaboração do relatório final da Ação 12 do BEPS4, porém, ao longo da pesquisa, fez-se 

pertinente incluir no escopo do estudo (i) as recomendações da União Europeia sobre o tema, 

bem como (ii) as razões que levaram o regime francês a ser declarado inconstitucional. 

                                                
4 Os seis países considerados pela OCDE como modelos para fins da elaboração do relatório final da Ação 12 
do BEPS são os seguintes: África do Sul, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Portugal e Reino Unido. Como é 
explicado no capítulo 2, a Coréia do Sul (apenas “Korea” para OCDE) e Israel foram mencionados no relatório 
final, porém não foram examinados com profundidade pela OCDE, nem mencionados no anexo E do referido 
relatório. Em razão disso, os regimes de “mandatory disclosure” desses países não são objeto de estudo neste 
trabalho. 
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Tendo em mente as conclusões extraídas do exame dos documentos da OCDE e da 

experiência internacional sobre o assunto, passa-se à avaliação dos critérios jurídicos que 

possivelmente seriam aplicados em uma eventual implementação, no Brasil, do dever de o 

contribuinte informar planejamentos tributários, com uma preocupação premente com a 

proteção de direitos e garantias dos contribuintes5, assim como o respeito aos limites dos 

seus deveres de colaboração para com o fisco6. 

 

Uma vez construída a delimitação das particularidades jurídicas para fins da 

implementação de um regime de informação de planejamento tributário no Brasil, o trabalho 

descreve e analisa as críticas à Ação 12 do BEPS e as críticas à Medida Provisória nº 685/15, 

que consubstanciou a tentativa do Poder Executivo brasileiro de implementar a “obrigação 

de informar à administração tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos 

que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo”7. Esse estudo sugere a 

existência de dificuldades, obstáculos e incompatibilidades para fins da adoção das 

recomendações da Ação 12 do BEPS no Brasil. 

  

Diante de um cenário de incompatibilidade (entre as referidas recomendações e as 

regras e os princípios nacionais), a tese adota um cenário hipotético, com fins especulativo-

científicos, em que o Brasil viesse a rejeitar a adoção integral das recomendações da Ação 

12 do BEPS e buscasse construir um modelo de transparência, em matéria de planejamento 

tributário, compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Adotada essa hipótese, busca-se sugerir uma alternativa técnica ao modelo proposto 

pela Ação 12 do BEPS, para fins da viabilização, no Brasil, de um regime de transparência 

fiscal voltado à revelação de planejamentos tributários por parte dos contribuintes, baseada 

                                                
5 SCHOUERI, Luís Eduardo; BARBOSA, Mateus Calicchio. “Transparency: From Tax Secrecy to the 
Simplicity and Reliability of the Tax System”, Britsh Tax Review, n. 5. Londres: Sweet & Maxwell, 2013, pp. 
666-681 (677). 
6 TAKANO, Caio. Limitações aos deveres instrumentais tributários (aplicação do art. 113, §2º do Código 
Tributário Nacional). Dissertação de Mestrado sob a orientação do Professor Doutor Luís Eduardo Schoueri. 
Universidade de São Paulo, 2015, p. 182. 
7 Planalto. Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv685.htm>. Acesso em 10 dez. 2018. 
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no desenvolvimento do “enhanced relationship”8 entre estes e o Fisco, em detrimento do 

“military approach”9. 

 

Como proposta de contribuição original ao estudo do tema, a tese define os 

parâmetros jurídicos de um modelo de informação voluntária – e não mais obrigatória – de 

planejamento tributário, acompanhada de uma recomendação de mudança de postura por 

parte do fisco no sentido de incentivar, ao invés de impor, a transparência fiscal.  

 

Na construção dessa alternativa, a tese apresenta os fundamentos jurídicos para o 

desenvolvimento de uma relação de cooperação entre fisco e contribuinte, em matéria de 

informação de planejamentos tributários, fundado em uma abordagem amistosa (“fair play 

approach”10).  

 

Para tanto, a tese sugere o reconhecimento do direito ao acordo de planejamento 

tributário, a partir (i) da qualificação do direito à economia fiscal como direito fundamental, 

(ii) da interpretação conjunta dos artigos 100, 146 e 178 do Código Tributário Nacional, à 

luz do princípio da proteção da confiança, (iii) da (re)construção de um conceito jurídico 

antielusivo brasileiro, a fim de viabilizar a implementação de um regime de informação 

voluntária, incentivada e compromissada de planejamento tributário. Ou seja, além do 

reconhecimento do direito ao planejamento tributário, a tese estrutura os fundamentos 

jurídicos para sua efetivação. 

 

O reconhecimento desse direito demanda o enfrentamento de alguns desafios, tais 

como, por exemplo, (i) as desvantagens do regime de “ruling” e sua correlação com a atual 

política fiscal internacional, (ii) o dilema da isonomia, e (iii) a questão da indisponibilidade 

de interesse público, os quais são abordados no capítulo 4. 

 

 Essas questões permeiam e circunscrevem o tema e os objetivos da presente tese. 

 

                                                
8 OECD. Tax Intermediares Study: Working Paper nº 6 – The Enhanced Relationship, 2007. Disponível em 
<http://www.oecd.org/tax/administration/39003880.pdf>. Acesso em 20 jun. 2017. 
9 OWENS, Jeffrey, “The Role of Tax Administrations in the Current Political Climate”. Bulletin for 
International Taxation, v. 67, n. 3. Amsterdam: IBFD, fevereiro de 2013, pp. 156-160 (158). 
10 ROCH, Maria Teresa Soler. “Tax administration versus taxpayer – a new deal?”. World Tax Journal, v. 4, 
n. 3. Amsterdam: IBFD, setembro de 2002. pp. 282-296 (293). 
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I.2.  Contexto da tese 

 

Esta seção da tese tem dois objetivos principais: (i) descrever o contexto político e 

econômico do tema da pesquisa conforme os debates no Direito Tributário Internacional; e 

(ii) pontuar as questões não jurídicas que tangenciam o assunto, a fim de permitir que a tese 

se concentre em questões jurídicas. 

 

O tema da transparência fiscal tem ocupado cada vez mais espaço no Direito 

Tributário Internacional11.  

 

Nesse contexto, o Projeto BEPS foi elaborado pela Organização para a Cooperação 

e o Desenvolvimento Econômico (OCDE)12, a pedido do Grupo dos 20 (G20)13, como se 

verá abaixo. Trata-se de um marco na história do Direito Tributário Internacional, 

principalmente no sentido da harmonização conceitual e da busca pelo aprimoramento da 

transparência fiscal em nível mundial14.  

 

Além dos membros da OCDE e do G20, o Projeto BEPS contou com a participação 

dos membros de organizações regionais, tais como a ATAF (“African Tax Administration 

Forum”), a  CIAT (“Inter-American Centre for Tax Administration”), a SGATAR (“Study 

Group on Asian Tax Administration Research”), a CREDAF (“Centre de rencontre des 

                                                
11 ROCHA, Sergio André. Troca Internacional de Informações para Fins Fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 
2015, p. 25 
12 A OCDE foi constituída em 1961, a partir da Organização para Cooperação Econômica Europeia 
(“Organisation for European Economic Cooperation” - OEEC) instituída em 1948. Atualmente, a OCDE 
dedica-se ao “contínuo monitoramento de eventos nos países membros, bem como fora da área da OCDE, e 
inclui projeções regulares de desenvolvimentos econômicos de curto e médio prazo”. O modus operandi da 
OCDE baseia-se na “coleta e analisa dados, após o que os comitês discutem a política referente a essas 
informações, o Conselho toma decisões e, em seguida, os governos implementam recomendações”. Confira-
se: <http://www.oecd.org/about/history/> e <http://www.oecd.org/about/whatwedoandhow/> Acesso em 03 
nov. 2018. 
13 O Grupo dos 20 (G20) foi instituído em 1999 com objetivo de reunir as maiores economias do mundo e 
endereçar questões globais, tais como crises econômicas. Atualmente, o G20 tem como membros, além dos 
países da União Europeia, os seguintes países: Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, 
Índia, Indonésia, Itália, Japão, República da Coréia, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, 
Reino Unido, Estados Unidos. Confira-se: <http://g20.org.tr/about-g20/>. Acesso em 05 dez. 2018. 
14 A respeito do desenvolvimento do Projeto BEPS, confira-se: OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. A 
obrigação de divulgação de planejamentos tributários agressivos no ordenamento brasileiro: uma análise à 
luz do Projeto BEPS da OCDE/G20. Tese de Doutorado sobre a orientação do Professor Doutor Gerd Willi 
Rothmann. São Paulo: Faculdade de Direito do Largo São Francisco – Universidade de São Paulo, 2017. pp. 
29-40. 
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administrations fiscales”) e a IOTA (“Intra-European Organisation of Tax 

Administrations”), bem como de alguns organismos internacionais, tais como o FMI (Fundo 

Monetário Internacional)15, o Banco Mundial16 e das Nações Unidas17. As Nações Unidas, 

aliás, chegaram a criar um comitê específico (“Subcommittee on Base Erosion and Profit 

Shifting”) para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da OCDE em relação à erosão 

da base tributária e transferência de lucros, contribuindo efetivamente para o 

desenvolvimento do Projeto BEPS18. Em fevereiro de 2019, segundo a OCDE, o BEPS 

contava com a participação de 128 países19. 

 

O Projeto BEPS é uma medida política na parte que registra um esforço político dos 

países membros da OCDE e dos países membros do G20 na assunção da liderança no 

desenvolvimento de regras de Direito Tributário Internacional, liderança essa que, como 

aponta Phillip Baker, poderia ter sua legitimidade questionada, dado o potencial de liderança 

exercido pela ONU e pelo FMI em matéria de políticas fiscais internacionais. Para Baker, se 

o BEPS não tiver sucesso, a liderança e a legitimidade da OCDE em questões tributárias 

terão sido prejudicadas20. 

 

O Projeto BEPS também é medida técnica na parte que propõe a revisão dos 

standards jurídicos do Direito Tributário Internacional, no sentido da convergência das 

                                                
15 A respeito da visão do FMI acerca do Projeto BEPS, confira-se: CRIVELLI, Ernesto; MOOIJI, Ruud A.; 
KEEN, Michael Keen. “Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries”. IMF Working Papers, maio 
de 2015. Disponível em: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Base-Erosion-Profit-
Shifting-and-Developing-Countries-42973>. Acesso em 10 set. 2018. 
16 Confira-se a “Platform for Collaboration on Tax” hospeada no website do Banco Mundial, que, segundo 
essa instituição, caracteriza uma conexão importante entre o Projeto BEPS e os seus trabalhos. Disponível em:  
<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Base-Erosion-Profit-Shifting-and-Developing-
Countries-42973> . Acesso em 09 set. 2018. 
17 OECD. The BEPS Project and Developing Countries: from Consultation to Participation. Paris: OECD 
Publishing. 2014. Disponível em: <http://www.oecd.org/ctp/strategy-deepening-developing-country-
engagement.pdf> . Acesso em 10 set. 2018.  
18 Confira-se o site do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas: 
<http://www.un.org/esa/ffd/tax-committee/tc-beps.html>. Acesso em 10 set. 2018. Alguns países em 
desenvolvimento responderam questionamentos sobre as suas preocupações com o Projeto BEPS. No site 
acima mencionado, estão disponíveis os comentários dos seguintes países: Bangladesh, Brasil, Chile, China, 
Gana, Índia, Lesotho, Malasia, Mexico, Singapura, Tailândia, Tonga, Zambia, África do Sul, assim como das 
organizações internacionais Christian Aid and Action Aid. 
19 Confira-se o quadro “Members of the Inclusive Framework on BEPS”. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/ctp/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf>. Acesso em 14 fev. 2019. 
20 BAKER, Philip. “Is There a Cure for BEPS?” Editorial da British Tax Review, v. 5, n. 605 e 606, 2013. 
Disponível em: <http://www.fieldtax.com/wp-content/uploads/2015/04/BTR-2013-5-605-606-Is-there-a-
cure-for-BEPS.pdf>. Acesso em 10 set. 2018. 
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práticas adotadas por cada país, a partir da definição pretensamente consensual do que 

seriam as melhores práticas estatais nos temas selecionados para análise21.  

 

À luz dessa premissa, o Plano de Ação BEPS apresentou uma série de recomendações 

(discriminadas em quinze ações) voltadas ao endereçamento de problemas identificados no 

Direito Tributário Internacional, a fim de evitar a erosão de bases tributárias, sobretudo em 

matéria de imposto de renda22, e a transferência de lucros, por companhias multinacionais, 

para locais com baixa carga tributária23.  

 

As quinze ações tratam dos seguintes temas:  

 

(Ação 1) desafios tributários da economia digital;  

 

(Ação 2) neutralização dos efeitos dos instrumentos híbridos;  

 

(Ação 3) elaboração de regras efetivas de tributação dos lucros auferidos no exterior, 

voltadas à transparência fiscal internacional;  

 

(Ação 4) limitação da erosão da base tributária em decorrência da dedução de juros 

e outros pagamentos financeiros;  

 

                                                
21 OECD, Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing, 2015. p.6: “A comprehensive package of measures has been agreed upon. Countries are committed 
to this comprehensive package and to its consistent implementation. These measures range from new minimum 
standards to revision of existing standards, common approaches which will facilitate the convergence of 
national practices and guidance drawing on best practices. Minimum standards were agreed in particular to 
tackle issues in cases where no action by some countries would have created negative spill overs (including 
adverse impacts of competitiveness) on other countries”. Tradução livre: “Um pacote abrangente de medidas 
foi acordado. Os países estão comprometidos com esse pacote abrangente e com sua implementação 
consistente. Essas medidas abrangem desde novos padrões mínimos até à revisão de normas existentes, 
abordagens comuns que facilitarão a convergência de práticas e orientações nacionais com base nas melhores 
práticas. Padrões mínimos foram acordados em particular para lidar com questões em casos em que nenhuma 
ação por parte de alguns países teria gerado repercussões negativas (incluindo impactos adversos de 
competitividade) em outros países”. 
22 Uma crítica ao foco do BEPS ser em imposto de renda pode ser encontrada em: VANN, Richard. “Policy 
Forum: The Policy Underpinnings of the BEPS Project - Preserving the International Corporate Income Tax?” 
Canadian Tax Journal, v. 62, n.2, 2014, pp. 433-441.  Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2483619>. 
Acesso em 10 set. 2018. 
23 BRAUNER, Yariv. “What the BEPS?”. Florida Tax Review, v. 16, n. 2, Gainesville: Universidade da 
Florida, 2014. pp. 55-115. Disponível em: <http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub>. Acesso em 21 dez. 
2017. 
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(Ação 5) combate às práticas tributárias prejudiciais (“harmful tax competition”) 

entre países;  

 

(Ação 6) prevenção do uso abusivo de tratados internacionais (por exemplo “treaty 

shopping arrangement”);  

 

(Ação 7) obstáculos ao uso artificial de estabelecimentos permanentes;  

 

(Ações 8 a 10) alinhamento entre os resultados de preços de transferência com a 

criação de valor;  

 

(Ação 11) padronização de métodos de coleta e análise de dados sobre a erosão de 

base tributária e a transferência de lucros;  

 

(Ação 12) criação de regras sobre a informação obrigatória (“mandatory disclosure”) 

de planejamento tributário;  

 

(Ação 13) padronização dos documentos, critérios e relatórios sobre preços de 

transferência;  

 

(Ação 14) efetivação dos mecanismos de resolução de controvérsias; e  

 

(Ação 15) desenvolvimento de um instrumento multilateral com foco na fiscalização 

do Direito Tributário Internacional e na compreensão da natureza dinâmica da 

economia global. 

 

Dentre essas 15 Ações do Plano de Ação BEPS, destaca-se a Ação 12, que versa 

sobre a informação obrigatória de planejamento tributário, por ser o objeto central do 

presente estudo. 

 

Contudo, antes de adentrar no exame da Ação 12 do BEPS, faz-se oportuno 

contextualizar o tema ao longo dos últimos anos, o que justifica a apresentação de uma 

espécie de linha do tempo com os principais fatos sobre o assunto. 
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O primeiro documento que merece registro se refere à pesquisa, elaborada pelo 

Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration, da OCDE, em 1988, e publicada 

em 1990, denominada “Taxpayers’ Rights and Obligations – A survey of the legal situation 

in OECD countries”. Nessa pesquisa, a OCDE relaciona quais seriam os direitos e 

obrigações dos contribuintes no relacionamento com o fisco nos seus países membros. Esse 

documento merece destaque, porque, naquela época, ao lado das obrigações dos 

contribuintes constantes dos ordenamentos jurídicos examinados ((i) obrigação de ser 

honesto, (ii) obrigação de ser cooperativo, (iii) obrigação de fornecer informações exatas 

tempestivamente, (iv) obrigação de guarda de documentos e (v) obrigação de pagar tributos 

tempestivamente), a OCDE reconhecia e dava especial atenção, aparentemente em igual 

importância, para os direitos dos contribuintes, vale dizer,  (i) o direito de ser informado, 

auxiliado e ouvido, (ii) o direito de recorrer contra as cobranças fiscais, (iii) o direito de não 

pagar mais do que o tributo devido, (iv) o direito à segurança jurídica, (v) o direito à 

privacidade, e (vi) o direito à confidencialidade e ao sigilo. Essa postura da OCDE de tratar, 

em pé de igualdade, os direitos e as obrigações dos contribuintes não se manteve ao longo 

do tempo, como se verá abaixo, passando a OCDE a concentrar-se, majoritariamente, nos 

deveres dos contribuintes24. 

 

Em 1998, a OCDE publicou o famoso estudo “Harmful Tax Competition” 

(competição internacional desleal, em tradução livre), no qual se manifestou o entendimento 

de que os paraísos fiscais e os países com regimes de tributação favorecida25 causariam uma 

competição internacional que: 

                                                
24 Os apontamentos da pesquisa realizada em 1990 são retratados pela OCDE no seguinte documento: OECD. 
Taxpayers’ Rights and Obligations – A survey of the legal situation in OECD countries. Paris: OECD 
Publishing, 1990. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/tax/administration/Taxpayers%27_Rights_and_Obligations-Practice_Note.pdf>. 
Acesso em 13 jun. 2017. 
25 A OCDE define paraíso fiscal nos seguintes termos: “O paraíso fiscal, no sentido "clássico", refere-se a um 
país que impõe um imposto baixo ou nenhum imposto, e é usado por corporações para evitar impostos que, de 
outra forma, seriam pagos em um país com impostos altos” (tradução livre).  OECD. Glossary of Terms. 
Disponível em: http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm. Acesso em 23 set. 2018. Em 1998, a OCDE 
publicou o relalório “Harmful Tax Competition” identificando as seguintes características principais dos 
paraísos fiscais: (i) ausência de tributação ou imposição apenas de tributos nominais; (ii) falta de troca efetiva 
de informações; (iii) falta de transparência; (iv) ausência de atividades com substância”. OECD. Harmful Tax 
Competition: an Emerging Global Issue. Paris, OECD, 1998, p.23. Disponível em: 
<http://www.uniset.ca/microstates/oecd_44430243.pdf> .  Acesso em 02 out. 20.18. Por outro lado, a OCDE 
define regime de tributação favorecida como um “eufemismo para o regime fiscal de um paraíso fiscal". 
(tradução livre).  OECD. Glossary of Terms. Disponível em:  
<http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm> . Acesso em 23 set. 2018. 
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 “(...) afetaria a identificação de atividades financeiras, promoveria a 
erosão da base fiscal de outros países, distorceria o comércio e os padrões 
de investimento, e prejudicaria a justiça, a neutralidade e a aceitação social 
dos sistemas tributários em geral”26. 
 

Como ensina Reuven Avi-Yonah, a competição internacional, associada à 

mobilidade do capital em um cenário de globalização, poderia resultar em uma “crise social” 

nos países ricos, que seriam obrigados a fazer cortes orçamentários no financiamento da 

seguridade social. Segundo Avi-Yonah, os países ricos tenderiam a responder de duas 

maneiras a esse problema: (i) reduzir a carga tributária sobre capitais (riquezas com grande 

mobilidade) e aumentar a carga tributária sobre o trabalho (riquezas com menor mobilidade), 

e (ii) quando a tributação sobre o trabalho se tornar problemática, reduzir direitos sociais27. 

 

A conceituação de “países ricos”, nesse particular, pode ser questionada, pois alguns 

dos membros integrantes do G20 – tal como o Brasil28 – participantes do Projeto BEPS29, 

não necessariamente podem ser considerados países ricos, como, por exemplo, a África do 

Sul, que não é qualificada como um país rico nos rankings do Fundo Monetário 

Internacional30. Não por outro motivo, Jeffrey Ownes, diretor de Política Fiscal da OCDE 

até fevereiro de 201231, discordava da ideia de que a OCDE seria um “clube de países ricos”, 

sob o argumento de que (i) a OCDE gastaria um terço do seu orçamento com questões de 

interesse dos países não membros da OCDE, e (ii) alguns países membros da OCDE não 

                                                
26 OCDE. Harmful Tax Competition: an Emerging Global Issue. Paris: OCDE, 1998, p.8. 
27 AVI-YONAH, Reuven. “Globalization tax competition and the fiscal crisis of the welfare state”. Harvard 
Law Review. v. 113, n.7, 2000, pp. 1573-1676 (1576). Sobre o tema, confira-se também: LITTLEWOOD, 
Michael. “Tax Competition: Harmful to Whom?” Michigan Journal of International Law, v. 26, 2004, pp. 
411-487 (486-487). Disponível em: < https://repository.law.umich.edu/mjil/vol26/iss1/15/> . Acesso em 10 
set. 2018. 
28 Como visto acima, os membros do G20 são: África do Sul, Argentina, Brasil, México, Canadá, Estados 
Unidos, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, Alemanha, França, Itália, 
Rússia, Reino Unido, Austrália e União Europeia, conforme o Itamaraty. Disponível: 
<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/15586-
brasil-g20> . Acesso em 08 ago. 2018. 
29 De acordo com a OCDE, o Projeto BEPS inclui os países membros do G20 que não são membros da OCDE, 
a fim de facilitar um maior envolvimento das economias não integrantes da OCDE. Tal envolvimento dos 
países integrantes do G20 se daria em “pé de igualdade” com os membros da OCDE. Nesse sentido, confira-
se: OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shiftin., OECD Publishing: Paris, 2013. p.25. Disponível 
em: http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en. Acesso em 09.08.2018. 
30 Confira-se o relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), IMF Data Mapper,  2018. Disponível em 
<https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD?year=2019>. 
Acesso em 09 set. 2018. 
31 Jeffrey Owens deixou de ser diretor da OCDE em fevereiro de 2012, conforme notícia publicada na 
International Tax Review, em 11 de dezembro de 2013, disponível em: 
<http://www.internationaltaxreview.com/Article/3288258/Jeffrey-Owens.html.> . Acesso 30 out. 2018. 
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poderiam ser considerados países ricos ou estariam ficando rapidamente menos ricos32. 

Portanto, a menção a países ricos – no texto de Reuven Avi-Yonah - deve ser interpretada 

com ressalvas. 

 

Nesse contexto, os países membros da OCDE e do G20 sinalizavam uma 

preocupação com a perda de arrecadação33 decorrente dos (supostos) planejamentos 

tributários internacionais, em especial as práticas evasivas ou abusivas de transferência 

artificial de ganhos entre empresas do mesmo grupo e os abusos de tratados (“treaty 

shoppings”) voltados à dupla não tributação34. 

 

Ganhava força a ideia de que a perda de arrecadação decorreria dessa concorrência 

fiscal, o que seria prejudicial para todos os países. Cogitava-se que a competição entre as 

nações pela atração de investimentos poderia resultar em uma “corrida até o fundo” (race to 

the bottom), o que, supostamente, implicaria a eliminação da tributação sobre a renda. 

Charles McLure utiliza a expressão “race to the bottom” para indicar uma preocupação não 

apenas com os paraísos fiscais, mas também com regimes com tributação reduzida (como a 

Irlanda), em um mundo cada vez mais globalizado. A mobilidade de capital e de atividades 

comerciais, em um contexto de “harmful preferential tax regimes”, levariam as empresas a 

buscarem cargas tributárias reduzidas com base em “definições artificiais de base tributária” 

e “normas sigilosas”. Com efeito, haveria uma redução da soberania fiscal por parte dos 

países que estariam perdendo as suas bases tributárias, o que demandaria uma cooperação 

internacional para lidar com o tema35.  

                                                
32 Confira-se a entrevista de Jeffrey Ownes para International Tax Review, de fevereiro de 2012, p. 35. 
OWENS, Jeffrey; SAINT-AMANS, Pascal. “Change at the Top: OECD: Owens Talks Legacy, Saint-Amans 
Looks to the Future”. International Tax Review, v. 23, n. 1, fevereiro de 2012. p. 32-35.  
33 A OCDE estima que haveria uma perda de arrecadação, em razão de erosão de bases tributáveis, da ordem 
de 4% a 10% da arrecadação global relativamente a tributos incidentes sobre a renda de pessoas jurídicas, o 
que representaria um valor entre 100 a 200 bilhões de dólares anuais. Segundo a OCDE, haveria uma variedade 
de causas para tal perda de arrecadação, tais como “o planejamento tributário agressivo de algumas empresas 
multinacionais, a interação das regras tributárias domésticas, a falta de transparência e coordenação entre as 
administrações tributárias, recursos limitados de aplicação dos países e práticas tributárias prejudiciais”. 
OECD. Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 
2015. p. 4. Disponível em: <www.oecd.org/tax/beps-explanatory-statement-2015.pdf>. Acesso em 09 set. 
2018. 
34 OECD, Adressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, pp.1-10. Disponível em: 
< http://www.oecd.org/tax/addressing-base-erosion-and-profit-shifting-9789264192744-en.htm> . Acesso em 
09 set. 2018. 
35 MCLURE, Charles E. “Globalization, tax rules and national sovereignty”. Bulletion for International 
Taxation, v. 55, n. 8. Amsterdam: IBFD, agosto de 2001, pp. 328-341. No mesmo sentido (especialmente sobre 
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No entanto, é importante destacar que há controvérsia a respeito das reais razões 

pelas quais os países estariam preocupados com “Harmful Tax Competition”, como leciona 

Lilian V. Faulhaber, Professora de Georgetown University Law Center e consultora da 

OCDE. Primeiramente, Faulhaber aponta, em artigo, que o próprio termo “Harmful Tax 

Competition” é problemático, porque (i) permitiria que os legisladores e políticos 

escondessem atrás de um termo vago os seus reais interesses e (ii) promoveria discussões 

sobre um tema relevante sem antes haver um alinhamento sobre o que significa “Harmful 

Tax Competition”. Ao final do seu artigo, Faulhaber menciona três pertinentes lições 

aprendidas após o exame dessa controvérsia no Direito Tributário Internacional: (i) as 

diferentes interpretações do termo “Harmful Tax Competition”, consubstanciadas nas 

recentes medidas contrárias à competição fiscal internacional, revelam que os países, 

geralmente, definem “Harmful Tax Competition” como sendo qualquer competição (no 

âmbito fiscal internacional) na qual eles estejam, individualmente, em desvantagem; (ii) 

existiria uma relação de interdependência entre competição fiscal internacional (entre países) 

e evasão fiscal internacional (sobretudo, por companhias multinacionais), na medida em que 

os Estados seriam cúmplices da perda de arrecadação efetiva por determinados contribuintes, 

e (iii) a combinação das duas primeiras observações permitiria concluir que os países tendem 

a efetivar medidas “anti-tax-competition” e “anti-avoidance” para fortalecer sua própria 

competitividade, e não apenas para combater a “Harmful Tax Competition”36.  

 

                                                
a relação entre os paraísos fiscais e a limitação de soberania fiscal dos países que não são paraísos fiscais), 
confira-se: PALAN, Ronen. “Tax Havens and the Commercialization of State Sovereignty”. International 
Organization, v.56, n.1, 2002, pp. 151-176; AULT, Hugh J. “Tax Competition: What (If Anything) To Do 
About It”. In: KIRCHHOF, Paul et. al. (Orgs.). International and Comparative Taxation: Essays in Honour of 
Klaus Vogel. v. 26. Londres: Kluwer, 2002. pp. 1-8 (2).  Em sentido contrário, vale dizer, discordando da tese 
de que não haveria um “race to the bottom”, confira-se: PLÜMPER, Thomas; TROEGER, Vera E.; WINNER, 
Hannes. “Why is There No Race to the Bottom in Capital Taxation?” International Studies Quarterly, v. 53, 
2009. pp. 761–786. 
36 FAULHABER, Lilian. “The Trouble With Tax Competition: From Practice to Theory”. Tax Law Review n. 
71, fevereiro de 2017, Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2912477>. 
Acesso em 09 ago. 2018. 
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Em poucas palavras, pode haver uma competição na própria maneira de endereçar o 

combate à competição37, em um cenário de intensificação da globabilização, da consequente 

maior mobilidade de capital e de pessoas, e de crises financeiras38. 

 

A evolução do tema, no âmbito da política fiscal internacional, dava sinais de uma 

tentativa de aproximação argumentativa entre (i) o acesso à informação como um meio para 

avaliar os riscos da competição fiscal internacional e (ii) o combate à lavagem de dinheiro e 

ao financiamento de atividades terroristas39, que, inclusive, há quem diga, tem causado mais 

preocupação do que a questão arrecadatória40. Nesse particular, é plausível cogitar que os 

atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, podem ter intensificado a 

preocupação com o controle de informações a respeito de fluxos financeiros no meio 

internacional, como forma de identificar atividades ilícitas e organizações dedicadas ao 

terrorismo41. 

 

Um desdobramento prático dessa preocupação pode ser encontrado nas chamadas 

“black-list”, “grey-list” e “white-list”, em uma espécie de categorização do nível de acesso 

à informação fiscal, bancária e societária, de modo a pressionar, politicamente, certos países 

– especialmente, aqueles indicados nas “black-list” – a alterarem as suas legislações e 

práticas locais para possibilitar a identificação da titularidade de recursos por pessoas físicas 

investidoras, a composição de estruturas societárias e a dinâmica de fluxos financeiros42. 

                                                
37PIANTAVIGNA, Paolo. “Tax Competition and Tax Coordination in Aggressive Tax Planning: A False 
Dichotomy”. World Tax Journal, v. 9, n. 4. Amsterdam: Journals IBFD, novembro de 2017. pp.477-519 (496-
497). 
38 LANG, Joachim. “Justiça Fiscal e Globalização”. Revista Direito Tributário Atual. v. 24. São Paulo: 
Dialética, 2010, pp. 71-90 (76-77); ROLIM, João Dácio. “Crise financeira mundial, mobilidade do capital e 
concorrência fiscal entre os Estados”. Revista Direito Tributário Atual, v. 26. São Paulo: Dialética, 2011. pp. 
11-18; RODI, Michael. “Concorrência tributária internacional por investimentos”. Tradução Victor Borges 
Polizelli. Revista Direito Tributário Atual, v. 21. São Paulo: Dialética, 2007, pp. 126-138. 
39 HARTMAN, Benjamin R., “Coercing Cooperation from Offshore Financial Centers: Identity and 
Coincidence of International Obligations against Money Laundering and Harmful Tax Competition”. Boston 
College International and Comparative Law Review, v. 24, n. 2, 2001, pp. 253-290; VLCEK, William. “Why 
worry? The impact of the OECD harmful tax competition initiative on Caribbean offshore financial centres”. 
The Round - Table The Commonwealth Journal of International Affairs, v. 96, n. 390, 2007. pp. 331-346. 
Disponível em: https://doi.org/10.1080/00358530701463998. Acesso em 08.08.2018. 
40 MUSA, Simone Dias. “A normatização das operações com jurisdições com tributação favorecida e regimes 
fiscais privilegiados – uma evolução da legislação tributária brasileira”. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga 
(coord.) O Direito Tributário e o mercado financeiro e de capitais. v. 2. São Paulo: Dialética, 2010, p. 353. 
41 ROCHA, Sergio André. Troca Internacional de Informações para Fins Fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 
2015, pp. 26-27. 
42 VITA, Jonathan Barros. “As regras dos países com tributação favorecida no direito brasileiro: (re)definindo 
conceitos”. In:  PANZARINI FILHO, Clóvis; TONANNI, Fernando; BEHRNDT, Marco Antônio; RIBEIRO, 
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Após a crise econômica mundial iniciada em 2008, as dificuldades financeiras e 

monetárias de muitos países se acentuaram43 e, nesse cenário, o combate aos planejamentos 

tributários internacionais abusivos passou a ser visto, de maneira mais evidente, como uma 

das alternativas para resolver os respectivos problemas financeiros, por meio do aumento de 

sua arrecadação tributária44.  

 

Em 2008, vieram à tona, na mídia mundial, escândalos relativos a esquemas de 

evasão fiscal, tais como (i) o “caso UBS”, no qual foram identificadas práticas fraudulentas 

por parte de contribuintes dos Estados Unidos, para esconder a titularidade de ativos no 

exterior, com a assessoria do banco UBS45, e (ii) o “caso Liechtenstein CD tax affair”, que 

decorreu do roubo de informações bancárias seguido da sua venda para autoridades alemãs 

para fins da revelação de práticas de evasão fiscal incorridas por clientes do LGT Bank e 

outros bancos de Liechtenstein por meio da criação de trusts e fundações sigilosas para 

gestão de patrimônio46.   

                                                
Ricardo Pereira; VASCONCELLOS, Roberto França de (coord.). Revista de Direito Tributário Internacional., 
v. 14. São Paulo: Quartier Latin, 2010, pp. 51-78. 
43 Sobre a crise financeira mundial de 2008, confira-se: HUWART, Jean-Yves; VERDIER, Loic. Economic 
Globalisation: Origins and Consequences, OECD Insights. Paris: OECD Publishing, 2013. p. 127. Disponível 
em: http://dx.doi.org/10.1787/9789264111899-en. Acesso em 03 nov. 2017. Confira-se também: 
HAMMELGARN, Thomas, NICODÈME. “The 2008 Financial Crisis and Taxation Policy”. European 
Commission.Working Paper, n. 20, 2010. Disponivel em: 
<https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_
analysis/tax_papers/taxation_paper_20_en.pdf>. Acesso em 01 out. 2017. 
44 PANAYI, Christiana HJI. “Is Aggressive Tax Planning Socially Irresponsible?”. Intertax, v. 43, n. 10. 
Amerstam: IBFD, 2015, pp. 544-558 (545). 
45 Confira-se, para ilustrar, as seguintes reportagens da época: “UBS could have curbed losses to $500 million”, 
Swiss Info, outubro de 2008. Disponível em: <https://www.swissinfo.ch/eng/-ubs-could-have-curbed-losses-
to--500-million-/678328>. Acesso em 24 out. 2018; “Tax scandal leaves Swiss giant reeling”, The Guardian, 
junho 2008. Disponível em: <https://www.theguardian.com/business/2008/jun/29/ubs.banking>. Acesso em 
24 out. 2018; “UBS fined $780 million in tax evasion scandal”, Investment News, fevereiro de 2009. Disponível 
em: <https://www.investmentnews.com/article/20090219/FREE/902199983/ubs-fined-780-million-in-tax-
evasion-scandal>. Acesso em 24 out.  2018. 
46 Confira-se, para ilustrar, as seguintes reportagens: “Liechtenstein Issues Warrant for Tax Informant”, The 
New York Times, março de 2008. Disponível em : 
<https://www.nytimes.com/2008/03/13/business/worldbusiness/13tax.html>. Acesso em 24 out. 2018; “The 
Liechtenstein Affair - German Banks Suspected of Helping Clients Evade Taxes”, Spiegle Online, fevereiro 
2008. Disponível em: <http://www.spiegel.de/international/business/the-liechtenstein-affair-german-banks-
suspected-of-helping-clients-evade-taxes-a-536777.html>. Acesso em 24 out. 2018; “Fury in Liechtenstein 
over German tax inquiry”, Independent, fevereiro 2008. Disponível em: 
<https://www.independent.co.uk/news/world/europe/fury-in-liechtenstein-over-german-tax-inquiry-
784417.html>. Acesso em 24 out. 2018 
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Em abril de 2009, o G20 reuniu-se, em Londres, para tratar dos efeitos da crise 

econômico-financeira mundial, e, naquela reunião, concluiu que a transparência 

internacional e o controle dos paraísos fiscais e regimes fiscais privilegiados seriam medidas 

adequadas para lidar com a crise atual e minimizar os riscos de uma crise futura. Nessa 

reunião, o G20 declarou que a era do sigilo bancário havia chegado ao final47. 

 

Em setembro de 2009, o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de 

Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of 

Information for Tax Purposes) foi criado a pedido do G20 com vistas ao aprimoramento da 

transparência fiscal no mundo, por meio da implementação de padrões de transparência, da 

troca de informações fiscais entre países, e do monitoramento da implementação dessas 

medidas pelos membros do Fórum (em um processo chamado de “peer review process” – 

processo de revisão por pares)48. Atualmente, o Fórum Global conta com a participação de 

154 países, dentre os quais está o Brasil49. 

 

Em maio de 2010, a OCDE publicou o relatório denominado “Promoting 

Transparency and Exchange of Information of Tax Purposes”, defendendo que uma “maior 

transparência e a troca de informações para fins fiscais são a chave para assegurar que os 

contribuintes não terão porto seguro para esconder suas rendas e patrimônio, e que eles 

pagarão o montante de imposto devido no local correto”50 (grifos nossos). 

 

Destaca-se, nesse documento, a visão que as autoridades da OCDE tinham (e, talvez, 

ainda tenham) a respeito dos contribuintes no âmbito internacional, como agentes que se 

“escondem” da tributação. 

                                                
47 O relatório da reunião do G20 em Londres, em abril de 2009, está disponível em 
<https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pdf/g20_040209.pdf>. Acesso em 08 jun. 2017. Sobre o tema, 
ver: AZEVEDO, Patrícia Anjos. O princípio da transparência e a troca de informações entre Administrações 
Fiscais. Tese de Mestrado sob a orientação da Professora Glória Teixeira. Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto. Portugal, 2010, p. 13 e 146. Disponível em: < https://www.cije.up.pt/download-
file/878>. Acesso em 10 out. 2016. 
48 Confira-se o website da OCDE sobre o tema: <http://www.oecd.org/tax/transparency/>. Acesso em 20 out. 
2018. Confira-se também o vídeo “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax 
Purposes” explicativo das atividades do Fórum Global no canal da OCDE no YouTube: 
<https://www.youtube.com/watch?v=tQHj1r55bYw>. Acesso em 20 nov. 2018. 
49 A relação de países membros do Fórum Global consta do seguinte website: 
<http://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/members/>. Acesso em 20 out. 2018. 
50 OECD. Promoting Transparency and Exchange of Information of Tax Purposes. Paris: OECD, 2010. 
Disponível em:  <http://www.oecd.gov/newsroom/44431965.pdf>. Acesso em 08 jun. 2017. 
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Em fevereiro de 2011, a OCDE publicou o relatório chamado de “Tackling 

Aggressive Tax Planning Through Improved Transparency and Disclousure”, no qual se 

apontou que o Aggressive Tax Planning seria a causa da perda de arrecadação para muitos 

países e que a resposta a ser dada a esse problema seria a coleta de informações a respeito 

de planejamentos tributários de maneira tempestiva, específica e abrangente51. 

 

Em março de 2012, a OCDE tornou público o relatório “Hybrid Mismatch 

Arrangements” com medidas voltadas ao enfrentamento do problema da transparência na 

carga tributária efetivamente suportada pelas empresas multinacionais e à redução das 

brechas para o aproveitamento, pelos contribuintes, da dupla não tributação não 

intencional52. 

 

Em junho de 2012, em reunião realizada na cidade de Los Cabos, no México53, os 

representantes dos países membros do G20 registraram a necessidade de prevenir a erosão 

fiscal em conjunto com a OCDE, nos seguintes termos: 

 

“We also welcome the work that the OECD is undertaking into the problem 
of base erosion and profit shifting and look forward to a report about 
progress of the work at our next meeting”54 

 

Em dezembro de 2012, a União Europeia editou um documento denominado “An 

Action Plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion”, relacionando a 

transparência fiscal e a colaboração entre os países com meios para combater a fraude e a 

                                                
51 OECD. Tackling Aggressive Tax Planning Through Improved Transparency and Disclousure. Paris: OECD, 
2011. pp. 19-22. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/48322860.pdf>. 
Acesso em 08 jun. 2017. 
52 OECD. Hybrid Mismatch Arrangemen. Paris: OECD, 2012, p. 25. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/HYBRIDS_ENG_Final_October2012.pdf>. Acesso 
em 09 jun. 2017. 
53 Essa reunião do G20 no México, ocorrida entre 18 e 19 dejunho de 2012, tem sido considerada pela OCDE 
como um dos passos para o desenvolvimento do Projeto BEPS. Confira-se: 
<https://www.oecd.org/ctp/TheOECDworkonBEPS.pdf> . Acesso em 18 out. 2018. Confira-se também o item 
48 da declaração do G20 formulada nessa reunião: <http://www.g20.utoronto.ca/2012/2012-0619-
loscabos.html>. Acesso em 18 out. 2018. 
54 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD, 2013. p. 14. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/tax/addressing-base-erosion-and-profit-shifting-9789264192744-en.htm>. Acesso em 
09 out. 2018. Tradução livre: “Congratulamo-nos também com o trabalho que a OCDE está realizando em 
relação ao problema da erosão da base e da transferência de lucros e aguardamos um relatório sobre o progresso 
do trabalho em nossa próxima reunião”. 
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evasão fiscal55. Desse documento, é oportuno destacar o entendimento de que as políticas 

fiscais adotadas por alguns Estados Membros teriam incentivado planejamentos tributários 

abusivos, tais como os regimes de dedução de juros na Bélgica e de provisão de equivalência 

patrimonial na Itália. Ou seja, reconhecia-se aqui a participação (indireta) dos Estados 

Membros no desenvolvimento de planejamentos tributários, e não, como faz crer os 

relatórios mais recentes da OCDE, que tal contexto teria sido causado exclusivamente por 

contribuintes. 

 

Finalmente, em fevereiro de 2013, a OCDE publicou o documento “Addressing Base 

Erosion and Profit Shifting”56, que pode ser considerado um divisor de águas no combate à 

perda de arrecadação decorrente da transferência de resultados tributáveis para jurisdição 

fiscal com carga tributária reduzida. Nesse documento, a OCDE resumiu os principais 

problemas e discriminou os diversos temas relevantes no Direito Tributário Internacional 

correlatos ao referido combate, dentre os quais se destacam, para o presente trabalho, a 

transparência fiscal, o planejamento tributário agressivo, e a competição fiscal internacional 

entre países. 

 

Interessante notar que, segundo a OCDE, a elaboração do Projeto BEPS foi uma 

espécie de pedido dos ministros das finanças dos países membros do G20: 

 

“The G20 finance ministers called on the OECD to develop an action plan 
to address BEPS issues in a co-ordinated and comprehensive manner”57 

 

Em razão disso, considera-se, na presente tese, que o BEPS foi elaborado pela 

OCDE, em decorrência desse “pedido” do G20. Trata-se de projeto conjunto. Entretanto, 

por praticidade, a tese fará menção ao BEPS como tendo sido elaborado pela OCDE, 

ressalvando-se que, em sua origem, o Projeto nasceu “a pedido” do G20, bem como 

destacando que muitos documentos sobre o tema fazem referência ao BEPS como um 

                                                
55 União Europeia. An Action Plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion. Brussels, EU, 
2012. Disponível em: < http://aei.pitt.edu/56617/> . Acesso em 09 jun.2017. 
56 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD, 2013.  
57 OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD, 2013. p. 11. Disponível em 
<https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf>. Acesso em10 ago. 2018. Tradução livre: “Os ministros das 
Finanças do G20 pediram à OCDE que desenvolvesse um plano de ação para abordar as questões do BEPS de 
maneira coordenada e abrangente”. 
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projeto da “OECD/G20”. Diante disso, cabe frisar que a menção exclusiva à OCDE é mera 

simplificação. 

 

Em 2013, ganharam ainda mais força na opinião pública as denúncias contra os 

planejamentos adotados por empresas multinacionais (tais como Google, Starbucks e 

Amazon)58, cujos efeitos impactariam negativamente o orçamento público de diversos 

países59 - abordagem prenunciada pelo Professor Reuven Avi-Yonah em 2000, como visto 

acima. 

 

Em julho de 2013, foi publicado o BEPS Action Plan, com a segmentação dos 

referidos temas e trabalhos a serem realizados em 15 (quinze) ações - dentre elas, a Ação 12 

a respeito da informação obrigatória (“mandatory disclosure”) de planejamento tributário 

“aggressive”60. Esse Plano de Ação visava à coordenação das atividades dos países membros 

da OCDE e do G20 e dos demais países integrantes do Projeto, que seriam realizadas com 

vistas ao combate da perda de arrecadação e à transferência artificial de riquezas 

tributáveis61.  

 

Xaver Oberson apontou, no Relatório Geral do Congresso da IFA de 2013, em 

Copenhagen, que a série de escândalos em matéria fiscal em 2008, associada ao déficit nas 

finanças públicas de vários países, teria favorecido o aumento da pressão internacional para 

que os Estados lutassem de maneira mais eficiente contra os crimes tributários e os esquemas 

tributários abusivos. Esses fatores teriam sido determinantes para reforçar a cooperação 

internacional no que diz respeito (i) à troca de informações fiscais entre países, (ii) ao 

aprimoramento da eficiência no combate à evasão fiscal e ao planejamento tributário abusivo 

e “aggressive”, e (iii) à otimização das fiscalizações em busca da redução do déficit fiscal 

por meio do aumento da arrecadação tributária62. 

                                                
58 Para ilustrar, destaca-se a notícia do Jornal BBC: “Google, Amazon, Starbucks: the rise of shaming”. BBC 
News, maio de 2013. Disponível em: <http://www.bbc.com/news/magazine-20560359> . Acesso em 07 jun. 
2017. 
59 ROCHA, Sergio André. “El Proyecto Beps de la OCDE y el Derecho Fiscal Internacional en Brasil”. Revista 
Direito Tributário Atual, v.  35. São Paulo: Dialética e IBDT, 2016, pp. 384-403. (384 e 394). 
60 Evita-se a tradução (inglês-português) da palavra inglesa “agressive” para agressivo em português, por se 
entender que tais palavras têm sentidos diferentes em inglês e em português, como explicado no capítulo 2. 
61 OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD, 2013. 
62 OBERSON, Xaver. “General Report”. In: Cahiers de Droit Fiscal International. Exchange of Information 
and cross-border cooperation between tax authorities. Copenhagen IFA Congress. v. 98b. Rotterdam: IFA 
Cahiers, 2013, pp. 17-57 (20). 
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Em setembro de 2013, o G20 reuniu-se em São Petersburgo quando foi registrada 

uma declaração que, por um lado, indicava o “encorajamento” aos países membros daquele 

grupo para participarem do Projeto BEPS, e, por outro lado, já apontava para alguns 

conceitos que vieram a se tornar centrais no desenvolvimentos das 15 Ações do BEPS, tais 

como (i) o combate ao “aggressive tax planning”, (ii) os desafios da tributação da economia 

digital, (iii) a ideia de que os contribuintes deveriam pagar a “justa parcela” (“fair share”) 

dos tributos, e (iv) a busca da renda no local da sua geração63. 

 

Em 01 de julho de 2014, foi publicado o FATCA (“Foreign Account Tax 

Compliance”), que, em brevíssimo resumo, trata-se de uma legislação norte-americana que 

atribui às instituições financeiras estrangeiras o dever de identificar e informar ao Internal 

Revenue Service (fisco federal dos Estados Unidos da América) a existência, os saldos e as 

movimentações de contas bancárias, de custódia e de investimentos de titulares norte-

americanos, com o objetivo de combater a evasão fiscal nos Estados Unidos64.  

 

Em 15 de julho de 2014, a OCDE publicou um padrão para troca automática de 

informações de contas financeiras em questões fiscais, também conhecido como “Commom 

Reporting Standard” ou CRS65. Esse padrão foi desenvolvido pela OCDE em resposta a um 

pedido do G20, a fim de harmonizar (i) as informações a serem trocadas automaticamente, 

                                                
63 G20. Leaders Declaration meeting in St. Petersburg. São Petersburgo, 2013. Disponível em: 
<https://www.g20.org/sites/default/files/media/g20_leaders_declaration_st._petersburg_summit.pdf>. Acesso 
em 24 out. 2018. “In a context of severe fiscal consolidation and social hardship, in many countries ensuring 
that all taxpayers pay their fair share of taxes is more than ever a priority. Tax avoidance, harmful practices 
and aggressive tax planning have to be tackled. The growth of the digital economy also poses challenges for 
international taxation. We fully endorse the ambitious and comprehensive Action Plan – originated in the 
OECD – aimed at addressing base erosion and profit shifting with mechanism to enrich the Plan as appropriate. 
We welcome the establishment of the G20/OECD BEPS project and we encourage all interested countries to 
participate. Profits should be taxed where economic activities deriving the profits are performed and where 
value is created.  In order to minimize BEPS, we call on member countries to examine how our own domestic 
laws contribute to BEPS and to ensure that international and our own tax rules do not allow or encourage 
multinational enterprises to reduce overall taxes paid by artificially shifting profits to low-tax jurisdictions”. 
64 TAKANO, Caio Augusto; SANTOS, Ramon Tomazela. “O ‘Foreign Account Tax Com- pliance Act’ 
(Fatca) e seus impactos no ordenamento jurídico brasileiro: reflexões a partir das perspectivas da eficiência, da 
praticabilidade e da proporcionalidade”. Revista Dialética de Direito Tributário, v. 226. São Paulo: Dialética, 
2014. pp. 31-47 (36). 
65 OECD. Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore 
Structures. Paris: OECD, 2018 p. 3. Disponível em: <www.oecd.org/tax/exchange-of-information/ model-
mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-offshorestructures.pdf>. Acesso em 
10 ago. 2018. 
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uma vez por ano, entre os Fiscos de diferentes países integrantes do programa, as quais 

passariam a ser obtidas junto a instituições financeiras, (ii) quais espécies de instituições 

financeiras seriam obrigadas a prestar informações, (iii) os diferentes tipos de contas 

bancárias e (iv) os tipos de contribuintes abarcados pelo programa, assim como (v) os 

procedimentos comuns  de “due diligence” a serem observados por tais instituições 

financeiras66.  

 

Ou seja, tanto no âmbito do FATCA, como no âmbito do CRS, a troca entre os Fiscos 

mundiais de informações, fornecidas por instituições financeiras, a respeito de ativos, contas 

bancárias, investimentos etc. de titularidade dos contribuintes é medida integrante do 

contexto de transparência fiscal dos últimos anos. 

 

Em novembro de 2014, vem à tona o escândalo “LuxLeaks”, publicado pelo 

“International Consortium of Investigative Journalists”, divulgando uma investigação que 

contou com a participação de 80 jornalistas de 26 países diferentes e revelou 548 

planejamentos tributários validados por Luxemburgo por meio de “tax rulings” (“private tax 

arrangement”) no interesse de 340 companhias multinacionais no período de 2002 a 201067. 

Os planejamentos tributários revelados no LuxLeaks foram validados por empresa de 

auditoria independente (PwC) e, em geral, baseavam-se em estruturas de gestão de 

empréstimos e ativos intangíveis intra-grupo, com a cobrança reduzida, por Luxemburgo, de 

imposto de renda sobre as receitas (juros de empréstimo ou royalties) recebidos pela 

subsidiária constituída naquele país, acompanhado da dedução fiscal desses valores à 

alíquota mais elevada no país onde estava situado a companhia operacional devedora do 

                                                
66 De acordo a descrição da própria OCDE disponível no seu portal a respeito de troca de informações: 
<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/>. Acesso em 10 ago. 2018. 
67 Confira-se o website do International Consortium of Investigate Journalist com a matéria de novembro de 
2014 em: <https://www.icij.org/investigations/luxembourg-leaks/leaked-documents-expose-global-
companies-secret-tax-deals-luxembourg/>. Acesso em 03 nov. 2018. 
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mesmo grupo68. Dentre as empresas investigadas no LuxLeaks, havia algumas companhias 

brasileiras69. 

 

Em março de 2015, a Comissão Europeia publicou a Comunicação (2015) 136 “sobre 

a transparência fiscal para combater a evasão e a elisão fiscais” recomendando aos países 

membros da União Europeia a tomada de um conjunto de medidas de modo que a União 

Europeia assumisse um papel “interveniente ativo” no contexto do BEPS. Essas medidas 

foram reunidas no chamado “Pacote de Transparência Fiscal” e teriam como objetivo 

“reforçar a transparência fiscal, a fim de combater a evasão fiscal e a elisão fiscal por parte 

das empresas da UE, garantir a ligação entre o lugar da tributação e o lugar efetivo da 

atividade econômica e promover a aplicação de normas semelhantes em todo o mundo”70. 

 

Em outubro de 2015, a OCDE publicou o Final Report do Plano de Ação do BEPS, 

no qual foram descritos os trabalhos realizados até então, foram abordadas as atividades a 

serem efetuadas em relatórios individualizados para cada Ação e foi definido o ano de 2020 

como marco temporal para finalização dos trabalhos pendentes de implementação e 

monitoramento71. Assim como as outras ações, a Ação 12 do BEPS tem o seu relatório 

apartado, que é examinado amplamente nesta tese72. 

 

                                                
68 Confira-se, no website do International Consortium of Investigate Journalist, a matéria denominada “Leaked 
Documents Expose Global Companies’ Secret Tax Deals in Luxembourg”, de novembro de 2014. Disponível 
em: <https://www.icij.org/investigations/luxembourg-leaks/leaked-documents-expose-global-companies-
secret-tax-deals-luxembourg/>. Acesso em 03 nov. 2018. Confira-se também a reportagem “Luxembourg 
leaks: how harmful tax competition leads to profit shifting”, no website The Conversation, novembro de 2014. 
Disponível em: <http://theconversation.com/luxembourg-leaks-how-harmful-tax-competition-leads-to-profit-
shifting-33940>. Acesso em 03 nov. 2018. 
69 A respeito da participação das companhias brasileiras no LuxLeaks, confira-se: 
<https://www.icij.org/investigations/luxembourg-leaks/brazilian-banks-cut-secret-deal-luxembourg-save-
902m-tax/> Acesso em 03 nov. 2018.. A listagem completa das companhias envolvidas no LuxLeaks consta 
do seguinte website: <https://www.businessinsider.com/full-list-every-company-named-in-the-luxembourg-
secret-tax-deal-database-2014-11?r=UK&IR=T>. Acesso em 03 nov. 2018. 
70 Comissão Europeia. COM(2015) 136 final, "sobre a transparência fiscal para combater a evasão e a elisão 
fiscais". Bruxelas, 18.03.2015. p. 5. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0136&from=EN> . Acesso em 02 nov. 2018.  
71 OECD. Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing, 2015. Disponível em: <http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm>. Acesso em 13 jun. 
2017. 
72 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit 
Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015. 
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Após a publicação do relatório final do BEPS, merecem destaque as diversas 

reuniões que a OCDE tem realizado a respeito das medidas para implementação das 

recomendações do Projeto BEPS, tais como (i) a reunião de 30 de junho de 2016, em Quioto, 

no Japão73, (ii) a reunião de 27 de junho de 2018, em Lima, no Peru74, e (iii) as diversas 

reuniões regionais da OCDE sobre o tema75. 

 

Em novembro de 2015, o Parlamento Europeu publicou o relatório 2015/2066(INI) 

denominado “Tax rulings and other measures similar in nature or effect”, que, após estudo 

sobre os eventos e publicações sobre os temas da transparência fiscal e da competição fiscal 

desleal nos últimos anos, apresentou uma série de recomendações e medidas contra o 

“abusive tax ruling” e o combate ao “aggressive tax planning”76. 

 

Em novembro de 2016, 100 países concluíram as negociações sobre a elaboração da 

minuta de Convenção Multilateral para Implementar Tratado Fiscal relativo a Medidas para 

Previnir a Erosão da Base Tributária e Transferência de Lucros (“Multilateral Convention 

to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting” – 

“Multilateral Instrument” ou “MLI”). Segundo a OCDE, o MLI busca oferecer soluções 

concretas para que os países fechem as lacunas existentes nas regras tributárias 

internacionais, por meio da implementação das recomendações do Projeto BEPS da OCDE 

e do G20 para tratados fiscais bilaterais em todo o mundo. Em resumo, o MLI altera a 

aplicação dos tratados para evitar eliminar a dupla tributação e implementa padrões mínimos 

acordados para combater o abuso de tratados e para melhorar os mecanismos de resolução 

de disputas77. De acordo com o levantamento da OCDE realizado em 4 de dezembro de 

2018, 85 países já assinaram o MLI78. 

                                                
73 Conforme o website da OCDE:  <http://www.oecd.org/tax/press-events-during-oecd-committee-on-fiscal-
affairs-on-30-june1-july-in-kyoto-japan.htm>. Acesso em 20 out. 2018. 
74 Conforme o website da OCDE: <http://www.oecd.org/tax/beps/key-events-during-inclusive-framework-on-
beps-meeting-on-27-28-june-2018-in-lima-peru.htm>. Acesso em 20 out. 2018. 
75 Conforme o website da OCDE: <http://www.oecd.org/ctp/beps-regional-meetings.htm>. Acesso em 20 out. 
2018. 
76 Parlamento Europeu. 2015/2066(INI), novembro de 2015. Disponível em: < 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0408 > . 
Acesso em 03 nov. 2018. 
77 Confira-se o website da OCDE: <http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-
tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm>. Acesso em 20 out. 2018. 
78 Confira-se o levantamento da OCDE com a relação de países que já assinaram o MLI no seguinte website: 
<http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf> . Acesso em 05 dez. 2018. 
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Em março de 2018, a OCDE publicou o documento denominado “Model Mandatory 

Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures”79, 

dando continuidade do modelo veiculado em 2014 sobre o CRS. A menção a esse documento 

se justifica pelo fato de que, de acordo com a OCDE, esse modelo complementa a Ação 12 

do BEPS ao estabelecer um padrão mínimo de informações a serem relevadas pelos 

contribuintes e os seus consultores80 e porque, segundo o Diretor da OCDE Pascal Saint-

Amans, “as regras de divulgação obrigatória serão uma ferramenta poderosa para detectar 

os contribuintes que continuam a recusar-se a cumprir suas obrigações de declarar seus 

ativos e renda às suas autoridades fiscais”81. 

 

Para fins didáticos, os principais fatos acima podem ser assim resumidos em uma 

linha do tempo, indicada no Anexo I do presente trabalho82 

 

 Feita essa linha do tempo, vale também contextualizar a participação do Brasil nas 

atividades internacionais relativas ao tema. Primeiramente, o Brasil é membro do G2083 e, 

portanto, tem participado ativamente, nessa condição, do contexto acima descrito, 

acompanhando a elaboração e o desenvolvimento do BEPS. 

 

                                                
79 Tradução livre: Modelo de Regras de Informação Obrigatória para o Padrão Comum de Comunicação de 
Estruturas Elusivas e de Estruturas Estrangeiras Não Transparentes. 
80 A OCDE descreve a relação entre o “Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements 
and Opaque Offshore Structures” e Ação 12 do BEPS da seguinte maneira: “5. While the BEPS Action 12 
Report does not represent a minimum standard, it provides a framework for mandatory disclosure rules that is 
based on international best practices and presents tax administrations with options to address perceived risks. 
The framework has five key elements in the design of a mandatory disclosure regime: (a) A description of the 
Arrangements that are required to be disclosed (i.e. the hallmarks of a disclosable scheme); (b) A description 
of the persons required to disclose such Arrangements (i.e. the Intermediaries that are subject to reporting 
obligations under the rules); (c) A trigger for the imposition of a disclosure obligation (i.e. when an obligation 
to disclose crystallises under the rules and any exceptions from reporting); (d) A description of what 
information is required to be reported; and (e) Appropriate penalties or other mechanisms to address non-
compliance”. OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion 
and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015. p. 10.  
81 Conforme consta do website da OCDE: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/news/game-over-
for-crs-avoidance-oecd-adopts-tax-disclosure-rules-for-advisors.htm>. Acesso em 19 out. 2018. 
82 Outra linha do tempo sobre esse contexto pode ser encontrada em: OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. A 
obrigação de divulgação de planejamentos tributários agressivos no ordenamento brasileiro: uma análise à 
luz do Projeto BEPS da OCDE/G20. Tese de Doutorado sobre a orientação do Professor Doutor Gerd Willi 
Rothmann. São Paulo: Faculdade de Direito do Largo São Francisco – Universidade de São Paulo, 2017. p. 
318. 
83 Confira-se, nesse sentido, o website do Itamaraty: <http://www.itamaraty.gov.br/en/politica-
externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/6425-g20-en>. Acesso em 10 out. 2018.  
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 Apesar de o Brasil não ser membro-pleno da OCDE à época da edição das referidas 

recomendações, a aproximação do governo brasileiro com tal organização mundial tem 

aumentado, na medida em que, desde 2007, o Brasil é um dos seus “parceiros-chave”, e, em 

junho de 2015, foi assinado o “Acordo de Cooperação Brasil-OCDE”84, o que permite o 

aprofundamento e sistematização dessa relação bilateral. Por outro lado, como membro do 

G20, a participação do Brasil no BEPS independe da sua condição de não-membro da 

OCDE, uma vez que a OCDE elaborou o Projeto BEPS em conjunto (“a pedido”) do G20, 

como dito acima. 

 

Antes disso, em 2014, com a edição do art. 12 da Lei nº 12.995, de 18 de junho de 

2014, o Brasil passou a ter autorização legal para contribuir financeiramente com o Plano de 

Ação BEPS, evidenciando os esforços do governo brasileiro em participar da mobilização 

internacional acerca do tema85. 

 

Nesse contexto, o Brasil aderiu, em abril de 2015, a 15 instrumentos da OCDE, dentre 

eles, a Declaração sobre Erosão da Base Tributária e Movimentação de Lucros, que está 

alinhada com a Ação 12 do BEPS acima mencionada86. 

 

                                                
84 UNIÃO FEDERAL. Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: 
<http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10082:assinatura-do-
acordo-de-cooperacao-brasil-ocde&catid=42:notas&lang=pt-BR&Itemid=280> . Acesso em 26 set. 2018. 
85 Lei nº 12.995, de 18.06.2014. “Art. 12.  Os arts. 5o e 6o da Lei no 12.649, de 17 de maio de 2012, passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 5o  Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para a manutenção 
dos foros, grupos e iniciativas internacionais abaixo discriminados, nos montantes que venham a ser atribuídos 
ao Brasil nos orçamentos desses respectivos foros, grupos e iniciativas internacionais, nos limites dos recursos 
destinados, conforme o caso, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB ou à Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, 
consoante a Lei Orçamentária Anual - LOA: (...) IV - Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de 
Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax 
Purposes); V - Comitê de Assuntos Fiscais (Committee on Fiscal Affairs) da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico - OCDE; VI - Fórum sobre Administração Tributária vinculado à OCDE (Forum 
on Tax Administration); VII - Grupo de Coordenação e Administração da Convenção sobre Assistência Mútua 
Administrativa em Assuntos Tributários (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters); 
VIII - Projeto sobre Erosão de Base de Cálculo e Deslocamento de Lucros - BEPS (Project on Base 
Erosion and Profit Shifting); e IX - Entendimento Setorial Aeronáutico no âmbito da OCDE (ASU - Aircraft 
Sector Understanding). Parágrafo único.  (Revogado).” (NR) “Art. 6o  O Poder Executivo é igualmente 
autorizado a realizar os pagamentos referentes às contribuições do Brasil aos foros, grupos e iniciativas 
internacionais citados no art. 5o que se encontrem em atraso até a data de publicação desta Lei.” (grifos nossos). 
86 União Federal. Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: 
<http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8697:acordo-marco-de-
cooperacao-com-a-ocde&catid=42:notas&lang=pt-BR&Itemid=280>. Acesso em 26 set. 2018. 
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Por fim, recentemente, no dia 30 de maio de 2017, o governo brasileiro enviou uma 

carta para a OCDE, formalizando o pleito para início das tratativas para o ingresso do país 

como membro da Organização. Da carta enviada, destaca-se o registro da intenção do Brasil 

em considerar as recomendações da Organização no âmbito das atuais reformas que têm sido 

implementadas no país87.  

 

Diante disso, é possível notar que o Brasil participa e integra o movimento 

internacional dos países que buscam a implementação de medidas voltadas ao 

aprimoramento da transparência fiscal, o que tende a fazer com o que esse tema seja cada 

vez mais atual, relevante e presente no contexto brasileiro.  

 

Até porque o governo brasileiro já deu claros sinais da intenção de implementar as 

recomendações do BEPS.  A primeira delas foi a edição da Medida Provisória nº 685, de 

2015, que buscava criar a obrigação de os contribuintes informarem à administração 

tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução 

ou diferimento de tributo, a qual será examinada abaixo88. 

 

Uma sinalização adicional – mais concreta, pois vigente – pode ser encontrada na 

edição da Instrução Normativa RFB nº 1681, de 28 de dezembro de 2016, que instituiu a 

Declaração de País-a-País (Country-by-Country Report), objeto da Ação 13 do BEPS. 

 

Nesse sentido, destaca-se, como manifestação política do atual governo brasileiro, o 

discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, no Fórum Econômico Mundial, em 

Davos, no dia 22 de janeiro de 2019, no sentido da sinalizar a intenção de adotar as “melhores 

práticas” recomendadas pela OCDE89. 

                                                
87 União Federal. Carta enviada pelo Governo brasileiro à OCDE. Disponível em: 
<http://www.fazenda.gov.br/noticias/2017/junho/governo-brasileiro-solicita-ingresso-a-ocde-como-pais-
membro>. Acesso em 13 jun. 2017. Da carta enviada à OCDE, destaca-se o seguinte trecho: “We consider that 
acceding to the Organization would not only be a natural next step in our fuitful cooperation, but also na 
instrumental tool in the reforms that our country is currently sustaining”. Tradução livre: “Consideramos que 
aderir à Organização não seria apenas um próximo passo natural em nossa cooperação, mas também uma 
ferramenta instrumental nas reformas que nosso país está sustentando atualmente”. 
88 Confira-se o item 4.4. 
89 O discurso do Presidente Jair Bolsonaro na reunião do no Fórum Econômico Mundial, em Davos, em janeiro 
de 2019, está disponível no canal “Portal o Tempo”, no YouTube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=GD7oZnIJAYs> (confira-se o trecho a partir de 4m40s). Acesso em 30 
jan. 2019. O trecho do discurso é o seguinte: “(...) buscaremos integrar o Brasil ao mundo, por meio da 
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É oportuno mencionar que, em agosto de 2016, por meio do Decreto nº 8.842, de 29 

de agosto de 2016, foi promulgada a internalização, no Brasil, da Convenção sobre 

Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária emendada pelo Protocolo de 1º de 

junho de 2010, firmada pela República Federativa do Brasil em Cannes, em 3 de novembro 

de 2011. Essa Convenção trata, dentro outros aspectos, da “troca de informações, incluindo 

fiscalizações tributárias simultâneas e a participação em fiscalizações tributárias levadas a 

efeito no estrangeiro”. 

 

Fica claro, portanto, que o tema referente à informação obrigatória de planejamento 

tributário, em conjunto com as questões relativas à transparência fiscal está presente na pauta 

das autoridades políticas brasileiras e o exame desse contexto auxilia na compreensão das 

possíveis medidas que tendem a surgir sobre o assunto no Brasil. 

 

I.3.  O problema de pesquisa  

 
 
 Na presente tese, adota-se a concepção de “problema de pesquisa” como elemento 

integrante do tema, porém que dele se diferencia por evidenciar uma “dificuldade específica” 

com a qual o pesquisador se defronta e pretende analisar por meio da pesquisa90.  

 

O problema científico de pesquisa constrói-se entorno de uma indagação circunscrita 

por razões claras e precisas de ordem prática ou intelectual, a qual é passível de avaliação 

com base em variáveis definidas e seus resultados não decorrem de uma valoração 

pessoalizada. Por exemplo, não é problema científico definir se algum comportamento é 

bom ou ruim, certo ou errado, pois esses são chamados de “problemas de valor”, os quais 

não estão inseridos no campo da ciência, apesar de poderem ser objetos de pesquisa 

científica91. 

 

                                                
incorporação das melhores práticas internacionais, como aquelas que são adotadas e promovidas pela OCDE”. 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/01/leia-a-integra-do-discurso-de-jair-
bolsonaro-no-forum-economico-mundial-em-davos.shtml>.  Acesso em 30 jan. 2019. 
90 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da Metodologia Científica. 5ª 
Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2003, p. 220.  
91 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. 4ª Edição. São Paulo: Atlas, 2002, p. 24.  
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Esse comentário é oportuno para a presente tese, pois não se busca apontar se as 

recomendações da Ação 12 do BEPS são boas ou ruins, e sim se elas são compatíveis, ou 

não, com o ordenamento jurídico brasileiro, e, sendo a resposta negativa, em que medida 

ocorre tal incompatibilidade e quais critérios jurídico-tributários devem ser observados para 

viabilizar a implementação dos objetivos pretendidos por essas recomendações. 

 

Segundo Antonio Carlos Gil, a definição do problema de pesquisa demanda a 

observância de cinco critérios, quais sejam: (i) o problema deve ser formulado como 

pergunta; (ii) o problema deve ser claro e preciso; (iii) o problema deve ser empírico; (iv) o 

problema deve ser suscetível de solução; e (v) o problema deve ser delimitado a uma 

dimensão viável92.  

 

Com base nessas lições, a presente tese enfrentará um único problema, a fim de 

melhor delimitar os seus contornos e, assim, deixá-lo mais claro e preciso.  

 

Opta-se pela singularidade do problema, com a intenção de que a 

interdisciplinaridade do tema da tese não prejudique a clareza e precisão da questão jurídica 

a ser enfrentada, observando-se, assim, a chamada “dimensão viável” do problema de 

pesquisa. 

 

Feitos esses esclarecimentos, apresenta-se o problema de pesquisa nos seguintes 

termos: 

 

QUAIS CRITÉRIOS JURÍDICOS DEVEM SER OBSERVADOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E 

O DESENVOLVIMENTO DA TRANSPARÊNCIA FISCAL POR PARTE DOS 

CONTRIBUINTES EM MATÉRIA DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NO BRASIL? 

 

Dada a complexidade da proposição, são oportunos alguns comentários a título de 

esclarecimento quanto aos termos acima utilizados. 

 

                                                
92 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. 4ª Edição. São Paulo: Atlas, 2002, p. 23. 
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A referência ao termo “implementação” está relacionada com a possível 

implementação da Ação 12 do BEPS no Brasil, o que será objeto central de críticas nesta 

tese.  

 

Para tratar da referida implementação (como fazer), é oportuno, antes, estudar, com 

profundidade, o que será implementado (do que se trata). Com efeito, a tese dedica dois 

capítulos para compreender as referidas recomendações da OCDE, o contexto do seu 

desenvolvimento e os objetivos perseguidos. 

 

Como as recomendações da Ação 12 do BEPS foram desenvolvidas pela OCDE a 

partir das experiências de outros países, a sua plena compreensão, a nosso ver, demanda da 

sua origem (de onde veio), incluindo a avaliação das principais características desses regimes 

tidos como modelos, bem como de alguns atributos dos respectivos ordenamentos jurídicos 

(identificados no estudo das próprias recomendações em apreço). 

 

Uma vez compreendido o que se pretende implementar no Brasil, a tese avalia a sua 

compatibilidade com as regras e princípios do ordenamento jurídico nacional. Nesse estudo, 

a tese conclui que as recomendações da Ação 12 do BEPS são incompatíveis com o contexto 

jurídico brasileiro.  

 

Note-se, nesse particular, que o problema de pesquisa – acima mencionado – foi 

desenvolvido no sentido de ter a amplitude suficiente para não se limitar ao estudo da Ação 

12 do BEPS.  

 

Busca-se estudar os parâmetros jurídicos oportunos à implementação de um regime 

voltado à promoção da transparência fiscal do contribuinte em matéria tributária, porém não 

apenas com base nas recomendações constantes da Ação 12 do BEPS. 

 

Com caráter científico-especulativo, cogita-se a hipótese de que o governo brasileiro 

venha a optar por não implementar as recomendações da Ação 12 do BEPS e venha a adotar 

um caminho alternativo àquele recomendado pela OCDE com o objetivo de desenvolver um 

regime de transparência fiscal voluntária por parte dos contribuintes em matéria de revelação 

de planejamentos tributários e suas motivações.  
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Nessa hipótese, quais seriam os critérios e institutos jurídicos aplicáveis, de acordo 

com o ordenamento jurídico brasileiro? 

 

Note-se que a amplitude da pergunta, acima mencionada, contempla tanto as críticas 

à Ação 12 do BEPS (isto é, os critérios jurídicos recomendados pela OCDE que são objeto 

de crítica), como as sugestões técnicas a serem apresentadas como caminho alternativo para 

se atingir o objetivo final almejado pela OCDE (desenvolvimento da transparência fiscal por 

parte dos contribuintes em matéria de planejamento tributário). 

 

Apesar de ter origem a partir de uma reflexão sobre uma hipótese criada com caráter 

científico-especulativo, o problema de pesquisa é real, atual e pertinente.  

 

Isso porque, como visto acima, no tópico do “Contexto da Tese”, a OCDE apontou, 

no Plano de Ação do BEPS, o ano de 2020 como marco temporal para finalização dos 

trabalhos pendentes de implementação e monitoramento93. Ou seja, almeja-se que os países 

que estão envolvidos no Plano de Ação BEPS tenham tomado medidas no sentido da 

implementação das recomendações dentro desse prazo. 

 

Ademais, como também mencionado no “Contexto da Tese”, há claros sinais de que 

o governo brasileiro tende a tomar medidas voltadas à implementação das recomendações 

da Ação 12 do BEPS no Brasil, (i) seja por ser um “parceiro” da OCDE, (ii) seja por ter 

aderido aos 15 instrumentos da OCDE, dentre eles, a Declaração sobre Erosão da Base 

Tributária e Movimentação de Lucros, que está alinhada com a Ação 12 do BEPS acima 

mencionada94., (iii) seja porque já tentou implementar essa Ação por meio a edição da 

Medida Provisória nº 685, de 201595, (iv) seja porque o governo brasileiro enviou uma carta 

para a OCDE, formalizando o pleito para início das tratativas para o ingresso do país como 

                                                
93 OECD, Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing, 2015. p. 11.  
94 União Federal. Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: 
<http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8697:acordo-marco-de-
cooperacao-com-a-ocde&catid=42:notas&lang=pt-BR&Itemid=280>. Acesso em 26 set. 2015. 
95 Na Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 685/2015, o governo brasileiro menciona a intenção de 
implementar o regime de informação obrigatória de planejamento tributário em conformidade com as 
orientações da OCDE no BEPS: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Exm/Exm-
MP%20685-15.pdf>. Acesso em 12 jan. 2019. 
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membro dessa Organização96, (v) seja porque o atual Presidente da República registrou em 

discurso, no Fórum Econômico Mundial, em janeiro de 2019, a intenção de adotar no Brasil 

as “melhores práticas” recomendadas pela OCDE97. 

 

Diante disso, é possível dizer que o problema de pesquisa a ser enfrentado é real e 

contemporâneo com as medidas que tendem a ser adotadas pelo Brasil quanto à exigência 

de transparência fiscal por parte dos contribuintes em matéria de planejamento tributário. 

 

Por fim, o problema de pesquisa, a nosso ver, é suscetível de solução, com base na 

proposta apresentada no capítulo 4 da tese. 

 

Essa é a indagação científica que se pretende examinar e responder na presente tese. 

 

 

I.4. Os desafios da tese 

 

 O desenvolvimento da tese demandou do pesquisador o enfrentamento de alguns 

desafios, dentre os quais se destacam três deles que, dada a sua relevância, merecem 

comentários apartados nesta seção. 

 

 O primeiro desafio refere-se ao fato de que a presente tese é uma tese jurídica, porém 

o seu estudo demanda a abordagem de assuntos que não são exclusivamente jurídicos. 

 

 Grande parte das considerações que têm sido feitas, pela doutrina especializada98, em 

relação a esses temas, sobretudo aqueles que são objeto de recomendações da OCDE, 

envolvem questões de política fiscal e assuntos pré-legislativos. 

                                                
96 União Federal. Carta enviada pelo governo brasileiro à OCDE. Disponível em: 
<http://www.fazenda.gov.br/noticias/2017/junho/governo-brasileiro-solicita-ingresso-a-ocde-como-pais-
membro>. Acesso em 13 jun. 2017. 
97 O discurso do Presidente Jair Bolsonaro na reunião do Fórum Econômico Mundial, em Davos, em janeiro 
de 2019, está disponível no canal “Portal o Tempo”, no YouTube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=GD7oZnIJAYs>  (confira-se o trecho a partir de 4m40s). Acesso em 30 
jan. 2019. 
98 Menciona-se, como exemplo, o texto de Jeffrey Owens. “Tax Administrators, Taxpayers and Their Advisors: 
Can the Dynamics of the Relationship Be Changed?”. Bulletin for International Taxation, v. 66, n. 9. 
Amsterdam: IBFD, julho de 2012, pp. 516-518. 
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 Cogita-se que essa característica está ligada à natureza política das recomendações 

da OCDE no Plano de Ação BEPS. No entanto, se o BEPS é uma medida política, por que 

discuti-lo, cientificamente, no Direito Tributário? 

 

O BEPS tornou-se assunto recorrente nos principais foros de Direito Tributário 

Internacional, dentre outras razões, porque tais recomendações políticas estão, 

intrinsicamente, associadas com questões técnicas que tangenciam em temas de suma 

importância para a evolução do Direito Tributário Internacional e, quiçá, para o 

aprimoramento das legislações tributárias locais. Para ilustrar esta mescla de questões 

políticas e técnicas, destaca-se o seguinte trecho do documento publicado pela OCDE 

denominado “Explanatory Statement - Deliverables, Base Erosion and Profit Shifting 

Project”, de 2014: 

 
“(...) the OECD/G20 BEPS Project aims to create a single set of consensus-
based international tax rules to address BEPS, and hence to protect tax 

bases while offering increased certainty and predictability to taxpayers. A 
key focus of this work is to eliminate double non-taxation. However, in 
doing so, new rules should not result in double taxation, unwarranted 
compliance burdens or restrictions to legitimate cross-border activity.”99 
 

Conforme se observa nesse trecho, a OCDE teria buscado a criação de um consenso 

(questão política) a respeito das normas de Direito Tributário Internacional (questão técnica), 

para proteger as bases tributárias (questão política), oferecendo maior segurança e 

previsibilidade para os contribuintes (questão técnica). Para tanto, o foco seria a eliminação 

da dupla não tributação (questão política e técnica). Como se vê, as motivações técnicas 

apresentadas no BEPS são extremamente conectadas com recomendações políticas acima 

mencionadas.  

 

Esta segregação – questões técnicas de Direito Tributário versus questões de política 

fiscal – é um dos desafios da presente tese. Para lidar com esse desafio, pretende-se 

                                                
99 OCDE, Explanatory Statement - Deliverables, Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing, 2014, p. 3. Tradução livre: “O Projeto BEPS da OCDE / G20 visa criar um conjunto único de 
regras tributárias internacionais baseado em consenso para abordar o BEPS e, portanto, proteger as bases 
tributárias, oferecendo, ao mesmo tempo, maior segurança e previsibilidade aos contribuintes. Um dos 
principais focos deste trabalho é eliminar a dupla não tributação. No entanto, ao fazê-lo, as novas regras não 
devem resultar em dupla tributação, encargos de conformidade injustificados ou restrições para legitimar a 
atividade transfronteiriça”. 
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concentrar atenção (i) nos critérios jurídicos das recomendações pela Ação 12 do BEPS, e 

(ii) nos critérios pertinentes à implementação da transparência fiscal voluntária por parte dos 

contribuintes em matéria de planejamento tributário. 

 

Por outro lado, cabe reconhecer que, em alguns momentos, a contextualização da 

hipótese adotada (vale dizer, a implementação pelo governo brasileiro de uma alternativa às 

recomendações da Ação 12 do BEPS) demandará algumas considerações que adentram a 

questões e motivações de política fiscal. No entanto, pede-se ao leitor que faça uma ressalva 

no exame dessas questões e não se deixe levar a crer que a presente tese teria essas questões 

como objeto, pois, vale ressaltar, o problema de pesquisa a ser enfrentado, como dito acima, 

refere-se aos critérios jurídicos aplicáveis na implementação e no desenvolvimento de um 

modelo de transparência fiscal compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. 

 

O segundo desafio a ser enfrentado é a interdisciplinaridade do tema. Como se 

observa pelo exame do índice da tese, o estudo do tema em apreço perpassa diversas 

questões, institutos e assuntos amplos e de extrema complexidade, os quais, por si só, 

mereciam cada um deles uma tese apartada. Com efeito, a extensão da tese é um desafio 

adicional. 

 

A compreensão da Ação 12 do BEPS (dois primeiros capítulos) antes de avaliar a 

sua introdução no Brasil (a partir do capítulo 3) é, ao mesmo tempo, uma expressão desse 

desafio e o resultado de uma decisão metodológica.  

 

Nesse particular, a tese dedica-se de maneira mais demorada à compreensão do que 

se pretende adotar no Brasil (recomendações da OCDE na Ação 12 do BEPS, enquanto 

objeto de estudo mais recente) em comparação com a avaliação das características do 

ordenamento jurídico brasileiro sobre o tema (já estudadas pela doutrina nacional em outros 

trabalhos, mesmo que de modo não diretamente relacionado com o presente objeto de 

estudo).  

 

Não se desconsidera a importância do estudo das particularidades locais brasileiras. 

Pelo contrário, a elaboração de longo capítulo sobre o tema (capítulo 3) é expressão da sua 
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valorização. Entretanto, entende-se que o desenvolvimento da originalidade da tese 

demandou um aprofundamento maior do estudo do contexto internacional.  

 

O terceiro desafio da tese é a atualidade, a complexidade e a vivacidade do tema. 

Não há dúvida de que o BEPS é o tema da moda no Direito Tributário Internacional, o que 

enseja a produção constante de trabalhos e pesquisas sobre o assunto. 

 

Esse desafio acarreta uma natural dificuldade com as fontes de pesquisas, na medida 

em que, frequentemente, são publicados novos trabalhos sobre o assunto, o que pode colocar 

em risco a atualidade e completude da abordagem dos trabalhos pertinentes ao tema. 

 

 

I.5. Contribuição original à ciência jurídica brasileira 

 

 Feitas as considerações expostas acima, é chegado o momento adequado para 

demonstrar que a presente tese configura contribuição original à ciência jurídica no Brasil, 

requisito que se espera de uma tese de doutorado. 

 

Inicialmente, cabe destacar que, dada a novidade das recomendações da OCDE no 

Plano de Ação BEPS, iniciado em 2013100 e finalizado em 2015101, é de se esperar a escassez 

de trabalhos acadêmicos que se dedicaram ao exame monográfico dos critérios jurídicos 

pertinentes à implementação das recomendações voltadas à transparência fiscal por parte 

dos contribuintes em matéria de planejamento tributários nos moldes da sua Ação 12. 

 

Há de se reconhecer, em homenagem à transparência, que a comunidade acadêmica 

já iniciou a elaboração de alguns trabalhos sobre o tema que aqui merecem destaque, tais 

como (i) o trabalho de Luís Eduardo Schoueri e Matheus Barbosa 102, (ii) os diversos artigos 

sobre Ação 12 do BEPS constantes da Revista Eletrônica de Direito Tributário da ABDF, 

                                                
100 Confira-se o website da OCDE sobre o assunto:  <http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/231333ue.pdf?expires=1443278641&id= 
id&accname=guest&checksum=05A96BBBFC11247A59091FEB59CE8AD1>. Acesso em 26 set. 2015. 
101 Confira-se o website da OCDE sobre o assunto: <http://www.oecd.org/tax/aggressive/discussion-draft-
action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf> . Acesso em 26 set. 2015. 
102 SCHOUERI, Luís Eduardo; BARBOSA, Mateus Calicchio. “Transparency: From Tax Secrecy to the 
Simplicity and Reliability of the Tax System”, Britsh Tax Review, n. 5. Londres: Sweet & Maxwell, 2013, pp. 
666-681. 
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volume 5, nº 43, de 2015, (iii) os trabalhos publicados no livro “Transparência Fiscal e 

Desenvolvimento: Homenagem ao Professor Isaias Coelho”, coordenado pelo Professor 

Eurico Marcos Diniz Santi, na Fundação Getúlio Vargas, e, principalmente, (iv) a tese de 

doutorado de Phelippe Toledo Pires de Oliveira, intitulada “A obrigação de divulgação de 

planejamentos tributários agressivos no ordenamento brasileiro: uma análise à luz do 

Projeto BEPS da OCDE/G20”103. 

 

Portanto, o exame crítico da Ação 12 do BEPS não é propriamente original, apesar 

de caracterizar contribuição à ciência jurídica por meio do robustecimento da análise 

aprofundada da questão e pela coleta e cotejo do material doutrinário nacional e estrangeiro 

sobre o assunto. 

 

Dada a similitude de objetos de estudo, faz-se necessário tecer alguns comentários 

sobre a diferença entre a presente tese e a tese de doutorado de Phelippe Toledo Pires de 

Oliveira, acima mencionada. De fato, o trabalho de Phelippe Oliveira é o primeiro exame 

monográfico especificamente sobre o assunto no Brasil, sendo necessário destacar o seu 

excelente grau de profundidade e sua alta qualidade analítica. Em razão disso, a tese de 

Phelippe Oliveira é um ponto de partida obrigatório para o presente estudo. 

 

Por outro lado, há diferenças relevantes entre as duas teses.  

 

A primeira diferença refere-se à perspectiva crítica em relação à implementação, no 

Brasil, das recomendações da Ação 12 da OCDE/G20: de um lado, Phelippe Oliveira 

sustenta a sua viabilidade104; em contrapartida, a presente tese adota a perspectiva 

diametralmente oposta, defendendo a sua incompatibilidade. 

 

                                                
103 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. A obrigação de divulgação de planejamentos tributários agressivos 
no ordenamento brasileiro: uma análise à luz do Projeto BEPS da OCDE/G20. Tese de Doutorado sobre a 
orientação do Professor Doutor Gerd Willi Rothmann. São Paulo: Faculdade de Direito do Largo São Francisco 
– Universidade de São Paulo, 2017. 
104 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. A obrigação de divulgação de planejamentos tributários agressivos 
no ordenamento brasileiro: uma análise à luz do Projeto BEPS da OCDE/G20. Tese de Doutorado sobre a 
orientação do Professor Doutor Gerd Willi Rothmann. São Paulo: Faculdade de Direito do Largo São Francisco 
– Universidade de São Paulo, 2017. p. 225. 
 



54 
 

 
 

A segunda diferença diz respeito à visão adotada, por Phelippe Oliveira, quanto à 

comparação dos instrumentos e mecanismos promotores de transparência fiscal do 

contribuinte, concluindo que “as regras de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários parecem um instrumento mais adequado para combater”105 as práticas tidas 

como “aggressive tax planning”. A presente tese, pelo contrário, sustenta que a instituição 

de um dever para o contribuinte divulgar, obrigatoriamente, o seu planejamento tributário 

não é o instrumento mais adequado, no contexto brasileiro, tendo em vista (i) obstáculos 

jurídicos verificados e (ii) os objetivos que estão sendo perseguidos com tal medida. 

 

Por fim, a terceira diferença – ponto central da originalidade da presente tese – 

decorre do esforço de construir os fundamentos jurídicos do direito de o contribuinte 

divulgar o seu planejamento, como medida facultativa, de modo a extrair do Fisco um 

comprometimento quanto à validação do plano apresentado anteriormente à ocorrência dos 

fatos geradores de tributo. 

 

Em outras palavras, a originalidade da presente tese fundamenta-se, principalmente, 

no desenvolvimento teórico subjacente ao reconhecimento do direito do contribuinte à 

revelação voluntária do seu planejamento tributário ao Fisco e a aprovação (em formato de 

acordo administrativo) pelas autoridades fiscais previamente à sua implementação. Almeja-

se estruturar os fundamentos jurídicos que dariam suporte para o direito ao que chamamos 

aqui de acordo de planejamento tributário no Brasil. 

 

Além dessa questão central, a tese apresenta, como contribuição original, (i) uma 

reinterpretação do que é o regime de informação obrigatória de planejamento tributário 

objeto da Ação 12 do BEPS, (ii) o estudo da construção da tese, adotada pela OCDE, de que 

a informação de planejamento tributário deveria ser obrigatória, (iii) uma reinterpretação do 

que significa “aggressive tax planning” a partir da busca de critérios jurídicos pertinentes à 

sua delimitação, (iv) quais são as condições estruturais (de um ordenamento jurídico) para 

fins da implementação desse regime, conforme a nossa interpretação do relatório final da 

Ação 12 do BEPS, (v) o estudo aprofundado da experiência dos países considerados como 

                                                
105 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. A obrigação de divulgação de planejamentos tributários agressivos 
no ordenamento brasileiro: uma análise à luz do Projeto BEPS da OCDE/G20. Tese de Doutorado sobre a 
orientação do Professor Doutor Gerd Willi Rothmann. São Paulo: Faculdade de Direito do Largo São Francisco 
– Universidade de São Paulo, 2017. pp. 64-65. 
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modelos nesse relatório final a respeito dos regimes de “mandatory disclosure”, (vi) uma 

releitura dos direitos e dos princípios a serem respeitados no Brasil quando da eventual 

implementação de um regime de informação obrigatório da planejamento tributário, (vii) a 

justificação da insuficiência do atual modelo brasileiro de consultas fiscais para fins da 

proteção da confiança dos contribuintes, (viii) uma proposta para estruturação de parâmetros 

para uma GAAR no Brasil, (ix) uma reinterpretação da interação entre os artigos 100, 146 e 

178 do CTN pertinente à proteção da confiança do contribuinte em matéria de informação 

de planejamento tributário, (x) o estudo dos desafios a serem enfrentados na eventual 

introdução de um acordo de planejamento tributário no Brasil, entre outros. 

 

 Essas são as principais contribuições originais que pretendemos fazer à ciência 

jurídico-tributária brasileira. 

 

 

I.6. Limitação do escopo  

 

O tema da presente tese apresenta diversas áreas de interseção com intrigantes 

questões jurídicas, muitas das quais, apesar da sua importância, não foram incluídas no 

objeto de estudo. Esse corte metodológico se justifica pela pretensão de que a redução da 

abrangência do objeto de estudo resulte no aprofundamento da análise dos assuntos nele 

inserido106. 

 

Com essa pretensão de delimitação reducionista do objeto de estudo, apresentam-se 

aqui as razões pelas quais serão excluídas algumas questões que – imagina-se que – o leitor 

poderia esperar encontrar em uma tese de doutorado sobre o tema em questão, dada a sua 

relevância e pertinência com o assunto e abordagem. 

 

A primeira questão excluída refere-se à diferenciação entre regras, princípios e 

postulados, cujo estudo se tornou tradicional em nossa Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo. Não se quer dizer aqui que essa questão seria pouco importante. Pelo contrário, 

a justificativa aqui apresentada tem como objetivo, justamente, demonstrar respeito à 

importância do assunto para o Direito Tributário brasileiro e, além disso, apontar que 

                                                
106 MOUSSALLEM, Tárek Moyséss. Fontes do direito tributário. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 34. 



56 
 

 
 

existem trabalhos extraordinários e profundos sobre o tema, tal qual o do Professor 

Humberto Ávila107. No entanto, em razão da ausência de conexão direta entre a aludida 

diferenciação e o desenvolvimento do presente trabalho, deixa-se de tratar desse importante 

assunto. 

 

A segunda questão excluída diz respeito aos tratados celebrados pelo Brasil com 

relação à troca internacional de informações para fins fiscais, tema muito bem explorado, 

por exemplo, por Sergio André Rocha108 e por Marcos Aurélio Pereira Valadão109. É 

evidente que existem pontos de convergência e aproximação entre a presente tese e o tema 

da troca internacional de informações entre Estados, tais quais os direitos e garantias dos 

contribuintes em face do poder estatal em matéria de transparência. No entanto, não se 

objetiva aprofundar o estudo dos tratados em si celebrados pelo Brasil, nem o Modelo de 

Tratado da OCDE e a Convenção Multilateral OCDE/Conselho da Europa, porque 

considera-se que este não é o principal do exame das questões atinentes à implementação – 

ou rejeição – das recomendações da Ação 12 do BEPS no Brasil. 

 

Pelas mesmas razões, a terceira questão excluída refere-se ao FATCA (Foreign 

Account Tax Compliance Act), que corresponde à legislação norte-americana editada em 

2010 para compelir instituições financeiras estrangeiras, inclusive brasileiras, a fornecerem 

determinadas informações sobre contas bancárias de titularidade de norte-americanos para 

as autoridades fiscais dos Estados Unidos (Internal Revenue Service), sob o argumento de 

que seria necessário aperfeiçoar o combate à evasão fiscal110. Igualmente, a presente tese 

abordará os efeitos semelhantes – quanto aos direitos e às garantias dos contribuintes – 

                                                
107 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 14ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2013. 
108 ROCHA, Sergio André. Troca Internacional de Informações para Fins Fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 
2015. 
109 VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira. “Troca de Informações com Base em Tratados Internacionais: Uma 
Necessidade e uma Tendência Irreversível”. Revista de Direito Internacional Econômico e Tributário. Brasília, 
v. 4, nº 2, jul-dez, 2009. pp. 261-282. 
110 Sobre o assunto, confira-se: SCHOUERI, Luís Eduardo; BARBOSA, Matheus Calicchio. “Da Antítese do 
Sigilo à Simplicidade do Sistema Tributário: os desafios da transparência fiscal internacional”. In: SANTI, 
Eurico Marcos Diniz et. al. (coords.). Transparência Fiscal e Desenvolvimento: Homenagem ao Professor 
Isaias Coelho. São Paulo: Fiscosoft Editora, 2013, pp. 497-524; ROSENBLOOM, H. David. “Chapter 12 -The 
Foreign Account Tax Compliance and Notice 2010-60”. In: KOFLER, Geog; MADURO, Miguel Poiares; e 
PISTONE, Pasquale. Human Rights and Taxation in Europe and the World. Amsterdam: IBFD, 2011. Online 
Books IBFD; TELLO, Carol; ARNOLD, Joan C. “United States - Proposed FATCA regulations provide much 
relief though administrative and financial burdens still remain”. Bulletin for International Taxation. v. 66, n. 
4/5. Amsterdam: IBDF, abril/maio de 2012. pp. 213-220. 
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decorrentes das duas medidas (FATCA e Mandatory Disclosure da Ação 12 do BEPS), 

porém exclusivamente à luz desta última. 

 

A quarta limitação no objeto de estudo que merece destaque diz respeito às diferentes 

acepções que a expressão “transparência fiscal” pode assumir. Nesse particular, é oportuno 

fazer uma distinção entre (i) a transparência que o Estado impõe ao contribuinte como meio 

de acesso a informações pertinentes à exigência de tributos e (ii) as regras de tributação de 

lucros no exterior não disponibilizados a empresas controladoras ou coligadas brasileiras 

(art. 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001 e artigos 76 e 91 da Lei nº 12.973/2014). 

Essa diferenciação se justifica porque, tradicionalmente, a doutrina especializada faz 

referência às regras de tributação de lucros no exterior por meio da expressão “transparência 

fiscal internacional”, como se observa, por exemplo, nos excelentes trabalhos de João 

Francisco Bianco111, Sergio André Rocha112 e, inclusive, no livro clássico do saudoso 

Professor Alberto Xavier113. Nesse cenário em que a mesma expressão tem sido empregada 

para se fazer menção a dois objetos de estudo diferentes, é pertinente destacar que, na 

presente tese, não se objetiva abordar a questão da tributação de lucros no exterior. 

 

Ainda no âmbito dos esclarecimentos terminológicos, cabe destacar que também não 

é objeto do presente estudo a “transparência fiscal” na concepção adotada no Direito 

Financeiro, (i) como transparência das finanças públicas por parte do Estado, (ii) como 

elemento integrante da governança e da responsabilidade fiscal no Setor Público, objeto da 

chamada Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), 

(iii) como transparência na administração pública conforme apontado na chamada Lei de 

Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), ou (iv) como divulgação 

de dados e informações pelos órgãos e entidades da administração pública federal, no âmbito 

do chamado “Portal da Transparência”, conforme previsto no Decreto nº 5.482, de 30 de 

junho de 2005. Esse esclarecimento se justifica porque existem trabalhos acadêmicos 

recentes da área do Direito Financeiro, em que se utiliza a expressão “transparência fiscal” 

para se fazer referência aos temas mencionados neste parágrafo, tal como a tese de doutorado 

                                                
111 BIANCO, João Francisco. Transparência Fiscal Internacional. São Paulo: Dialética, 2007. 
112 ROCHA, Sergio André. “Transparência Fiscal Internacional no Direito Tributário Brasileiro”. Revista de 
Dialética de Direito Tributário, v. 99, 2003, pp. 112-123. 
113 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 8ª Edição. São Paulo: Forense, 2015, p 348. 
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de Michel Haber Neto, sob a orientação do Professor Fernando Facury Scaff, na Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo114. 

 

É importante ressaltar, nesse ponto, que a transparência por parte do Estado é sim 

uma questão importante para a presente tese, todavia, em sentido diferente daquele apontado 

no aludido trabalho da área de Direito Financeiro. A transparência por parte do Estado, que 

é pertinente à presente tese, é aquela correlata (i) à postura do Fisco no relacionamento com 

os contribuintes, (ii) às medidas cabíveis para aprimorar tal relação, e (ii) ao incentivo à 

cooperação entre os contribuintes e autoridades fiscais, assim como abordado por Luís 

Eduardo Schoueri e Matheus Barbosa 115. 

 

Além disso, como dito, a presente tese concentra-se no exame da transparência fiscal 

almejada pela OCDE/G20 conforme as recomendações constantes da Ação 12 do BEPS. 

Com efeito, serão excluídas do objeto de estudo as demais quatorze Ações do BEPS. Isso 

não quer dizer que o tema da transparência fiscal não esteja presente nas demais Ações, 

como está evidentemente situado, por exemplo, na Ação 13 do BEPS – a respeito do 

Country-by-Country Report acerca das práticas correlatas a preços de transferência.  

 

Busca-se, assim, mais uma vez, circunscrever o objeto de estudo de maneira bastante 

restrita, a fim de aprofundar os seus respectivos detalhes.  

 

 

I.7.  Principais questões examinadas 

 

Em síntese, as questões principais analisadas na presente tese são as seguintes: 

 

(i) o que é informação obrigatória de planejamento tributário, de acordo a Ação 12 

do BEPS, e como se desenvolveu, no âmbito da OCDE, a ideia de obrigatoriedade 

na prestação dessa informação? 

                                                
114 HABER NETO, Michel. Transparência fiscal e Sigilo Tributário. Tese de doutorado sob a orientação do 
Professor Doutor Fernando Facury Scaff. Universidade de São Paulo, 2015. 
115 SCHOUERI, Luís Eduardo; BARBOSA, Mateus Calicchio. “Transparency: From Tax Secrecy to the 
Simplicity and Reliability of the Tax System”, Britsh Tax Review, n. 5. Londres: Sweet & Maxwell, 2013, pp. 
666-681. 
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(ii) o que é “aggressive tax planning” e o que é “abusive tax planning”?  

 

(iii) qual espécie de planejamento (doméstico ou internacional) está abarcada pela 

Ação 12 do BEPS? 

 

(iv) quais são os objetivos, princípios e critérios jurídicos do regime da informação 

obrigatória no contexto da Ação 12 do BEPS? 

 

(v) quem estaria obrigado a prestar a informação obrigatória, conforme a Ação 12 do 

BEPS? 

 

(vi) os planejamentos a serem declarados são aqueles já realizados no passado ou a 

serem realizados no futuro, segundo Ação 12 do BEPS? 

 

(vii) qual é a natureza de norma recomendada (GAAR, TAAR, SAAR) na Ação 12 

do BEPS? 

 

(viii) quais são as consequências do descumprimento do dever de informar o 

planejamento tributário? 

 

(ix) de acordo com a OCDE/G20, é admissível a autoincriminação por meio da 

informação obrigatória de planejamento? 

 

(x) quais são as condições estruturais de um ordenamento jurídico, de acordo com a 

OCDE, para implementação do regime de informação objeto da Ação 12 do BEPS? 

(xi) como tem sido a experiência dos seis países que foram considerados como 

modelos para fins da elaboração do relatório final da Ação 12 do BEPS? 

 

(xii) quais são as regras e os princípios jurídicos aplicáveis no Brasil para a 

qualificação do regime de informação obrigatória de planejamento tributário? 
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(xiii) quais são os direitos e garantias dos contribuintes em face do fisco no Brasil 

em matéria de imposição do dever de informar planejamento tributário? 

 

(xiv) quais são os limites dos deveres de colaboração dos contribuintes em face do 

fisco no Brasil em matéria de informação de planeamento tributário? 

 

(xv) qual é o status do direito ao planejamento tributário no Brasil e quais são as 

respectivas consequências em matéria de informação de planeamento tributário? 

 

(xvi) as recomendações da Ação 12 do BEPS são compatíveis com o Direito 

Tributário brasileiro vigente? 

 

(xvii) existem fundamentos jurídicos para sustentar a existência de um direito à 

revelação de planejamento tributário no Brasil, acompanhada de um compromisso 

por parte do Fisco quanto à validação do plano apresentado, de modo a aprimorar a 

segurança jurídica para o contribuinte e efetivar o seu direito à economia fiscal? 

 

(xviii) por que o atual regime brasileiro de consultas fiscais é insuficiente para 

garantir segurança jurídica à efetivação do direito ao planejamento tributário? 

 

(xix) qual seria a natureza jurídica de um acordo de planejamento tributário no Brasil 

e quais seriam os seus fundamentos jurídicos?  

 

(xx) quais são os desafios da implementação de um acordo de planejamento tributário 

no Brasil? 

 

Essas são as principais questões examinadas nesta tese.  
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CONCLUSÕES 

 
 

 O presente trabalho chegou a uma série de conclusões ao longo do seu 

desenvolvimento, as quais são aqui resumidas e concatenadas.  

 

CAPÍTULO 1 

 

1. A Ação 12 do BEPS tem como objeto principal um dever de o contribuinte e/ou os 

seus assessores tributários informarem às autoridades fiscais locais a qualificação jurídica 

de atos e negócios jurídicos, os fatos, as intenções e as consequências (fiscais e não fiscais) 

pretendidas em um planejamento tributário. O momento precoce da obtenção das 

informações (“early information”) é uma questão central, a fim de permitir às autoridades 

fiscais a tomada de medidas contrárias aos planejamentos antes da sua implementação por 

diversos contribuintes, na tentativa de evitar perdas de arrecadação. Preocupa-se com a 

comercialização massificada de determinados planejamentos e com a consequente redução 

da arrecadação fiscal pelos Estados, com base em uma premissa falha de que, 

necessariamente, haveria algo a ser arrecadado nos planejamentos tributários. Esse viés 

arrecadatório inaugura o relatório final da Ação 12, que, em seu item 1, sinaliza que a 

obtenção precoce de informações sobre planejamento tributário seria importante para 

promover as medidas necessárias para obstar a efetivação de condutas que visam à economia 

fiscal. Essa recomendação também é passível de críticas, pois, nesse particular, a OCDE 

adota um pressuposto implícito (e frágil) no sentido de que (i) o direito à efetivação de 

qualquer planejamento tributário seria passível de restrição indiscriminadamente e (ii) os 

ordenamentos jurídicos dos países destinatários das suas recomendações admitiriam tal 

limitação por iniciativa do fisco. Desde o seu primeiro item, o relatório já apresenta pontos 

questionáveis sobre a universalização das suas sugestões. 

 

2. As recomendações no sentido da obrigatoriedade da prestação de informações sobre 

planejamento tributário, constantes da Ação 12 do BEPS, representam uma mudança na 

abordagem, pela OCDE, do tema relativo à promoção da transparência e da conformidade 

fiscal. Isso porque os documentos dessa Organização publicados no período pré-BEPS 

fundamentavam recomendações no sentido de uma abordagem baseada na compreensão das 
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razões que motivam os contribuintes a estarem em conformidade com o fisco. O regime 

obrigatório era tido apenas como uma das alternativas de abordagem e havia o 

reconhecimento de que tais objetivos poderiam ser alcançados também por meio de regimes 

voluntários. Cogita-se que a mudança de abordagem ocorreu entre fevereiro de 2011 e julho 

de 2013, entre os relatórios Tackling Aggressive Tax Planning through Improved 

Transparency and Disclosure (de 2011) e Co-operative Compliance: A Framework: From 

Enhanced Relationship to Co-operative Compliance” (de 2013). Após 2013, a abordagem 

da OCDE concentrou-se na recomendação de medidas voltadas à imposição do dever de 

informação, acompanhado da aplicação de penalidades. As razões que justificam essa 

mudança não estão claras, mas é factível acreditar que elas poderiam estar relacionadas com 

as motivações políticas apontadas por Philip Baker sobre o tema ou com o fato de ter havido 

troca na coordenação dos trabalhos da área de política fiscal na OCDE nesse período, como 

estudado no item 1.2.1. 

 

3. Independentemente dos motivos que justificam essa mudança de postura, verifica-

se uma falha lógica na argumentação adotada pela OCDE para justificar a adoção de um 

regime obrigatório. Isso porque, segundo a OCDE, o regime “mandatory disclosure” seria 

o mais recomendado por ter o maior escopo de informações, porém não se justifica porque 

os regimes voluntários não poderiam ser alterados para ampliação das informações 

pretendidas. Ou seja, o motivo utilizado para justificar a obrigatoriedade não tem uma 

relação direta com a obrigatoriedade. Além disso, a própria OCDE reconhece que existe 

modelo voluntário por meio do qual seria possível alcançar os mesmos objetivos pretendidos 

na Ação 12 do BEPS.  

 

4. O estudo dos documentos publicados anteriormente ao BEPS permite dizer que, 

além de evidenciar a referida falha de argumentação, a OCDE se contradiz ao recomendar 

um regime “mandatory disclosure”, cujas características se identificam com o chamado 

relacionamento básico (“basic relationship”) entre fisco e contribuinte. Esse tipo de 

relacionamento foi objeto de críticas pela própria OCDE, no relatório Working Paper nº 6, 

publicado em 2007, quando a OCDE defendia o desenvolvimento do conceito de “enhanced 

relationship”, o qual se mostra relevante para o desenvolvimento da tese. 
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5. O relacionamento melhorado (“enhanced relationship”) entre fisco e contribuinte 

teria como objetivo o desenvolvimento da transparência fiscal por parte dos contribuintes e 

o aprimoramento da postura do fisco em face da sociedade, a partir de mudanças de posturas 

no nível individual, cultural e estrutural. A abordagem a ser adotada deveria basear-se na 

troca e na reciprocidade (“quid pro quo”) com vistas à promoção da confiança e cooperação 

mútua, como caminho para, de um lado, permitir a obtenção, pelo fisco, de informações 

rápidas e qualificadas, e, de outro lado, garantir maior segurança jurídica e melhor 

atendimento ao contribuinte. 

 

6. A OCDE, todavia, deixou de lado essa abordagem, sob o argumento de que a 

disponibilização de uma relação melhorada (“enhanced relationship”) poderia caracterizar 

violação ao princípio da igualdade, em prejuízo aos contribuintes que tivessem acesso àquele 

tipo de relacionamento. Como o relacionamento melhorado estaria possivelmente à 

disposição de grandes contribuintes, os pequenos contribuintes estariam na condição de um 

“relacionamento piorado” (“worsen relationship”). Com efeito, a OCDE passou a adotar o 

que Jeffery Owens chama de “military approach” (abordagem militar), para, 

metaforicamente, referir-se ao contribuinte que pratica planejamento tributário como um 

alvo a ser atingido. Como ensina Luís Eduardo Schoueri, o efeito prático dessa abordagem 

é o aumento da insegurança jurídica e o prejuízo à previsibilidade na realização de 

investimento. 

 

7. O desenvolvimento dessa nova abordagem se insere no contexto de adoção, pela 

OCDE, de uma visão não holística de transparência fiscal. Isto é, dentre as três possíveis 

perspectivas da transparência (transparência do contribuinte para com o fisco, transparência 

entre fiscos e transparência do fisco para com o contribuinte), o BEPS concentrou atenção 

nas duas primeiras, deixando de lado a preocupação com a compreensão da perspectiva do 

contribuinte. Essa visão limitada tem efeitos deletérios na promoção da transparência no 

âmbito do planejamento tributário. Isso porque a promoção da confiança do contribuinte é 

elemento central para o acesso, pelo fisco, a informações qualificadas acerca de 

planejamento tributário. Aqui a OCDE se contradiz, novamente, em relação aos seus 

próprios estudos, pois, em 2010, foi publicado o seu relatório “Citizen-State Relations - 

Improving Governance Through Tax Reform” que sinaliza para a importância do 
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desenvolvimento de uma postura, por parte do fisco, de “boa governança” como elemento 

relevante para incentivar a transparência e a conformidade fiscal. 

 

8. A promoção da transparência fiscal tem particularidades específicas em matéria de 

planejamento tributário decorrentes do aumento do grau de exposição e da redução da 

privacidade em relação a temas sensíveis para o desenvolvimento de atividades empresariais. 

Essas particularidades demandam a construção e a proteção da confiança do contribuinte na 

lealdade do fisco, sob pena de não haver plena transparência ou uma “transparência fiscal 

opaca”, nas palavras de Ricardo Lobo Torres. Essa confiança tende a não ser construída com 

base em uma abordagem militar. A nosso ver, essa abordagem coloca em risco a eficácia do 

regime de “mandatory disclosure” em países onde as autoridades fiscais não adotam uma 

postura preocupada com as necessidades dos contribuintes e não assumem uma posição de 

prestador de serviços voltados à promoção de segurança jurídica. Até porque o nível de 

acesso à informação recomendado na Ação 12 do BEPS não será atingido se o fisco ocupar 

uma posição de inimigo do contribuinte. Entretanto, a Ação 12 do BEPS não se dedicou à 

proteção da confiança. Em outras palavras, a Ação 12 não recomendou medidas que podem 

ser condições para o seu sucesso em certos países. 

 

9. O escopo de informações exigidas no regime proposto na Ação 12 do BEPS refere-

se aos “potentially aggressive or abusive tax planning schemes”, todavia, a OCDE não 

definiu o que seriam esses tipos de planejamento. Diante disso, a tese buscou encontrar tais 

definições na doutrina e no contexto dos documentos publicados pela OCDE e pela União 

Europeia. 

 

10. De início, fez-se importante estabelecer alguns pontos de partida terminológicos. 

Primeiramente, identificou-se que o adjetivo “aggressive”, na língua inglesa, tem 

significações positivas (ligadas à ideia de assertividade, empreendedorismo e 

competitividade) e negativas (correlatas à noção de agressão, violência e combate), o que 

obsta a tradução automática, para língua portuguesa, como agressivo, que possui conotação 

apenas negativa. Antes de apresentar a melhor tradução para essa palavra, buscou-se avaliar 

o sentido mais condizente com o contexto da Ação 12 do BEPS. No item 16 destas 

conclusões, indica-se a tradução adotada, após o estudo do conceito de “aggressive tax 

planning”. 
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11. Ainda no plano terminológico, a tese estabeleceu uma correlação entre (i) elisão 

fiscal e “licit tax savings”, (ii) elusão fiscal e “tax avoidance” e (iii) evasão fiscal e “tax 

evasion”, bem como apontou os respectivos conceitos pertinentes à compreensão das noções 

e definições que viriam a ser enfrentadas na busca pela conceituação jurídica de “aggressive 

or abusive tax planning schemes”. 

 

12. Ao se estudar o âmbito de atuação dos planejamentos tributários a serem abrangidos 

pelo regime da Ação 12 do BEPS (local versus internacional), a pesquisa identificou, além 

do foco nos planejamentos tributários internacionais, dois tipos de destinatários das 

respectivas recomendações: (i) para os países que ainda não têm regimes de “mandatory 

disclosure”, as recomendações abordam planejamentos locais e internacionais; e, (ii) para 

os países que já possuem tais regimes, as sugestões destinam-se ao aperfeiçoamento dos 

parâmetros preexistentes, a fim de que sejam desenvolvidos critérios especializados em 

planejamentos internacionais. Essa dicotomia já ilustrava o que viria a ser melhor 

aprofundado, quanto à diferenciação entre o escopo do “aggressive tax planning”, enquanto 

condutas efetivadas no plano internacional, e o escopo do “abusive tax planning”, como 

âmbito de realização das condutas que violam parâmetros jurídicos locais. Essa 

diferenciação também aponta que, ao tratar do suposto “foco” das recomendações da Ação 

12 do BEPS em planejamentos tributários internacionais, a OCDE estaria dialogando apenas 

com uma parte dos países que são destinatários das suas recomendações (países que já têm 

regimes de “mandatory disclosure”). Por outro lado, o fato de a Ação 12 do BEPS ter se 

dedicado, longamente, à apresentação de recomendações com base em critérios e regimes 

voltados a planejamentos tributários domésticos coloca em dúvida a consistência desse 

“foco” da Ação 12 do BEPS. Portanto, a nosso ver, a Ação 12 do BEPS não tem um foco 

claro em planejamentos tributários internacionais, sendo esses apenas uma parte das suas 

preocupações cotejadas nessa Ação. 

 

13. Identificando o “aggressive tax planning” como elemento importante da Ação 12 do 

BEPS, a tese aprofundou o seu exame, buscando localizar (i) a data, (ii) o contexto e (iii) o 

país de origem dessa expressão. A conclusão dessa pesquisa é no sentido de que o emprego 

no âmbito jurídico-tributário da expressão “aggressive tax planning”, provavelmente, teve 

origem nos Estados Unidos, na década de 1990, sendo que, posteriormente, em 2006, a 

expressão recebeu tratamento normativo pelo PCAOB (Public Company Accounting 
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Oversight Board), no contexto de criação das regras Surbanes-Oxley Act (SOX). Por outro 

lado, já era possível encontrar na jurisprudência e na doutrina estadunidense referências não 

técnicas a essa expressão desde a década de 1980. No âmbito da OCDE, a expressão 

“aggressive tax planning” teria sido utilizada pela primeira vez na “Declaração de Seoul”, 

elaborada pelo Fórum das Administrações Tributárias, em setembro de 2006. 

 

14. Uma vez apontados os registros históricos da expressão “aggressive tax planning”, 

a tese partiu para a busca da sua conceituação. Nesse sentido, o estudo das recomendações 

da União Europeia mostrou-se pertinente, pois a Commission Recommendation C (2012) 

8806, de 12 de dezembro de 2012, foi editada antes do BEPS e porque a doutrina identifica 

conceituações diferentes no âmbito da União Europeia e no âmbito da OCDE. Diante disso, 

a tese conclui que o exame desse conceito na experiência da União Europeia se mostra 

importante para se perceber que, no contexto europeu, acolhe-se uma concepção ampla de 

“aggressive tax planning”, a ponto de abranger as práticas de “tax avoidance”, mas, no 

âmbito da OCDE, identifica-se uma noção mais restrita de “aggressive tax planning”, que 

não se confunde com “tax avoidance”. O estudo do tema na União Europeia também é 

relevante tendo em vista a evolução do tratamento dado às disparidades híbridas (“hybrid 

mismatches”) naquele contexto jurídico, que é também importante para compreensão do 

conceito de “aggressive tax planning”, como se notou na evolução da tese. 

 

15. Feitos esses estudos preliminares, a tese adentrou, finalmente, à conceituação de 

“aggressive tax planning” no âmbito da OCDE. De início, a pesquisa encontrou relevantes 

apontamentos doutrinários no sentido de que “aggressive tax planning” não é um conceito 

jurídico, e sim apenas político. No entanto, não se contentando com essa qualificação, fez-

se um esforço teórico para buscar identificar, do ponto de vista jurídico, as características e 

atributos das condutas tidas como “aggressive tax planning”, mesmo reconhecendo existir 

um entrelaçamento desse conceito com questões políticas. Conclui-se, nesse particular, que 

“aggressive tax planning” é, em seu sentido técnico e estrito, uma categoria jurídica que 

contemplaria planejamentos tributários desprovidos de vícios formais ou materiais nas 

jurisdições locais e cujos benefícios são passíveis de identificação por meio da análise dos 

seus efeitos em dois ou mais ordenamentos jurídicos em conjunto, como figura “inter leges”. 
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16.  Uma vez construída essa definição técnica, a tese buscou avaliar se, do ponto de 

vista jurídico, haveria diferenças entre “aggressive tax planning” e planejamento tributário, 

enquanto prática considerada como elisão fiscal. Para enfrentar essa questão, analisou-se e 

sistematizou-se os estudos doutrinários sobre o tema a partir de três perspectivas: (i) 

“aggressive tax planning” como releitura dos limites do “tax avoidance”; (ii) “aggressive 

tax planning” como prática imoral; e (iii) “aggressive tax planning” como prática contrária 

aos princípios do sistema tributário internacional. No âmbito dessa terceira perspectiva, a 

tese encontra um critério jurídico para diferenciar “aggressive tax planning” do 

planejamento tributário, a partir da aplicação dos princípios do sistema tributário – 

principalmente o “single tax principle” ou no princípio do “local de criação de valor”. 

Entretanto, conclui-se que esses princípios, enquanto diretrizes de política fiscal, não têm 

empregabilidade como limitação do direito ao planejamento tributário. Os exemplos de 

“aggressive tax planning” apresentados pela OCDE – “hybrid mismatches” e “treaty 

shopping” – ilustram essa conclusão. Como “aggressive tax planning” é uma diretriz 

política, intrinsecamente conectada ao conceito de “harmful tax competition” (como 

competição fiscal entre países), concluiu-se que a tradução da palavra “aggressive” mais 

condizente com o contexto da Ação 12 do BEPS é a combinação de significados das palavras 

competitivo e oportunista na língua portuguesa. 

 

CAPÍTULO 2 

 

17.  Após a identificação e a compreensão dos tipos de planejamento tributário objeto da 

Ação 12 do BEPS, a tese analisou os objetivos, princípios e elementos principais do regime 

de informação obrigatória recomendado pela OCDE. Nesse particular, verificou-se que esse 

regime almeja (i) fornecer ao fisco informações sobre planejamento tributário de maneira 

precoce, antes da sua comercialização em massa, a tempo de se tomarem as medidas 

necessárias para promover o fechamento das brechas na legislação anteriormente à perda 

relevante de arrecadação tributária, e (ii) dissuadir os contribuintes e assessores tributários a 

não realizarem os planejamentos tidos como indesejados pelos fiscos. Para atingir esses 

objetivos, a OCDE estabelece alguns princípios para que os países editem as suas regras 

locais pertinentes à criação e ao desenvolvimento dos regimes de informação obrigatória de 

planejamento tributário, tais como a existência de regras claras e o balanceamento de custos 

de conformidade. 



716 
 

 
 

18. Após descrever em detalhe os critérios técnicos recomendados na Ação 12 do BEPS, 

a tese buscou fazer um exercício teórico para estruturar uma regra-matriz do dever 

instrumental de informar planejamento tributário, sendo possível identificar os seus critérios 

material, temporal, espacial e pessoal. Como o critério quantitativo não se mostra adequado 

no âmbito dos deveres instrumentais, adotou-se a ideia de critério consequencial, a fim de 

dar destaque às penalidades aplicáveis e aos riscos de violação de direitos decorrentes da 

revelação do planejamento tributário. 

 

19. Tais riscos de violação de direitos do contribuinte foi objeto de exame segmentado. 

Nesse ponto, a tese categorizou três grupos de preocupações com as normas recomendadas 

pela Ação 12 do BEPS: (i) no critério material, os riscos de incompatibilidade entre os “testes 

de entrada” (“threshold tests”) e das “características distintivas” (“hallmarks”) com os 

ordenamentos jurídicos domésticos; (ii) no critério pessoal, os risco de violação do direito 

ao sigilo profissional e à confidencialidade, e (iii) no critério consequencial, o risco de 

autoincriminação. Tais estudos serviram como alicerces para a avaliação da experiência 

estrangeira e da eventual implementação das referidas recomendações no Brasil. 

 

20. Mesmo antes dessa análise (acerca da experiência estrangeira e da realidade 

brasileira), já foi possível identificar alguns pontos de atenção no relatório final da Ação 12 

do BEPS. Nesse sentido, a nosso ver, a referência aos possíveis “hallmarks” e “thresholds” 

deve ser entendida como mero exemplo de critérios passíveis de uso na construção do regime 

de informação de planejamento tributário, e não como critérios obrigatórios. Isso porque tais 

critérios devem estar alinhados com a definição dos limites do dever de colaboração, de 

acordo com as regras locais de cada país. A universalização desses parâmetros é 

especialmente problemática tendo em vista o risco de eles serem considerados, 

indevidamente, como limites da legalidade para realização de planejamento tributário, 

independentemente das regras domésticas sobre o tema. Essa conclusão está alinhada com a 

orientação da própria OCDE no sentido de que a implementação dessas recomendações deve 

estar de acordo com as particularidades do ordenamento jurídico local (“fit with a country's 

domestic law”). 

 

21. Nesse ponto, também mereceu especial atenção a preocupação com a recomendação 

do “teste do principal ou um dos principais benefícios”, na medida em que a sua aplicação 
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rigorosa poderia levar à conclusão de que, na prática, o critério abrangeria qualquer 

planejamento tributário e, assim, tenderia a aumentar excessivamente os custos de 

conformidade correspondentes. Ademais, a tese concluiu que merecem críticas as 

recomendações da OCDE para contornar o direito a não autoincriminação. Isso porque, de 

acordo com a OCDE, esse direito não seria obstáculo à efetivação do regime em questão, 

dentre outros motivos, pois seria possível atribuir o ônus de informar ao assessor tributário 

do contribuinte, sob o argumento (implícito) de que, se um terceiro cumprir com tal dever, 

não haveria autoincriminação. A nosso ver, trata-se de violação indireta ao direito a não 

autoincriminação, uma vez que o assessor tributário é prestador de serviços do contribuinte, 

além de ser necessário respeitar o direito ao sigilo profissional, de acordo as regras de cada 

país. O estudo dessas preocupações inicias com as recomendações da Ação 12 do BEPS foi 

essencial para construir os suportes teóricos para o exame da sua implementação no Brasil. 

 

22. Após essa análise, a tese buscou identificar a natureza da norma que é recomendada 

pela Ação 12 do BEPS. Nesse particular, conclui-se que essa norma é um modelo de coleta 

de dados vazio a ser preenchido com as normas domésticas antielusão e parâmetros de 

limitação de competência em tratados para evitar a dupla tributação. Por outro lado, os 

critérios por ela recomendados dialogam com as normas geralmente qualificadas como 

GAARs, SAARs e TAARs, a depender do grau de especificidade dos planejamentos a serem 

atacados e a possibilidade, ou não, de o contribuinte demonstrar a regularidade da sua 

conduta.  

 

23.  Com base nessas considerações, a tese apresentou uma definição do que é o regime 

de informação obrigatória de planejamento tributário, de acordo com a Ação 12 do BEPS. 

Essa definição dialoga com a dicotomia mencionada no item 12 das presentes conclusões. 

Ou seja, esse regime é uma ferramenta de redução do tempo para desconstrução da assimetria 

de informações entre fisco e contribuinte em relação aos planejamentos tributários: (i) locais, 

por meio da ampliação ou do aprimoramento do poder fiscalizatório quanto à aplicação das 

normais locais sobre as práticas de “tax avoidance”; e (ii) internacionais, mediante o 

desenvolvimento de critérios pertinentes à coleta e à troca das informações adequadas para 

o fechamento de brechas na legislação tributária, redução do “harmful tax competition” e 

combate ao “aggressive tax planning”. 

 



718 
 

 
 

24. Para finalizar o exame da Ação 12 do BEPS, a pesquisa buscou extrair do respectivo 

relatório final as condições tidas como necessárias ou desejadas para a implementação do 

regime de informação obrigatória em apreço. Chamamos essas condições de “condições 

estruturais”. O objetivo desse exercício investigativo foi a localização dos principais 

atributos dos ordenamentos jurídicos dos países adotados, pela OCDE, como modelos para 

fins da edição do referido relatório. Almejava-se, com isso, testar tais condições quando do 

estudo da experiência internacional sobre o tema, bem como examinar a sua aderência com 

a realidade brasileira. Para fins didáticos, tais condições foram separadas em duas categorias: 

(i) condições explícitas (aquelas mencionadas expressamente no relatório) e (ii) condições 

implícitas (aquelas identificadas por meio de dedução lógica). As condições explícitas são: 

(i) a não criminalização pela legislação doméstica das práticas de “tax avoidance” a serem 

informadas; e (ii) o tratamento dado localmente à questão do sigilo profissional, de modo a 

não inviabilizar a implementação do regime. As condições implícitas são: (iii) a viabilidade 

jurídica da definição pelas autoridades fiscais da relação de planejamentos reportáveis sem 

base em lei; (iv) a existência de uma regra geral antielusão (GAAR); e (v) a existência de 

regimes de “voluntary disclosure” (em sentido amplo), nos quais o contribuinte possa revelar 

o seu planejamento tributário ao fisco voluntariamente, antes da ocorrência de fatos 

geradores de tributo. Com isso, a pesquisa finalizou o exame dos documentos da OCDE 

sobre o tema, construindo uma visão geral não apenas das regras recomendadas, mas 

também do contexto no qual elas foram desenvolvidas. 

 

25. O estudo da experiência internacional mostrou-se essencial para uma compreensão 

mais aprofundada das recomendações da OCDE na Ação 12 do BEPS. Utilizou-se, como 

corte metodológico, o rol de países indicados, no Anexo E do relatório final da Ação 12, 

vale dizer, África do Sul, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Portugal e Reino Unido. Isso 

porque, segundo a OCDE, esses países teriam servido de modelos para fins da elaboração 

do aludido relatório.  

 

26. Examinou-se, em cada país avaliado, o contexto no qual os seus respectivos regimes 

foram criados. Buscou, com isso, verificar se, no período das suas respectivas edições 

originais, havia algum registro de que o país estaria passando por um período de crise 

econômica. O objetivo, nesse ponto, seria testar a hipótese de que, possivelmente, haveria 

uma intenção arrecadatória na edição dos regimes. Ou seja, o regime não seria, 
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primordialmente, uma forma de melhorar a legislação tributária, e sim um meio de aumentar 

a arrecadação de tributos. Ademais, fez-se uma análise da legislação de cada país, com vistas 

a descrever os critérios jurídicos mencionados no item 19 destas conclusões. Quando 

localizadas, a pesquisa também apontou críticas feitas pelas respectivas doutrinas locais aos 

regimes estudados. Por fim, a tese dedicou-se a fazer uma breve avalição das cinco condições 

estruturais, acima mencionadas, individualmente, em cada um dos ordenamentos jurídicos 

examinados. 

 

27. Nesse estudo, a tese chegou a três principais conclusões. Primeiramente, nos seis 

países avaliados, há registros ou manifestações no sentido de que, no período em que cada 

regime foi editado, o respectivo país apresentava uma preocupação com a arrecadação fiscal 

ou déficit público, sendo que a obtenção de informações sobre planejamento tributário seria 

um possível caminho para lidar com aquela crise. Os cenários verificados nos Estados 

Unidos e na Irlanda são bastante ilustrativos dessa correlação. Ou seja, confirmou-se a 

hipótese acima mencionada.  

 

28. Em segundo lugar, nota-se uma influência dos primeiros regimes (Estados Unidos, 

Canadá e Reino Unidos) sobre os regimes posteriores, na medida em que, em Portugal e na 

África do Sul, justificou-se a edição do regime com base no fato de que outros países já 

haviam assim o feito. Essa influência também se cogita com base no fato de que os seis 

regimes têm critérios comuns, dentre os quais se destacam o conceito de principal benefício 

(utilizado pelos regimes do Reino Unido, Portugal, e Irlanda, assim como pela Diretiva (EU) 

2018/822) e os “hallmarks” (características distintas) similares, utilizados para fins da 

identificação de planejamentos tributários, tais como: (a) a cláusula de confidencialidade 

(Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido e Canadá); (b) honorários de êxito para o promotor 

(África do Sul, Irlanda, Reino Unido e Canadá); (c) geração ou aproveitamento de perdas 

fiscais (África do Sul, Estados Unidos, Irlanda, Portugal e Reino Unido).  

 

29. Em terceiro lugar, a tese apresentou as conclusões construídas no estudo das 

condições estruturais dos ordenamentos jurídicos dos países examinados, vale dizer: no 

âmbito das condições explícitas, constatou-se que (i) os 6 países analisados não criminalizam 

as práticas de “tax avoidance”; e (ii) com exceção da África do Sul, a questão do sigilo 

profissional quanto às informações a serem prestadas não é um obstáculo à eficácia do 
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regime; já quanto às condições implícitas, verificou-se que (iii) com exceção do Canadá 

(onde não há lista de transações reportáveis), os países analisados permitem que as 

autoridades fiscais regulamentem o regime de informação obrigatória por meio de lista de 

transações a serem comunicadas; (iv) os 6 países têm regras gerais antielusão (GAAR) ou 

critérios jurisprudenciais que cumprem o papel das GAARs; e (v) os 6 países avaliados 

disponibilizam aos contribuintes regimes de “voluntary disclosure” (em sentido amplo), que 

permitem a validação do planejamento tributário pelo contribuinte. No Anexo II, apresenta-

se um quadro-resumo com a comparação das condições estruturais verificadas em cada um 

dos 6 países analisados. 

 

30. A nosso ver, o fato de os 6 países estudados (i) não criminalizarem o planejamento, 

(ii) terem uma GAAR (ou critérios equivalentes a uma GAAR), e (iii) disponibilizarem aos 

contribuintes mecanismos de validação de planejamento não é uma mera coincidência. Esses 

atributos indiciam um contexto jurídico propício para uma maior proteção da confiança. A 

pré-existência de um regime baseado na voluntariedade – antes da edição do regime 

obrigatório – é uma característica especialmente importante para o desenvolvimento da tese. 

 

31. Ao final do estudo da experiência internacional, a tese avaliou a Diretiva (UE) 

2018/822, quando se verificou uma certa similaridade entre as suas normas e os critérios 

adotados pelos seis países acima referenciados, porém com um foco mais claro no combate 

às práticas de “aggressive tax planning”, com base em critérios bastante detalhados e 

“hallmarks” específicos. Ademais, mostrou-se importante estudar as razões pelas quais o 

regime francês foi declarado inconstitucional, sob o argumento de que os critérios adotados 

eram incertos e ambíguos, o que tenderia a criar uma insegurança jurídica excessiva para os 

contribuintes e implicaria um risco de aplicação arbitrária da lei pelas autoridades fiscais. 

Essa decisão reforça o alerta de que, possivelmente, os regimes de informação obrigatória 

de planejamento tributário podem ser incompatíveis com as ordens jurídicas domésticas. 

 

32. O estudo da experiência internacional também reforçou a constatação, apontada no 

item 12 acima, de que a Ação 12 do BEPS tem dois tipos de destinatários diferentes (países 

com e sem regime de “mandatory disclosure”). Ao apresentar suas análises comparativas, a 

OCDE parece concentrar atenção nos países que não têm um regime de “mandatory 

disclosure”, servindo tais estudos como suporte técnico para a edição de um novo regime. 
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Se assim não fosse, as suas recomendações seriam contraditórias: por um lado, indica-se um 

foco em transações internacionais (“aggressive tax planning”), mas, por outro lado, adota 

como modelos regimes que não necessariamente são focados em operações internacionais. 

Verificou-se que a própria OCDE reconhece, no relatório final da Ação 12 do BEPS, a 

dificuldade de aplicar os critérios domésticos para identificar planejamentos tributários 

internacionais. Para lidar com essa dificuldade, a OCDE sugere a criação de novos critérios 

específicos para planejamentos transnacionais. Ou seja, se seria necessário desenvolver 

novos critérios ou novos “hallmarks” (para lidar com o foco da Ação 12, isto é, 

planejamentos tributários internacionais), por que a OCDE teria examinado, com 

profundidade, no relatório final da Ação 12, os critérios antigos voltados a planejamentos 

tributários domésticos? A resposta a essa questão, a nosso ver, pode ser construída a partir 

da conclusão indicada na conclusão 12 acima. Nesse sentido, seria possível dizer que, na 

parte em que a OCDE descreve os critérios jurídicos que vêm sendo adotados por outros 

países, aquela Organização não está tratando do foco das suas recomendações, e sim das 

práticas de “tax avoidance”, com vistas a orientar os países que ainda não têm regimes de 

informação obrigatória de planejamento tributário. Essa conclusão – cabe alertar – não 

consta expressamente de nenhum documento da OCDE avaliado nesta pesquisa, tendo sido 

construída a partir da interpretação sistemática do relatório final da Ação 12. 

 

CAPÍTULO 3 

 

33. Adentrando ao estudo da implementação das recomendações da Ação 12 do BEPS 

no Brasil, a tese buscou, de início, qualificar o regime sugerido de acordo com as regras 

brasileiras. Nesse sentido, conclui-se que o regime de informação obrigatória de 

planejamento tributário se qualifica no Direito Tributário brasileiro com base em (i) um 

dever instrumental de informar planejamento tributário e (ii) um conjunto de atividades – 

exigidas do contribuinte ou do seu assessor tributário – que podem ter natureza de parte 

integrante de um lançamento tributário, mesmo não havendo apuração e pagamento de 

tributo. Isso porque o art. 147 do CTN, ao tratar do lançamento por declaração, não 

estabelece um limite temporal para a caracterização futura do lançamento pelo fisco com 

base nas informações prestadas pelo contribuinte. Essa qualificação das atividades exigidas 

dos contribuintes se mostrou relevante para encontrar no art. 147 do CTN um limite 

qualitativo (“informações sobre matéria de fato”) ao dever de colaboração do contribuinte 
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com o fisco. Com efeito, a exigência de atividades relativas à qualificação jurídica dos seus 

atos extrapola do nível de participação dos particulares admitido pelo CTN. 

 

34.  Feita essa qualificação jurídica, a pesquisa realizou um exame detalhado da aplicação 

dos seguintes princípios para fins da identificação dos limites da implementação do regime 

de informação obrigatória de planejamento tributário no Brasil: (i) princípio da legalidade; 

(ii) princípio da capacidade de colaboração; (iii) princípio da proporcionalidade; (iv) 

princípio da praticabilidade; e (v) princípio da isonomia. Desse exame, destacam-se as 

próximas conclusões. 

 

35. Avaliando os limites da legalidade, concluiu-se que os deveres instrumentais objeto 

do regime de informação obrigatória de planejamento tributário podem ser criados por 

normas infralegais, desde que observadas as limitações encontradas nesse estudo, 

principalmente, a existência prévia de lei que dê fundamento para os critérios jurídicos a 

serem empregados nesse regime. Seria necessária a edição de lei complementar tanto para 

instituir um critério antielusivo (compatível com o ordenamento jurídico brasileiro), como 

para promover a ampliação dos deveres de colaboração, de modo a viabilizar a exigência da 

prestação de informações sobre qualificações jurídicas (e não apenas sobre matéria de fato) 

do contribuinte (art. 147 do CTN). O mesmo obstáculo deve ser reconhecido para a exigência 

de informações de terceiros (art. 197 do CTN), pois, se o art. 147 do CTN veda exigir do 

próprio contribuinte a qualificação jurídica dos fatos, igualmente deve limitar as informações 

passíveis de exigências de terceiros (art. 197 do CTN). 

 

36. O princípio da capacidade de colaboração aplica-se para exigir a observância dos 

“termos da lei” e da finalidade de dar efetividade à fiscalização de tributos (art. 145, §1º, 

da Constituição Federal), assim como para definir limites materiais, subjetivos, 

teleológicos, financeiros e legais (art. 113, §2º, do CTN). Com efeito, o regime não poderia 

ser criado para promover melhorias na legislação tributária brasileira, de maneira 

desconectada com um critério de fiscalização de tributos. Para tanto, concluiu-se que os 

fins estabelecidos no art. 113, § 2º, do CTN (a satisfação de interesse da “arrecadação” e 

da “fiscalização de tributos”) devem ser interpretados de maneira restritiva, ou seja, apenas 

as finalidades que, diretamente, estejam relacionadas com esses fins devem ser admitidas, 

pois, caso contrário, os limites desse dispositivo perderiam o sentido. 
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37. Os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da proibição de excesso são 

essenciais para fins da definição dos limites dos deveres de colaboração, conforme 

reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência. Para fins da informação de planejamento 

tributário, a proporcionalidade (critério da necessidade) mostra-se especialmente importante 

para exigir que o regime voluntário seja implementado antes do regime obrigatório, uma 

vez que a OCDE reconhece a mesma aptidão para atingir os fins perseguidos na Ação 12 

do BEPS e ele é menos restritivo de direitos dos contribuintes; 

 

38. O princípio da praticabilidade tem aplicação relevante para sustentar, com base nas 

lições de Humberto Ávila, que as informações exigidas no regime de informação obrigatória 

têm características particulares que as tornam não padronizáveis, não atendendo assim ao 

critério da generalidade. Com efeito, essas informações não podem ser objeto de deveres 

instrumentais fundados na praticabilidade. 

 

39. O princípio da isonomia mostrou-se importante, seja para reforçar a preocupação 

com os custos de conformidade com contribuintes de pequeno porte, seja para encontrar no 

artigo 179 da Constituição Federal uma determinação que obsta a atribuição de deveres 

instrumentais complexos às microempresas e às empresas de pequeno porte. A nosso ver, 

um regime de informação obrigatória de planejamento tributário no Brasil deveria, 

necessariamente, excluir essas empresas do escopo de aplicação, dada a complexidade dos 

respectivos deveres instrumentais, sob pena de contrariedade ao art. 179 da Constituição 

Federal. Ademais, a isonomia é pertinente para trazer à tona o debate sobre a viabilidade 

jurídica de se dar tratamento diferenciado (leia-se: mais benéfico) a grandes contribuintes 

em matéria de diálogo com o fisco sobre questões de planejamento tributário na hipótese 

em que eles estejam submetidos ao regime de fiscalização mais rígido (situação de 

desfavorecimento) e são os únicos que praticam determinados tipos de planejamento 

tributário. A nosso ver, não há violação da isonomia nessa hipótese por se tratar de um 

critério de discrímen legítimo. 

 

40. O princípio da livre-iniciativa tem aplicação essencial, seja como fundamento do 

direito ao planeamento tributário, seja como limite à instituição de deveres instrumentais 

que obstam a atividade empresarial do contribuinte, seja pelas razões identificadas na 
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declaração de inconstitucionalidade do regime francês (falta de clareza das normas 

tributárias como aumento do espaço para arbítrios pelo Estado e consequente limitação da 

liberdade). 

 

41. Uma vez avaliados os princípios que têm aplicação mais relevantes na 

implementação do regime de informação obrigatória de planejamento tributário, a tese 

dedicou-se aos estudos sobre as possíveis zonas de tensão entre esse regime e os direitos dos 

contribuintes. Para tanto, considerou-se inclusive direitos que (ainda) não estão positivados 

ou que (ainda) não foram reconhecidos jurisprudencialmente, de modo a buscar, a partir da 

concretização do princípio da segurança jurídica e do valor liberdade, encontrar a sua 

normatividade. Nesse sentido, a pesquisa agregou esses direitos em cinco categorias: (i) 

direito ao planejamento tributário; (ii) direito a normas claras e a conceitos determinados; 

(iii) direito ao sigilo, à confidencialidade e à assessoria jurídica; (v) direito à transparência 

por parte do fisco; e (v) direito a não autoincriminação. Esses direitos são aqueles que se 

mostram mais relevantes, dada a limitação de escopo da pesquisa, a partir do estudo da 

doutrina especializada. 

 

42. No âmbito do direito ao planejamento tributário, a tese encontrou um dos seus pilares 

centrais: o reconhecimento desse direito como direito fundamental, em linhas com os 

estudos de Alberto Xavier e Martha Leão, entre outros. Esse status de direito fundamental, 

a nosso ver, decorre das seguintes conclusões: 

 

(i) é inaplicável no Brasil a supremacia do interesse público sobre o particular;  

 

(ii) o princípio da solidariedade exerce uma função, em matéria tributária, apenas 

pré-legislativa, como norma de orientação da instituição de determinados tributos, o 

que lhe diferencia de outros ramos do Direito, nos quais se reconhece o seu papel 

pós-legislativo, como elemento integrante de um sistema de concreção de valores;  

(iii) em matéria tributária, o valor liberdade, condensado no princípio da legalidade, 

exerce uma função que se expressa em uma regra geral de ausência de tributação, 

segundo a qual nem toda manifestação de capacidade contributiva deve ser objeto de 

tributo, senão em virtude de lei (ou seja, a tributação é uma exceção);  
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(iv) na aplicação da lei tributária brasileira, a liberdade de contratar predomina em 

relação à igualdade, em razão das suas diferentes naturezas, imperatividades e esferas 

de atuação dos princípios da tipicidade e da capacidade contributiva, em 

conformidade com as lições de Alberto Xavier; 

 

(v) a ausência de tributação e a não imposição de deveres instrumentais também 

podem ser meios de efetivação da solidariedade, uma vez que a tributação não é o 

único meio de promoção da solidariedade, a qual pode ser promovida de outras 

formas (inclusive fora do Direito), sendo que a desoneração plena também pode ser 

um caminho para sua promoção, uma vez que os recursos que seriam direcionados 

ao Estado ou utilizados para colaborar com o Estado podem ser direcionados para 

sua concreção; 

 

(vi) no Brasil, a estrutura normativa do Sistema Tributário tem um valor tão 

importante que seu modo de aplicação é definido – por meio da legalidade – a partir 

de regras, sendo que ele se torna um comando normativo que se sobrepõe sobre 

qualquer outro, enquanto uma lei não o limitar constitucionalmente, em 

conformidade com as lições de Humberto Ávila. Essa estrutura normativa rígida 

(baseadas em regras) é acompanhada da vedação à analogia para cobrança de tributos 

(art. 108, I, do CTN). 

 

43. Em razão do reconhecimento do status de direito fundamental, o direito ao 

planejamento tributário deve ser protegido e promovido pelo Estado de maneira proativa, na 

máxima medida possível, em linha com os estudos de Robert Alexy, Humberto Ávila, Paulo 

Victor Vieira da Rocha. Com efeito, existe um dever de o Estado prover os meios necessários 

para a efetivação do direito ao planejamento tributário com a máxima segurança jurídica 

possível. 

 

44. Uma vez delimitado o direito ao planejamento tributário, concluiu-se que o 

conceito de “aggressive tax planning”, enquanto diretriz política, é incompatível com o 

ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que qualquer limitação de direito ou instituição 

de deveres instrumentais dependem da predefinição de critérios jurídicos em lei e da 

compatibilidade com a Constituição Federal. Entretanto, por força do status de direito 
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fundamental do direito ao planejamento tributário no Brasil, o conceito de “aggressive tax 

planning” é incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de limitação geral e 

abstrata do planejamento tributário internacional com base em princípios de política fiscal. 

Esse conceito não é aplicável no Brasil nem sequer para mera coleta de informações com 

vistas à melhoria da legislação tributária, porque o art. 113, § 2º, do CTN, define as duas 

únicas finalidades admitidas para fins da instituição de deveres instrumentais: a satisfação 

de interesse da “arrecadação” e da “fiscalização de tributos”, sendo que o aprimoramento 

da lei não está contemplado, diretamente, em nenhuma dessas finalidades, como dito na 

conclusão 36 acima.  

 

45. Da mesma maneira, rejeitou-se a compatibilidade do conceito de principal 

benefício, mencionado na Ação 12 do BEPS, com o ordenamento jurídico nacional, por três 

razões principais: (i) ao comparar os efeitos fiscais e os efeitos não fiscais dos atos e 

negócios jurídicos, com base na verificação concreta ou na expectativa futura quanto às 

suas consequências (naturalmente dessincronizadas), o critério do princípio do benefício 

mostra-se como um parâmetro de difícil aplicabilidade, o que, a nosso ver, tende a macular 

a eficiência do regime e contrariar o princípio da proporcionalidade; (ii) não está claro qual 

seria o parâmetro para discriminar o que é principal e o que é secundário, que tende a dar 

espaço para a discricionariedade por parte do fisco; e (iii) como deve haver um alinhamento 

entre o critério de coleta de informações e o parâmetro jurídico aplicável na fiscalização da 

regularidade dos planejamentos tributários, a imposição implícita de que os efeitos fiscais 

sejam sempre secundários (portanto, também para definir os limites da admissibilidade das 

condutas voltadas à economia fiscal) contraria a Constituição Federal brasileira, ao 

restringir, excessivamente, a liberdade do contribuinte. 

 

46. O direito a normas claras, além de decorrer das próprias recomendações da OCDE 

na Ação 12 do BEPS, serve como vetor de (i) aumento da eficácia do próprio regime, (ii) 

redução da resistência dos particulares à transparência fiscal, (iii) majoração da qualidade 

das informações apresentadas e (iv) diminuição da onerosidade por parte do fisco na gestão 

dos dados coletados. A determinação conceitual também ganha especial importância em 

relação ao regime de informação obrigatória, uma vez que a falta de clareza pode implicar 

prejuízo ao direito ao sigilo e ao direito a não autoincriminação, bem como resultar em 

limitação excessiva, ainda que indiretamente, do direito ao planejamento tributário. 
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47. O direito ao sigilo de dados expressa-se no âmbito do regime de informação 

obrigatória como instrumento de defesa, tutelado no plano constitucional, do contribuinte 

contra o Estado, de modo a exigir que a obtenção, pelas autoridades fiscais, de suas 

informações, sem a sua autorização, deve ser precedida de ordem judicial. A nosso ver, a 

decisão do Supremo Tribunal Federal, ao se limitar à questão do sigilo bancário no contexto 

dos art. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2011, não alterou essa proteção ao sigilo de 

dados (não bancários). Além da proteção constitucional ao sigilo de dados, é relevante a 

proteção específica dada pelo Código Tributário Nacional ao sigilo fiscal. Essa proteção tem 

duas dimensões: (i) a confidencialidade (enquanto direito ao sigilo fiscal); e (ii) o direito à 

assessoria tributária (enquanto dever de sigilo profissional). Quanto ao direito ao sigilo 

fiscal, trata-se de proteção contra a divulgação, pelo fisco, de informações do contribuinte, 

ressalvada a transferência de dados a pedido do Poder Judiciário, a outros segmentos da 

Administração Pública e a outros fiscos locais e internacionais. A violação desse direito é 

tão relevante que implica crime tipificado no art. 325 do Código Penal. Por outro lado, a 

proteção do dever de sigilo profissional, fundada no artigo 197 do CTN, verifica-se de 

maneira mais intensa nas atividades advocatícias e menos intensa nas atividades dos 

contabilistas (profissões que, geralmente, atuam em temas relativos ao planejamento 

tributário). Independentemente do nível de proteção do dever de sigilo profissional de cada 

profissão, a proteção do dever de sigilo profissional deve ser interpretada em conjunto com 

o sigilo de dados. Ou seja, se o contribuinte é protegido por meio da exigência de que a 

transferência dos seus dados (não bancários) ao Estado deve ser precedida de ordem judicial, 

igualmente, deve ser aplicada essa mesma exigência aos terceiros que lhe prestam serviços. 

Portanto, a imposição do dever de informar aos profissionais que atuam em matéria de 

planejamento tributário deve respeitar, conjuntamente, os direitos ao sigilo de dados e ao 

sigilo profissional. 

 

48. A nosso ver, deve ser reconhecido o direito do contribuinte à transparência por parte 

do Estado, o que, no âmbito do regime de informação obrigatória de planejamento tributário, 

expressa-se no direito de o contribuinte tomar conhecimento da transferência dos seus dados 

– obtidos nesse regime – pelo Estado da sua jurisdição a outros Estados ou aos fiscos locais. 

Trata-se de desdobramento do contribuinte de tomar conhecimento de procedimentos em 

seu nome, previsto no art. 2º, XII, da Lei nº 9.784/1999. 
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49. O direito à não autoincriminação é uma questão central na proteção do contribuinte 

no âmbito do regime de informação obrigatória, especialmente no Brasil, onde, apesar de o 

planejamento tributário não ser considerado crime, os atos e negócios jurídicos voltados à 

economia fiscal são, costumeiramente, tratados como condutas criminosas. Nesse sentido, 

no âmbito federal, (i) é comum a aplicação de multas qualificadas, em autos de infração que 

versam sobre práticas que visam à economia fiscal de maneira não evasiva, o que pode 

redundar em consequências negativas aos contribuintes e seus diretores na área penal, (ii) a 

jurisprudência do CARF sinaliza pela correição da aplicação dessas multas, (iii) o Parecer 

Normativo COSIT/RFB nº 04/2018, que faz menção ao “planejamento tributário abusivo”, 

reforça essa percepção e (iv) a Medida Provisória nº 685/2015 deu sinais da visão das 

autoridades fiscais (federais) sobre a possibilidade de tratar o planejamento tributário como 

conduta criminosa. Nesse cenário, a imposição de um dever de informar planejamento 

tributário contraria a proteção ao direito de não se incriminar, prevista no art. 5º, inciso 

LXIII, da Constituição Federal, e nos documentos internacionais de direitos humanos. Parte 

das alternativas recomendadas pela OCDE para lidar com esse obstáculo à imposição do 

referido dever de informação são incompatíveis com o cenário brasileiro. A ideia de exclusão 

pontual de algumas transações tidas como criminosas do regime não se mostra adequada no 

Brasil, onde qualquer planejamento corre o risco de ser considerado criminoso. Por outro 

lado, a alternativa baseada na atribuição do dever de informar ao promotor (assessor 

tributário do contribuinte), na hipótese em que o contribuinte está protegido pelo direito de 

não se incriminar, nos parece um meio de burlar esse direito do contribuinte de maneira 

inconstitucional, como indicado no item 21 das presentes conclusões. Restaria, de acordo 

com as próprias recomendações da OCDE, instituir um mecanismo de revelação do 

planejamento tributário, antes da ocorrência do fato gerador, o que nos remete à nossa 

proposta de acordo de planejamento tributário. 

 

CAPÍTULO 4 

 

50. O estudo dos princípios e dos direitos acima mencionados se mostrou essencial para 

a construção do entendimento de que o regime de informação obrigatória de planejamento 

tributário, objeto da Ação 12 do BEPS, é incompatível com o ordenamento jurídico 

brasileiro. Para fundamentar essa conclusão, de início, foram testadas as cinco condições 
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estruturais acima mencionadas. Nesse exercício, concluiu-se que o Brasil não atende a 

nenhuma dessas condições. Com isso, restou claro o desalinhamento entre o cenário jurídico 

brasileiro e aquele que, de acordo com a OCDE, seria “desejável” para implementação do 

regime em questão.  Dentre essas condições estruturais, vale destacar que a própria OCDE 

destaca a importância da existência de uma GAAR (para dar suporte para o critério adotado 

no regime de informação obrigatória). Nesse particular, o estudo da experiência 

internacional deixou claro que os países tidos como modelos para fins da Ação 12 do BEPS 

editaram as suas GAARs (ou seus critérios jurisprudenciais com função de GAAR) antes da 

edição do referido regime. Para ilustrar essa constatação, elaborou-se o seguinte quadro-

resumo: 

 

País 

Data da criação do regime de 

"mandatory disclosure" de 

planejamento tributário 

Data da edição do critério 

antielusivo (GAAR) 

Estados Unidos 

1984 (“tax shelter” e lista de clientes) 

2000 (transações reportáveis) 

2010 (posições tributárias incertas) 

1935 (Helvering v. Gregory) 

Canadá 1989 1988 

Reino Unido 2004 1982 (Ramsay v. IRC) 

Portugal 2006 1998 

Irlanda 2011 1988 

África do Sul 2003 1989 

 

51. Essa constatação já seria suficiente para colocar em dúvida a compatibilidade desse 

regime com a ordem jurídica brasileira, uma vez que o Brasil não tem uma GAAR em sua 

legislação. No entanto, a tese foi além e apresentou cinco fundamentos adicionais (extraídos 

das conclusões acima) para justificar a referida incompatibilidade, os quais são aqui 

resumidos: 

 

(i) como sustentado no item 42 destas conclusões, o ordenamento jurídico brasileiro 

apresenta particularidades – como a existência de fundamentos que justificam a 

proteção do direito ao planejamento tributário como direito fundamental – que 

tornam os conceitos principais da Ação 12 do BEPS (principal benefício e 

“aggressive tax planning”) inaplicáveis no Brasil; 
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(ii) estão presentes no Brasil três condicionantes impeditivas à atribuição do dever 

de informar ao contribuinte ou ao seu assessor tributário: (a) proteção ao sigilo 

profissional (acompanhado da proteção do sigilo de dados do contribuinte); (b) a 

caracterização, na prática, do planejamento tributário como crime; e (c) a tutela do 

direito à não autoincriminação. Esse cenário não é encontrado em nenhum dos seis 

países estudados no exame da experiência internacional. Diante disso, resta um 

impasse: o dever de informar planejamento não pode ser, validamente, atribuído nem 

aos contribuintes (por força do direito à não autoincriminação), nem aos seus 

assessores tributários (em razão do sigilo de dados e do sigilo profissional); 

 

(iii) como indicado no item 38 destas conclusões, as informações pretendidas não 

estão em conformidade com o princípio da praticabilidade, uma vez que as suas 

particularidades obstam a identificação de padrões de motivação individual de cada 

planejamento. Portanto, a nosso ver, por não atender ao critério de generalidade, a 

demonstração da qualificação do planejamento tributário, almejada na Ação 12 do 

BEPS, pode ser objeto de um dever instrumental dimensionado com base no 

princípio da praticabilidade; 

 

(iv) como visto nos itens 36 e 44 destas conclusões, o art. 113, §2º, do CTN, delimita 

o dever de colaboração no Brasil e obsta a instituição de deveres instrumentais que 

não estejam, diretamente, relacionados com a finalidade de satisfação do “interesse 

da arrecadação ou da fiscalização dos tributos”. Portanto, a busca pela melhoria da 

legislação tributária – cerne do conceito de “aggressive tax planning” –, de maneira 

desconectada com critérios aplicáveis para fins da fiscalização de tributos, é 

inaplicável no Brasil; 

 

(v) como dito no item 37 destas conclusões, o princípio da proporcionalidade 

(critério da necessidade) indica que o regime voluntário deve ser implementado antes 

do que o regime obrigatório, uma vez que a OCDE reconhece a aptidão desses dois 

regimes para se atingir os fins pretendidos e o regime voluntário é menos restritivo 

de direitos. Essa constatação se tornou ainda mais robusta após o estudo da 

experiência estrangeira, porque, com exceção da África do Sul, os países modelos 
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introduziram em sua legislação regimes voluntários antes dos seus respectivos 

regimes obrigatórios. O seguinte quadro-resumo ilustra essa constatação: 

 

País 

Data da criação do regime de 

"mandatory disclosure" de 

planejamento tributário 

Data da edição 

do regime voluntário 

Estados Unidos 

1984 (“tax shelter” e lista de clientes) 

2000 (transações reportáveis) 

2010 (posições tributárias incertas) 

1954 

Canadá 1989 1970 

Reino Unido 2004 1992 

Portugal 2006 1998 

Irlanda 2011 

1991 (APA) e 

2002 (Revenue Opinion) 

África do Sul 2003 2004 

 

52. Diante dessa incompatibilidade, a pesquisa buscou encontrar os fundamentos 

jurídicos para implementar, no Brasil, um regime alternativo àquele recomendado pela 

OCDE. Primeiramente, foram avaliadas as imperfeições (i) da Medida Provisória nº 

685/2015 e (ii) da tentativa do seu aprimoramento no curso do seu processo legislativo. Esse 

exame confirmou e reforçou a constatação anterior quanto às referidas incompatibilidades, 

assim como despertou atenção para os problemas e as insuficiências do ordenamento jurídico 

brasileiro para fins de garantir a proteção da confiança do contribuinte em matéria tributária. 

 

53. Nesse cenário, a tese buscou encontrar as bases teóricas para a construção do direito 

à informação voluntária de planejamento tributário no Brasil. Para tanto, inicialmente, 

foram retomadas as reflexões que sustentaram as conclusões indicados no item 3 acima, no 

sentido de que a recomendação de que o regime deveria ser obrigatório estava pautada por 

uma falha lógica na argumentação adotada pela OCDE. Nesse ponto, a pesquisa consolidou 

as constatações feitas ao longo do trabalho que dão suporte para acrescentar a conclusão de 

que, na Ação 12 do BEPS, a OCDE adotou uma premissa equivocada de que já existiriam 

regimes voluntários em vigor em todos os países destinatários de suas recomendações nos 

quais seja possível a validação prévia das consequências fiscais futuras de planejamentos 

tributários. O equívoco nessa premissa decorre do fato de que ela não se aplica a todos os 
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países que seriam, possivelmente, destinatários das recomendações em questão. Essa 

conclusão, a nosso ver, sinaliza para a necessidade de que, antes da implementação do 

regime obrigatório, seja editado um regime voluntário. 

 

54. Na sequência, o trabalho retomou as conclusões indicadas no item 5 acima para 

sustentar que a adoção do regime voluntário se justificaria não apenas com base no critério 

da necessidade  – no âmbito da princípio da proporcionalidade, sob o argumento de que entre 

duas medidas (regimes voluntário e obrigatório) de igual aptidão caberia implementar aquela 

que menos restringe direitos fundamentais –, mas, antes disso, tal adoção se justificaria com 

base no critério da adequação. Isso porque, ao longo da pesquisa, a tese encontrou 

argumentos para questionar o entendimento adotado pela OCDE sobre a equivalência entre 

as aptidões dos regimes voluntários e obrigatórios. Nesse sentido, é factível defender que a 

proteção da confiança do contribuinte é um elemento importante para que o fisco tivesse 

acesso a informações qualificadas de planejamento tributário. Como os regimes voluntários 

são aqueles que têm maior aptidão para proteger a confiança, a justificação da sua 

implementação encontraria suporte no critério da adequação (quando se compara as aptidões 

das medidas para se atingir determinados fins), e não apenas no critério da necessidade, na 

seara da ponderação do princípio da proporcionalidade. Essas reflexões teóricas se mostram 

oportunas para constatar que um regime voluntário é mais adequado para tutelar o direito ao 

planejamento tributário, enquanto direito fundamental. A abordagem amistosa (“fair play 

approach”) apresenta-se como a medida mais efetiva na promoção dos objetivos pretendidos 

pela Ação 12 do BEPS no contexto brasileiro. 

 

55. A tese concluiu que existe uma relação diretamente proporcional entre (i) a proteção 

da confiança do contribuinte, e (ii) a qualidade da transparência fiscal atingível no regime 

de informação de planejamento tributário. Em razão disso, caberia ao Estado adotar as 

medidas que tenham a maior aptidão possível para proteger a confiança do contribuinte. 

Uma vez reconhecida a existência de um dever de o Estado promover os meios para 

efetivação do direito ao planejamento tributário na máxima medida possível, torna-se 

mandatória a institucionalização de um compromisso formal e individual entre o 

contribuinte e o Estado. Isso porque a especificação individualizada da proteção da 

confiança é aquela que garante de maneira mais efetiva a pretensão de permanência dos atos 

jurídicos do Estados, como ensina Humberto Ávila.  
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56. Essa proteção mais qualificada do direito ao planejamento tributário especificamente 

no cenário brasileiro se justifica pelo status de direito fundamental desse direito. Além disso, 

a existência de meios para efetivação desse direito é especialmente importante no Brasil, 

onde sua violação é uma regra costumeira e o seu exercício pode ser tido (indevidamente) 

como crime. Diante disso, a tese concluiu que a edição de uma GAAR e das SAARs seria 

um meio insuficiente para efetivação desse direito, em razão das particularidades do 

contexto jurídico brasileiro, marcado por uma acentuada crise de desconfiança no 

relacionamento entre fisco e contribuinte. Assim, concluiu-se que, nesse cenário, a proteção 

da confiança, especificamente em matéria de planejamento tributário (enquanto direito 

fundamental), não poderia ser construída com base na expectativa de lealdade na “atuação 

administrativa geral e abstrata” da Administração Tributária. Pelo contrário, concluiu-se 

que, se (i) a segurança jurídica (confiança), em matéria de planejamento tributário, tem o 

seu maior grau de concreção quando existe um compromisso individual entre Estado e 

contribuinte, e (ii) o direito fundamental ao planejamento tributário deve ser tutelado na 

maior medida possível, logo, o Estado brasileiro tem o dever de viabilizar a celebração de 

compromissos individuais de planejamento tributário. 

 

57. Uma vez desenvolvidas essas conclusões, a tese buscou rejeitar o atual modelo de 

consultas fiscais como mecanismo para a efetivação do acordo de planejamento tributário. 

Para tanto, foram apresentadas sete razões principais para justificar a insuficiência desse 

atual modelo: (i) um descompasso entre fisco e contribuinte quanto à significação da 

proteção da confiança em matéria de planejamento tributário; (ii) a interpretação dada aos  

artigos 100, parágrafo único, 146 e 178 do CTN; (iii) a proteção limitada da confiança do 

contribuinte contra o efeito surpresa na atuação estatal, tendo em vista o risco de que uma 

eventual mudança de entendimento por parte do fisco tenha efeitos imediatos; (iv) a tutela 

insuficiente do direito ao planejamento tributário, em um contexto em que o planejamento 

tributário é tido aprioristicamente como ineficaz, ou, até mesmo, criminoso; (v) a ausência 

de mecanismo por meio do qual seja possível realizar um diálogo efetivo entre fisco e 

contribuinte, no qual as partes estejam acessíveis para diálogo presencial e as suas 

manifestações e respostas sejam realizadas com celeridade; (vi) é comum as autoridades 

fiscais declararem a ineficácia da consulta apresentada sob o argumento de elas não prestam 

assessoria jurídica; e (vii) o tempo despendido para que o fisco responda às consultas 

formuladas. 



734 
 

 
 

58. Diante desse cenário, a tese concluiu que a proteção da confiança do contribuinte, 

como meio de efetivação do direito ao planejamento tributário, deve ser promovida mediante 

a institucionalização de um acordo de planejamento tributário. Esse acordo consubstanciaria 

a adoção, no Brasil, de um regime de informação voluntária, incentivada e compromissada 

de planejamentos tributários.  

 

59. Para identificar a natureza desse acordo, o trabalho adotou como ponto de partida a 

análise comparativa com os regimes de “advance tax ruling” a partir dos estudos de Carlo 

Romano sobre o tema, mas encontrou no conceito de “acordo de fixação”, na concepção 

dada por Victor Polizelli, a sua melhor base teórica, como “ato administrativo participativo”. 

Com isso, conclui-se que o acordo de planejamento tributário teria natureza de (i) ato 

administrativo, em sua forma, enquanto “manifestação unilateral de vontade” por parte do 

fisco na propositura do acordo, e (ii) acordo de fixação, em seu conteúdo, enquanto 

convergência de “manifestações de vontade” quando o contribuinte implementa o 

planejamento tributário nos termos alinhados com as autoridades fiscais.  

 

60. A participação do contribuinte na formação desse acordo se mostra relevante como 

meio de efetivação de direitos fundamentais, a partir de uma visão segundo a qual o 

contribuinte não seria visto como mero aderente ou obediente às determinações do Estado, 

mas como cliente, consumidor ou protagonista na relação com o fisco. Esse tipo de 

relacionamento – que se aproxima do conceito de “enhanced relationship”, acima 

mencionado – mostra-se como o mais apto e mais eficiente para promoção da conformidade 

fiscal em matéria de planejamento tributário, na medida em que balanceia incentivos e 

penalidades como forma de influenciar o comportamento do contribuinte (ao invés de se 

pautar apenas pela abordagem fundada em punição, pressão e conflito). 

 

61. A fundamentação do acordo de planejamento tributário perpassa a avaliação dos 

diferentes tipos de proteção da confiança adotados pelo CTN, em seus artigos 100, 146 e 

178, que se intensifica gradualmente conforme (i) o grau de especificação da norma aplicável 

e (ii) os ônus incorridos pelo contribuinte na situação concreta. Tratando-se de norma 

individual, o acordo de planejamento proporcionaria, a princípio, o nível de proteção da 

confiança dado pelo art. 146 do CTN, a partir da interpretação de que as atividades realizadas 
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pelo contribuinte para fins da celebração do acordo têm potencial para serem qualificadas 

como lançamento tributário, como previsto no art. 147 do CTN.  

 

62. Esse nível de proteção de confiança, todavia, é insuficiente, pois permite que a 

decisão que reforme os termos do acordo tenha efeitos imediatos. Diante disso, a tese buscou 

fazer um esforço teórico, com base na ideia de que o direito ao planejamento tributário é um 

direito fundamental e, como tal, deve ser protegido na maneia mais ampla possível, para 

encontrar a sua maior proteção no art. 178 do CTN. Reconhece-se que o acordo de 

planejamento tributário não trata de isenção, uma vez que não há exclusão de crédito 

tributário, e sim de mera fixação de qualificação jurídica de atos futuros. Entretanto, a nosso 

ver, o art. 178 do CTN é uma expressão ilustrativa da proteção da confiança, e, desse modo, 

pode tutelar outras situações de alteração do contexto de desoneração, desde que atendidos 

os seus pressupostos. Nesse sentido, cabe reconhecer, no art. 178 do CTN, a máxima 

proteção da confiança do contribuinte, na hipótese excepcional em que são realizados atos e 

negócios jurídicos confiando na estabilidade dos efeitos fiscais predefinidos pelo fisco – em 

norma individual – para um prazo determinado. Assim, essa interpretação permite a proteção 

do acordo de planejamento tributário para o passado e para o futuro (no período de 

vinculação do acordo), obstando a cobrança de tributo, multa e juros no caso de mudança de 

entendimento ou erro quanto à interpretação jurídica fixada no acordo, por força do art. 178 

do CTN. Assim, afastam-se os efeitos imediatos da eventual alteração do cenário jurídico 

predefinido pelo fisco. 

 

63. A imutabilidade dessa interpretação jurídica ainda tem como argumentos de reforço 

(i) a vedação à autoincriminação (art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal), na medida 

em que a alteração na qualificação jurídica dos atos e fatos confessados pelo contribuinte 

pode implicar a sua posterior autoincriminação, e (ii) o art. 24 da LINDB, como expressão 

exemplificativa da proteção da confiança do contribuinte que confiou nas orientações 

jurídicas do Estado. Considerando que os artigos 146 e 178 já protegeriam o contribuinte de 

maneira mais específica e efetiva (com base na interpretação acima), a aplicação do art. 24 

da LINDB ao acordo de planejamento tributário seria desnecessária. Tratar-se-ia de mero 

argumento de reforço. 
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65. A eficácia do acordo de planejamento tributário, a nosso ver, não depende apenas da 

garantia da irreversibilidade dos seus termos pelo respectivo prazo de vinculação. 

Adicionalmente, faz-se necessário endereçar as demais insuficiências (do modelo de 

consultas fiscais) apontadas no item 57 destas conclusões, por meio das seguintes medidas: 

(i) a adoção de medidas e normas complementares que visem ao alinhamento entre fisco e 

contribuinte quanto à significação da proteção da confiança em matéria de planejamento 

tributário, vale dizer, a máxima proteção possível enquanto direito fundamental, de modo 

que o fisco se torne um “prestador” de serviços pertinentes à efetivação desse direito; (ii) a 

adoção da interpretação dada ao 178 do CTN (como exposto no item 62 acima), no sentido 

de afastar o risco de que uma eventual mudança de entendimento por parte do fisco tenha 

efeitos imediatos; (iii) a criação de mecanismos por meio dos quais seja possível realizar um 

diálogo efetivo entre fisco e contribuinte, no qual as partes estejam acessíveis para diálogo 

presencial e as suas manifestações e respostas sejam realizadas com celeridade; (iv) a 

reforma das normas complementares (atualmente, o inciso XIV do art. 18 da Instrução 

Normativa RFB nº 1396/2013) que dão suporte para o argumento de que as autoridades 

fiscais não prestam assessoria jurídica, que tem sido utilizado com base normativa para 

declarar a ineficácia de muitas consultas fiscais; (v) a definição de um prazo para que o 

acordo seja celebrado a partir da apresentação do pedido pelo contribuinte (exigindo-se uma 

argumentação suficiente e robusta por parte do fisco em caso de descumprimento do prazo); 

e, talvez, o mais importante, (vi) o reforço na tutela do direito ao planejamento tributário, 

conforme as conclusões do próximo item. 

 

66. Nesse sentido, uma vez que a tese concluiu pela necessidade da existência de uma 

norma geral antielusão no Brasil, como condição para implementação de um regime de 

informação de planejamento tributário, o trabalho dedicou-se a re(construir) um conceito 

antielusivo brasileiro. Apesar desse tema não ser objeto central da pesquisa, ele mostrou-se 

importante por se tratar de um suporte jurídico indispensável para o desenvolvimento do 

acordo de planejamento tributário ora proposto. A nosso ver, esse conceito deve levar em 

considerações três diretrizes principais. Em primeiro lugar, em decorrência da conclusão 

indicada no item 42 acima (no sentido de que o direito ao planejamento tributário é um 

direito fundamental), o conceito antielusivo brasileiro deve (re)afirmar que a motivação 

extrafiscal é um critério inaplicável para definir os limites da elusão no Brasil. Nesse sentido, 

a tese verificou que o critério estadunidense do “business purpose”, que influencia a 
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exigência de motivação extrafiscal no Brasil, tem sido considerado um parâmetro 

insuficiente para delimitar a regularidade de planejamentos tributários (i) pela doutrina 

nacional, (ii) pela doutrina estrangeira, (iii) pela jurisprudência dos Estados Unidos e, até 

mesmo, (iv) pela própria legislação daquele país. Em segundo lugar, a tese propõe a adoção 

do conceito de causa como critério jurídico – já conhecido na cultura jurídica nacional – 

suficiente para promover a referida delimitação, desde que afastado o critério da necessidade 

(objeto do princípio da proporcionalidade) na parte que permite o emprego dos parâmetros 

da usualidade ou normalidade. Isso porque esses parâmetros (i) podem dar ensejo à aplicação 

da analogia para cobrança de tributos, que é vedada pelo art. 108, I, do CTN, assim como 

(ii) majoram o risco de restrição excessiva ao direito à economia fiscal. Por fim, em terceiro 

lugar, a tese sugere que a conceituação do parâmetro antielusivo nacional deve estar 

acompanhada da reafirmação de que as práticas elusivas não são criminosas. Essa sugestão 

se justifica tendo em vista o cenário de costumeira alegação, pela Administração Tributária, 

de que as práticas não evasivas poderiam ser tidas como criminosas. Essa medida se mostra 

essencial, a nosso ver, para que o regime de informação voluntária seja atrativo o suficiente 

para promover a transparência fiscal por parte do contribuinte em matéria de planejamento 

tributário. 

 

65. Após a estruturação dos principais alicerces do regime de informação voluntária (e 

do respectivo acordo de planejamento tributário) conforme o contexto brasileiro, o trabalho 

analisou os seus desafios, os quais são resumidos abaixo: 

 

(i) ao tratar (por analogia) dos desafios de um “advance tax rulings”, 

 

a) concluiu-se que o Brasil tem particularidades que tornam questionável a 

pertinência no contexto brasileiro das críticas comumente feitas aos 

“rulings”, uma vez que, de modo geral, o governo brasileiro não tem adotado 

medidas tributárias baseadas na falta de transparência como forma de 

competir para atração de investimentos. Por outro lado, a OCDE reconhece 

que “rulings” são regimes adequados e até “necessários” para promoção de 

segurança jurídica para o contribuinte; 
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b) coube fazer um contraponto à tendência da política fiscal internacional de 

críticas aos “advance tax rulings”, para concluir que os atributos que tornam 

um país pouco atrativo do ponto de vista fiscal – aqui chamado de avesso do 

“harmful tax competition” – também devem ser criticados. As críticas à falta 

de publicidade, à possível violação da legalidade tributária e ao eventual 

tratamento não isonômico em meio aos “rulings” não são suficientes para 

afastar os seus atributos positivos na proteção da confiança do contribuinte; 

 

c) sustentou-se que a rejeição política das medidas que aprimoram o ambiente 

para realização de planejamento tributário não é suficiente para limitação de 

direitos, sobretudo tratando-se de direitos fundamentais; 

 

(ii) o exame da eventual violação da isonomia deve ser efetuado, a nosso ver, 

considerando o montante de contribuintes que efetivam planejamentos tributários no 

contexto brasileiro. Essa consideração se mostra relevante, porque aproximadamente 

1% (um por cento) das empresas brasileiras não são micro ou pequenas empresas. 

Esse recorte é oportuno porque a violação à isonomia somente seria factível no 

cenário em que, estando em situação similar, os contribuintes são tratados de maneira 

diferente. Essa perspectiva é cabível para fazer frente a uma alegação comum (no 

âmbito dos estudos dos regimes de “rulings”) – inclusive que justificou a OCDE 

abandonar o uso da expressão “enhanced relationship” – no sentido de que a criação 

de meios de relacionamento incentivado seria uma forma de privilegiar grandes 

contribuintes, em detrimento dos contribuintes de pequeno porte. Contribuintes de 

pequeno e grande porte devem ter, igualmente, acesso às orientações do fisco. No 

entanto, o art. 178 do CTN indica um critério de discrímen legítimo com base na 

existência de ônus por parte do contribuinte. Acolhendo-se a nossa interpretação 

sobre a escalação gradativa de proteção da confiança nos artigos 100, 146 e 178 do 

CTN, conclui-se que a máxima proteção da confiança se caracteriza quando o 

contribuinte se onerou com base na orientação individual do fisco. Nesse sentido, a 

onerosidade do contribuinte é um critério legítimo para diferenciação objetiva dos 

contribuintes que devem ter acesso a um regime de maior proteção da confiança. 

Estando os contribuintes em situações de fato diferentes, não há violação à isonomia; 
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(iii) os obstáculos teóricos e práticos da transação fiscal não se mostram pertinentes 

ao acordo de planejamento tributário, porque, havendo mera predefinição de efeitos 

futuros de atos e negócios jurídicos, não há crédito tributário a ser transacionado. A 

predefinição dos efeitos fiscais futuros de atos e negócios jurídicos expressa 

justamente a inocorrência de fatos geradores de tributos. Antecipar a qualificação 

jurídica de eventos que viriam a ser fiscalizados no futuro não significa transacionar. 

Diante disso, o acordo de planejamento tributário constitui-se como medida que pode 

ter maior facilidade de implementação em comparação com o regime de transação 

fiscal, uma vez que, não havendo crédito tributário, não há necessidade do exame 

dos seus impactos orçamentários; 

 

(iv) da mesma maneira, o acordo de planejamento não implica violação ao princípio 

da indisponibilidade do interesse público, pois não existe crédito tributário a ser 

disponibilizado. Ou seja, a aplicação do princípio da indisponibilidade de interesse 

público nessa seara tem o mesmo nível de empregabilidade do que na hipótese em 

que uma fiscalização ordinária é mal realizada pelas autoridades fiscais. O prejuízo 

para o Erário em decorrência do erro na adoção de uma interpretação jurídica 

equivocada (mais favorável ao contribuinte) é o mesmo, seja antes ou depois da 

ocorrência do fato gerador, conforme o art. 146 do CTN; 

 

(v) caso o contribuinte não celebre acordo de planejamento, ele não deve ser 

penalizado pelo fisco direta ou indiretamente. A nosso ver, a maior efetividade do 

regime de informação de planejamento está atrelada à maior eficácia dos incentivos 

voltados à proteção da segurança jurídica do contribuinte que revela o seu plano de 

negócios. Isso porque a maior proteção da confiança pode se tornar um meio 

(voluntário) para maximizar diferenciais competitivos, ao aumentar a confiabilidade 

nas estimativas financeiras dos negócios dos contribuintes. A compreensão pelo fisco 

das premissas empresariais do contribuinte (“commercial awareness”) é elemento 

essencial para a construção de um regime de informação de planejamento tributário 

que se mostre efetivamente colaborativo e promotor de transparência fiscal, 

principalmente em um país, como o Brasil, em que a violação do direito ao 

planejamento tributário é costumeira. 
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 Dessa maneira, esperamos ter contribuído para o estudo (i) do regime de informação 

obrigatória de planejamento tributário no contexto da Ação 12 do BEPS, (ii) dos 

fundamentos para justificar a incompatibilidade das recomendações constantes dessa Ação 

com o ordenamento jurídico brasileiro, e (iii) das bases teóricas pertinentes ao 

reconhecimento do direito do contribuinte ao acordo de planejamento tributário, como cerne 

de um regime de informação voluntária de planejamento tributário no Brasil.  
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Anexo II – Condições estruturais 

 
 Condições explícitas no relatório final Condições implícitas no relatório final 

Países 
Protege-se o direito  

ao sigilo profissional?  

As condutas de “tax 
avoidance” são 
consideradas 
criminosas? 

Autoridades fiscais 
têm poderes para 

listar 
planejamento?  

Existia uma GAAR  

antes do regime de  

“mandatory disclosure”? 

Existe um regime de 

 “voluntary disclosure”? 

Canadá 
Há o respeito ao sigilo profissional 
(Seção 237.3 (17) do RSC), mas 

este não é estendido aos contadores 

Não, apenas 
consequências 

administrativas. 

 

 

Sim  

 

Sim 
(Section 245 do RSC) 

A GAAR canadense é datada de 
1988 e o primeiro regime de 

“mandatory disclosure” foi editado 
em 1989. 

Sim 

Irlanda 

Há o respeito ao sigilo profissional 
de advogados (art. 817 J do “Taxes 
Consolidation 1997”), mas este não 

é estendido aos contadores. 

Não, apenas 
consequências 
administrativas 

 

Sim 

Sim 
(Taxes Consolidation Act 1997, 

Section 811 C). A GAAR irlandesa é 
datada de 1988 e o regime de 

“mandatory disclosure” foi editado 
em 2011. 

Sim 

Portugal 

Em regra, o sigilo profissional não é 
motivo válido para deixar de 

declarar o planejamento tributário 
(arts. 11 e 12 do Decreto-Lei nº 

29/2008). 

Não, apenas 
consequências 
administrativas 

 

Sim 

Sim. 
(Lei Geral Tributária, Art. 38,2). A 
GAAR portuguesa é datada de 1998 

e o regime de “mandatory 
disclosure” foi editado em 2006. 

Sim 
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 Condições explícitas no relatório final Condições implícitas no relatório final 

Países 
Protege-se o direito  

ao sigilo profissional?  

As condutas de “tax 
avoidance” são 
consideradas 
criminosas? 

Autoridades fiscais 
têm poderes para 

listar 
planejamento?  

Existia uma GAAR  

antes do regime de  

“mandatory disclosure”? 

Existe um regime de 

 “voluntary disclosure”? 

África do 
Sul 

Há o respeito ao sigilo profissional 
dos advogados (seção 64 do Tax 
Administration Act 28, de 2011), 

mas este não é estendido aos 
contadores. 

Não, apenas 
consequências 
administrativas 

 

 

Sim 

Sim. 
(Income Tax Act, Chapter III, Part 
IIA, Sections 80A - 80L). A GAAR 

sul-africana é datada de 1989 e o 
regime de “mandatory disclosure” 

foi editado em 2003. 

Sim 

Reino 
Unido 

Há o respeito ao sigilo profissional 
dos advogados (seção 312 da Parte 7 
do “Financial Act 2004”), mas este 

não é estendido aos contadores. 

Não, apenas 
consequências 
administrativas 

 

 

 

 

 

Sim 

Historicamente, o Reino Unido não 
tinha uma GAAR positivada. No 

entanto, os critérios jurisprudenciais 
cumpriam o papel de uma GAAR – 
tais como o “business purpose” e 

“step transactions”, desenvolvidos a 
partir do precedente Ramsay v. 
Inland Revenue Commissioners 
(1982). Em 2013, o Finance Act 

2013 (Part 5) codificou o critério do 
“main purpose” (principal propósito). 
Portanto, antes da edição da primeira 
regra de “mandatory disclosure” (em 

2004), já havia critérios 
jurisprudenciais cumprindo o papel 

de uma GAAR, desde 1982. 

Sim 
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 Condições explícitas no relatório final Condições implícitas no relatório final 

Países 
Protege-se o direito  

ao sigilo profissional?  

As condutas de “tax 
avoidance” são 
consideradas 
criminosas? 

Autoridades fiscais 
têm poderes para 

listar 
planejamento?  

Existia uma GAAR  

antes do regime de  

“mandatory disclosure”? 

Existe um regime de 

 “voluntary disclosure”? 

Estados 
Unidos 

Em regra, o sigilo profissional não é 
motivo válido para deixar de 

declarar o planejamento tributário 
(Seção 7525 do IRC) 

Não, apenas 
consequências 

tributárias. 

 

 

 

 

 

Sim 

Historicamente, os EUA não tinham 
uma GAAR positivada. No entanto, 

os critérios jurisprudenciais 
cumpriam o papel de uma GAAR – 
tais como o “economic substance 

doctrine”, e “business purpose 
doctrine”, desenvolvidos a partir do 

precedente Helvering v. Gregory 
(1935). Em 2010, a Seção 7701(o) do 
IRC codificou os referidos critérios 
jurisprudenciais. Portanto, antes da 

edição da primeira regra de 
“mandatory disclosure” (em 1984), 
já havia critérios jurisprudenciais 

cumprindo o papel de uma GAAR, 
desde 1935. 

Sim 

 
 
 
 
 
 
 


